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Atenţie  -  abonarea !
Stimaţi prieteni,

Abonarea la Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nu este limitată. Vă puteţi abona la
orice oficiu poştal din Republica Moldova şi România pe o perioadă de 6, 3 şi o lună.

De asemenea, Vă puteţi abona direct la AGEPI, În acest caz puteţi beneficia de un abonament
anual, fiind scutiţi de cheltuielile de difuzare.

Costul unui abonament pentru un an este de 240 lei; pentru 6 luni, 120 lei; pentru 3 luni,
60 lei; pentru o lună, 20 lei.

Indicele publicaţiei noastre este 22200.
P.S. Reţinem atenţia persoanelor interesate că la AGEPI pot fi procurate exemplare

individuale la preţul de 20 lei/număr estimativ, în limita stocurilor disponibile.
La solicitare pot fi comandate exemplare individuale într-un tiraj suplimentar la

acelaşi preţ.

A t t e n t i o n  -  s u b s c r i p t i o n !
Dear friends,

The subscription to the Official Bulletin of Industrial Property (BOPI) is not limited.
The subscription can be made at any postoffice of the Republic of Moldova and in Romania

for a period of 6, 3 and one month.
It can be also subscribed directly at the AGEPI with a lower annual subscription costs by

excluding the postage.
The cost of annual subcsription is 240 lei, for 6 months - 120 lei, for 3 months - 60 lei,

for 1 month - 20 lei.
The index of our publication is 22200.
P.S. We request the attention of all people with interests at stake to the fact that

separate copies can be bought at the AGEPI at the price of 20 lei, if available.
Separate copies can be ordered in addition at the same price.

Âíèìàíèå  -  ï îäïè ñê à !
Óâàæàåìûå äðóçüÿ,

Ïîäïèñêà íà Îôèöèàëüíûé áþëëåòåíü ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè íå îã-
ðàíè÷åíà.

Âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà è
Ðóìûíèè íà ñðîê 6, 3 è îäèí ìåñÿö.

Âû òàêæå ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî â AGEPI, ÷òî óìåíüøèò Âàì
ñòîèìîñòü ãîäîâîé ïîäïèñêè çà ñ÷åò èñêëþ÷åíèÿ ðàñõîäîâ íà ïî÷òîâûå óñëóãè.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãîä ñîñòàâëÿåò 240 ëååâ, íà 6 ìåñÿöåâ - 120 ëååâ, íà 3
ìåñÿöà - 60 ëååâ, íà 1 ìåñÿö - 20 ëååâ.

Èíäåêñ íàøåé ïóáëèêàöèè - 22200.
P.S. Îáðàùàåì âíèìàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ÷òî â AGEPI ìîæíî

ïðèîáðåñòè îòäåëüíûå ýêçåìïëÿðû, â ïðåäåëàõ èìåþùèõñÿ ðåçåðâîâ, ïî öåíå
20 ëååâ çà íîìåð.

Ïî çàïðîñó ìîæíî çàêàçàòü îòäåëüíûå ýêçåìïëÿðû äîïîëíèòåëüíûì òèðàæîì
ïî òîé æå öåíå.
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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 20 lei.
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CI Coasta de Fildeş
CK Insulele Cook
CL Chile
CM Camerun
CN China
CO Columbia
CR Costa Rica
CU Cuba
CV Insulele  Capului Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania
DJ Djibouti
DK Danemarca
DM Dominique
DO Republica  Dominicană
DZ Algeria
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara de Apus
ER Eritrea
ES Spania
E T Etiopia
FI Finlanda
FJ Fiji
FK Insulele Falkland

(Malvine)
FO Insulele Faro
FR Franţa
GA Gabon
GB Regatul Unit
GD Grenada
GE Georgia
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Groenlanda
GM Gambia
GN Guineea
GQ Guineea Ecuatorială
GR Grecia
GS Georgia de Sud şi In-

sulele Sandvici de Sud
GT Guatemala
GW Guineea-Bissau
GY Guiana
HK Hong-Kong
HN Honduras
HR Croaţia
H T Haiti
HU Ungaria
ID Indonezia
IE Irlanda
IL Israel
IN India
IQ Irak
IR Iran

(Republica Islamică)
IS Islanda
I T Italia
JM Jamaica
JO Iordania

WO Organizaţia
Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)

IB Biroul Internaţional
al Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelec
tuală

E P Oficiul European
de Brevete (OEB)

EA Oficiul Euroasiatic
de Brevete (OEAB)

OA Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

A P Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

EM Oficiul de Armonizare
pe Piaţa Internă (măr-
ci, desene şi modele)

BX Biroul de Mărci Be-
nelux şi Biroul de De-
sene şi Modele Be-
nelux

AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite
AF Afganistan
AG Antigua şi Barbuda
AI Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
AZ Azerbaidjan
BA Bosnia-Herţegovina
BB Barbade
BD Bangladesh
BE Belgia
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermude
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia
BR Brazilia
BS Bahamas
B T Bhoutan
BV Insulele Buve
BW Botswana
BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica Democrată

Congo
CF Republica

Centrafricană
CG Congo
CH Elveţia

JP Japonia
KE Kenya
KG Kârgâzstan
KH Cambodgia
KI Kiribati
KM Comore (Insule)
KN Saint Kitts şi Nevis
K P 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 Luxembourg
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
M P Insulele

Mariana de Nord
MR Mauritania
MS Montserrat
M T Malta
MU Maurice
MV Maldive
M W Malawi
MX Mexic
MY Malaysia
MZ Mozambic
NA Namibia
NE Niger
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Olanda
NO Norvegia
N P Nepal
NR Nauru
NZ Noua Zeelandă
OM Oman
PA Panama
P E Peru
PG Papua-Noua Guinee
P H Filipine
P K Pakistan
P L Polonia
P T Portugalia

P W Palau
P Y Paraguay
QA Qatar
RO România
RU Federaţia Rusă
RW Ruanda
SA Arabia Saudită
SB Insulele Salomon
SC Seychelles
SD Sudan
SE Suedia
SG Singapore
SH Sfânta Elena
SI Slovenia
SK Slovacia
SL Sierra Leone
SM San-Marino
SN Senegal
SO Somalia
SR Suriname
ST Sao Tomée

şi Principe
SV Salvador
SY Siria
SZ Swaziland
T C Insulele Turques

şi Caïques
T D Ciad
TG Togo
T H Thailanda
TJ Tadjikistan
T M Turkmenistan
T N Tunisia
T O Tonga
T P East Timor
T R Turcia
T T Trinidad-Tobago
TV Tuvalu
T W Taiwan

(Provincie Chineză)
T Z Republica Unită

a Tanzaniei
UA Ucraina
UG Uganda
US Statele Unite

ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VA Saint  Siège
VC Saint Vincent

şi Grenadines
VE Venezuela
VG Insulele

Virgine Britanice
VN Vietnam
VU Vanuatu
WS Samoa
YE Yemen
YU Iugoslavia
ZA Africa de Sud
ZM Zambia
Z W Zimbabwe

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 1998)



MD - BOPI 3/2000

7

I
N

V
E

N
|

I
I

I. Invenţii

Protecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind brevetele
de invenţie nr. 461-XIII din 18 mai 1995.
În conformitate cu această lege, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certifică

prioritatea, calitatea de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenţiilor. O invenţie
este brevetabilă, dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare
industrială.

Cererea de brevet se depune la AGEPI de către orice persoană care dispune de dreptul de a
solicita brevet, personal sau prin mandatar autorizat, şi trebuie să includă documentele prevăzute în art.
10 (2), (3) din Lege.

În BOPI se publică date privind cererile de brevet depuse, brevetele de invenţie acordate şi
brevetele eliberate conform procedurii naţionale.

The legal protection of inventions is provided on the basis of the Law on Patents for Inven-
tions No. 461-XIII on May 18, 1995.

In accordance with this Law the patents on inventions are granted by the AGEPI and attest to
the priority date of the invention, authorship of the invention and exclusive rights of the owner of the
patent in the invention. An invention may be patented if it is new, if it involves an inventive step and if
it is susceptible of industrial application.

Patent application shall be filed with the Agency directly or through a professional representa-
tive by any person to whom the right in the patent belongs and shall contain the following documents
provided in Art. 10 (2), (3) of the Law.

The Agency is publishing notices concerning the filed patent applications, inventions according
to which there are granted and issned patents in accordance with national procedure.
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S CODURILE INID PENTRU IDENTIFI-
CAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE

REFERITOARE LA INVENŢII

(11) Numărul brevetului
(13) Codul tipului de document, conform normei

ST.16 OMPI
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data priorităţii de expoziţie
(31) Numărul depozitului prioritar
(32) Data depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului  prioritar
(41) Data la care a fost pusă la dispoziţia publi-

cului cererea de brevet neexaminată
(43) 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) Data eliberării brevetului
(51) Clasificarea Internaţională a Brevetelor
(54) Titlul invenţiei
(56) Documente din stadiul tehnicii
(57) Rezumatul sau revendicările
(62) 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), codul
ţării, conform normei ST.3 OMPI

(73) Numele sau denumirea titularului, codul  ţă-
rii, conform normei ST.3 OMPI

(74) Numele mandatarului autorizat
(85) Data deschiderii procedurii naţionale, în

conformitate cu PCT
(86) Cerere internaţională PCT: numărul şi data

(87) Publicarea internaţională PCT: numărul
şi data

(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indica-
rea verbală a documentului, nr. documentului,
codul ţării)

(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor în-
registrate la oficiul de brevete al fostei
U.R.S.S. (nr. documentului, data depozitului,
codul ţării)

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
F  - Mecanică. Iluminat. Încălzire. Arma-

ment. Exploziv
G  - Fizică
H  - Electricitate

INID CODES BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING  THE

INVENTIONS

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION  SECTIONS

A  - Human necessities
B  - Performing operations. Transporting
C  - Chemistry. Metallurgy
D  - Textiles. Paper
E  - Fixed constructions
F  - Mechanical engineering. Lighting. Hea

ting. Weapons. Blasting
G  - Physics
H  - Electricity

(11) Number of the patent
(13) 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 Clasification
(54) Title of the invention
(56) List of 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 of the PCT application; i.e. applica-

tion 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 designation of the document, the  two
- letter  code of the country)

(30)* Priority data of the application registered with
the patent office of the former
USSR (number of the document, application
filing date, the two - letter code of the coun-
try)
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ICODURILE 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.

B1 – 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).

B2 – al doilea nivel de publicare: cerere de brevet
de invenţie publicată, examinată (se aplică în
cazul când documentul cu codul A a fost
publicat).

C1 – al treilea nivel de publicare: descrierea
brevetului de invenţie (se aplică pentru
publicare când documentul cu codul B1, B2
n-a fost publicat).

C2 – al treilea nivel de publicare: descrierea
brevetului de invenţie (se aplică pentru pu-
blicarea care succedă documentul cu codul B1,
B2).

F1 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotă-
rârii de acordare a brevetului de invenţie pe
răspunderea solicitantului, fără examinarea în
fond (se aplică pentru publicare când docu-
mentul cu codul A n-a fost publicat).

F2 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotă-
rârii de acordare a brevetului de invenţie pe
răspunderea solicitantului, fără examinarea în
fond (se aplică pentru publicarea care succedă
documentul cu codul A).

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 F1, F2 n-a fost  publicat).

G2 – al treilea nivel de publicare: descrierea
brevetului de invenţie, eliberat pe răspunderea
solicitantului, fără examinarea în fond (se
aplică pentru publicarea care succedă
documentul cu codul F1, F2).

P1 – al treilea nivel de publicare: brevet  pentru soi
de plantă (se aplică pentru publicare când
documentul cu codul B n-a fost publicat).

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

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

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

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

C1 – 3 rd level of publication: patent specification
(B1, B2 not published).

C2 – 3 rd level of publication: Patent Specification
(B1, B2 published).

F1 – 2 nd level of publication: publication of deci-
sion of granting a patent at the applicant’s re-
sponsibility, without substantial examination
(A not published).

F2 – 2 nd level of publication: publication of deci-
sion of granting a patent at the applicant’s re-
sponsibility, without substantial  examination
(A published).

G1 – 3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, with-
out substantial examination  (F1, F2 not pub-
lished).

G2 – 3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility,
without substantial examination (F1, F2
published).

P1 – 3 rd level of publication: plant variety patent
documents (used for publication when the
B - coded document has not been published).

P2 – 3 rd level of publication: plant variety patent
documents (used for publication normally fol-
lowing that of the B - coded document).
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S CODURILE  OMPI  PENTRU
CODIFICAREA TITLURILOR

INFORMAŢIILOR  PUBLICATE  ÎN
BULETINUL OFICIAL  CONFORM

NORMEI  ST. 17

FA1A - cerere retrasă, documentarea şi exami-
narea n-au fost efectuate

FA2A - cerere retrasă, cerere de brevet cu docu-
mentare, fără examinare

FA4A - cerere retrasă, cerere de brevet cu docu-
mentare şi cu examinare

FC2A - respingere, cerere de brevet cu docu-
mentare, fără examinare

FC4A - respingere, cerere de brevet cu docu-
mentare şi cu examinare

FD2A - decădere din drepturi prin neachitarea
taxei, cerere de brevet cu documentare,
fără examinare

FD4A - decădere din drepturi prin neachitarea
taxei, cerere de brevet cu documentare şi
cu examinare

MK2A - expirarea termenului de valabilitate, bre-
vet eliberat cu documentare, fără exa-
minare

MK4A - expirarea termenului de valabilitate, bre-
vet eliberat cu documentare şi cu exa-
minare

MM2A - încetarea valabilităţii brevetului din cauza
neachitării taxei, brevet eliberat cu do-
cumentare, fără examinare

MM4A - încetarea valabilităţii brevetului din cauza
neachitării taxei, brevet eliberat cu do-
cumentare şi  cu examinare

NF2A - revalidarea brevetului eliberat cu docu-
mentare, fără examinare

NF4A - revalidarea brevetului eliberat cu docu-
mentare şi cu examinare

PC2A - cesiune, brevet eliberat cu documentare,
fără examinare

PC4A - cesiune, brevet eliberat cu documentare
şi cu examinare

PD2A - modificarea titularului, brevet eliberat cu
documentare, fără examinare

PD4A - modificarea titularului, brevet eliberat cu
documentare şi cu examinare

WIPO  CODES  FOR  CODING  TITLES
OF  INFORMATION  PUBLISHED  IN  THE

OFFICIAL  JOURNAL  ACCORDING
TO  THE  STANDARD  ST. 17

FA1A - withdrawn, unsearched and unexamined
application

FA2A - withdrawn, searched and unexamined
patent application

FA4A -  withdrawn, searched and examined patent
application

FC2A - rejection of a searched and unexamined
patent application

FC4A - rejection of a searched and examined
patent application

FD2A - forfeiture of a searched and unexamined
patent application, for lack of payment of
fee

FD4A - forfeiture of a searched and examined
patent application, for lack of payment of
fee

MK2A - expiration of a granted, searched and
unexamined patent

MK4A - expiration of a granted, searched and ex-
amined patent

MM2A - termination of a granted, searched and
unexamined patent, for lack of payment
of fee

MM4A - termination of a granted, searched and ex-
amined patent, for lack of payment of fee

NF2A - restoration of a granted, searched and
unexamined as to substance patent

NF4A - restoration of a granted, searched and ex-
amined patent

PC2A - cession of a granted, searched and une-
xamined patent

PC4A - cession of a granted, searched and exam-
ined patent

PD2A - amendament of the owner of a granted,
searched and unexamined patent

PD4A - amendament of the owner of a granted,
searched and examined patent
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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 numărul de faţă se află  în  biblioteca

AGEPI – accesibile publicului – şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.
Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica

Moldova este parte, se publică în limba  engleză în săptămânalul (PCT GAZETTE). Săptămânalul,
editat pe suport electronic, include datele bibliografice, rezumatul şi desenele, dacă este cazul.
Săptămânalul 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 biblioteca AGEPI,
accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.

Datele privind depozitele de brevete euroasiatice înregistrate conform Convenţiei privind brevetul
euroasiatic la care Republica Moldova este parte, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului
Euroasiatic de Brevete (Бюллетень Евразийского Патентного Ведомства). Buletinul include datele
bibliografice, rezumatul şi desenele, dacă este cazul. Buletinul este expus de asemenea  în biblioteca
AGEPI, accesibil publicului. Descrierile cererilor şi ale brevetelor de invenţie euroasiatice se află la
biblioteca AGEPI.

Publication of applications in the BOPI, provides for the applicant a provisional protection in
accordance with Article 26 of the Law on Patents for Invention No 461/1995. Descrip-
tions of the patent applications,  abstracts of which are published in this Official Bulletin issue,

are available to the public in the AGEPI library and may be consulted directly or by ordering the copies
for payment of an additional fee.

The data concerning the  international applications under the PCT to which the Republic of
Moldova is party, are published in English in the weekly PCT GAZETTE. The weekly published on
the electronic carrier includes bibliographic data, abstracts and drawings, if necessary. The weekly
is available to the public in the AGEPI library. Descriptions of the international applications the
abstracts of which are published in the PCT GAZETTE are present in the AGEPI library, available
to the public, and may be consulted directly or  copies may be ordered for payment of an additional
fee.

Data concerning the euroasiatic patents filing registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Offi-
cial Bulletin of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings,
if necessary. The Official Bulletin is also available to the public in the AGEPI library. Descriptions of
the eurasian applications and patents for invention are available in the AGEPI library.
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S (21) 98-0108 (13) A
(51) F 01 N 3/08
(22) 1998.05.11
(71)(72) Duradji Valentin, MD; Şchiliov Vladimir,

MD
(54) Dispozitiv pentru purificarea gazelor de

eşapament ale motorului cu ardere
internă

(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini şi
poate fi utilizată la crearea motoarelor cu
ardere internă cu un grad înalt de purificare
a gazelor de eşapament.

        Dispozitivul pentru purificarea gazelor de
eşapament ale motorului cu ardere internă
conţine un corp, un niplu de admisiune şi unul
de evacuare, o garnitură de filtrare instalată
în corp, formată din straturi consecutive de
deşeuri de filatură metalică şi din şpan de
aluminiu separate prin elemente de reţea, şi
un absorbant de oxid de carbon din cărbune
activat. Corpul este constituit din două părţi,
o parte fiind umplută cu şpan de aluminiu şi
utilată cu două tuburi amplasate coaxial,
spaţiul dintre ele fiind ermetic şi umplut
parţial cu lichid uşor volatil. Suprafaţa
exterioară a tubului exterior între două părţi
ale corpului este utilată cu nervuri
longitudinale, tubul interior, servind ca
conductă de gaz, este unit cu o cameră de aer,
iar altă parte a corpului este utilată cu straturi
amplasate consecutiv din uscător, amestec de
oxizi de metale şi absorbant din cărbune
activat, executată demontabilă şi instalată la
capătul frontal al tubului interior.
Rezultatul tehnic constă în majorarea gradului
de purificare a gazelor de eşapament.

Revendicări: 4
Figuri: 5

*

*     *

(54) Apparatus for purification of the inter-
nal combustion engine exhaust gas

(57) The invention refers to the automotive indus-
try and may be used in the construction of
internal combustion engines possessing a
high exhaust gas purity grade.
The apparatus contains a body, inlets and out-
lets, a filtration insert, consisting of alternated
and separated by the mashed elements lay-
ers of tangled metallic wire and aluminium
chip, installed into the body and a carbon
monoxide absorber of the activated carbon.
The body is made of two parts, one part of
which is filled with the aluminium chip and
is provided with two coaxial dislocated pipes,
the space between which is sealed and filled
partially with a volatile liquid. The external
pipe exterior surface between two body parts
is provided with longitudinal ribs, the inter-
nal pipe serving as a gas duct is connected
to the air chamber and the other body part is
provided with the subsequently located lay-
ers of a desiccant, metal oxides mixture and
an absorber of the activated carbon, is made
with a possibility to remove and is installed
on the internal pipe face.
The technical result consists in increasing the
exhaust gas purification grade .

Claims: 4
Fig.: 5
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Brevete de invenţie acordate

Orice persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la AGEPI revocarea în
tot sau în parte a hotărârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la 31 martie
2000 pentru neîndeplinirea cel puţin a uneia din condiţiile prevăzute de art. 4-7 din

Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie.

Any interested person is entitled to file with the AGEPI a reasoned declaration of opposi-
tion in written form to any decision to grant a patent within six months following the
March 31, 2000 if any one of the conditions set out in Articles 4 to 8 of the Law on

Patents for Inventions No 461/1995 has not been met.
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S (11) 1426 (13) F1
(51) A 01 B 39/16
(21) 96-0253
(22) 1996.04.09
(71)(73) Universitatea Agrară de Stat din Moldova,

MD
(72) Hudolii Alexei, MD; Litra Victor, MD;

Arnaut Vitalii, MD; Lacusta Ion, MD;
Covacev Nicolai, BG; Dimitrov Tudor, BG;
Hristov Alexei, BG

(54) Agregat combinat pentru lucrarea solului
în plantaţiile multianuale

(57) Agregatul pentru lucrarea solului în
plantaţiile multianuale conţine un cadru
imobil pe care este montat un organ de lucru
principal şi un cadru mobil pe care este
montat un organ de lucru suplimentar ca o
tobă de frezat, un dispozitiv de articulaţie a
lor şi un mecanism hidraulic de comandă a
tobei de frezat cu hidrocilindru instalat pe
cadrul imobil, tija căruia este îmbinată
articulat cu cadrul mobil. Dispozitivul de
articulaţie a cadrelor imobil şi mobil este
executat ca un ghidaj tubular instalat rigid pe
cadrul imobil, în care este amplasată liber o
bară unită rigid cu cadrul mobil.
Rezultatul tehnic constă în prevenirea
înţepenirii hidrocilindrului.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Combined assembly for soil cultivation
into the perennial plantations

(57) The assembly for soil cultivation into the pe-
rennial plantations contains a rigid frame
with the main tillage tool fixed thereon and
a mobile frame with an additional tillage tool
in the form of rotor installed thereon, a de-
vice for articulation thereof and a hydraulic
control rotor mechanism for with a hydrau-
lic cylinder installed on the rigid frame, the
rod of which is articulated to the mobile
frame. The rigid and mobile frames articu-
lation is made in the form of a tubular guide
rigidly fixed on the rigid frame and into
which is freely placed the cross-bar rigidly
fixed to the mobile frame.
The technical result consists in prevention of
the hydraulic cylinder seizure.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1427 (13) F1
(51) A 23 L 1/052
(21) 99-0006
(22) 1998.12.23
(71)(72)(73) Tatarov Pavel, MD; Calmâş Valentina,

MD
(54) Compoziţie pentru pastă de legume
(57) Invenţia se referă la industria de conserve, şi

anume la producerea compoziţiilor concen-
trate din legume.
Compoziţia pentru pastă de legume conţine
pulpă de tomate, pulpă de ardei graşi, sare de
bucătărie, şi suplimentar conţine pireu de
bostan, în următorul raport de ingrediente la
1000 kg de compoziţie, kg:
pulpă de tomate 598
pulpă de ardei graşi 150…200
pireu de bostan 200…250
sare de bucătărie 2.
Rezultatul tehnic constă în ameliorarea
proprietăţilor organoleptice ale produsului şi
lărgirea asortimentului pastelor de legume.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Vegetable paste composition
(57) The invention refers to the canning industry,

particularly, to the production of vegetable
concentrated mixtures.
The composition contains tomato pulp, sweet
pepper pulp, sodium chloride and addition-
ally contains pumpkin mash in the following
composition ingredient ratio per 1000 kg:
tomato pulp 598
sweet pepper pulp 150…200
pumpkin mash 200…250
sodium chloride 2.
The technical result consists in improving the
product organoleptic characteristics and in-
creasing the range of pastes.

Claims: 1

(11) 1428 (13) F1
(51) A 61 B 17/00; A 61 F 2/02, 2/08
(21) 99-0244
(22) 1999.10.08
(71)(72)(73) Antohi Nicolae, MD; Isac Florin, RO;

Stan Vitalie, MD; Tinica Grigore, MD
(54) Metodă de plastie a defectelor de părţi moi

ale feţei
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chirurgia plastică şi este destinată re-
construcţiei faciale pentru acoperirea unor
defecte de părţi moi sau sechele cicatriciale
ale feţei asociate cu atrofia musculaturii
faciale, cauzate de paralizia nervului facial.
Metoda propusă constă în pregătirea patului
receptor, recoltarea lamboului liber şi
acoperirea patului receptor cu acest lambou,
folosind un lambou constituit dintr-un com-
plex miofasciocutan conţinând muşchiul
flexor radial de carp, pedicul vascular
conţinând arteră radială, venă cefalică şi
două vene comitante radiale şi pedicul nervos
conţinând ram motor propriu pentru muş-
chiul flexor radial de carp şi ramuri ale
nervului antebrahial cutanat.
Rezultatul constă în reconstrucţia mus-
culaturii faciale cu recuperarea funcţiilor
contractile şi senzitive, precum şi în sporirea
calităţii estetice a plastiei.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of face softy parts defects plasty
(57) The invention refers to medicine, particu-

larly, to the plastic and is provided for cov-
ering the face soft parts defects or cicatrical
changes thereof accompanied with the face
musculature atrophy caused by the facial
nerve paralysis.
The proposed method consists in preparation
of the receptor bed, free flap intake and coat-
ing the receptor bed therewith using a flap in-
cluding the muscular-fascial-cutaneous com-
plex containing a muscle being the wrist ra-
dial flexor, a vascular pedicle containing the
radial artery, cephalic vein and two accom-
panying radial veins and nervous pedicle
which contains a proper motor branch of the
wrist radial flexor and branches of fore arm
cutaneous nerve.
The result consists in the face musculature
reconstruction with recuperation of the
contractillity and sensitivity functions as well
as in improvement of the plastic esthetic
quality.

Claims: 1

(11) 1429 (13) F1
(51) A 61 F 2/02, 2/08; A 61 B 17/00
(21) 99-0245
(22) 1999.10.08
(71)(72)(73) Antohi Nicolae, MD; Isac Florin, RO;

Stan Vitalie, MD; Tinica Grigore, MD
(54) Autotransplant liber compozit
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la

chirurgia plastică şi este destinată acoperirii
defectelor complexe de părţi moi cu
recuperarea funcţională şi senzitivă a zonei
afectate.
Autotransplantul este constituit dintr-un
complex miofasciocutan conţinând muşchiul
flexor radial de carp, pedicul vascular
conţinând arteră radială, venă cefalică şi
două vene comitante radiale şi pedicul nervos
conţinând ram motor propriu pentru muş-
chiul flexor radial de carp şi ramuri ale
nervului antebrahial cutanat.
Rezultatul invenţiei constă în inervaţia
proprie motorie şi senzitivă a autotrans-
plantului.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Composite free autotransplant
(57) The invention refers to medicine, in particu-

lar, to the plastic and is provided for soft parts
defects covering with recuperation of func-
tions and affected zone sensitivity.
The autotransplant comprises a muscular-
fascial-cutaneous complex containing
muscle being the wrist radial flexor, a vas-
cular pedicle which contains a radial artery,
a cephalic vein and two accompanying radial
veins and nervous pedicle having the proper
motor branch of the wrist radial flexor and
fore arm cutaneous nerve branches.
The result of the invention consists in the
proper autotransplant motor and sensitive in-
nervation.

Claims: 1

(11) 1430 (13) B1
(51) A 61 K 31/045, 31/075, 31/11
(21) 98-0171
(22) 1996.02.01
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S (31) 96101194
(32) 1996.01. 31
(33) RU
(85) 1998.08.12
(86) PCT/RU96/00028, 1996.02.01
(87) WO 97/27845, 1997.08.07
(71)(72)(73) Burlacov Serghey, RU; Ghenkin

Dmitrii, RU; Surcov Chiril, RU
(74) Jenicicovscaia Galina
(54) Remediu medicamentos antiglucocorti-

coid pe bază de feromoni ai insectelor de
origine nesteroidă

(57) Invenţia se referă la domeniul medicinei şi
medicinei veterinare, şi anume la unele
preparate antiglucocorticoide de origine
nesteroidă.
Nouă este utilizarea feromonului insectelor
de origine nesteroidă sau analogului sintetic
sau derivatului lui (care reprezintă alcool
alifatic nesaturat, aldehidă sau eter alifatic cu
catenă lungă) pentru suprimarea selectivă a
acţiunii hormonilor glucocorticoizi asupra
celulelor mamiferelor. Totodată lungimea
catenei liniare de hidrocarbură a oricăruia din
elementele menţionate se află în limitele a
10…21 atomi de carbon.
În plus, pentru amplificarea efectului
terapeutic este posibilă administrarea
concomitentă a doi sau mai mulţi feromoni
şi/sau analogi sintetici şi derivaţi ai acestora,
selectaţi după principiul diferenţei esenţiale
de hidrofobie, proporţională lungimii catenei
de hidrocarbură alifatică: diferenţa lun-
gimilor catenelor menţionate trebuie să fie de
cel puţin cinci atomi de carbon.
Rezultatul tehnic constă în aceea că structura
revendicată a formulării medicamentoase
permite obţinerea unor remedii, care inhibă
specific şi eficient funcţia receptorilor
glucocorticoizi, utili pentru corecţia medi-
camentoasă a unei serii considerabile de stări
patologice.

Revendicări: 3

*

*     *

(54) An antiglucocortical pharmaceutical on
base of the insect feromones of nonsteroid
nature

(57) The invention refers to medicine and veteri-
nary medicine, especially, to the anti-
glucocorticoid pharmaceuticals of the non-
steroid nature.

The novelty consists in the application of in-
sects feromones of the nonsteroid nature or
a synthetic analogue thereof, or derivative
(representing a long-chain unsaturated ali-
phatic alcohol, aldehyde or ether) for selec-
tive inhibition of the glucocorticoid hor-
mones action on the mammals cells. The lin-
ear hydrocarbonic chain length of any indi-
cated elements is within the limits of 10…21
hydrogen atoms.
Moreover for increasing the therapeutic ef-
fect it is possible the simultaneous applica-
tion of two or more feromons and/or syn-
thetic analogues and derivatives thereof se-
lected according to considerably different hy-
drophobicity, aliphatic hydrocarbonic chain
proportional length: difference between the
indicated chains must be no more than five
carbon atoms.
The technical result consists in, that the
claimed pharmaceutical structure form al-
lows to receive pharmaceuticals effectively
and specifically suppressing the function of
the glucocorticoid receptors, suitable for
correction of the pathalogic states wide
range.

Claims: 3

(11) 1431 (13) F1
(51) A 61 K 31/155; A 61 P 9/02
(21) 98-0055
(22) 1998.01.16
(71)(73) Universitatea de Stat de Medicină şi

Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Repub-
lica Moldova, MD

(72) Ghicavâi Victor, MD; Mizrah Lev, IL;
Darciuc Victor, MD; Şagalov Lev, RU;
Covtun Valerii, RU; Iasunschii Vladimir,
RU; Stratu Ecaterina, MD

(54) Remedii antihipotensive
(57) Invenţia se referă la medicină, în particular

la aplicarea sărurilor de S-alchilizotiouroniu
în calitate de remedii antihipotensive.
Esenţa invenţiei constă în aceea că compuşii
cu formula generală:

                               NH2
+

                               //
             Alk—S— C    X-

                               \
                               NH2
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ramificat constituit din 1...4 atomi de carbon,
iar X- reprezintă un anion de acid ce conţine
fosfor, posedă o acţiune antihipotensivă
pronunţată. Aceasta permite utilizarea lor
atât  în  tratamentul hipotensiunilor acute, de
exemplu în stări de şoc, asistenţă de urgenţă,
cât şi în tratamentul hipotensiunii arteriale
cronice.

Revendicări: 10

*

*     *

(54) Antihypotensive remedies
(57) The invention refers to medicine, in particu-

lar, to the application of S-alkylisothiurone
salts as antihypotensive remedies.
Summary of the invention consists in, that the
compounds of the general formula:

                     NH2
+

                               //
             Alk—S— C    X-

                               \
                               NH2

where Alk represents a linear or branched
alkyl consisting of 1…4 carbon atoms, and
X- represents an anion of the acid containing
phosphorus possess a pronounced antihy-
potensive activity. This allows to use them
for treatment of both the acute hypotension,
for example the state of a shock, assistance
in the urgent states, and for chronic arterial
hypotension treatment.

Claims: 10

(11) 1432 (13) B2
(51) A 61 K 38/00
(21) 96-0323
(22) 1995.02.02
(31) 08/191,631
(32) 1994.02.04
(33) US
(85) 1996.09.04
(86) PCT/US95/01479, 1995.02.02
(87) WO 95/20972, 1995.08.10
(71)(73) THE MEDICAL COLLEGE OF HAMP-

TON ROADS, US
(72) HODGEN, Gary, D., US; WILLAIMS, Rob-

ert, F., US; GROW, Daniel, US

(74) Babak Alexandru
(54) Metodă de tratament al stării dependente

de estrogenii ovarieni
(57) Invenţia se referă la medicină şi anume la

ginecologie.
Esenţa invenţiei constă în aceea că în
administrarea analogului hormonului, ce
eliberează gonadotropină, timp de cel puţin
30 de zile, în cantitate suficientă pentru
reducerea nivelului de estrogeni circulanţi în
sânge până la circa 20 pg/ml, suplimentar se
administrează antiprogestină într-o cantitate
suficientă pentru menţinerea acţiunii anti-
proliferative şi păstrarea ţesutului osos.
Rezultatul este reducerea osteoporozei.

Revendicări: 16
Figuri: 3

*

*     *

(54) Method of treatment of the state depend-
ing on the ovarian estrogens

(57) The invention refers to medicine and espe-
cially to the gynecology.
Summary of the invention consists in, that
during administration of the gonadotropin re-
leasing hormone analogue to the patient dur-
ing at least 30 days in a quantity sufficient for
diminution of the estrogens level circulating
into the blood up to 20 pg/ml there is addi-
tionally administered antiprogestine in a
quantity sufficient for keeping up the
antiproliferative activity and preserving the
bone tissue.
The result consists in decreasing the os-
teoporosis.

Claims: 16
Fig.: 3

(11) 1433 (13) F1
(51) A 61 K 51/10
(21) 99-0120
(22) 1999.04.01
(71)(73) Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de

Medicină Preventivă al MS din Republica
Moldova, MD

(72) Spânu Constantin, MD; Bîrcă Liudmila,
MD; Stovbun Sergiu, MD; Scoferţa Petru,
MD; Vutcariov Vasile, MD

(54) Metodă de evaluare a anticorpilor anti-
rotavirali
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veterinară, în special la depistarea şi eva-
luarea anticorpilor antirotavirali.
Metoda propusă constă în determinarea
anticorpilor antirotavirali cu ajutorul unui
antigen-test prin reacţia de inhibare a
aglutinării şi aprecierea titrului anticorpilor,
utilizând un antigen-test stafilococic, ce
conţine proteina A, sensibilizat cu imuno-
globuline specifice.
Rezultatul invenţiei constă în creşterea
sensibilităţii şi specificităţii metodei.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method for antirotaviral antibodies evalu-
ation

(57) The invention refers to the medical and vet-
erinary virology, especially, to revealing and
evaluation of the antirotaviral antibodies.
The proposed method consists in revealing
the antirotaviral antibodies during the agglu-
tination inhibition reaction by means of
diagnosticum and in determining the anti-
bodies titer by using the staphylococcus
diagnosticum containing the protein A
sensibilized by specific immunoglobulines.
The result of the invention consists in in-
creasing the method sensibility and speci-
ficity.

Claims: 1

(11) 1434 (13) B2
(51) C 07 D 411/04; C 12 P 41/00; A 61 K 3/505
(21) 95-0114
(22) 1992.07.24
(31) 9116601.7
(32) 1991.08.01
(33) GB
(85) 1994.12.30
(86) PCT/CA92/00321, 1992.07.24
(87) WO 93/03027, 1993.02.18
(71)(73) BioChem Pharma Inc., CA
(72) DIONNE, Gervais, CA
(74) Jenicicovscaia Galina

(54) Analogi nucleozidici ai 1,3-oxatiolanului,
compoziţie farmaceutică conţinând analo-
gi nucleozidici ai 1,3-oxatiolanului şi
metodă de tratament al infecţiilor virale

(57) Invenţia se referă la analogii nucleozidici ai
1,3-oxatiolanului şi la utilizarea lor în trata-
mentul infecţiilor virale.
Esenţa invenţiei constă în aceea că (-)-(cis)-
4-amino-5-fluor-1-(2-hidroximetil-1,3-oxa-
tiolan-5-il)-(1H)-pirimidin-2-ona, repre-
zentată de formula stereochimică absolută:

             

şi derivaţii ei farmaceutic acceptabili posedă
o activitate antivirală mult mai înaltă şi o
toxicitate inopinat de joasă comparativ cu
(+)-enantiomerul respectiv.
Compusul dat şi derivaţii săi farmaceutic
acceptabili cu un conţinut esenţial liber de
(+)-enantiomer pot fi utilizaţi atât în stare
liberă, cât şi în compoziţii în asociere cu un
purtător farmaceutic acceptabil şi opţional cu
alţi agenţi terapeutici.

Revendicări: 24

*

*     *

(54) 1,3-Oxathiolan nucleoside analogues,
pharmaceutical composition containing
1,3-oxathiolan nucleoside analogues and
method of treatment of the viral infections

(57) The invention relates to the 1,3-oxathiolan
nucleoside analogues and use thereof in the
treatment of viral infections.
Summary of the invention consists in the fact
that (-)-(cis)-4-amino-5-fluor-1-(2-hydro-
xymethyl-1,3-oxathiolan-5-yl)-(1H)-pyrimi-
dine-2-one represented by an absolutely ste-
reochemical formula:
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and pharmaceutically acceptable derivatives
thereof possesses a far greater antiviral ac-
tivity and a suddenly low toxicity in compari-
son with the corresponding (+)-enantiomer.
The present compound and pharmaceutically
acceptable derivatives thereof with an essen-
tially free content of (+)-enantiomer can be
used both in pure state and in compositions
with pharmaceutically acceptable carriers
and optionally with other therapeutical
agents.

Claims: 24

(11) 1435 (13) F1
(51) C 07 J 71/00
(21) 99-0098
(22) 1999.02.16
(71)(73) Institutul de Genetică al Academiei de

Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Iurea Dorina, RO; Chintea Pavel, MD;

Panaitescu Luminiţa, RO; Mereanu Vasile,
MD; Uglea V. Constantin, RO

(54) Capsicozid oxidat cu proprietăţi anti-
tumorale

(57) Invenţia se referă la chimia bioorganică, în
special la substanţe biologic active şi anume
la un glicozid oxidat, şi poate fi aplicată în
medicină.
Esenţa invenţiei o reprezintă un capsicozid
oxidat, care manifestă proprietăţi anti-
tumorale.
Produsul, conform invenţiei, este rezultatul
oxidării lanţului polizaharidic din molecula
capsicozidului, posedă o activitate anti-
tumorală semnificativă, este de provenienţă
naturală, netoxic şi nu are efecte secundare.

Revendicări: 1
Figuri: 3

*

*     *

(54) Oxidized capsicoside with antitumorous
properties

(57) The invention relates to the bio-organic
chemistry, especially to biologically active
substances, namely to the oxidized glycoside
and may be used in medicine.
Summary of the invention is represented by
an oxidized capsicoside manifesting antitu-
morous properties.
The material according to the invention rep-
resents the oxidation result of the polysac-
charide chain into the capsicoside molecule,
possesses a considerable antitumorous activ-
ity, it is of natural origin, non-toxic and has
none secondary effect.

Claims: 1
Fig.: 3

(11) 1436 (13) B1
(51) G 03 G 5/00
(21) 99-0221
(22) 1999.08.25
(30)* 4293986/28-12, 1987.05.21, SU
(10)* Certificat de autor, nr. 1537007, SU
(71)(73) Institutul de Fizică Aplicată al Academiei

de Ştiinţe a Republicii Moldova, MD; Biroul
Specializat de Construcţie şi Tehnologie a
Electronicii Corpului Solid al Institutului de
Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD

(72) Buzdugan Artur, MD; Andrieş Andrei, MD;
Iovu Mihail, MD; Iovu Maria, MD

(54) Suport electrofotografic de informaţie
(57) Invenţia se referă la domeniul suporturilor

electrofotografice de informaţie şi permite de
a ameliora calitatea suportului.
Pentru aceasta stratul injector al suportului
este confecţionat din straturi subţiri alterna-
tive din calcogenizi de stibiu şi arsen. Stratul
injector se aplică pe baza dielectrică
metalizată, iar pe stratul injector se aplică
stratul de transport.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Electrophotographic data medium
(57) The invention relates to the electrophoto-

graphic data medium and allows to increase
the medium quality.
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native antimony and arsenic chalcogenide
interlayers. The injecting layer is applied
between the metalized dielectric base and the
transporting layer.

Claims: 1

(11) 1437 (13) F1
(51) H 01 F 29/10, 30/04, 380/08
(21) 99-0032
(22) 1998.12.29
(71)(73) Întreprinderea de Transport şi Expediţii

“CFM-Expediţie”, MD; Institutul de Fizică
Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova, MD; Secţia Moldovenească a
Academiei Inginereşti Internaţionale, MD

(72) Safronov Ion, MD; Fateev Vladislav, MD;
Ţurcan Ilie, MD; Semenciuc Alexandru, MD

(54) Transformator cu disipaţie înaltă
(57) Invenţia se referă la electrotehnică şi poate

fi utilizată în lucrări de sudare, instalaţii de
redresare şi în alte cazuri unde este necesară
limitarea curentului de sarcină.
Transformatorul cu disipaţie înaltă cu
înfăşurări primară şi secundară, element de
reglare a fluxului de disipaţie conţine
adăugător, cel puţin, două înfăşurări secun-
dare, fiecare din ele fiind cuprinsă de un con-
ductor magnetic individual de disipaţie, la
polurile căruia este amplasat elementul de
reglare a fluxului de disipaţie, executat ca o
garnitură din material dielectric.
Rezultatul tehnic constă în posibilitatea
obţinerii curentului necesar.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) High-dissipated transformer
(57) The invention relates to the electrical engi-

neering and can be used in the electro-spark,
welding and other installations where is nec-
essary the load current limitation.
A high-dissipated transformer with primary
and secondary windings, a regulator element
of the dissipation flux additionally contains
at least two secondary windings, each of
which being embraced by an individual dis-

sipating magnetic circuit, at the poles of
which it is placed the regulator element of the
dissipation flux, made in the form of a dielec-
tric insert.
The technical result consists in the possibil-
ity to obtain the necessary current.

Claims: 1
Fig.: 2

(11) 1438 (13) F1
(51) H 02 G 1/12, 15/00
(21) 99-0066
(22) 1999.02.12
(71)(73) Întreprinderea de Transport şi Expediţii

“CFM-Expediţie”, MD; Institutul de Fizică
Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova, MD; Secţia Moldovenească a
Academiei Inginereşti Internaţionale, MD

(72) Fateev Vladislav, MD; Ţurcan Ilie, MD;
Semenciuc Alexandru, MD; Safronov Ion,
MD; Leurda Ion, MD

(54) Procedeu de fabricare a cablului
(57) Invenţia se referă la tehnologia de fabricare

a cablului, în special la procedeele de
fabricare a conductoarelor termostabile de
bobinaj cu izolaţie peliculară.
Procedeul de fabricare a cablului include
aplicarea prin întindere pe conductor a
straturilor de izolaţie electrică şi de protecţie,
tratarea termică ulterioară a straturilor
peliculare până la înmuierea lor. Încălzirea
ambelor straturi de izolaţie se efectuează
concomitent, uniform prin deplasarea şi
presarea simultană a conductorului izolat pe
o suprafaţă încălzită.
Rezultatul tehnic constă în majorarea
rezistenţei electrice şi mecanice a izolaţiei.

Revendicări: 1
Figuri: 4

*

*     *

(54) Cable manufacturing process
(57) The invention relates to the cable manufac-

turing technology, especially to the manufac-
turing processes of film-insulated magnetic
high-temperature wires.
The cable manufacturing process includes
the superposition of electroinsulating and
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heat aftertreatment of film layers till soften-
ing thereof. Heating of both insulation lay-
ers is carried out simultaneously, uniformly
by displacing and pressing the insulated
cable conductor around the heated surface.
The technical result consists in increasing the
electric and mechanical insulation strength.

Claims: 1
Fig.: 4

(11) 1439 (13) F1
(51) H 02 K 33/02, 7/065
(21) 99-0048
(22) 1999.02.04
(71)(73) Întreprinderea de Transport şi Expediţii

“CFM-Expediţie”, MD; Institutul de Fizică
Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova, MD; Secţia Moldovenească a
Academiei Inginereşti Internaţionale, MD

(72) Fateev Vladislav, MD; Ţurcan Ilie, MD;
Semenciuc Alexandru, MD; Safronov Ion,
MD

(54) Vibrator electromagnetic
(57) Invenţia se referă la domeniul prelucrării

materialelor prin explozie electrică, şi anume
la vibratoarele electromagnetice utilizate
pentru deplasarea electrodului în procesul
alierii cu explozie electrică.
Vibratorul electromagnetic este constituit
dintr-un sistem de amorsare ce conţine un
miez feromagnetic principal 1 cu o bobină 2
înfăşurată pe el, o armătură mobilă 4 cu un
element feromagnetic şi cu arc de rapel 7.
Sistemul de amorsare conţine un miez
feromagnetic suplimentar 3, amplasat între
polii miezului feromagnetic principal, polii
cărora sunt uniţi cu elemente nemagnetice 6,
iar armătura mobilă este constituită din două
elemente feromagnetice 5, la capetele cărora
sunt amplasate elemente nemagnetice.

Rezultatul tehnic constă în mărirea
amplitudinii vibraţiei vibratorului.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Electromagnetic vibrator
(57) The invention relates to the electro-spark ma-

chining field, especially to the electromag-
netic vibrators utilized for electrode displace-
ment in the electro-spark alloying process.
The electromagnetic vibrator consists of a
stimulating system containing a basic ferro-
magnetic core 1 with a winded coil thereon
2, a mobile armature 4 with a ferromagnetic
element and a spring 7. The stimulating sys-
tem contains an additional ferromagnetic
core 3, placed between the poles of the main
ferromagnetic core, the poles of which are in-
terconnected with the non-magnetic ele-
ments 6 and the mobile armature consists of
two ferromagnetic elements 5 at the ends of
which are placed non-magnetic elements.
The technical result consists in increasing the
vibration amplitude of the vibrator.

Claims: 1
Fig.: 1
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Lista brevetelor de invenţie eliberate
la 2000.02.29

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
 numărul brevetului,  codul tipului de document, clasele conform CIB,

 numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI
în care a fost publicată hotărârea de acordare a brevetului

Nr.
crt.

Codul
ţării

(11)
Nr. brevet

(13) Codul
tipului de
document

(51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(43)(44)
Nr. BOPI

1 2 3 4 5 6 7 8

1 MD 964 G2 A 61 K 33/14 95-0429 1995.12.21 5/1998

2 MD 985 G2 A 61 K 33/14 95-0381 1995.03.10 5/1998

3 US 1081 G2 G 06 K 7/00
G 06 K 7/10

95-0008 1994.07.07 10/1998

4 MD 1152 G2 B 01 J 8/18
C 02 F 11/06
C 22 B 7/04

98-0104 1998.05.05 2/1999

5 MD 1173 G2 C 02 F 11/14 98-0100 1998.04.24 3/1999

6 FR 1175 G2 C 07 K 5/06 96-0387 1995.05.05 3/1999

7 GB 1212 C2 F 02 B 23/00
F 02 B 75/02

95-0090 1994.12.22 4/1999

8 MD 1230 G2 B 62 D 55/04
B 66 C 23/36

98-0040 1997.11.04 5/1999

9 MD 1232 G2 C 02 F 1/52
C 02 F 1/463
C 01 F 7/42

97-0217 1997.08.04 5/1999

10 MD 1244 G2 A 23 L 1/052 98-0142 1998.07.03 6/1999

11 MD 1254 G2 Ń 05 F 11/08
C 12 N 1/20

98-0051 1998.02.20 6/1999

12 MD 1257 G2 F 03 D 9/00
F 03 D 3/06

98-0012 1998.01.10 6/1999

13 MD 1258 G2 G 01 N 33/38 97-0121 1997.03.10 6/1999

14 MD 1274 G2 C 08 F 12/26
C 07 C 337/06

99-0038 1999.01.20 7/1999

15 MD 1275 G2 C 08 F 12/26
C 08 F 12/30
C 08 F 8/30
C 08 F 8/34
C 08 F 8/48
C 09 K 15/26
C 09 K 15/30

99-0129 1999.04.16 7/1999

16 MD 1278 G2 C 12 G 3/06 98-0169 1998.08.04 7/1999

17 NL 1280 C2 E 21 B 43/10
E 21 B 43/08

96-0219 1993.06.08 7/1999

18 MD 1285 G2 G 01 N 27/00 98-0022 1998.01.28 7/1999

19 MD 1286 G2 H 01 H 15/18 98-0042 1997.11.04 7/1999

20 MD 1288 G2 A 23 K 1/16
A 23 K 1/175

98-0191 1998.09.11 8/1999

21 MD 1290 G2 A 61 B 6/00
A 61 B 6/04

98-0253 1998.12.11 8/1999
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1 2 3 4 5 6 7 8

22 MD 1291 G2 A 61 B 8/00 98-0252 1998.12.11 8/1999

23 MD 1292 G2 A 61 B 10/00 99-0014 1998.12.29 8/1999

24 MD 1293 C2 A 61 B 17/56 97-0078 1997.03.12 8/1999

25 MD 1294 G2 A 61 K 31/15
A 61 K 31/345
A 61 K 31/44

98-0195 1998.02.23 8/1999

26 MD 1295 G2 A 61 K 33/18
C 08 B 31/00

98-0226 1998.11.20 8/1999

27 MD 1298 G2 B 62 K 1/00
B 62 K 15/00
B 62 M 1/00

97-0309 1997.12.03 8/1999

28 MD 1300 G2 B 65 D 19/00 97-0290 1997.11.06 8/1999

29 MD 1302 G2 C 01 F 17/00
C 01 G 51/04
C 01 G 53/04

98-0235 1998.11.27 8/1999

30 MD 1305 C2 C 12 N 1/20
C 12 Q 1/04

97-0208 1997.07.21 8/1999
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III. Mărci

Protecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la
AGEPI în modul stabilit de Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor
nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995.

În conformitate cu această lege, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de
AGEPI. Certificatul de înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra
mărcii pentru produsele şi serviciile indicate în certificat.

Cererile de înregistrare şi mărcile înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid la care Republica Moldova este

parte se publică în limbile franceză şi engleză în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale (“Gazette
OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks”). Buletinul, editat pe
suport electronic, include atât datele bibliografice, cât şi reproducerile mărcilor şi lista produselor/
serviciilor şi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.

The legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis
of registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on Trademarks and
Appellations of Origin No 588-XIII of September 22, 1995.

In accordance with this Law the trademark is certified by a registration certificate granted by
AGEPI. The registration certificate attests to the priority date of the trademark and the exclusive right
of the owner in the trademark for goods and services entered on the certificate.

The registration applications and the trademarks registered under the national procedure shall
be published in the Official Bulletin of Industrial Property.

The trademarks registered under Madrid Arrangement to which the Republic of Moldova is
party shall be published in French and English in the (“Gazette OMPI des marques internationales /
WIPO Gazette of International Marks”). The Official Bulletin published on the electronic carrier
comprises both bibliography and marks reproductions as well as a List of products/services and is
available to the public in the AGEPI library.
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LIST OF INID CODES CONCERNING

BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO MARKS

(111) Numărul de ordine al mărcii
(116) Numărul de ordine al mărcii reînnoite
(151) Data de înregistrare
(156) Data de reînnoire
(170) Termenul prevăzut de valabilitate a înregis-

trării / reînnoirii
(181) Data prevăzută de expirare a termenului în-

registrării
(186) Data prevăzută de expirare a reînnoirii
(210) Numărul de ordine al depozitului
(220) Data depozitului
(230) Data priorităţii de expoziţie
(310) Numărul de ordine al cererii iniţiale
(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 mărcilor (Clasifi-
carea de la Nisa)

(526) Disclamări
(531) Descrierea elementelor figurative ale

mărcii conform Clasificării Internaţionale a
Elementelor Figurative ale Mărcilor
(Clasificarea de la Viena)

(540) Reproducerea mărcii
(551) Indicaţia că marca este colectivă, de

certificare sau de garanţie
(554) Indicaţia că marca este tridimensională
(591) Indicarea culorilor revendicate
(646) Numărul şi data altor înregistrări înru-

dite juridic
(700) Informaţii privind părţile interesate de cerere

/ înregistrare
(730) Numele 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)

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA

DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA MĂRCI

(111) Serial number of the registration
(116) Serial number of the renewal
(151) Date of the registration
(156) Date of the renewal
(170) 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 number 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
(591) Information concerning colors claimed
(646) Number and date of other legally related

registrations
(700) Information concerning parties concerned

with the application / registration
(730) Name and address of the applicant or the

holder of the registration
(740) Name and address of the representative
(750) Address for correspondence
(791) Name and address of the licensee
(800) Identification of data related to the Madrid

Agreement and Madrid Protocol
(300)* Priority data of 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)
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Cereri de înregistrare

În conformitate cu Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din
22 septembrie 1995, cererea de înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant,
personal sau prin mandatar autorizat. O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să

conţină documentele prevăzute în art. 8 (5), (6) din Lege.
Orice persoană este îndreptăţită, în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la

cerere, să depună o contestaţie împotriva înregistrării mărcii.

In accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No 588-XIII of Septem-
ber 22,1995, an application for registration of a trademark  shall be filed with the AGEPI in
person or through a professional representative. The request shall concern only one trademark

and shall contain documents provided in Art. 8 (5), (6) of the Law.
Any person may oppose the registration of a trademark or of an appellation of origin within the

three months that follow the publication date of the notice concerning the application.
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(210) 003471
(220) 1994.11.03
(730) Întreprinderea individuală “Gemma-

Begunenko”, MD
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 31, bloc 2, ap. 176,
MD-2042,  Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice.
(531) 05.13.07; 25.01.05; 25.01.13; 25.01.15;

26.01.18; 26.04.06; 27.05.22.

(210) 004266
(220) 1995.03.02
(730) Perfetti S.p.A., IT

Via XXV Aprile 7, Lainate (Milano), Italia
(540)

(511)(510)
30 - cafea, ceai, zahăr, orez, tapiocă, griş, surogate

de cafea, făină şi produse cerealiere, pâine,
articole de patiserie şi cofetărie, îngheţată;
miere, melasă (glucoză), drojdie, prafuri de
copt, sare, muştar, piper, oţet, sosuri
(dresuri); mirodenii; gheaţă, gume de
mestecat.

(531) 25.01.06; 25.01.19; 27.05.11; 27.05.24.

(210) 004267
(220) 1995.03.02

(730) Perfetti S.p.A., IT
Via XXV Aprile 7, Lainate (Milano), Italia

(540)

(511)(510)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, griş,

surogate de cafea, făină şi produse cerealiere,
pâine, articole de patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, melasă (glucoză), drojdie,
prafuri de copt, sare,  muştar, piper, oţet,
sosuri (dresuri); mirodenii; gheaţă, gume de
mestecat.

(531) 07.11.01; 25.01.06; 25.01.19; 26.04.02;
27.05.11; 28.05.00.

(210) 007677
(220) 1998.03.31
(730) Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE

Dr. - Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-
Baden, Germania

(540)

(511)(510)
05   - produse farmaceutice şi veterinare pe bază

de euphorbie.

(210) 007764
(220) 1998.04.29
(730) YVES ROCHE INTERNATIONAL S.A.,

LU
8, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxem-
bourg, Luxembourg
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(540)

(591) Culori revendicate: negru, zmeuriu, auriu.
(511)(510)
33 - vinuri spumoase, vinuri, băuturi ce conţin vin,

băuturi alcoolice.
(531) 05.13.07; 21.01.02; 24.01.18; 24.01.20;

24.01.25; 24.09.02; 24.09.07; 24.09.24;
29.01.13.

(210)  007779
(220)  1998.05.06
(730) Întreprinderea mixtă  moldo-franceză

“Voxtel” S.A., MD
Str. Armenească nr. 55, MD-2012, 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 reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament 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 învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (neincluse în alte clase); cărţi de
joc; caractere tipografice; clişee;

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

41 - educaţie, instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) 007795
(220) 1998.05.13
(310) 75/389745
(320) 1997.11.13
(330) US
(730) SGS - Thomson Microelectronics N.V., NL

Strawinskylaan 1025, Toren A-10th Floor,
1077XX Amsterdam, Olanda

(540)

(511)(510)
(320) 1997.11.13
09 - componente electrice sau electronice; şi

anume semiconductori, circuite electronice,
microcircuite, circuite integrate, micro-
procesoare, microcontroloare, circuite de
memorie şi dispozitive conţinând aceste
componente; aparate, instrumente pentru
proiectarea, fabricarea şi testarea acestor
componente; lucrări de mascare, mijloace
programabile, cărţi de memorie curate şi
programe pentru utilizare în proiectarea,
fabricarea sau operarea circuitelor integrate;

(220) 1998.05.13
42 - investigări şi elaborări ştiinţifice şi industriale;

programare pentru computere;
(320) 1997.11.13
42 - elaborarea la comandă a echipamentului de

proiectare, fabricare şi testare a com-
ponentelor electrice şi electronice; servicii de
engineering, şi anume asigurarea analizei şi
editarea rapoartelor privind  proiectarea şi
operarea echipamentului de fabricare şi testare
a componentelor electrice şi electronice;
metode de proiectare, fabricare şi testare a
componentelor electrice sau   electronice.

(210)  007812
(220)  1998.05.14
(730) N. V. DURACELL BATTERIES S.A., o

societate anonimă organizată şi existentă
conform legilor Belgiei, Manufacturers
& Merchants, BE
Nijverheldslaan 7, B-3200 Aarschot, Belgia
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(540

(591) Culori revendicate:  arămiu, negru.
(511) (510)
09 - celule şi baterii electrochimice; aparat pentru

testarea bateriilor, dispozitive şi aparate de
control;

11 - aparate de iluminat, faruri, lanterne şi lămpi
cu bliţ.

(531) 15.09.02; 29.01.02; 29.01.08.

(210)  007850
(220) 1998.05.29
(730) Întreprinderea mixtă moldo-franceză

“Voxtel” S.A., MD
Str. Armenească nr. 55, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: verde, roşu.
(511)(510)
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 reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament 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 învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (neincluse în alte clase); cărţi de
joc; caractere tipografice; clişee;

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

41 - educaţie, instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale şi toate serviciile incluse
în clasa 41;

42 - servicii prestate de restaurante, administrarea
restaurantelor; restaurante, baruri; locuri de
divertisment; design în domeniul ambalării;
activitate tipografică.

(531) 02.01.23; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.07;
29.01.01; 29.01.03.

(210) 008112
(220) 1998.08.26
(730) Societatea cu Răspundere Limitată

“MAXLINIE-MCS”, MD
Str. Alecu Russo nr. 1, of. 417, MD-2068,
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 reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare  şi toate
produsele incluse în clasa 09.
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(210) 008319
(220) 1998.12.10
(730) Întreprinderea de stat, combinatul de

produse alcoolice “AROMA”, MD
Str. Toma Ciorbă  nr. 38, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: auriu, alb, negru.
(511)(510)
33 - divin.
(531) 01.01.04; 01.01.10; 03.07.07; 03.07.24;

24.01.15; 24.01.20; 25.01.15; 27.07.21;
29.01.13.

(210) 008320
(220) 1998.12.16
(730) Zacrâtoe Acţionernoe Obscestvo “Soiuz-

plodimport”, RU
Ul. Bolşaia Gruzinscaia, 14,123242, Moskva,
Federaţia Rusă

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru, auriu.
(511)(510)
33 - votcă.
(531) 24.01.20; 24.09.02; 24.09.24; 26.04.01;

27.05.01; 27.05.04; 28.05.00; 29.01.01.

(210)  008409
(220) 1999.02.12
(310) 912857
(320) 1998.08.14
(330) CTM
(730) BP Amoco p.l.c., GB

Britannic House, 1 Finsbury Circus, London
EC2M 7BA, Anglia

(540)

BP AMOCO
(511)(510)
01 - produse chimice pentru uz industrial şi ştiinţă;

produse chimice pentru uz industrial şi/sau
utilizate în procesele de prelucrare; răşini
artificiale şi sintetice; materiale plastice de uz
industrial; produse chimice utilizate în indus-
tria metalurgică; preparate, fluide şi uleiuri
pentru maşini şi/sau pentru lucru cu metalele;
prelucrarea şi separarea fluidelor şi uleiurilor;
lichide de răcire; dizolvanţi; fluide pentru
sisteme hidraulice; detergenţi şi preparate de
degresare utilizate în procesele industriale şi
de fabricare; produse chimice utilizate în
tratamentul sistemelor de răcire; agenţi de
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scindare; preparate, fluide şi uleiuri pentru
înlăturarea varului, spumei, crustei, apei de
var, uleiului, grăsimii, cerii, cernelii, cărbunelui,
noroiului (murdăriei), mucegaiului, solului
(pământului), murdăriei pătrunse adânc şi
vopselelor; emulsii; substanţe chimice, care
împiedică formarea ruginii; materiale de
filtrare; fluide de transmisie; lichid de frână;
substanţe utilizate pentru depistarea defec-
telor de suprafaţă, crăpăturilor şi fisurilor;
preparate alalitice şi diagnostice; substanţe
chimice pentru dispersarea uleiurilor,
substanţe lubrifiante şi substanţe inflamabile;
produse chimice pentru prevenirea crustei;
preparate de curăţat, de spălat, pentru
înlăturarea uleiurilor, utilizate în industrie şi
în procesele de fabricare; substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor; catalizatoare;
soluţii pentru foraj; lubrifianţi pentru foraj;
preparate antigel şi anticongelante; su-
plimente chimice pentru carburanţi şi
materiale lubrifiante; compuşi de formare;
polimeri utilizaţi în industrie; polimeri lichizi
utilizaţi în compoziţii de etanşare şi călăfătuire;
termoplastice de proiectare;

04 - uleiuri şi grăsimi industriale; produse pentru
absorbţia, umezirea şi compactarea pul-
berilor; combustibili; substanţe pentru
iluminat; aditive nechimice pentru grăsimi şi
combustibili; lubrifianţi şi grăsimi lubrifiante;
lubrifianţi de protecţie pentru piese mobile
ale mecanismului; uleiuri pentru maşini,
uleiuri pentru  mecanisme şi pentru motoarele
cu ardere internă; ceară; compoziţii petrolifere
pentru scopuri industriale;

06 - construcţii ale reţelelor de antene pentru celule
solare şi moduli; conteinere metalice pentru
lubrifianţi, uleiuri, grăsimi, substanţe chimice,
gaze comprimate şi carburanţi lichizi; tuburi
metalice; supape metalice, nefiind piese de
maşini; inele de blocare; inele pentru chei;

09 - aparate şi instrumente geodezice, fotografice
şi de măsurat; extinctoare; cabluri de forţă;
elemente fotoelectrice şi moduli; sisteme
solare electrice; instalaţii solare electrice
utilizate în telecomunicaţii, mijloace de
navigaţie, protecţia catodică şi pentru
electrificarea localităţilor rurale; elemente
electrice şi baterii; dispozitive de încărcare a
bateriilor; acumulatoare; hidrometre pentru
determinarea acidităţii; acidimetre pentru
baterii; baterii anodice; anozi; condensatoare;
dispozitive catodice anticorosive; între-
rupătoare şi închizătoare de circuit; îmbră-
căminte pentru protecţie contra accidentelor

şi/sau focului; porţi cu preplată pentru staţiile
de parcare a vehiculelor; computere; discuri
magnetice; utilaje electrice pentru dirijare la
distanţă a operaţiilor industriale; baterii
galvanice; mănuşi de protecţie; căşti de
protecţie; cartele magnetice de identificare;
cartele pentru stocarea electronică, magnetică
şi optică a datelor, utilizarea cartelelor reale
de către consumatori; cartele de credit cu
microprocesor; cartele pentru citire şi
codificare, autosecretari şi cartele pentru
maşini de calcul; cartele de autorizaţie, cartele,
cartele de credit şi cartele de identificare
personală; aparate electrice pentru cuplarea
la distanţă, formând un ciclu întreg; veste de
salvare; pontoane de salvare; fibre optice;
oscilografe; circuite de imprimare; pirometre;
rezistoare electrice; baterii solare; telemetre;
indicatoare de temperatură; instalaţii electrice
de semnalizare preventivă; părţi din silicon
pentru pecete imprimate; indicatoare ale
nivelului apei; plăci, discuri şi casete video
cu imprimări; programe pentru computere,
automate pentru amuzament cu preplată;
ochelari de soare; cozoroace de protecţie
contra luminii; lănţişoare pentru lornioane;
film fotografic; pompe pentru distribuirea
combustibilului la staţiile de deservire; bandă
magnetică; semne neonice; aparate de radio;
prize electrice; indicatoare de viteză;
triunghiuri de prevenire a accidentelor rutiere;

11 - instalaţii şi aparate de iluminat, încălzit, răcit,
uscat, ventilaţie, climatizoare de aer, de
alimentare cu apă, scopuri sanitare, separarea
gazului, stocarea gazului, distrugerea sau
evacuarea gunoiului; crematorii (de gunoi);
acumulatoare termice; dispozitive parasolare
pentru automobile; aparate pentru răcire şi
congelare; radiatoare ale încălzirii centrale;
becuri electrice, lămpi şi tuburi conductoare
de gaze pentru iluminat; aparate şi coloane
de distilare; instalaţii industriale pentru
aspirarea şi evacuarea prafului; ţevi de
flacără; coşuri de fum sau ţevi pentru fum,
ţevi de foc pentru cazane (motoare);
economizoare de combustibil; arzătoare cu
gaze; arzătoare pentru distrugerea bacteriilor;
schimbătoare de căldură; pompe termice;
pasteurizatoare; arzătoare cu benzină; calote
pentru radiatoare; radiatoare; accesorii de
reglare şi protecţie pentru utilaj şi ţevi de
apeducte de gaz şi de petrol; colectoare solare
pentru încălzit; furnale solare; torţe electrice;
valve de control al nivelului utilizate în
tancurile petroliere; piese şi fitinguri pentru
toate produsele indicate mai sus;
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17 - materiale de ambalat şi izolat; furtunuri şi ţevi
nemetalice; uleiuri izolante, semifabricate ale
produselor plastice; pelicule plastice (nu
pentru învelit); fibre poliolifine nu cele tex-
tile; fibre de carbon nu cele textile; mase
plastice armate cu fibre carbonice; răşini
armate cu fibre carbonice;

19 - asfalt, răşină, bitum, amestecuri din asfalt şi
bitum, soluţii şi emulsii de bitum şi asfalt (nu
din vopsele naturale); materiale de con-
strucţie; maşini de asfaltat; acoperiri de bitum
pentru acoperişuri; produse din bitum pentru
construcţie şi construcţia drumurilor; lucrări
de carcasă şi acoperiri nemetalice utilizate în
construcţie şi tehnică; ţevi; scânduri de podea
şi plăci mici nemetalice pentru podea; barăci;
acoperiri cu grindă; strunguri; construcţii de
reţea, buiandruguri nemetalice de ferestre;
acoperiri din pietriş; panouri nemetalice de
construcţie; rampe de asamblare şi construcţii
nemetalice pentru montaj rapid; materiale
pentru construcţia şi acoperirea drumurilor;
acoperişuri nemetalice hidroizolatoare şi
reflectoare; obloane şi jaluzele nemetalice;
silicon şi silicate; acoperirea funiilor pentru
construcţii cu păcură; căptuşirea nemetalică
a pereţilor din interior  pentru construcţii;
plăci de faianţă (ţiglă) nemetalică; structuri
de grilaj utilizate în construcţie şi construcţie
inginerică; geotextil (nemetalic);

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperit capul, încălţăminte sportivă; şerveţele
textile pentru copii; hidrocostume pentru înot
cu schiurile de apă şi înot subacvatic;

36 - management financiar şi consultaţii; servicii
financiare; împrumuturi (băneşti); comer-
cializare în credit; eliberarea creditului,
debitului, supravegherea şi identificarea
cartelelor şi sisteme de bază, care realizează
funcţii similare; consultaţii şi managementul
cu privire la capacitatea de cumpărare; ope-
raţiuni financiare libere; servicii de plată;
închirierea şi leasingul imobilului; servicii cu
cartele de credit, cartele de debit, cartele de
plată, cartele personale de identificare, cartele
de plată delegate, cartele de discont şi cartele
pentru servicii în numerar; finanţarea cum-
părăturilor; mandate poştale băneşti elec-
tronice şi servicii de repartizare a nume-
rarului; servicii ce ţin de eliberarea notelor
de plată şi analiza pentru toate serviciile sus-
menţionate; acţiuni remunerate; servicii
financiare; asigurare şi servicii de asigurare
de brokeraj; servicii în vederea garanţiilor;

servicii de administrare a fondului de pensii;
patronaj (sponsorizare) financiar;

37 - tratament anticorosiv al vehiculelor; asfaltare;
curăţarea, lustruirea, lubrifierea, deservirea
tehnică, reparaţia avioanelor, automobilelor,
vehiculelor şi treilerelor; spălarea vehiculelor;
instalarea şi repararea sobelor; montarea
anvelopelor şi repararea anvelopelor de
vehicule; instalarea şi repararea utilajului
pentru încălzire; spălatul rufelor în spălătorii;
produse din piele, curăţarea şi repararea lor;
construirea centralelor electrice; instalarea,
deservirea tehnică, repararea şi serviciile
staţiilor de aprovizionare cu gaz şi dispozitive
şi mecanisme de distribuire a gazului;
repararea şi deservirea tehnică şi serviciile
aparatelor de gaz şi instrumentelor; montarea,
repararea şi deservirea tehnică a meca-
nismelor (maşinilor); construcţia şi deservirea
conductei de petrol; repararea şi deservirea
tehnică; staţii de deservire tehnică a
vehiculelor; instalaţii de sondare a petrolului;
vopsirea şi repararea semnelor; deservirea
tehnică, repararea şi îngrijirea vapoarelor,
navelor-tanc, avioanelor;

39 - închirierea vehiculelor, inclusiv a auto-
mobilelor, camioanelor, treilerelor; remorcarea
vehiculelor, staţii (parcări) pentru automobile;
transportarea, ambalarea, stocarea şi distri-
buirea produselor alimentare; organizarea
călătoriilor; păstrarea navelor; distribuirea,
livrarea, transportarea şi păstrarea combu-
stibilului, uleiului, petrolului, gazului şi mate-
rialelor lubrifiante; transmisia, livrarea şi
distribuirea electricităţii; transportarea petro-
lului şi gazului prin conducte; servicii ale
transportului marin; servicii de alimentare cu
combustibil; serviciile staţiilor de alimentare;
alimentarea cu combustibil a navelor, bărcilor,
avioanelor şi vehiculelor terestre;

41 - servicii ce ţin de instruirea în domeniul
petrolului, gazului şi industriei petrochimice,
ştiinţei, sănătăţii, siguranţei şi ambianţei;
organizarea şi realizarea contactelor inter-
naţionale între şcolile diferitelor ţări şi
organizarea cu acest scop a unor unităţi de
predare a ştiinţelor în mai multe limbi;
publicarea cărţilor; organizarea concursurilor;

42 - servicii hoteliere; închirierea camerelor;
rezervarea şi managementul locuinţei în
taberele de odihnă; prestarea echipamentului
pentru băile publice, duşuri, saune şi toalete;
servicii de cafenele, cofetării, bufete,
alimentaţie publică, restaurante şi snack-
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baruri; îngrijirea frumuseţii şi sănătăţii; frizerii
pentru femei şi bărbaţi; masaj; recomandări
pentru utilizarea brutăriilor, tarabelor de
comercializare a alimentelor take-away,
cafenelelor, restaurantelor, staţiilor de servicii
şi magazinelor universale confortabile;
procurarea proviziilor pentru diverse maga-
zine; brutării; servicii, care ţin de asigurarea
produselor take-away; asigurarea cu produse
alimentare şi băuturi; asigurarea conferinţelor
cu facilităţi; programe pentru computere;
închirierea computerelor; elaborarea de soft-
ware pentru computere; servicii veterinare
şi agricole; servicii consultative şi reco-
mandări cu privire la arhitectură; servicii în
vederea designului pentru magazine de
comercializare en gros şi en detail; serviciul
meteorologic informaţional, închirierea
uniformelor şi automatelor de comerţ;
serviciul analitic în vederea cercetărilor
zăcămintelor de petrol; testarea sondelor de
petrol; prospectarea petrolului; studierea
zăcămintelor de petrol; testări (control) pentru
descoperirea anterioară a deteriorărilor
zăcămintelor de petrol şi rafinăriilor de petrol,
echipamentului şi sistemelor; supravegherea
marină, aeriană şi terestră; servicii de
imprimare; preparare a desenelor inginerice,
documentaţiei tehnice şi raporturilor; designul
şi echipamentul pentru utilizare în procesele
industriale; servicii de horticultură; analiza şi
diagnosticul petrolului, uleiurilor şi mate-
rialelor lubrifiante; servicii consultative
profesioniste în vederea lubrifierii, înregistrării
şi întreţinerii motoarelor şi utilajelor
(maşinăriei); servicii de consulting, consul-
tative, de control, tehnice, ştiinţifice, de
cercetare şi de proiectare, toate raportate la
industrie, construcţia de maşini, computere,
petrol, chimicale, comercializare en detail şi
influenţa asupra proceselor de producere şi
ambianţei; cercetări geologice şi explorări
geologice; exploatarea zăcămintelor de petrol
şi gaz; servicii de protecţie şi servicii de con-
sulting referitor la acestea;  servicii de
legătură, care contribuie la schimbul de
informaţie tehnică şi tehnologică; comisia şi
inspectare a utilajelor şi aparatelor; servicii
analitice; consultaţii juridice şi reprezentanţă,
în special care ţin de proprietatea industrială
şi intelectuală; servicii de acordare în vederea
exploatării proprietăţii industriale şi inte-
lectuale, prestarea (acordarea) serviciilor de
franşiză incluse în clasa 42.

(210) 008460
(220) 1999.02.25
(730) Fisher Scientific Company L.L.C., a

Delaware Limited Liability Company, US
Liberty Lane, Hampton, New Hampshire
03842, Statele Unite ale Americii

(540)

FISHER SCIENTIFIC
(511)(510)
01 - preparate chimice folosite în industrie, ştiinţă,

fotografie, agricultură, horticultură, silvi-
cultură, inclusiv preparate chimice de
laborator şi  ambalate şi preparate chimice
organice pulverulente;

42 - servicii de distribuire şi servicii la comandă
prin poştă după catalog a instrumentelor de
laborator, aparatelor, mobilei, produselor
chimice şi de diagnosticare incluse în
clasa 42.

(210) 008622
(220) 1999.05.05
(730) “VINIMPEX” S.R.L., MD

Str. Lenin nr. 24, MD-7422, Tvardiţa,
Taraclia, Republica Moldova

(540)

СТОЛИЧНЫЕ

STOLICNÎE
(511)(510)
34 - tutun brut şi articole din tutun.
(531) 28.05.00.

(210) 008627
(220) 1999.05.07
(730) “VINIMPEX” S.R.L., MD

Str. Lenin nr. 24, MD-7422, Tvardiţa,
Taraclia, Republica Moldova

(540)

КАМЕЯ

CAMEEA
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(511)(510)
34 - tutun brut şi articole din tutun.
(531) 28.05.00.

(210) 008628
(220) 1999.05.07
(730) “VINIMPEX” S.R.L., MD

Str. Lenin nr. 24, MD-7422, Tvardiţa,
Taraclia, Republica Moldova

(540)

ДРУГ

PRIETEN
(511)(510)
34 - tutun brut şi articole din tutun.
(531) 28.05.00.

(210) 008629
(220) 1999.05.07
(730) “VINIMPEX” S.R.L., MD

Str. Lenin nr. 24, MD-7422, Tvardiţa,
Taraclia, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
34 - tutun brut şi articole din tutun.
(531) 28.05.00.

(210) 008652
(220) 1999.05.20
(730) MARS U.K. LIMITED, GB

3D Dundee Road, Slough, Berkshire SL1
4LG, Anglia

(540)

(511)(510)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, electronice

şi electrice; aparate de distribuire şi aparate
de comercializare; aparate cu preplată prin

monede, cartele de credit, jetoane sau tichete;
aparate pentru sortarea, identificarea,
determinarea cantităţii, testarea, distribuirea
sau trierea monedelor, jetoanelor, tichetelor
sau bancnotelor de hârtie; aparate pentru
instalarea sau pentru modificarea cantităţii şi
clasificării monedelor; jetoanelor, tichetelor
sau bancnotelor de hârtie; software pentru
calculatoare, hardware pentru calculatoare,
firmware pentru calculatoare; aparate şi
echipament pentru păstrarea, reglarea,
procesarea, recuperarea şi transmiterea
datelor, sunetului sau imaginilor; aparate şi
instrumente pentru convertirea datelor digitale
în informaţie grafică; blocuri pentru display
vizual; imprimante utilizate cu calculatoare sau
cu aparate, sau echipament pentru păstrarea
datelor; purtători de programe pentru aparate
de procesare a datelor electronice în formă
de benzi magnetice, discuri sau fire; cartele
perforate cu cod magnetic; benzi perforate
cu cod magnetic; programe pentru calcu-
latoare; microfilme executate pentru expoziţii;
benzi, discuri, CD-ROM-uri, casete; dispo-
zitive de citire a codurilor bară; aparate de
cântărit, de măsurat sau de semnalizat;
aparate, părţi şi fitinguri pentru toate
produsele sus-menţionate incluse în
clasa 09.

(210) 008664
(220) 1999.05.28
(730) “TUTUN-CTC” S.A., MD

Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
34 - ţigări, tutun, articole din tutun, tutun de pipă;
35 - operaţii de export-import, marketing, lucrări

de birou, publicitate, administrare comercială.
(531) 27.05.04; 27.05.17.
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(210) 008672
(220) 1999.06.04
(730) MARS, INCORPORATED, US

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii

(540)

(591) Culori revendicate: albastru, albastru-deschis,
alb, roşu, cafeniu, galben, bej, violet.

(511)(510)
16 - hârtie; carton, carton şi articole din carton,

etichete pentru bagaje; insigne pentru revere;
cartele de locuri, cartele de meniu, şerveţele
de masă, cartele de dirijare; produse de
papetărie, produse de imprimerie, cărţi,
calendare-ghiduri; firme, calendare, fotografii,
cartele pentru controlori, etichete (adezive)
şi etichete de albume, etichete cu protecţie,
cartele pentru comerţ; cărţi de adrese,
documente de sistematizare, agende şi
blocnotesuri de birou; hărţi de itinerar; seturi
de vopsit pentru tipografie şi desen; manuale;
planuri, hărţi, afişe, rigle, stilouri, rechizite de
scris, saci din masă plastică, materiale de
ambalat, materiale instructive şi didactice;
ghiduri, îndreptare (instrucţiuni), suporturi,
comicsuri, cărţi, albume de fotografii şi
albume artistice, furnituri pentru creaţia
artistică, cretă colorată, marchere, creioane
colorate, vopsele, stilouri, creioane, radiere,
penare, inele de legătorie, blocnotesuri cu
spirală, carnete, coperte pentru cărţi, semne
de carte, hârtie de scris, plicuri, cartele pentru
notiţe, ilustrate de felicitare, cărţi poştale,
blocnotesuri, blocnotesuri cu foi detaşabile,
blocnotesuri-îndreptare, jurnale zilnice,
scutece de unică folosinţă pentru copii, table,
rechizite de birou, feţe de masă din hârtie,
pânză de masă din hârtie, şerveţele (sub
farfurii) din hârtie, şerveţele de masă din
hârtie, decoraţii de masă din hârtie şi carton,
carton şi cutii din carton, carton din hârtie şi
construcţii din carton, poze (tablouri),

fotografii, ziare, periodice, caricaturi în formă
de desene sau alte opere de artă pentru
reproducere;

21 - veselă de masă, veselă din hârtie pentru
băuturi; butelii din masă plastică;

29 - carne, peşte, păsări şi vânat; produse ma-
rine; 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
produsele lactate; supe; produse dulci în
formă de paste, produse sărate în formă de
paste; salate; băuturi, umpluturi (suplimente)
snack-uri (gustări) incluse în clasa 29; feluri
de mâncare finite şi ingrediente pentru felurile
de mâncare; substanţe proteice; dip-uri; toate
incluse în clasa 29;

30 - orez, paste făinoase; cereale şi produse
cerealiere; ceai, cafea, cacao; ciocolată de
băut, esenţe de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea cu cicoare, cicoare şi
amestecuri de cicoare, toate pentru folosire
în calitate de surogate de cafea; produse de
cofetărie nemedicinale; produse de patiserie
şi panificaţie, prăjituri, 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); bucate finite şi ingre-
diente pentru bucate; ciocolată; pizză şi bază
pentru pizză; sosuri şi umpluturi pentru pizză;
sosuri pentru paste făinoase şi orez; sosuri
pentru salate; maioneză; sosuri; dip-uri; toate
incluse în clasa 30.

(531) 01.01.02; 01.01.15; 01.15.15; 26.01.18;
27.05.07; 27.05.24; 29.01.15.

(210) 008674
(220) 1999.06.07
(310) 98 718 668
(320) 1998.12.08
(330) RU
(730) ZAO “Gruppa Predpriiatii OST”, RU

Ul. Tretii proezd, d. 16, p. Cernogolovka,
Noghinskii raion, 142 432, Moskovskaia
oblasti, Federaţia Rusă
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(540)

(511)(510)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - comercializarea berii; băuturilor nealcoolice

şi alcoolice.
(531) 05.05.20; 07.01.03; 07.03.11.

(210) 008677
(220) 1999.06.09
(730) BLIUC Victoria, MD

Str. Alexandru cel Bun nr. 2, bloc 1, MD-
6800, Ialoveni, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 008788
(220) 1999.08.05
(730) Price Costco International, Inc., US

999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027,
Statele Unite ale Americii

(540)

COSTCO

(511)(510)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; fructe şi legume

conservate; uscate şi fierte; jeleuri; dulceţuri;
compoturi; ouă; lapte şi produse lactate;
caşcaval; iaurt; uleiuri şi grăsimi comestibile;
scoici comestibile; gustări pregătite; salate din
legume; amestecuri de gustări uşoare; nuci
curăţate şi/sau supuse prelucrării tehnologice;
nuci zaharisite; ulei de arahidă; măsline supuse
prelucrării tehnologice; stafide; bob uscat;
bob copt; amestecuri pentru supă; supe;

30 - cafea; ceai; cacao; zahăr; orez; făină; produse
preparate din cereale; produse de patiserie;
paste făinoase; pâine, amestecuri de gustări
uşoare; gustări preparate; turte cu umplutură
din carne, caşcaval sau bob (burritos); en-
chiladas; fajitas; porumb măcinat cu carne şi
piper roşu (tamales); plăcinte  cu carne;
fricase din carne şi făină; ravioli (fel de
mâncare italian din aluat cu umplutură);
sandvişuri; produse de patiserie şi cofetărie;
bomboane; ciocolată; gheaţă; miere; sare;
muştar; oţet; sosuri (condimente); mirodenii;
pizza; floricele de porumb; bomboane-
îngheţată; îngheţată; iaurt congelat.

(210) 008795
(220) 1999.08.06
(730) Combinatul de alimentaţie din Bălţi,

întreprindere de stat, MD
 Str. Kiev nr. 114, MD-3121, Bălţi, Republica
Moldova

(540)

VIŞINĂ

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

(210) 008829
(220) 1999.08.24
(730) WARNACO INC. (o corporaţie orga-

nizată şi existentă conform legilor
statului Delaware), US
90 Park Avenue, New York, N.Y. 10016,
Statele Unite ale Americii

(540)

NOUVEAU USA
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(511)(510)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru

acoperit capul;
42 - serviciile magazinelor de vânzare  cu

amănuntul a îmbrăcămintei.

(210) 008852
(220) 1999.09.07
(730) Lucent Technologies Inc., US

600 Mountain Avenue, Murray Hill, New Jer-
sey 07974-0636, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
09 - produse de telecomunicaţie, produse de fi-

bre optice, cablu din fibre optice, şnururi de
legătură, conectoare, conectoare de ieşire,
adaptoare şi conexiuni directe de fir, câmpuri
de contact din fibre optice, cadru de comutaţie
pentru cablu din fibră optică, rafturi de
distribuţie a fibrelor sub formă de rafturi
multiple şi comutatoare; rafturi de inter-
conexiune a ghidurilor de lumină, puncte de
administrare a circuitelor care conţin fibre
optice pentru trasarea circuitelor telefonice.

(210) 008853
(220) 1999.09.08
(730) Întreprinderea individuală “S.T.A.N.

NAUMENCO” S.R.L., MD
Str. Işnovăţ, MD-2036, Chişinău, Republica
Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu-aprins,
galben.

(511)(510)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

lucrări de birou; servicii de administrare
comercială;

42 - magazine de firmă.
(531) 07.05.08; 26.03.23; 27.05.11; 29.01.14.

(210) 008861
(220) 1999.09.17
(730) Firma “VIALACOL-LUX” S.R.L., MD

Bd. Moscova nr. 13, bloc 3, ap. 72, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(551) Marcă colectivă.
(511)(510)
09 - aparate pentru înregistrarea şi reproducerea

sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea mărfurilor.

(531) 26.03.04; 26.03.22; 26.03.23; 26.05.10;
27.05.02; 27.05.17.

(210) 008870
(220) 1999.09.21
(730) GENERAL ELECTRIC COMPANY, US

1 River Road, SCHENECTADY, N.Y., Statele
Unite ale Americii
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(540)

GELOY
(511)(510)
17  - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi

produse din aceste materiale neincluse în alte
clase; produse din materiale plastice presate,
utilizate în producţie şi industrie; materiale
de ambalare, chituire şi izolare; răşină
sintetică, artificială şi termoplastică
(semifinite); materiale hidrofuge, materiale
rezistente la influenţele de atmosferă şi
anotimp, adezivi pentru etanşare; legături şi
materiale pentru etanşare şi călăfătuire;
materiale pentru etanşare din cauciuc şi sili-
con; elastomeri lichizi din silicon; compoziţii
din silicon şi cauciuc; cauciuc sintetic, cauciuc
brut şi semifinit.

(210) 008872
(220) 1999.09.23
(730) Combinatul de alimentaţie din Bălţi,

întreprindere de stat, MD
Str. Kiev nr. 114, MD-3121, Bălţi, Republica
Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, albastru,
maro, galben, verde, verde-închis.

(511)(510)
33 - rachiu.
(531) 06.03.12; 25.01.15; 26.01.16; 26.01.18;

27.05.11; 27.05.21; 29.01.15.

(210) 008874
(220) 1999.09.24
(730) Combinatul de şampanie şi vinuri de

marcă “CRICOVA”, MD
Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084, Cricova, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 03.07.07; 07.01.01; 07.01.24; 07.03.08;

24.01.05; 25.01.15; 26.04.03; 26.04.16;
27.05.01.

(210) 008875
(220) 1999.09.24
(730) Combinatul de şampanie şi vinuri de

marcă “CRICOVA”, MD
Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084, Cricova,
Republica Moldova

(540)
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(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 03.07.07; 07.01.01; 07.01.24; 07.03.08;

24.01.05; 25.01.15; 26.05.01; 27.05.01.

(210) 008878
(220) 1999.09.27
(310) 2194435
(320) 1999.04.14
(330) GB
(730) Glaxo Group Limited, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Anglia

(540)

(511)(510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice.

(210) 008880
(220) 1999.09.29
(730) Genesis Cosmetics Inc. (corporaţia

statului Delaware), US
C/o United Corporate Services, Inc., 15 East
North Street, Dover, Delaware 19901, Statele
Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
03 - preparate nemedicinale de toaletă şi preparate

pentru baie, inclusiv parfumuri, parfumuri de
toaletă, parfumuri de toaletă în ambalaj spray,
apă de toaletă, apă de toaletă în ambalaj spray;
săpunuri, geluri pentru duş; preparate pentru
spălarea corpului, săruri pentru baie, preparate
atenuante de descuamare pentru baie;
şampoane şi preparate nemedicinale pentru
îngrijirea părului; preparate de toaletă
antiperspirante şi deodorante pentru uz per-
sonal, uleiuri esenţiale; uleiuri pentru masaj;
uleiuri pentru baie; loţiuni şi creme pentru
mâini şi corp; talc pentru corp, preparate
cosmetice antisolare, pentru şi după bronzare
pentru bărbaţi şi femei; creme de ras;
balsamuri şi loţiuni după ras; potpuriuri din
flori şi ierburi mirositoare, parfumuri uscate,

sachet-e (substanţe aromatice pentru
parfumarea lenjeriei), aromatizanţi pentru
camere.

(210) 008894
(220) 1999.10.08
(730) Deutscher Kraftverkehr Ernst Grimmke

GmbH & Co. KG, DE
Vogelsanger Weg 49, 40470 Düsseldorf,
Germania

(540)

(511)(510)
35 - achitarea taxelor pentru folosirea drumurilor,

tunelurilor şi mijloacelor flotante; achitarea
pentru reparaţie (inclusiv pentru piese de
schimb şi anvelope) şi achitarea taxelor
pentru eliberare vamală, servicii de achitare
a cheltuielilor băneşti de către servicii
autorizate; achitarea altor servicii în trafic
comercial; efectuarea plăţilor în navlu,
transportarea, furnizarea încărcăturilor,
contracte pentru livrare;

37 - servicii de reparaţie (incluzând piese de
schimb şi anvelope; servicii în caz de
deteriorare sau pană de vehicul);

38 - servicii de asigurare a radiocomunicaţiei
mobile;

39 - prestarea serviciilor, cum ar fi însoţirea şi
transportarea vehiculelor pe cale ferată;
servicii în caz de deteriorare sau pană de
vehicul, şi anume de restaurare şi remorcare.

(210) 008895
(220) 1999.10.08
(730) Deutscher Kraftverkehr Ernst Grimmke

GmbH & Co. KG, DE
Vogelsanger Weg 49, 40470 Düsseldorf,
Germania

(540)

(511)(510)
35 - achitarea taxelor pentru folosirea drumurilor,

tunelurilor şi mijloacelor flotante; achitarea
pentru reparaţie (inclusiv pentru piese de
schimb şi anvelope) şi achitarea taxelor
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pentru eliberare vamală, servicii de achitare
a cheltuielilor băneşti de către servicii
autorizate; achitarea altor servicii în trafic
comercial; efectuarea plăţii în navlu,
transportarea, furnizarea încărcăturilor,
contracte pentru livrare;

37 - servicii de reparaţie (incluzând piese de
schimb şi anvelope; servicii în caz de
deteriorare sau pană de vehicul);

38 - servicii de asigurare a radiocomunicaţiei
mobile;

39 - prestarea serviciilor, cum ar fi însoţirea şi
transportarea vehiculelor pe cale ferată;
servicii în caz de deteriorare sau pană de
vehicul, şi anume de restaurare şi remorcare.

(210) 008897
(220) 1999.10.13
(310) 75/756837
(320) 1999.07.21
(330) US
(730) BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY

a Delaware Corporation, US
345 Park Avenue, New York, NY 10154,
Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor

şi dereglărilor cardiovasculare.
(531) 01.01.02; 01.01.10; 01.01.12; 27.05.01.

(210) 008904
(220) 1999.10.18
(730) Centrul de evidenţă documentară a

populaţiei “Registru” al Departamentului
Evidenţă şi Documentare a Populaţiei al
M.A.I. al  RM, MD
Str. A. Puşkin nr. 42, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, de sem-

nalizare, de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu
preplată; echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare;

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, materiale pentru artişti;
materiale plastice pentru ambalare (neincluse
în alte clase); material de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); produse
de imprimerie, şi anume: publicaţii, cărţi,
reviste, ziare, reviste ilustrative, broşuri,
prospecte şi ghiduri de utilizare referitor la
industria calculatoarelor, la aparatura de
calcul, la programele de calculator, la
dispozitivele periferice de calculator, la
componentele de calculator, la serviciile
pentru produsele referitor la calculatoare şi/
sau mijloace de telecomuncaţie şi servicii;
instrucţiuni, materiale didactice şi manuale;
hârtie, accesorii de birou, hârtie de scris,
tampoane pentru sigilii; hârtie de calculator
şi benzi de hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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servicii de vânzare en detail pentru produse
şi servicii referitor la calculatoare şi mijloace
de  telecomunicaţie;

38 - telecomunicaţii; crearea reţelelor de tele-
comunicaţii şi exploatarea tehnică a ele-
mentelor acestora;

41 - educaţie; instruire;
42 - cercetare ştiinţifică şi industrială; programare

pentru calculatoare; servicii care nu pot fi
incluse într-o altă clasă, şi anume: servicii în
vederea problemelor de arhitectură şi
construcţie; consultaţii; închiriere şi leasing
de produse; pază; servicii incluse în clasa 42
referitor la înregistrarea automatizată şi con-
trol, testare, formarea şi utilizarea  resurselor
informaţionale, documentare, crearea şi
exploatarea tehnică a sistemelor infor-
maţionale automatizate, securitate, elaborarea
hologramelor şi altor materiale de protecţie;
servicii incluse în clasa 42 referitor la
calculatoare şi mijloace de telecomunicaţie,
şi anume: instalarea, reparaţia, exploatarea,
întreţinerea şi consultaţii referitor la
calculatoare şi mijloace de telecomunicaţie;
cataloage on-line şi servicii de comandă prin
poştă a produselor referitor la calculatoare şi
mijloace de telecomunicaţie; standarde de
proiectare pentru utilizare de către terţi la
proiectarea şi implementarea mijloacelor
programabile de calculator, a aparaturii de
calcul şi a echipamentului de teleco-
municaţie.

(531) 25.07.15; 26.04.02; 26.04.18; 27.05.05;
27.05.08; 27.05.17; 27.05.21.

(210) 008919
(220) 1999.10.25
(730) Întreprinderea mixtă (Moldova - SUA)

“LION-GRI” S.R.L., MD
Str. Munceşti nr. 801, MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

АНТЕЙ
ANTEI

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

(210) 008921
(220) 1999.10.25
(730) Întreprinderea mixtă (Moldova-SUA)

“LION-GRI” S.R.L., MD
Str. Munceşti nr. 801, MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

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

(210) 008923
(220) 1999.10.25
(730) Întreprinderea mixtă (Moldova-SUA)

“LION-GRI” S.R.L, MD
Str. Munceşti nr. 801, MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

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

(210) 008928
(220) 1999.11.01
(730) “TUTUN-CTC” S.A., MD

Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)
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(511)(510)
23 - tutun; articole pentru fumători, ţigarete.
(531) 02.01.09; 02.07.16; 05.01.03; 05.01.05;

25.01.19; 27.05.01.

(210) 008929
(220) 1999.11.01
(730) “TUTUN-CTC” S.A., MD

Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
34 - tutun, articole pentru fumători, ţigarete.
(531) 03.07.02; 24.01.09; 24.09.02; 25.01.19;

26.0410; 27.05.01.

(210) 008930
(220) 1999.10.28
(730) Compania “CONTINENT” S.R.L., MD

Str. Arborilor nr. 17, bloc 1, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
(531) 01.05.02; 01.13.05; 27.03.15; 27.05.08;

27.05.13.

(210) 008931
(220) 1999.10.28
(730) American Home Products Corporation,

corporaţia statului Delaware, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice.

(210) 008932
(220) 1999.10.28
(730) FORTUNECITY. COM INC., US

500 7th  Avenue, 15th FI, New York, NY
10018, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
35 - servicii comerciale oferite prin intermediul

calculatoarelor în regim on-line, inclusiv
publicarea reclamei în regim on-line pentru
terţi prin intermediul reţelelor electronice de
comunicare şi servicii de vânzare en detail în
regim on-line în domeniul vestimentaţiei,
podoabelor şi programelor de calculator şi
jocurilor prestate prin reţeaua globală de
comunicaţii;

42 - servicii comerciale oferite prin intermediul
calculatoarelor în regim on-line, inclusiv
plasarea site-urilor web ale terţilor pe server
de calculator pentru o reţea globală de
calculatoare; crearea şi menţinerea site-urilor
web pentru terţi; oferirea site-urilor în regim
on-line pentru interconexiunea dintre
utilizatori în diverse domenii de interes
realizată în regim de timp real.
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(210) 008933
(220) 1999.11.01
(730) Asociaţia “DNT”, MD

Str. Bulgară nr. 32, MD-2001, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
38 - telecomunicaţii şi toate serviciile incluse în

clasa 38.
(531) 09.01.10; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21.

(210) 008934
(220) 1999.11.02
(730) Întreprinderea mixtă  moldo-italiană

“Trio Line” S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 124, MD-2012,
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;

35 - comercializarea mărfurilor.

(210) 008941
(220) 1999.11.02
(730) American Home Products Corporation,

corporaţia statului Delaware, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice, inclusiv vaccinuri, în

special vaccinuri umane;

35 - publicitatea şi comercializarea produselor prin
intermediari;

42 - îngrijire medicală, consultaţii farmaceutice.

(210) 008942
(220) 1999.11.03
(730) TEXACO INTERNATIONAL TRADER

INC. (o corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului  Delaware), US
2000 Westchester Avenue, City of White
Plains, State of New York 10650, Statele
Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
41 - servicii ce ţin de organizarea învăţământului

şi distracţiilor şi anume: asigurarea de-
monstrării prin intermediul site-ului web a
unui amplu diapazon de programe instruc-
tive şi concursuri on-line cu ajutorul reţelei
computeriale globale.

(210) 008944
(220) 1999.11.03
(730) Întreprinderea mixtă moldo-română

“Eurofarmaco” S.A., MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 2, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

EUVIROX
(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
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 008945
(220) 1999.11.03
(730) Întreprinderea mixtă moldo-română

“Eurofarmaco” S.A., MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 2, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
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(540)

REVALID
(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
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide,
toate produsele incluse în clasa 05 cu excepţia
produselor farmaceutice şi veterinare.

(210) 008946
(220) 1999.11.03
(730) Întreprinderea mixtă moldo-română

“Eurofarmaco” S.A., MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 2, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

EUROSEPT
(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
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 008947
(220) 1999.11.03
(730) Întreprinderea mixtă moldo-română

“Eurofarmaco” S.A., MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 2, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

ULCORAN
(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
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide,
toate produsele incluse în clasa 05, cu excepţia
medicamentelor, produselor chimice curative
şi igienice, substanţelor medicinale, farma-
ceutice, plasturilor, materialelor pentru
pansamente, produselor pentru distrugerea
animalelor şi plantelor dăunătoare, pre-
paratelor pentru sterilizare şi dezinfectare
(dezinfectante).

(210) 008951
(220) 1999.11.08
(730) Mişcarea social-politică “Pentru o

Moldovă Democratică şi Prosperă”, MD
Str. Tighina nr. 32, MD-2001, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: alb; albastru.
(511)(510)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,

neincluse în alte clase; produse de im-
primerie; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material pentru artişti;
pensule; articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); cărţi de joc; caractere tipografice;
clişee; publicaţii periodice;

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperit capul;
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28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport neincluse în alte clase; ornamente pentru
pomul de Crăciun;

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
36 - organizarea de încasare a mijloacelor de

binefacere; organizarea colectării de sem-
nături; servicii de organizare a fondurilor
reciproce; sponsorizare financiară;

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

42 - organizarea mitingurilor; lansarea lozincilor
şi a declaraţiilor.

(531) 03.07.10; 03.07.20; 03.07.24.

(210) 008953
(220) 1999.11.09
(730) P.T. HANJAYA MANDALA SAM-

POERNA TBK., ID
Jalan Rungkut Industri Raya 18, Surabaya-
60293, Indonezia

(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, auriu, roşu.
(511)(510)
34 - ţigări; ţigarillos; ţigarete; ţigări de Manilla (un

sort de ţigări cu capete tăiate); tutun; brichete
pentru fumători; scrumiere (cu excepţia celor
produse din metale preţioase); pungi pentru
tutun; muştiucuri (cu excepţia celor produse

din metale preţioase); portţigarete pentru
ţigarete şi ţigări (cu excepţia celor produse
din metale preţioase); chibrituri; cutii de
chibrituri (cu excepţia celor produse din
metale preţioase); filtre pentru ţigarete.

(531) 01.15.17; 25.01.19; 25.07.25; 26.01.16;
26.04.16; 27.05.22; 29.01.14.

(210) 008954
(220) 1999.11.10
(310) 75/726459
(320) 1999.06.10
(330) US
(730) BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY

a Delaware Corporation, US
345 Park Avenue, New York, NY 10154,
Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice pentru sistemul

nervos central sau ale dereglărilor şi
îmbolnăvirilor cerebrovasculare, toate
preparatele sus-numite pentru uz uman.

(210) 008957
(220) 1999.11.12
(730) “AGROVINEXPO”, S.A. (de tip închis),

MD
MD-3724, Oneşti, Străşeni, Republica
Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 05.07.10; 24.09.03; 24.09.16; 27.05.01.
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(210) 008961
(220) 1999.11.18
(730) “VITRABLOC” S.R.L., MD

Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
(531) 21.01.14; 26.15.09; 27.05.17.

(210) 008962
(220) 1999.11.16
(730) NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY (a

Washington, D.C. (USA) corporation), US
1145 17th Street, N.W., Washington, D.C.
20036, Statele Unite ale Americii

(540)

(591) Culori revendicate:  galben, alb, negru.
(511)(510)
38 - servicii de difuzare televizată.
(531) 26.04.02; 27.05.01; 29.01.02.

(210) 008965
(220) 1999.11.18
(730) IZKA, Societe Civile, FR

202 Route de Charlieu, 42300 Roanne, Franţa
(540)

IZKA LINGERIE
WEAR

(511)(510)
25  - îmbrăcăminte, inclusiv lenjerie de corp,

maiouri (camizole), chiloţi pentru bărbaţi,
halate, corsete, chiloţi de damă, furouri,
corsaje, brasiere, jartiere, corsaje pentru
jartiere, jupoane, cămăşi de noapte, rochii,
pijamale.

(210) 008969
(220) 1999.11.23
(730) Întreprinderea mixtă moldo-română “RE-

NAISSANCE PERFECT” S.R.L., MD
Str. Chişinăului nr. 94-a, MD-2084, Cricova,
Republica Moldova

(540)

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

(210) 008970
(220) 1999.11.23
(730) Întreprinderea mixtă moldo-română “RE-

NAISSANCE PERFECT” S.R.L., MD
Str. Chişinăului nr. 94-a, MD-2084, Cricova,
Republica Moldova

(540)

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

(210) 008971
(220) 1999.11.24
(730) Obschestvo s Ogranicennoi Otvetstven-

nostiu “Sankt-Peterburgskii Margari-
novâi Kombinat”, RU
Ul. Arsenalnaia 1, corp. 2, 195009, Sankt-
Peterburg, Federaţia Rusă
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(540)

(591) Culori revendicate: verde-deschis; verde;
verde-închis; cafeniu-deschis; cafeniu;
cafeniu-închis; gri-deschis; gri; gri-închis;
negru; alb; galben-deschis; galben; galben-
închis; albastru, albastru-închis, roz.

(511)(510)
05 - produse alimentare dietetice pentru uz medi-

cal, în special unt şi uleiuri dietetice;
29 - grăsimi alimentare; grăsimi alimentare de

origine animală; uleiuri vegetale alimentare;
unt de frişcă; amestecuri de grăsimi pentru
tartine;

42 - aprovizionarea cu produse alimentare.
(531) 03.04.02; 06.19.11; 26.01.16; 29.01.15.

(210) 008972
(220) 1999.11.24
(730) Obschestvo s Ogranicennoi Otvetstven-

nostiu “Sankt-Peterburgskii Margari-
novâi Kombinat”, RU
Ul. Arsenalnaia 1, corp. 2, 195009, Sankt-
Peterburg, Federaţia Rusă

(540)

(591) Culori revendicate: verde-deschis, verde,
verde-închis, cafeniu-deschis, cafeniu,
cafeniu-închis, gri-deschis, gri, gri-închis,
negru, alb, galben-deschis, galben, galben-
închis, albastru, albastru-închis, roşu, roz.

(511)(510)
05 - unt dietetic pentru uz medical;
29 - unt de frişcă;
42 - aprovizionare cu unt.
(531) 03.04.02; 06.19.11; 27.05.11; 28.05.00;

29.01.15.

(210) 008976
(220) 1999.11.25
(730) Întreprinderea mixtă moldo-italiană

“TRIO LINE”, S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 124, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

Л О Т О С

L O T O S
(511)(510)
03 - detergenţi.
(531) 28.05.00



T
R

A
D

E
M

A
R

K
S

MD - BOPI 3/2000

48

(210) 009035
(220) 1999.12.27
(730) “Tutun-CTC”, S.A, MD

Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
34 - tutun brut sau prelucrat, articole pentru

fumători, ţigarete, chibrituri.
(531) 24.01.15; 24.01.19; 25.01.19; 26.03.23;

27.09.01; 27.05.22.

(210) 009043
(220) 1999.12.23
(730) Firma de producţie şi comerţ “MONZO”

S.R.L., MD
Str. N. Titulescu  nr. 14,  MD-2032, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
38 - telecomunicaţii.
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Lista mărcilor înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului,

numărul acordat mărcii, data înregistrării, clasele conform CIPS,
denumirea titularului, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul BOPI

în care a fost publicată cererea de înregistrare

Nr.
crt.

(210)
Nr. depozit

(220)
Data depozit

(111)
Nr. marcă

acordat

(151)
Data

înregistrării

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(442)
Nr. BOPI

1 2 3 4 5 6 7 8

1 006307 1997.03.18 7003 2000.01.21 32,33 S. A. "VITIS- HÎNCEŞTI", MD 11/1997

2 006423 1997.04.11 7004 2000.01.21 33 Întreprinderea de Stat, Combinatul
de produse Alcoolice "AROMA",
MD

1/1998

3 008366 1999.01.21 7005 2000.01.21 33 Întreprinderea de Stat, Combinatul
de produse Alcoolice "AROMA",
MD

9/1999

4 006766 1997.07.04 7006 2000.02.01 33 Combinatul de Vinificaţie din
Râbniţa, MD

4/1998

5 007428 1997.12.31 7007 2000.02.01 03 REVLON (SUISSE) S.A., CH 9/1999

6 007429 1997.12.31 7008 2000.02.01 03 REVLON (SUISSE) S.A., CH 9/1999

7 008389 1999.01.29 7009 2000.02.01 32 Compagnie Financiére des
Produits Orangina (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor Franţei), FR

9/1999

8 008390 1999.01.29 7010 2000.02.01 32 Compagnie Financiere des Produits
Orangina (o corporaţie organizată
şi existentă conform legilor
Franţei), FR

9/1999

9 008394 1999.01.29 7011 2000.02.01 05 BRISTOL - MYERS SQUIBB
COMPANY, US

9/1999

10 008402 1999.02.10 7012 2000.02.01 30 UNILEVER N.V., NL 9/1999

11 008403 1999.02.12 7013 2000.02.01 05,10 Pfizer Products Inc. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Connecticut), US

9/1999

12 008405 1999.02.12 7014 2000.02.01 05,10 Pfizer Products Inc. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Connecticut), US

9/1999

13 008406 1999.02.12 7015 2000.02.01 05,10 Pfizer Products Inc. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Connecticut), US

9/1999

14 008410 1999.02.15 7016 2000.02.01 05,10 Pfizer Products Inc. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Connecticut), US

9/1999

15 008411 1999.02.15 7017 2000.02.01 05 Orion Corporation (o companie din
Finlanda), FI

9/1999

16 008436 1999.02.16 7018 2000.02.01 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR
CORPORATION), JP

9/1999

17 008507 1999.03.09 7019 2000.02.01 08 THE GILLETTE COMPANY, US 10/1999

18 008508 1999.03.09 7020 2000.02.01 08 THE GILLETTE COMPANY, US 10/1999

19 008630 1999.05.07 7021 2000.02.01 33 Întreprinderea tehnico-ştiinţifică
"Oeno Consulting" S.R.L., MD

10/1999
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20 008750 1999.07.13 7022 2000.02.01 33 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ
"GLASS CONTAINER
COMPANY" S.A., MD

10/1999

21 008360 1999.01.19 7023 2000.02.02 34 GALLAHER LIMITED, GB 9/1999

22 008398 1999.02.03 7024 2000.02.02 30 DANDY  SAKIZ  VE
ŞEKERLEME SANAYI ANONIM
ŞIRKETI, TR

9/1999

23 008401 1999.02.05 7025 2000.02.02 05 MERCK & CO., INC., US 9/1999

24 008414 1999.02.16 7026 2000.02.02 41 VIACOM INTERNATIONAL
INC., US

9/1999

25 008416 1999.02.16 7027 2000.02.02 41 VIACOM INTERNATIONAL
INC., US

9/1999

26 008417 1999.02.16 7028 2000.02.02 41 VIACOM INTERNATIONAL
INC., US

9/1999

27 008418 1999.02.16 7029 2000.02.02 41 VIACOM INTERNATIONAL
INC., US

9/1999

28 008419 1999.02.16 7030 2000.02.02 41 VIACOM INTERNATIONAL
INC., US

9/1999

29 008420 1999.02.16 7031 2000.02.02 41 VIACOM INTERNATIONAL
INC., US

9/1999

30 008421 1999.02.16 7032 2000.02.02 41 VIACOM INTERNATIONAL
INC., US

9/1999

31 008422 1999.02.16 7033 2000.02.02 41 VIACOM INTERNATIONAL
INC., US

9/1999

32 008423 1999.02.16 7034 2000.02.02 41 VIACOM INTERNATIONAL
INC., US

9/1999

33 008424 1999.02.16 7035 2000.02.02 41 VIACOM INTERNATIONAL
INC., US

9/1999

34 008425 1999.02.16 7036 2000.02.02 41 VIACOM INTERNATIONAL
INC., US

9/1999

35 008426 1999.02.16 7037 2000.02.02 41 VIACOM INTERNATIONAL
INC., US

9/1999

36 008427 1999.02.16 7038 2000.02.02 41 VIACOM INTERNATIONAL
INC., US

9/1999

37 008428 1999.02.16 7039 2000.02.02 41 VIACOM INTERNATIONAL
INC., US

9/1999

38 008445 1999.02.19 7040 2000.02.02 03 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, US

9/1999

39 007936 1998.06.23 7041 2000.02.03 29,30 MARS, INCORPORATED, US 10/1999

40 008071 1998.08.03 7042 2000.02.03 36 CITICORP, corporaţie din statul
Delaware, US

10/1999

41 008120 1998.09.03 7043 2000.02.03 29,30,31,
32

PRESIDENT ENTERPRISES
CORP., TW

10/1999

42 008121 1998.09.03 7044 2000.02.03 29,30,31,
32

PRESIDENT ENTERPRISES
CORP., TW

10/1999

43 008205 1998.10.13 7045 2000.02.03 09,16,35,
38,41

MIH INTELPROP HOLDINGS
LIMITED, a Mauritian company,
MU

10/1999

44 008377 1999.01.18 7046 2000.02.03 33 Skyy Spirits, LLC, US 10/1999

45 008450 1999.02.22 7047 2000.02.03 28,29,30 MARS, INCORPORATED, US 10/1999

46 008449 1999.02.22 7048 2000.02.03 28,29,30 MARS, INCORPORATED, US 10/1999

47 008451 1999.02.22 7049 2000.02.03 29,30,32 MARS, INCORPORATED, US 10/1999

48 008458 1999.02.25 7050 2000.02.03 30 MARS, INCORPORATED, US 10/1999

49 008471 1999.03.01 7051 2000.02.03 09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson,
SE

10/1999

50 008492 1999.03.03 7052 2000.02.03 29,30 MARS, INCORPORATED, US 10/1999
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51 008493 1999.03.03 7053 2000.02.03 31 MARS, INCORPORATED, US 10/1999

52 008494 1999.03.03 7054 2000.02.03 29,30 MARS, INCORPORATED, US 10/1999

53 008496 1999.03.04 7055 2000.02.03 30 MARS, INCORPORATED, US 10/1999

54 008510 1999.03.10 7056 2000.02.03 30 MARS, INCORPORATED, US 10/1999

55 005839 1996.10.17 7057 2000.02.07 29,30 Combinatul “Frigocoop”, MD 7/1997

56 007082 1997.09.03 7058 2000.02.07 12,29,30,
32,33,35,
36,37,39,
40,42

Firma de producere şi comerţ MA-
VEST S.R.L., MD

10/1998

57 008407 1999.02.12 7059 2000.02.07 03 Kao Kabushiki Kaisha (also
trading as Kao Corporation), JP

10/1999

58 008313 1998.12.04 7061 2000.02.03 09,16,35,
38,41

MIH INTELPROP HOLDINGS
LIMITED, a Mauritian company,
MU

10/1999

59 008314 1998.12.04 7062 2000.02.03 09,16,35,
38,41

MIH INTELPROP HOLDINGS
LIMITED, a Mauritian company,
MU

10/1999

60 008315 1998.12.04 7063 2000.02.03 09,16,35,
38,41

MIH INTELPROP HOLDINGS
LIMITED, a Mauritian company,
MU

10/1999

61 008316 1998.12.04 7064 2000.02.03 09,16,35,
38, 41

MIH INTELPROP HOLDINGS
LIMITED, a Mauritian company,
MU

10/1999

62 008317 1998.12.04 7065 2000.02.03 09,16,35,
38,41

MIH INTELPROP HOLDINGS
LIMITED, a Mauritian company,
MU

10/1999

63 005414 1996.04.23 7066 2000.02.09 16 Agenţia literară şi de reclamă
"Litera", MD

3/1997

64 006607 1997.05.27 7067 2000.02.09 33 Combinatul de Vinuri şi Coniacuri,
MD

2/1998

65 006897 1997.07.29 7068 2000.02.09 32 Firma comercială de  producţie
"Invincom" S.R.L., MD

10/1997

66 007716 1998.04.13 7069 2000.02.09 33 Întreprinderea mixtă moldo-
britanică Compania "GB & Co"
S.R.L., MD

2/1999

67 007921 1998.06.19 7070 2000.02.09 33 Societatea pe Acţiuni "DAREX",
MD

3/1999

68 007923 1998.06.19 7071 2000.02.09 33 Societatea pe Acţiuni "DAREX",
MD

3/1999

69 007924 1998.06.19 7072 2000.02.09 33 Societatea pe Acţiuni "DAREX",
MD

3/1999

70 007974 1998.07.08 7073 2000.02.09 33 Întreprinderea mixtă moldo-
britanică compania "GB & Co"
S.R.L., MD

4/1999

71 008073 1998.08.04 7074 2000.02.09 33 Întreprinderea mixtă moldo-
britanică compania "GB & Co"
S.R.L., MD

5/1999

72 008397 1999.04.14 7075 2000.02.09 36 Visa International Service
Association (a Delaware, USA
Corporation), US

9/1999

73 007213 1997.10.09 7076 2000.02.11 33 Întreprinderea Mixtă Moldo-
Americană "BIMACO", MD

10/1998

74 007832 1998.05.27 7077 2000.02.11 05 Berlin-Chemie AG, DE 10/1999

75 008372 1999.01.22 7078 2000.02.11 05 Naturwaren oHG Dr. Peter Theiss,
DE

10/1999

76 008373 1999.01.22 7079 2000.02.11 05 Naturwaren oHG Dr. Peter Theiss,
DE

10/1999
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77 008380 1999.01.22 7080 2000.02.11 05 Naturwaren oHG Dr. Peter Theiss,
DE

10/1999

78 008381 1999.01.22 7081 2000.02.11 05 Naturwaren oHG Dr. Peter Theiss,
DE

10/1999

79 008382 1999.01.22 7082 2000.02.11 05 Naturwaren oHG Dr. Peter Theiss,
DE

10/1999

80 008383 1999.01.22 7083 2000.02.11 05 Naturwaren oHG Dr. Peter Theiss,
DE

10/1999

81 008400 1999.02.04 7084 2000.02.11 05,10 Pfizer Products Inc. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Connecticut), US

10/1999

82 008433 1999.02.16 7085 2000.02.11 09,41,42 INTEL CORPORATION (o corpo-
raţie organizată şi existentă con-
form legilor statului Delaware), US

10/1999

83 008434 1999.02.16 7086 2000.02.11 35,41,42 INTEL CORPORATION (o corpo-
raţie organizată şi existentă con-
form legilor statului Delaware), US

10/1999

84 008452 1999.02.23 7087 2000.02.11 12 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as Nissan
Motor Co., Ltd), JP

10/1999

85 008472 1999.03.02 7088 2000.02.11 30 Warner-Lambert Company, US 10/1999

86 008474 1999.03.02 7089 2000.02.11 30 Warner-Lambert Company, US 10/1999

87 008475 1999.03.02 7090 2000.02.11 30 Warner-Lambert Company, US 10/1999

88 008511 1999.03.11 7091 2000.02.11 30 Elite International B.V., NL 10/1999

89 008512 1999.03.11 7092 2000.02.11 09 INTEL CORPORATION (o corpo-
raţie organizată şi existentă con-
form legilor statului Delaware), US

10/1999

90 008521 1999.03.19 7093 2000.02.11 18,25 OBSCHESTVO S
OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTYU EVER
RAIT INTERNESHNL KO., RU

10/1999

91 008525 1999.03.23 7094 2000.02.11 05 Glaxo Group Limited, GB 10/1999

92 008526 1999.03.23 7095 2000.02.11 05 Berlin-Chemie AG, DE 10/1999

93 008280 1998.11.26 7096 2000.02.14 33 LEVA SIMION, MD 7/1999

94 008385 1999.01.27 7097 2000.02.14 35,41,42 Întreprinderea individuală
"TATAR-ACŢEPT", MD

10/1999

95 008482 1999.02.19 7098 2000.02.14 33 S. R. L. "VULCANUS-PLUS",
MD

10/1999

96 008483 1999.02.19 7099 2000.02.14 33 S. R. L. "VULCANUS-PLUS",
MD

10/1999

97 008484 1999.02.19 7100 2000.02.14 33 S. R. L. "VULCANUS-PLUS",
MD

10/1999

98 008485 1999.02.19 7101 2000.02.14 33 S. R. L. "VULCANUS-PLUS",
MD

10/1999

99 008486 1999.02.19 7102 2000.02.14 33 S. R. L. "VULCANUS-PLUS",
MD

10/1999

100 008469 1999.02.26 7103 2000.02.16 30 S.A. Combinatul de Panificaţie din
Chişinău "Franzeluţa", MD

10/1999

101 007689 1998.03.30 7104 2000.02.24 33 Întreprinderea mixtă moldo-
britanică Compania "GB & Co"
S.R.L., MD

2/1999

102 008260 1998.11.16 7105 2000.02.24 16 KABUSHIKI KAISHA PILOT
(Also Trading as Pilot Corporation)
Corporaţie Japoneză, JP

10/1999
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V. Design industrial

Protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în
temeiul înregistrării lor la AGEPI în modul stabilit de Legea privind protecţia  desenelor şi
modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996.

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau
prin mandatar autorizat, de către persoana care dispune de dreptul la certificat. Cererea trebuie să
conţină documentele prevăzute în art. 11 (2), (3) şi (4) din Lege.

Desenele şi modelele industriale înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.
Desenele şi modelele industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, la care Re-

publica  Moldova este parte, se publică în limbile franceză şi engleză în Buletinul de Desene şi Modele
Internaţionale (“Bulletin des dessins et modeles internationaux/ International Designs Bulletin”). Buletinul,
editat pe suport electronic, include atât datele bibliografice, cât şi reproducerile desenelor/modelelor
industriale şi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.

În BOPI se publică listele acestor desene/modele, aranjate în ordinea  numerelor de înregistrare
internaţională şi a claselor CIDMI.

Legal protection of the industrial designs in the Republic of Moldova shall be afforded on the
basis of registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on Protection
of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996.

The industrial design application shall be filed with the AGEPI either directly or through a rep-
resentative, by the person to whom belongs the right to the grant of certificate. The application shall
contain documents foreseen in Art. 11 (2), (3) and (4) of the Law.

Industrial designs registered under the national procedure shall be published in the Official Bul-
letin of Industrial Property.

Industrial designs registered under the Hague Arrangement to which the Republic of Moldova
is party, shall be published in French and English in the “International Designs Bulletin”/“Bulletin des
dessins et modeles internationaux”. The Bulletin published on the electronic carrier comprises both
bibliography and industrial designs reproductions and is available to the public in the AGEPI library.

In the BOPI shall be published designs arranged in order of numbers of the international regis-
trations and of classes IDC.
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(11) Numărul certificatului

(15) Data de înregistrare

(18) Data prevăzută de expirare a termenului de

valabilitate a înregistrării

(21) Numărul depozitului

(22) Data depozitului

(23) Data priorităţii de expoziţie

(28) Numărul de desene / modele

(30) Date referitoare la prioritate conform

Convenţiei de la Paris

(31) Numărul depozitului prioritar

(32) Data depozitului prioritar

(33) Ţara depozitului  prioritar

(43) Data de publicare a cererii neexaminate

(44) Data publicării după examinare

(45) Data eliberării certificatului

(51) Clasificarea internaţională

(54) Denumirea produsului

(55) Reproducerea desenului/modelului industrial

(57) Culorile revendicate

(71) Numele sau denumirea şi adresa solicitantului

(72) Numele autorului

(73) Numele sau denumirea şi adresa titularului

(74) Numele  mandatarului autorizat

(80) Datele de depozit internaţional conform

Aranjamentului de la Haga

(11) Number of the registration

(15) Date of the registration

(18) Expected expiration date of the regis-

tration

(21) Number of the application

(22) Date of  filing of the application

(23) Exhibition priority data

(28) Number of industrial designs

(30) Data relating to priority under the Paris Con-

vention

(31) Number assigned to the priority application

(32) Data of filing of the priority application

(33) The country of the priority application

(43) Date of publication of the industrial design

before  examination

(44) Date of publication of the industrial design

after examination

(45) Date of the certificate granting

(51) International Classification for Industrial

Designs

(54) Designation of article or product

(55) Reproduction of the industrial design

(57) Indication of colors

(71) Name and address of the applicant

(72) Name of the creator

(73) Name and address of the owner

(74) Name of the representative

(80) Identification of certain data related to the

international deposit of industrial designs

under the Hague Agreement

CODURILE  INID  PENTRU  IDENTI-
FICAREA DATELOR  BIBLIOGRAFICE

REFERITOARE  LA DESENE  ŞI  MODELE
INDUSTRIALE

LIST  OF  INID  CODES  CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC  DATA  RELATING  TO

INDUSTRIAL  DESIGNS
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Desene şi modele industriale înregistrate

Orice persoană interesată are dreptul să depună la Agenţie o contestaţie motivată împotriva
hotărârii de înregistrare a desenului sau modelului industrial în termen de 6 luni de la data
publicării acestei hotărâri în BOPI, dacă nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute

la art. 4-8 din Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie
1996.

Any person having an interest may, where at least one of the conditions set forth in Articles
4 to 8 of the Law on Protection of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996
has not been met, file with the Agency a reasoned declaration of opposition to any decision

to register an industrial design within six months following the date of the publication of that decision in
the BOPI.
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(11) 207
(15) 2000.02.15
(51) LOC (06) Cl. 09-01, 03
(21) 0240
(22) 1999.06.03
(18) 2004.06.03
(28) 1

(71)(73) MILIGROM Moisei, MD
Bd. Laris nr. 16, ap. 13, MD-3180, Bălţi, Re-
publica Moldova

(72) MILIGROM Moisei, MD; CUGAL Grigorii,
MD; ABRAMOV Arsenii, MD

(54) Flacon
(55)

1.1 1.2
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(11) 208
(15) 2000.01.20
(51) LOC (6) Cl. 09-99
(21) 0222
(22) 1999.03.01
(18) 2004.03.01
(31) 53754
(32) 1998.08.27
(33) TR

(28) 1
(71)(73) BANAT FIRÇA VE PLASTIK SANAYI

ANONIM ŞIRKETI, TR
Seyrantepe, Imamçeşme Cad. Geçici 48.
Sok. No: 104. Levent, Turcia

(72) ŞENYUVA  Ahmet Temel, TR; KAYA  Önder,
TR

(54) Ambalaj pentru perie de dinţi
(55)

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

1.7 1.8

1.9
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(11) 209
(15) 1999.10.18
(51) LOC (06) Cl. 15-03
(21) 0218
(22) 1999.02.16
(18) 2004.02.16

(28) 3
(71)(73) S.A. “MOLDAGROTEHNICA”, MD

Str. Industrială nr. 4, MD-3100, Bălţi, Repub-
lica Moldova

(72) COSARCIUC Valeriu, MD
(54) Grape cu discuri, cultivator
(55)

1.1

1.2
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1.3

1.4

2.1

(11) 209
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2.2

2.3

(11) 209
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3.1

3.2

3.3

(11) 209
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(11) 210
(15) 2000.02.15
(51) LOC (06) Cl. 19-08
(21) 0245
(22) 1999.06.23
(18) 2004.06.23
(28) 1

(57) Culori revendicate: alb, negru, albastru.
(71)(73) Societatea cu răspundere limitată

“AFELIU”, MD
Str. Miron Costin nr. 2, ap. 5, MD-2063,
Chişinău, Republica Moldova

(72) CRISTIAN Victor, MD
(54) Etichetă

(55)
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(11) 211
(15) 2000.02.15
(51) LOC (06) Cl. 20-03
(21) 0250
(22) 1999.07.15
(18) 2004.07.15

(57) Culori revendicate: verde, roşu, galben.
(28) 3
(71)(72)(73) IACHIMENCO Evghenii, MD

Bd. Traian nr. 6, bloc 1, ap. 72, MD-2043,
Chişinău, Republica Moldova

(54) Indicatori ai regimului de lucru

(55)

1 2

3
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Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor/modelelor industriale

eliberate în februarie 2000
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului,

 clasele conform CIDMI, numărul depozitului, data depozitului,
numărul de desene/modele industriale, numele sau denumirea titularului,

codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea

Nr.
crt.

(11)
Nr.

certificatului

(51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(28) Nr. de
 des./ mod.

industr.

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(44)
Nr. BOPI

1 145 12-09 0183 1998.07.08 1 UZINA DE TRACTOARE
“TRACOM”  S.A., MD

11/1998

2 176 06-01 0208 1998.11.11 1 Întreprinderea de producţie
şi comerţ “ICAM” S.A.,
MD

7/1999

3 178 09-01 0212 1998.12.24 6 Întreprinderea tehnico-
ştiinţifică “Oeno
Consulting” S.R.L., MD

7/1998



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

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, data priorităţii,
numele sau denumirea titularului, codul ţării conform ST. 3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, clasele,

numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării,
numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare

Nr.
crt.

(11)
Nr.

înregistrării

(15)
Data

înregistrării

(23)(30)
Prioritate

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(54)
Denumirea des. / mod. ind.

(51)
Clase

(28)
Nr. de des. /

mod. ind.

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 DM/049281 1999.08.31 PORZELLANFABRI-
KEN CHRISTIAN
SELTMANN GMBH,
DE

Cană montată pe rotile / Mug with wheel /
Tasse montée sur roulettes

07-01 1 2004.08.31 10/1999

2 DM/049283 1999.09.23 SOCIÉTÉ ANONYME
DES EAUX
MINERALES
D’EVIAN, (SOCIETE
ANONYME), FR

Sticlă / Bouteille / Bottle 09-01 1 2004.09.23 10/1999

3 DM/049284 1999.09.23 DE-TA SPA, IT Scaun pentru birou / Office chair / Chaise de
bureau

06-01 1 2004.09.23 10/1999

4 DM/049287 1999.06.28 VANTALON
OLIVIER, FR

Desen pentru textile şi pentru tapete / Dessin
pour textiles et papiers peints / Design for
textile fabrics and wallpapers

05-06 1 2004.06.28 10/1999

5 DM/049303 1999.09.27 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches

10-02 8 2004.09.27 10/1999

6 DM/049310 1999.09.28 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches

10-02 5 2004.09.28 10/1999

7 DM/049311 1999.09.28 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist watch 10-02 1 2004.09.28 10/1999



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 DM/049313 1999.09.29 WESTFÄLISCHE
TEXTIGESELLSCHAFT
KLINGENTHAL & CO.
MBH, DE

Ţesături / Tissus / Woven fabrics 05-05 10 2004.09.29 10/1999

9 DM/049315 1999.07.28 1999.01.29,
US

SHERING-PLOUGH
LTD., CH

Aplicator pentru dispersarea compoziţiilor
fluide pe piele / Applicator for fliud
compositions to the skin / Applicateur a
pommeau pour diffuser des liquides sur la
peau

28-03 1 2004.07.28 10/1999

10 DM/049320 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiect decorativ / Objet de décoration /
Decorative object

11-02 1 2004.08.31 10/1999

11 DM/049347 1999.09.27 1999.04.28,
JP - nr.2

SONY OVERSEAS
SA, CH

Boxă pentru difuzor, player pentru disc optic
/ Loudspeaker box, optical disc player /
Enceinte de haut-parleur, lecteur de disque
optique

14-01 2 2004.09.27 10/1999

12 DM/049354 1999.10.01 1999.04.27,
CH

MONTRES TUDOR
S.A., CH

Brăţară pentru ceas şi carcasă de ceas /
Bracelet et boîte de montre / Watch bracelet
and case

10-07 2 2004.10.01 10/1999

13 DM/049363 1999.10.05 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Carcasă de ceas / Boîte de montre / Watch
case

10-07 1 2004.10.05 10/1999

14 DM/049378 1999.08.18 1999.04.09,
US - nr.1;

1999.02.24,
US - nr.8

SONY OVERSEAS
SA, CH

Playere cu disc audio digital, playere cu disc
optic, aparat de înregistrare cu disc
magnetooptic, boxă pentru difuzor,
magnetofon care încorporează un
radioreceptor şi un disc audio digital, aparat
de recepţionare şi radiodifuzare prin satelit /
Digital audio disc players, optical disc
players, magneto-optical disc recorder,
loudspeaker box, tape recorder combined
with radio receiver and digital audio disc
player, tuner for satellite broadcasting /
Lecteurs de disque audionumérique,
enregistreur de disque magnéto-optique,
enceinte de haut-parleur, combiné
magnétocassette-tuner-lecteur de disque
audionumérique, syntonisateur de
radiodiffusion par satellite

14-01 9 2004.08.18 10/1999



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 DM/049394 1999.10.01 1999.07.05,
JP - nr.3

SONY OVERSEAS
SA, CH

Boxă pentru difuzor, aparat de recepţionare şi
radiodifuzare prin satelit, telecomandă pentru
magnetofon cu casete / Loudspeaker box,
tuner for satellite broadcasting, remote
controller for tape player / Enceinte de haut-
parleur, sélécteur de canaux de transmission
par satellite, télécommande pour lecteur de
cassettes

14-01,03 3 2004.10.01 10/1999

16 DM/049405 1999.07.27 1999.01.27,
DE

BETONWERK
KWADE GMBH &
CO., DE

Pavaje din beton / Paving stones made of
concrete / Pavés en béton

25-01 3 2004.07.27 10/1999

17 DM/049408 1999.08.13 1999.02.15,
IT

EASY S.R.L., IT Picioare şi platouri pentru birouri şi birouri /
Legs and tops for office desks and office
desks / Pieds et plateaux de table pour
bureaux et bureaux

06-03,06 13 2004.08.13 10/1999

18 DM/049429 1999.10.11 SOCIÉTÉ DES
PRODUITS NESTLÉ
S.A., CH

Aparat pentru cafea / Machine a café / Coffee
machine

07-02 1 2004.10.11 10/1999

19 DM/049450 1999.10.12 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches

10-02 3 2004.10.12 10/1999

20 DM/049494 1998.12.21 ERGA S.R.L., IT Instrument pentru scris / Instrument a écrire /
Writing instrument

19-06 1 2003.12.21 10/1999

21 DM/049497 1998.12.22 ZYLISS
HAUSHALTWAREN
AG, CH

Râşniţă de sare şi piper / Moulin a poivre et a
sel / Pepper and salt mill

07-04 1 2003.12.22 10/1999

22 DM/049502 1999.02.08 EBEL S.A., CH Carcasă de ceas / Boîtier de montre / Watch
case

10-07 1 2004.02.08 10/1999

23 DM/049531 1999.10.21 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Brăţări pentru ceasuri / Bracelets de montres /
Watch bracelets

10-07 2 2004.10.21 10/1999

24 DM/049532 1999.10.21 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist watch 10-02 1 2004.10.21 10/1999

25 DM/049533 1999.10.21 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH

Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist watch 10-02 1 2004.10.21 10/1999



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26 DM/049536 1999.06.28 COLETTE SIMON, FR Tapiserie pentru boxă cu margine dreaptă sau
festonată, tapiserie pentru boxă cu ferestruică
şi margine dreaptă sau festonată, panou cu
clape pentru echipamentul de călărie /
Tenture de box avec galon droit ou festonné;
tenture de box avec fenetre-moustiquaire
galon droit ou festonné, panneau de
rangement avec rabat pour materiel
d’équitaton / Loose-box hanging with a
straight or scalloped piece of braid, loose-box
hanging with a screen and straight or
scalloped piece of braid, panel with a flap for
storing horse-riding equipment

21-04 4 2004.06.28 10/1999

27 DM/049537 1999.08.09 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Cărucior pentru computer / Chariot pour
ordinateur / Computer dolly

06-03 1 2004.08.09 10/1999

28 DM/049575 1999.10.19 SOCRIMEX
INTERNATIONAL, FR

Magnetofoane care încorporează,
radiocasetofon şi CD-uri / Combinés radios
cassettes disques compacts / Radio-cassette
player and compact disk sets

14-01,99 5 2004.10.19 10/1999

29 DM/049579 1999.10.11 TISSOT S.A., CH Ceas de mână, brăţară pentru ceas / Montre-
bracelet, bracelet de montre / Wrist watch,
watchstrap

10-02,07 2 2004.10.11 10/1999

30 DM/049581 1999.10.22 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches

10-02 3 2004.10.22 10/1999



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

Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, data priorităţii,
 numele sau denumirea titularului, codul ţării conform ST. 3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, numărul de desene

şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului
de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare

(51)
Clase

(11)
Nr.

înregistrării

(15)
Data

înregistrării

(23)(30)
Prioritate

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(54)
Denumirea des. / mod. ind.

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

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

1 2 3 4 5 6 7 8 9
05-05 DM/049313 1999.09.29 WESTFÄLISCHE

TEXTIGESELLSCHAFT
KLINGENTHAL & CO. MBH,
DE

Ţesături / Tissus / Woven fabrics 10 2004.09.29 10/1999

05-06 DM/049287 1999.06.28 VANTALON OLIVIER, FR Desen pentru textile şi pentru tapete / Dessin
pour textiles et papiers peints / Design for
textile fabrics and wallpapers

1 2004.06.28 10/1999

06-01 DM/049284 1999.09.23 DE-TA SPA, IT Scaun pentru birou / Office chair / Chaise de
bureau

1 2004.09.23 10/1999

06-03 DM/049537 1999.08.09 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Cărucior pentru computer / Chariot pour
ordinateur / Computer dolly

1 2004.08.09 10/1999

06-03,
06

DM/049408 1999.08.13 1999.02.15,
IT

EASY S.R.L., IT Picioare şi platouri pentru birouri şi birouri /
Legs and tops for office desks and office desks
/ Pieds et plateaux de table pour bureaux et
bureaux

13 2004.08.13 10/1999

07-01 DM/049281 1999.08.31 PORZELLANFABRIKEN
CHRISTIAN SELTMANN
GMBH, DE

Cană montată pe rotile / Mug with wheel /
Tasse montée sur roulettes

1 2004.08.31 10/1999

07-02 DM/049429 1999.10.11 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., CH

Aparat pentru cafea / Machine a café / Coffee
machine

1 2004.10.11 10/1999

07-04 DM/049497 1998.12.22 ZYLISS HAUSHALTWAREN
AG, CH

Râşniţă de sare şi piper / Moulin a poivre et a
sel / Pepper and salt mill

1 2003.12.22 10/1999

09-01 DM/049283 1999.09.23 SOCIÉTÉ ANONYME DES
EAUX MINERALES
D’EVIAN, (SOCIETE
ANONYME), FR

Sticlă / Bouteille / Bottle 1 2004.09.23 10/1999



1 2 3 4 5 6 7 8 9
10-02 DM/049303 1999.09.27 SWATCH AG (SWATCH SA)

(SWATCH LTD.), CH
Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches

8 2004.09.27 10/1999

10-02 DM/049310 1999.09.28 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches

5 2004.09.28 10/1999

10-02 DM/049311 1999.09.28 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist watch 1 2004.09.28 10/1999

10-02 DM/049450 1999.10.12 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches

3 2004.10.12 10/1999

10-02 DM/049532 1999.10.21 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist watch 1 2004.10.21 10/1999

10-02 DM/049533 1999.10.21 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist watch 1 2004.10.21 10/1999

10-02 DM/049581 1999.10.22 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches

3 2004.10.22 10/1999

10-02,
07

DM/049579 1999.10.11 TISSOT S.A., CH Ceas de mână, brăţară pentru ceas / Montre-
bracelet, bracelet de montre / Wrist watch,
watchstrap

2 2004.10.11 10/1999

10-07 DM/049354 1999.10.01 1999.04.27,
CH

MONTRES TUDOR S.A., CH Brăţară pentru ceas şi carcasă de ceas /
Bracelet et boîte de montre / Watch bracelet
and case

2 2004.10.01 10/1999

10-07 DM/049363 1999.10.05 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Carcasă de ceas / Boîte de montre / Watch
case

1 2004.10.05 10/1999

10-07 DM/049502 1999.02.08 EBEL S.A., CH Carcasă de ceas / Boîtier de montre / Watch
case

1 2004.02.08 10/1999

10-07 DM/049531 1999.10.21 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Brăţări pentru ceasuri / Bracelets de montres /
Watch bracelets

2 2004.10.21 10/1999

11-02 DM/049320 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiect decorativ / Objet de décoration /
Decorative object

1 2004.08.31 10/1999

14-01 DM/049347 1999.09.27 1999.04.28,
JP - nr.2

SONY OVERSEAS SA, CH Boxă pentru difuzor, player pentru disc optic /
Loudspeaker box, optical disc player /
Enceinte de haut-parleur, lecteur de disque
optique

2 2004.09.27 10/1999

14-01 DM/049378 1999.08.18 1999.04.09,
US - nr.1;
1999.02.24,

US - nr.8

SONY OVERSEAS SA, CH Playere cu disc audio digital, playere cu disc
optic, aparat de înregistrare cu disc
magnetooptic, boxă pentru difuzor,
magnetofon care încorporează un radiorecep-
tor şi un disc audio digital, aparat de recepţio-
nare şi radiodifuzare prin satelit / Digital audio
disc players, optical disc players, magneto-
optical disc recorder, loudspeaker box, tape

9 2004.08.18 10/1999



recorder combined with radio receiver and
digital audio disc player, tuner for satellite
broadcasting / Lecteurs de disque
audionumérique, enregistreur de disque
magnéto-optique, enceinte de haut-parleur,
combiné magnétocassette-tuner-lecteur de
disque audionumérique, syntonisateur de
radiodiffusion par satellite

14-01,
03

DM/049394 1999.10.01 1999.07.05,
JP - nr.3

SONY OVERSEAS SA, CH Boxă pentru difuzor, aparat de recepţionare şi
radiodifuzare prin satelit, telecomandă pentru
magnetofon cu casete / Loudspeaker box,
tuner for satellite broadcasting, remote
controller for tape player / Enceinte de haut-
parleur, sélécteur de canaux de transmission
par satellite, télécommande pour lecteur de
cassettes

3 2004.10.01 10/1999

14-01,
99

DM/049575 1999.10.19 SOCRIMEX
INTERNATIONAL, FR

Magnetofoane care încorporează un
radiocasetofon şi CD-uri / Combinés radios
cassettes disques compacts / Radio-cassette
player and compact disk sets

5 2004.10.19 10/1999

19-06 DM/049494 1998.12.21 ERGA S.R.L., IT Instrument pentru scris / Instrument a écrire /
Writing instrument

1 2003.12.21 10/1999

21-04 DM/049536 1999.06.28 COLETTE SIMON, FR Tapiserie pentru boxă cu margine dreaptă sau
festonată, tapiserie pentru boxă cu ferestruică
şi margine dreaptă sau festonată, panou cu
clape pentru echipamentul de călărie / Tenture
de box avec galon droit ou festonné; tenture
de box avec fenetre-moustiquaire galon droit
ou festonné, panneau de rangement avec rabat
pour materiel d’équitaton / Loose-box
hanging with a straight or scalloped piece of
braid, loose-box hanging with a screen and
straight or scalloped piece of braid, panel with
a flap for storing horse-riding equipment

4 2004.06.28 10/1999

25-01 DM/049405 1999.07.27 1999.01.27,
DE

BETONWERK KWADE
GMBH & CO., DE

Pavaje din beton / Paving stones made of
concrete / Pavés en béton

3 2004.07.27 10/1999

28-03 DM/049315 1999.07.28 1999.01.29,
US

SHERING-PLOUGH LTD., CH Aplicator pentru dispersarea compoziţiilor
fluide pe piele / Applicator for fliud
compositions to the skin / Applicateur a
pommeau pour diffuser des liquides sur la
peau

1 2004.07.28 10/1999



Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite în Republica Moldova
conform Aranjamentului de la Haga aranjate

în ordinea  numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, numele sau denumirea titularului,

codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite, data de expirare a reînnoirii,
numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene

şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea

Nr. crt. (11)

Nr. înregistrare

(73)

Titular, cod ST. 3 OMPI

(28)

Nr. de des. / mod. ind.
reînnoite

(17)

 Data expirării
reînnoirii

(44)

Nr. BOPI

Nr. IDB

1 DM/030962 NEMECTRON GMBH, DE 1 2004.10.12 (1R) 12/1997 10/1999

2 DM/030991 ADATTE DESIGN S.A., CH 1 2004.10.13 (1R) 12/1997 10/1999

3 DM/031185 PAUL CHARLES ETTORI, FR 4 2004.10.26 (1R) 12/1997 10/1999

4 DM/031224 PCI PARFUMS ET COSMETIQUES INTERNATIONAL, FR 2 2004.11.04 (1R) 12/1997 10/1999

5 DM/031262 NOVARTIS AG, CH 1 2004.11.10 (1R) 12/1997 10/1999

6 DM/031514 WALL VERKEHRSANLAGEN GMBH, DE 2 2004.12.09 (1R) 12/1997 10/1999

7 DM/031568 MAURIZIO DI ROBILANT &ASSOCIATI S.R.L., IT 1 2004.12.16 (1R) 12/1997 10/1999

8 DM/034266 EBEL S.A., CH 2 2005.03.03 (1R) 12/1997 10/1999

9 DM/035081 STOBA S.A., CH 1 2005.02.21 (1R) 12/1997 10/1999
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VII. Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor sau titlurilor de protecţie
ale obiectelor de proprietate industrială

n acest capitol sunt prezentate schimbările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi
titlurilor de protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor / titularilor, ale adreselor
acestora; date despre cererile retrase, respinse, decăzute din drepturi, repuse în termenele

omise; titluri de protecţie decăzute din drepturi, anulate, revalidate; date privind contractele de
cesiune, licenţă şi franchising; listele eratelor.

n this Chapter there are presented amendments produced in the legal state of the
applications and titles of protection : amendments of the applicants / rightowners names,
the addresses thereof, data relating to the withdrawn, refused, forfeited, refiled in the
omitted terms applications; forfeited, cancelled, revalidated titles of protection; data

relating to the assignment, license and franchise agreements; the errata.

Î

I
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Lista modificărilor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul

de proprietate industrială, numărul depozitului, numărul titlului
de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate

Nr.
crt.

OPI Nr.
depozit

Nr.
titlului

de
protecţie

   Nr.
 BOPI

Date iniţiale Date modificate

1 Mărci 000390
000389
000310
000395
000396
000216

000217

004358

120
121
122
136
221
1821

1822

4018

 6/1994
6/1994
6/1994
6/1994
7/1994
1/1995
8/1995
1/1995
8/1995
5/1996
11/1996

(730) CPC INTERNATIONAL
INC., US
P.O. Box 8000,
International Plaza, Englewood
Cliffs, New Jersey 07632, Statele
Unite ale Americii

(730) BESTFOODS, US
International Plaza, 700
Sylvan Avenue,
Englewood Cliffs, NJ
07632, Statele Unite ale
Americii

2 Marcă 002224 2530 5/1995
12/1995

(730) HOLDINGSELSKABET
AF 18.12.95 A/S, DK
Oslo Plads 14, 2100 Copenhagen
Ø, Danemarca

(730) S. DYRUP & CO.
A/S, DK
Gladsaxevej 300, DK-
2860 SØborg, Danemarca

3 Marcă 003394 2294 11/1995 (730) NYLTECH FRANCE, FR
Avenue Ramboz 69192 Saint-
Fons, Franţa

(730) RHODIA
ENGINEERING
PLASTICS S.A., FR
Avenue Ramboz, 69190
Saint-Fons, Franţa

4 Marcă 004573 4299 8/1996
2/1997

(730) VIACOM
INTERNATIONAL SERVICES
INC.
1515 Brodway, New York, NY
10036, USA (SUA) (US)

(730) VIACOM INTER-
NATIONAL INC., US
1515 Brodway, New York,
10036, Statele Unite ale
Americii

5 Cereri
de înregis-
trare a
mărcii

005986
005987

- 9/1997
9/1997

(551) marcă colectivă. (551) -

6 Mărci 007238

006148

004687

6795

5914

4590

9/1998
12/1999
10/1997
11/1998
12/1996
5/1997

(730) Asociaţia de Producţie
“AROMA”, MD

(730) Întreprinderea
de Stat
Combinatul de Produse
Alcoolice “AROMA”, MD

7 Cereri
de înregis-
trare a
mărcii

007377
007378

- 4/1999
4/1999

(730)  Carrera Century Toys
GmbH, DE
Waldstrasse 36, D-90763 Fürth,
Germania

(730)  Carrera Century
Toys GmbH, DE
Südwestpark 94, 90449
Nürnberg, Germania

8 Cerere
de
înregis-
trare a
mărcii

007591 - 1/1999 (511)(510)
30 - orez, ciocolată lichidă, esenţă
de cafea; extracte de cafea; pro-
duse de cofetărie nemedicinale;
produse de patiserie şi panificaţie,
prăjituri, 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.

(511)(510)
30 - orez, paste făinoase;
cereale şi produse
cerealiere; ceai, cafea,
cacao; ciocolată lichidă,
esenţă de cafea; extracte de
cafea, amestecuri de cafea
cu cicoare, cicoare şi
amestecuri de cicoare şi
toate cele folosite în
calitate de surogate de
cafea; produse de cofetărie
nemedicinale; produse de
patiserie şi panificaţie,
prăjituri, biscuiţi; gheaţă
alimentară, îngheţată,
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produse din îngheţată;
produse de cofetărie
congelate; deserturi reci,
mousse-uri, şerbeturi;
pâine; produse de patiserie
şi de panificaţie; băuturi
incluse în clasa 30;
umpluturi (adaosuri);
produse dulci în formă de
paste, snack-uri (gustări);
feluri de mâncare finite şi
ingrediente  pentru felurile
de mâncare; ciocolată;
pizza şi bază pentru
pizza; sosuri şi umpluturi
pentru pizza; sosuri
pentru paste făinoase şi
orez; sosuri pentru salate;
maioneză; sosuri
(condimente); dip-uri.

9 Cerere
de înregis-
trare a
mărcii

007912 - 3/1999 (551) “Vitis-Hînceşti” S.A.;
“Agrofirma Cahul” S.A.;
“Cazaiac” S.A.; “Vinuri de
Comrat” S.A.; “Zubreşti” S.A.;
“Orhei-Vin” S.A.; “Noroc” S.A.;
“Fabrica de vinuri Cojuşna”
S.A.; “Carahasani-Vin” S.A.;
“Vismos” Combinatul de vinuri
de marcă şi spumante; Asociaţia
de producere “Aroma”; Î.S.
“Trifeşti”; “Ciobalaccia” S.A.;
“Salcia” S.A.; “Agrofirma
Jemciujina” S.A.T.I.; “Cimişlia”
S.A.; Fabrica de vin “Chirsova”;
C.S.V.M. “Cricova”; Colegiul
Naţional al Viticulturii şi
Vinificaţiei; S/f “Buchetul
Moldovei”; “Vinăria Bardar”
S.A.; Combinatul de vinuri
“Ialoveni”; Fabrica de vin
“Tomai”, Î.S. “Struguraş”; S/f
“Romaneşti”; S.A. “Vorniceni”;
S.A.T.I. “Purcari”; S.A.
“Combinatul de vinuri Taraclia”;
S/f “Ciumai”; S.A. “Ungheni-
Vin”; S.A. “Vulcăneşti”.

(551) -

10 Cerere
de înregis-
trare a
mărcii

008265 - 7/1999 (511)(510)
19 - …;
27 - acoperişuri şi podini pentru
podele din textile; acoperişuri şi
podini izolatoare pentru podele,
cu excepţia celor din materiale
plastice; covoare, rogojini, pre-
şuri, linoleum şi alte acoperişuri
pentru podele, cu excepţia celor
din materiale plastice, şi alte
acoperişuri pentru pereţi; tapete
pentru pereţi cu excepţia celor
din materiale textile.

(511)(510)
19 - …;
27 - acoperişuri şi podini
pentru podele din textile şi
plastic; acoperişuri şi
podini izolatoare pentru
podele; covoare, rogojini,
preşuri, linoleum şi alte
acoperişuri pentru podele
şi pereţi; tapete pentru
pereţi cu excepţia celor din
materiale textile.

11 Cerere
de înregis-
trare a
mărcii

008438 - 10/1999 (730)  Întreprinderea de stat
"VALOGRVIN", MD
MD-4824, Hârtopul Mare,
Criuleni, Republica Moldova

(730)  S.A.
"VALOGRVIN", MD
MD-4824, Hârtopul Mare,
judeţul Chişinău,
Republica Moldova

12 Invenţie 99-0029 1368 12/1999 (72) Sofronov Ion, MD (72) Safronov Ion, MD
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Lista contractelor de cesiune
Se publică următoarele date: numărul  curent, obiectul de proprietate industrială, numărul
şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,

date despre cesionar, numărul, data înregistrării şi alte informaţii despre contract

Nr.
crt.

OPI Nr. şi data
depozitului

Nr.
titlului de
protecţie

Nr.
BOPI

Date despre cedent Date despre cesionar Nr. şi data
înregistrării
contractului

1 Marcă 007223
1997.10.13

6239 4/1999 DIGITAL
EQUIPMENT
CORPORATION, US
111 Powdermill Road,
Maynard, MA 01754-
1499, Statele Unite ale
Americii

Compaq Information
Technologies Group,
L.P. (o corporaţie
organizată şi existentă
conform legilor
statului Texas), US
20555 State Highway
249, Houston, Texas
77070, Statele Unite
ale Americii

200
2000.02.07

2 Marcă 004202
1994.12.28

3586 4/1996 DALLI-WERKE
MÄURER + WIRTZ
GMBH & CO. KG, DE
Zweifaller Straße 120
52224 Stolberg,
Germania

DALLI-WERKE
WÄSCHE - +
KÖRPERPFLEGE
GMBH & CO. KG, DE
Zweifaller Straße
120 52224 Stolberg,
Germania

201
2000.02.07

3 Mărci 004201
1994.12.28

004203
1994.12.28

3585

3587

4/1996

4/1996

DALLI-WERKE
MÄURER + WIRTZ
GMBH & CO. KG, DE
Zweifaller Straße 120
52224 Stolberg,
Germania

MÄURER + WIRTZ
GMBH & CO. KG,
DE
Zweifaller Straße
120 52224 Stolberg,
Germania

202
2000.02.07

4 Cerere de
înregistrare

a mărcii

Marcă

007650
1998.03.18

007160
1997.10.07

-

6187

1/1999

3/1999

MediSense, Inc., US
4A Crosby Drive,
Bedford, Massachusetts
01730, Statele Unite ale
Americii

Abbott Laboratories,
US
Abbott Park, Illinois
60064, Statele Unite
ale Americii

203
2000.02.07

Lista contractelor de licenţă modificate
Se publică următoarele date: numărul curent, 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. şi data
depozitului

Nr.
titlului de
protecţie

Nr.
BOPI

Licenţiator Licenţiat Informaţii privind
contractul
de licenţă

Nr. şi data
înregistrării
contractului

1 Mărci 001713
1994.05.23

001712
1994.05.23

1715

5766

7/1995

8/1998

Zacrâtoe
acţionernoe
obscestvo
“SOIUZPLOD-
IMPORT”, RU
Str. Bolşaia
Gruzinskaia
14, 123242
Moscova
Federaţia
Rusă

Întreprinde-
rea cu
capital
străin Casa
de comerţ
“SPI -
Russkaia
Vodka” MD
Str. V.
Alecsandri
nr. 99, of. 2,
MD-2004,
Chişinău
Republica
Moldova

1. Licenţă
exclusivă.
2. Termenul
valabilităţii:
de la 1999.01.14
până la
2005.12.31.
3. Teritoriul de
acţiune:
Republica
Moldova.
Modificat în
baza deciziei
nr. 1 din
2000.03.15.

145
1999.01.14

publicat
în BOPI

nr. 1/1999
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FA1A  Lista
cererilor de brevet de invenţie retrase

Se publică următoarele date! numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie, numărul depozitului,

data depozitului, data retragerii cererii

Nr.
crt.

Codul ţării (41)
Nr. BOPI

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

Data retragerii

1 MD 8/1996 95-0180 1995.02.02 1999.12.06

2 GB 3/1998 96-0213 1992.04.23 1999.12.16

3 MD - 97-0310 1997.12.03 1999.12.22

Lista mărcilor a căror înregistrare se anulează
conform art. 27(b) din Legea nr. 588/1995 privind

mărcile şi denumirile de origine a produselor
Se publică  următoarele date: numărul curent, numărul mărcii,

denumirea titularului, codul ţării conform ST. 3 OMPI, data anulării

Nr.
crt.

   (111)
Nr. marcă

(730)
Titular, cod ST. 3 OMPI

    Data
 anulării

1 3399 Eurocos Cosmetic  GmbH, DE 2000.01.31

2 5052 “AROMA” combinatul de produse alcoolice, MD 2000.01.28

3 5335 “AROMA” combinatul de produse alcoolice, MD 2000.01.28

Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate

industrială, numărul depozitului, numărul titlului de protecţie,  numărul BOPI,
datele care s-au publicat, datele corectate

Nr.
crt.

OPI Nr.
depozit

Nr.
titlului de
protecţie

   Nr.
 BOPI

Publicat Corect

1 Marcă 008397 7075 9/1999
3/2000
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VIII.  Contestaţii examinate la Comisia
de Apel a AGEPI

n acest compartiment sunt publicate date vizând rezultatele examinării  contestaţiilor depuse la
Comisia de  Apel  a AGEPI.
Conform regulii 5.2 a Regulamentului privind Comisia de Apel  a  Agenţiei  de  Stat pentru

Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova, orice decizie referitoare la protecţia
obiectelor de proprietate industrială poate fi contestată de către solicitanţi/titulari (nemijlocit sau
prin mandatari autorizaţi) sau de către persoane terţe.

n this compartment there are published data providing the results of objections filed with the
Appeal Board of AGEPI.
According to the Rule 5.2 of the Appeal Board of State Agency on Industrial Property
Protection of the Republic of Moldova any decision referred to the protection of industrial

property protection subjects can be objected by the applicants/owners (direct or by the patent
attorneys) or by third parties.

Î

I
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia
de Apel a AGEPI în februarie 2000

Se publică următoarele date: numărul curent, 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

Data  şi
obiectul

contestaţiei

   Contestatarul Data
examinării
contestaţiei

Rezultatul
examinării
contestaţiei

1 0002

1998.02.17

Budweiser
Budvar, CZ

BUD
(denumire

de origine a
produsului)

1999.12.08
privind
refuzul de
înregistrare a
denumirii de
origine a
produsului

Budweiser
Budvar, CZ

2000.02.01 Contestaţia a
fost respinsă,
refuzul de
înregistrare a
denumirii de
origene a
produsului a
rămas în
vigoare

2 007336

1997.11.24

Cobra
Electronics

Corporation,
US

COBRA
(marcă

verbală)

1999.06.17
privind
refuzul de
înregistrare a
mărcii

Cobra
Electronics

Corporation,
US

2000.02.01 Contestaţia a
fost satisfăcută,
marca
“COBRA” a
fost înregistrată

3 007841

1998.05.27

Berlin-Chemie
AG, DE

INFESOL
(marcă

verbală)

1999.12.1
privind
refuzul de
înregistrare a
mărcii

Berlin-
Chemie AG,

DE

2000.02.01 Contestaţia a
fost satisfăcută,
marca
“INFESOL”  a
fost înregistrată

4 007238

1997.10.24

AROMA  A.P.,
MD

DOMNESC
(marcă

verbală)

1998.12.28.
privind
înregistrarea
mărcii

Pedro
Domecq
S.A., ES

2000.02.23 Contestaţia a
fost respinsă,
marca
“DOMNESC”
a fost
înregistrată
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X. Materiale de informare şi documentare
din domeniul proprietăţii industriale

Capitolul inserează texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova
este parte, ale acordurilor regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme
OMPI; alte materiale de informare şi documentare în domeniul protecţiei proprietăţii

industriale.

The Chapter inserts texts of the international conventions and treaties to which the Republic
of Moldova is party, of the  regional and bilateral agreements;  regulations, instructions,
classifications, the WIPO standards; other information and search materials in the field of

industrial property protection.
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Deşi tehnologiile microbiologiei au fost con-
siderate ca fiind ultimele în revoluţia

tehnologică a secolului al XX-lea, acestea sunt de
fapt cele mai  vechi dintre tehnologiile aplicate.

Primele brevete pentru procedee de producere
şi utilizare a microorganismelor sau a produselor
metabolismului  acestora au fost acordate încă în
secolul al XIX-lea. Drept exemplu poate servi
brevetul S.U.A., eliberat în 1873 chimistului şi
biologului francez Louis Pasteur pentru “Procedeu
de purificare a drojdiilor de microbi patogeni”.

Microbiologia studiază organismele micro-
scopice, iar tehnologiile microbiologice se referă în
general la tehnicile aplicate pentru transformarea
microorganismelor vii, la mijloacele pe care se
bazează aceste tehnici şi, în final, la produsele
rezultate, ele însele fiind adesea microorganisme
vii (bacterii, fungi, celule gazde, linii celulare etc.),
cât şi substanţe biologice (vectori, plasmide, gene,
fragmente ADN etc.) sau chimice (medicamente,
alimente, detergenţi, îngrăşăminte, fluide de foraj,
coloranţi, pesticide etc.).

Datorită unei mai bune cunoaşteri a structurii
interne a microorganismelor vii, în special a
materialului  genetic, omul a început să stăpâ-
nească în mod progresiv procesele pe care natura
însăşi le-a exercitat la o scară mult mai mică în
scopul schimburilor de material genetic între

microorganisme distincte. Tehnologiile moderne tind
să înlocuiască modificările predeterminate şi
reproductibile ale patrimoniului genetic cunoscut
sub numele generic de genom al microorganismelor
în cauză, în locul operaţiilor accidentale şi
întâmplătoare care formau matricea tehnicilor
microbiologice clasice (în special selecţia şi
mutaţiile induse care uneori atrag după sine apariţia
unor noi caractere sau fenotipuri).

Aceste modificări predeterminate şi repro-
ductibile implică, de exemplu, transmiterea artificială
la microorganisme a materialului genetic străin
acestora, în mod normal, în condiţii care permit
obţinerea unui nou fenotip.

De aici rezultă importanţa brevetabilităţii în
domeniul microbiologiei. În principal, invenţiile care
aparţin acestui domeniu sunt recunoscute ca fiind
brevetabile în majoritatea statelor în baza legislaţiilor
naţionale, cât şi a Convenţiei Brevetului European
şi Convenţiei privind Brevetul Euroasiatic în acele
state care au ratificat aceste Convenţii. Regu-
lamentul de aplicare a Tratatului  de cooperare în
domeniul brevetelor  (PCT) se referă la invenţiile în
domeniul microbiologiei la regula 15 bis. Conform
Regulamentului, aceasta nu se limitează în nici un
fel solicitarea protecţiei prin cereri PCT.

E de remarcat că brevetabilitatea posibilă a
procedeelor microbiologice şi a produselor obţinute

PROTECŢIA INVENŢIILOR
BIOTEHNOLOGICE

ÎN REPUBLICA MOLDOVA*

Ion DANILIUC
Prim-vicedirector General AGEPI

* Discursul a fost prezentat la Simpozionul regional privind protecţia soiurilor de plante conform Convenţiei
UPOV, Sistemului de brevete şi Acordului TRIPs. Simpozionul s-a desfăşurat la Chişinău în 13-14 martie
curent şi a fost găzduit de Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale. Acţiunea a fost organizată
de Uniunea Internaţională pentru Protecţia Soiurilor de Plante (UPOV) şi Organizaţia Mondială de Proprietate
Intelectuală (OMPI). Coordonatori ai simpozionului au fost AGEPI şi Comisia de Stat pentru Încercarea
Soiurilor de Plante.

Protecţia  invenţiilor
biotehnologice prin brevetele de invenţie
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care includ microorganismele vii a devenit parte a
uzanţelor, apoi a legii, când obstacolul imposibilităţii
de a fi descrise astfel încât să permită repro-
ductibilitatea a fost depăşit datorită transmiterii de
microorganisme la o autoritate de depozitare
internaţională. Condiţiile de guvernare a acestor
depozite şi de implicare a accesibilităţii publicului
la ele au devenit subiectul diverselor tratate,
convenţii şi legi. În special, trebuie menţionate
Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea
internaţională a depozitului de microorganisme în
scopul procedurilor de brevetare din 28 aprilie 1977
şi Convenţia Brevetului European, prin regulile 28
şi 28 bis referitoare  la cererile de brevete europene
privind microorganismele. Oficiul Euroasiatic de
Brevete a depus la OMPI instrumentul de aderare
la Tratatul de la Budapesta în 1999.

Biotehnologia a fost definită ca fiind “aplicarea
principiilor ştiinţifice pentru procesarea materiei cu
ajutorul agenţilor biologici”. Ca urmare, ea include
tehnici din domeniul biologiei, biochimiei, geneticii,
microbiologiei, ingineriei genetice şi procedeelor de
separare.

Majoritatea acestor tehnici s-au dezvoltat, în
special, în ultimii ani şi au deschis noi căi pentru
cercetarea ştiinţifică, pentru crearea de produse şi
procedee noi care să ducă la ameliorarea condiţiilor
de viaţă în multiplele ei aspecte (asistenţă medicală,
agricultură, prepararea de ingrediente alimentare,
epurări etc.).

Fireşte, pentru a recupera cheltuielile enorme
necesitate de lucrările  de cercetare vizând toate
aspectele biotehnologiei, pentru a efectua
investigaţiile importante asociate cu acestea, a fost
necesară obţinerea exclusivităţii asigurate de
protejare a invenţiilor prin brevete.

Adaptarea legislaţiilor în domeniul brevetelor în
sensul protejării invenţiilor din biotehnologie a
avansat mai rapid în S.U.A. şi Japonia, ţări în care
controversata problemă a “brevetării vieţii” a fost
soluţionată printr-o interpretare liberală a legislaţiei,
conform căreia se consideră brevetabilă intervenţia
tehnică a omului asupra unor procese naturale. O
poziţie similară a fost adoptată de către Oficiul
European de Brevete.

Biotehnologia reprezintă un domeniu al tehnicii
de importanţă considerabilă în ultimii ani. Este
incontestabil faptul că invenţiile din domeniul
biotehnologiei vor exercita o mare influenţă asupra
viitorului nostru, în particular asupra medicinei,
industriei alimentare, energeticii şi protecţiei
mediului.

Biotehnologia are ca obiect organisme vii, cum
sunt plantele, animalele şi microorganismele,
precum  şi un astfel de material biologic, cum sunt
seminţele, celulele, enzimele, plasmidele folosite
în ingineria genetică etc.

În ultimii ani ca rezultat al descoperirilor
ştiinţifice a devenit posibilă dirijarea proceselor
biologice care asigură manipularea  organismelor
vii. Se presupune că realizările în biotehnologie
cu implicare în medicină vor eficientiza
combaterea unor maladii, cum sunt cancerul şi
SIDA, vor deschide noi posibilităţi în obţinerea
produselor alimentare şi a energiei şi vor permite
soluţionarea multor probleme ce ţin de poluarea
mediului.

Dezvoltarea vertiginoasă a biotehnologiei,
precum şi evoluţia legislaţiei în domeniul brevetării
au contribuit la elaborarea normelor de protecţie
juridică a invenţiilor cu caracter biologic, care diferă
considerabil de invenţiile clasice prin faptul că până
şi cea mai detaliată descriere a acestora în
majoritatea cazurilor nu permite realizarea lor de
persoane terţe, dacă ele nu dispun de micro-
organismul  necesar. Aceasta a servit ca bază
pentru a fundamenta necesitatea depozitării
microorganismelor în cazul brevetării materialului
biologic.

Biotehnologia este aplicată în chimia ali-
mentară de sute de ani. Au devenit deja tradiţionale
procedeele de fabricare a berii şi a vinului, de
preparare a brânzeturilor şi a iaurtului, de fermentare
a cărnii, de obţinere a proteinelor cu ajutorul
organismelor unicelulare, a siropurilor din fructoză,
de fabricare a ingredientelor alimentare, de exemplu
a enzimelor, oţetului, componentelor de aromă,
acidului citric. Unele dintre aceste procedee
tradiţionale se utilizează şi astăzi şi vor  fi utilizate
încă multă vreme.
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La nivel mondial există 3 convenţii internaţionale
care au în vedere armonizarea legislaţiei în
domeniul invenţiilor biotehnologice:
! Acordul general pentru tarife vamale şi comerţ

(1994), denumit GATT (The General Agreement
on Tariffs and Trade);

! Acordul nord american pentru comerţul liber,
denumit NAFTA (The North American Free
Trade Agreement);

! Directiva Uniunii Europene 98/44/EC referitoare
la brevete în domeniul biotehnologiei.

 Art. 27.1 din Acordul GATT este de o deosebită
importanţă şi stipulează că “brevetele pot fi acordate
pentru orice invenţie, produs sau procedeu în toate
domeniile tehnologice, cu condiţia să fie nouă, să
implice o activitate inventivă şi să poată fi aplicată
industrial”.

     În conformitate cu Acordul privind aspectele
de proprietate intelectuală legate de comerţ,
denumit TRIPs (art. 27) statele membre ale
acordului prin legile lor naţionale pot exclude de la
brevetare:
a) invenţiile care sunt contrare  ordinii publice şi

bunelor moravuri;
b) metodele diagnostice, terapeutice şi chi-

rurgicale;
c) plantele şi animalele, altele decât micro-

organismele, şi în principal procedeele biologice
de obţinere a lor, altele decât procedeele
nebiologice şi microbiologice.

Directiva Uniunii Europene 98/44/EC privind
protecţia legală a invenţiilor biotehnologice vizează
armonizarea  legilor naţionale ale statelor membre
UE privind delimitarea cadrului legal pentru invenţiile
biotehnologice brevetate.

În Republica Moldova protecţia invenţiilor în
domeniul microbiologiei şi biotehnologiei este
reglementată prin Legea nr. 461/1995 privind
brevetele de invenţie şi prin Regulamentul de
aplicare a acestei legi.

Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie
este în mare parte ajustată la Convenţia Brevetului
European.

Astfel, conform Regulamentului de aplicare a
Legii nr. 461/1995,  invenţiile brevetabile pot avea

ca obiecte: microorganismele; culturile celulare de
plante sau animale; consorţii de microorganisme;
procedeele biologice şi genetice şi aplicarea lor.

Procedeele microbiologice se împart în două
mari categorii:

" Procedee de obţinere a unei noi tulpini de
microorganism, de exemplu prin inginerie genetică,
elementele caracteristice specifice acestei categorii
de procedee fiind:
##### microogranismul asupra căruia se acţionează

pentru a obţine un nou microorganism;
##### factorii mutageni şi condiţiile necesare pentru

transformarea mutagenă;
##### caracteristicile taxonomice, morfologice şi

biochimice ale noii tulpini.

" Procedee microbiologice în care se utili-
zează un microorganism.

Aceste procedee au ca rezultat obţinerea unor
produse noi, cum ar fi medicamente, alimente,
substanţe de diagnosticare etc. Elementele
caracteristice acestor tipuri de procedee sunt:
$$$$$ microorganismul sau microorganismele care

servesc ca mijloc în cadrul procedeului micro-
biologic;

$$$$$ condiţiile specifice de lucru pentru realizarea
procedeului microbiologic.

De asemenea, nu se va exclude de la brevetare
o sămânţă tratată - ca produs, nu ca soi - împreună
cu metoda de tratare a acesteia.

Datele referitoare la cererile de brevet în
domeniul biotehnologiei depuse la AGEPI sunt
prezentate în figurile 1 şi 2.

Brevetele de invenţie din domeniul bioteh-
nologiei cuprind mai multe domenii ale tehnicii. În
figura 2 este reprezentată repartizarea pe domenii
a acestor brevete de invenţie:
a) microbiologie, care include procedeele de

cultivare a microorganismelor, obţinerea
biomasei, mediile nutritive şi procedeele de
preparare a lor, determinarea indicilor biochimici
şi microbiologici;

b) medicină şi medicina veterinară, care includ
diferite remedii şi preparate medicamentoase
pentru tratament, cât  şi vaccinuri contra bolilor
animalelor;
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c) industrie farmaceutică şi cosmetologie, care
includ invenţiile referitoare la obţinerea diferitelor
preparate.

d) agricultură, care include invenţiile referitoare la
prelucrarea seminţelor, protecţia plantelor şi
prevede tratarea seminţelor cu substanţe bio-
logic active, în particular cu extracte ale
diferitelor tulpini, în vederea sporirii productivităţii
şi calităţii plantelor.

De exemplu, pentru protecţia plantelor de fungi
şi bacterii fitopatogene este brevetată “Tulpina de
bacterii Pseudomonas fluorescenns CNM PFB-01”
(inventatori: Emnova Ecaterina, Mereniuc Gheorghe
şi alţii), care duce la sporirea nivelului de sinteză a
sideroforilor.

Este de asemenea importantă invenţia
referitoare la “Tulpina de bacterii de nodozităţi de
mazăre Rhizobium leguminosarum utilizată  în
calitate de fixator simbiotic de azot” (inventatori:
Onofraş Leonid, Prisacari Svetlana, Iachimov
Maria),  care sporeşte fixarea azotului simbiotic.

Menţionăm în acest context şi invenţia
“Procedeu de combatere biologică a bolilor
fructelor în timpul păstrării” (inventatori: Todiraş
Vladimir, Prisacari Radu), care se efectuează prin
stropirea fructelor cu suspensie de Candida utilis
în concentraţie de 106-107 cel./ml  înainte sau după
recoltarea fructelor.

Prezintă interes şi invenţiile care se referă la
protecţia mediului cu ajutorul microorganismelor,
de exemplu, este brevetată “Tulpina Penicillium

funiculosum în calitate de destructor al fluazifo-
pbutilului" (inventatori: Dvornicova Tatiana, Tolocikin
Svetlana şi alţii).

În domeniul ingineriei genetice prezintă interes
invenţia “Metodă de depistare a efectului antimu-
tagen”, care prevede tratarea seminţelor înainte de
semănat cu agent antimutagen, în particular cu
suspensia apoasă a tulpinii de Spirulina platensis
(inventatori: Popa Nicolae, Rudic Valeriu şi alţii).

Domeniul biotehnologiilor moderne ce se referă
la agricultură include diferite tipuri de invenţii, de
exemplu:

1. Tehnici netradiţionale pentru ameliorarea
plantelor, cum ar fi:
##### cultura de ţesuturi;

##### metode de transmitere a materialului genetic,
de exemplu, prin tehnologia fuzionării proto-
plasmei sau de acid dezoxiribonucleic (ADN)
recombinat;

##### regenerarea de plante întregi etc.

2. Produse care sunt utilizate ca instrumente
în ingineria genetică:

$$$$$ vectori (plasmide);
$$$$$ gene sau fragmente de gene izolate din plante,

virusuri, bacterii sau animale;
$$$$$ adaptori;

$$$$$ promotori, actirotori, operatori, secvenţe ADN
cu funcţiuni specifice;

$$$$$ linii de celule (linii de celule inbred) ale plantelor
de cultură;

$$$$$ părţi de plante (material de înmulţire).

Fig. 1. Dinamica brevetării obiectelor
biotehnologice în Republica Moldova în perioada

anilor 1994-2000.
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3. Procedee în cadrul cărora sunt folosite

produsele de mai sus.

Aplicarea ingineriei genetice şi a altor

metodologii noi pentru ameliorarea genetică a

plantelor şi microorganismelor poate furniza

beneficii importante pentru societate. Totuşi, acest
lucru se va realiza numai dacă tehnologia de

cercetare necesară poate fi dezvoltată şi aplicată

din plin, prin susţinerea în continuare a investigaţiilor.

Aceste investigaţii necesare vor fi posibile, doar
dacă se va asigura o protecţie adecvată a proprietăţii

intelectuale pentru procedeele şi produsele care

rezultă din cercetări.

Invenţiile din domeniul biotehnologiei plantelor

nu trebuie tratate în mod diferit în comparaţie cu

brevetele din alte domenii, în special ele nu trebuie

să ajungă discriminate drept consecinţă a unei
protecţii legale insuficiente şi necorespunzătoare.

În special, protecţia nu trebuie limitată la procedee,

ea trebuie extinsă la revendicări de produs.

O abordare deschisă, liberală a problemei
brevetării invenţiilor din domeniul biotehnologiei,

agriculturii va avea ca rezultat protecţia efectivă a

unor astfel de invenţii. În sfârşit, va fi spre avantajul

societăţii în general excluderea constrângerilor cre-
ate în acest domeniu.

Aplicarea biotehnologiei generează o serie de

probleme: legale, etice şi sociale.

Una dintre cele mai importante, consecvente

şi discutate probleme este cea a riscurilor ingineriei

genetice asupra omului şi mediului.

Este foarte greu de a echilibra efectele pozitive

ale invenţiilor din domeniul biotehnologiei asupra

bunăstării societăţii, pe de o parte (avantaje), şi

efectele negative ale acestor invenţii asupra omului
şi mediului, pe de altă parte (dezavantaje sau

riscuri), deoarece riscurile implicate devin vizibile

după un timp îndelungat.

Riscurile ar putea fi grupate în:

a) directe (efecte secundare toxice ale mate-

rialelor biochimice prelucrate genetic sau ale

organismelor modificate genetic; propagarea
necontrolată în natură a organismelor mo-

dificate genetic; dezvoltarea de noi agenţi

patogeni din învelişul proteic viral utilizat în
instalaţiile în care se efectuează modificări
genetice; distrugerea echilibrului ecosistemului
prin diferite mecanisme);

b) indirecte (transmiterea de gene modificate ge-
netic la diferite varietăţi şi specii (cu efecte
neprevăzute); dezvoltarea rezistenţei la
dăunători, motiv care îndeamnă la suprau-
tilizarea pesticidelor şi erbicidelor).

Criticile depind de tipul organismului genetic
implicat în modificare: microorganisme, plante,
animale şi fiinţe umane.

E de menţionat că atenţia este concentrată în
special asupra riscurilor generate de
microorganismele modificate genetic scăpate de
sub control din laboratoare şi împrăştiate în mediul
ambiant.

O parte din obiecţiile referitoare la modificările
genetice ale animalelor merg în paralel cu cele
referitoare la plante. Aici atenţia este concentrată
asupra pericolului distrugerii ecosistemului datorită
introducerii deliberate a animalelor transformate
genetic în mediul ambiant sau scăpării lor de sub
control în laboratoare.

Deşi protecţia prin brevet a microorganismelor,
plantelor, precum şi a animalelor este justificată
din punct de vedere juridic, decizia finală  nu trebuie
să fie numai una juridică, ci trebuie luate în
consideraţie criteriile etice, sociale şi economice.

Articolul 53(b) al Convenţiei Brevetului Euro-
pean prevede: “Brevetele europene nu se eliberează
pentru soiuri de plante, rase de animale şi, respectiv,
pentru procedee biologice de obţinere a plantelor
şi animalelor; această regulă nu se utilizează în
cazul procedeelor microbiologice şi a produselor
lor, obţinute prin astfel de metode”. Până nu demult
se permitea depunerea cererii pentru soi de plantă
şi rasă de animale, cu condiţia că ele nu s-au
produs printr-o “metodă obişnuită“.

În Acordul TRIPs  este recunoscută importanţa
soiurilor de plante şi se face un apel către Statele
membre ale OMC de a  asigura protecţia lor.

Convenţia UPOV permite protecţia realizărilor
selecţiei în baza legislaţiei privind brevetele de
invenţie sau altor legi speciale.
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La începutul secolului al XX-lea plantele şi

animalele nu erau prevăzute ca obiecte ce se

pretează brevetării.

Pentru înlăturarea acestei lacune în  anii  30 în
S.U.A. a fost introdus un sistem special de eliberare

a brevetului pentru plantele “reproduse pe cale

vegetativă şi prin intermediul bulbilor...”.

Până în anii 1970 s-a considerat că celulele vii

nu se supun brevetării. Dar această opţiune a fost

combătută de o ştiinţă nouă - ingineria genetică.

În 1972 savanţii Cohen şi Boyer de la Universitatea
Stenford (S.U.A.) au obţinut primul brevet în acest

domeniu.

În 1961 ţările înalt avansate au semnat
Convenţia de la Paris în domeniul protecţiei soiurilor

noi de plante şi au constituit Uniunea internaţională

de protecţie a realizărilor vegetale (UPOV), la care

în prezent sunt membre 44 de state. Instituirea
Convenţiei UPOV a dat naştere unei forme noi de

protecţie a proprietăţii intelectuale. Convenţia, care

a intrat în vigoare în 1968, a asigurat unificarea

normelor juridice de protecţie a soiurilor noi de
plante, iar prevederile acestei Convenţii au fost luate

ca model  pentru legislaţiile naţionale.

Republica Moldova, ca ţară preponderent
agrară, are tradiţii vechi în ameliorarea soiurilor

de plante. În ţara noastră activează un şir de

instituţii de cercetări ştiinţifice specializate în

principalele domenii ale agriculturii, multe dintre
ele având acum un renume binemeritat (Institutul

de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg,

AŞP “Porumbeni”;  Institutul Naţional al Viei şi

Vinului; Institutul de Cercetări Ştiinţifice, Selecţie
şi Tehnologii pentru Pomicultură din Republica

Moldova; Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru

Culturi de Câmp al AŞP “Selecţia” etc.), în cadrul

cărora se lucrează permanent asupra ameliorării
şi creării de noi soiuri.

Cercetările costisitoare şi procesul îndelungat

de selecţie, care necesită cheltuieli materiale şi

financiare enorme, presupune o  colaborare
internaţională serioasă în activitatea de ameliorare

a plantelor. În condiţiile de extindere permanentă a

colaborării în vederea schimbului de realizări (cele

referitoare la soiuri) apare necesitatea perfecţionării

legislaţiei de protecţie a realizărilor amelioratorilor.

Cel mai eficient mijloc de protecţie în domeniul

selecţiei este reglementarea prin lege, care permite

iniţierea şi interesarea amelioratorilor în evidenţierea,

obţinerea şi ameliorarea unor noi soiuri  de plante,
cu perspectivă pentru sectorul  agrar al  republicii.

Primul act legal conform căruia au fost  prote-
jate soiurile de plante a fost Regulamentul provizoriu
cu privire la protecţia  proprietăţii industriale în Re-

publica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova din 26.07.1993.

Conform acestui Regulament provizoriu, au fost
eliberate 48 de brevete de invenţii pentru soiuri de

plante, inclusiv 36 în baza certificatelor de autor.

Unicul mod de protecţie legală a soiurilor noi
sunt brevetele pentru soi, care le permit ame-

lioratorilor să valorifice mai avantajos soiurile prin
încheierea de contracte sau acordarea licenţelor.
Din aceste considerente a fost elaborată Legea nr.

915 din 11.07.1996 privind protecţia soiurilor de
plante, prin care este recunoscut dreptul asupra
soiurilor noi de plante, fiind confirmat prin brevet

pentru soi.

Prin această lege se reglementează raporturile

patrimoniale şi cele personale nepatrimoniale
apărute în procesul creării, utilizării şi protecţiei
juridice a soiurilor de plante şi care se aplică

genurilor şi speciilor botanice de plante, a căror
listă este aprobată de guvern.

Recunoscând fermitatea principiilor de bază ale

Actelor din 1961/1972, 1978 şi 1991 ale Convenţiei

internaţionale privind protecţia soiurilor de plante,
Parlamentul Republici Moldova prin Hotărârea nr.

1355-XIII din 22.10.1997 a ratificat aderarea

Republicii Moldova la Actul din 1991 al Convenţiei

UPOV.

Reglementarea prin mijloace legale a rapor-

turilor ce apar în legătură cu selecţia va permite

Republicii Moldova, cu sectorul ei agrar, orientat spre

Protecţia juridică a soiurilor de plante
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obţinerea, ameliorarea şi omologarea soiurilor noi, cu
o productivitate şi eficacitate net superioară, să
stimuleze lucrul de selecţie şi ameliorare şi să extindă
colaborarea cu alte ţări atât în domeniul ameliorării,
cât şi în cel al protecţiei noilor soiuri de plante.

În documentele UPOV este vorba de două
noţiuni ale soiului: "soi protejabil" şi pur şi simplu
"soi". Definiţia  “modernizată“ a soiului expusă în
cap. 1, art.1 (vi) al ultimei ediţii a Convenţiei UPOV
este: “soi înseamnă un grup de plante dintr-un
singur taxon botanic, de gradul cel mai inferior, grup,
care, indiferent dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru
titlu de ameliorator, poate fi:

##### definit prin expresia caracterelor rezultate dintr-
un genotip dat sau o combinaţie de genotipuri;

##### distinct de orice alt grup de plante prin expresia
a cel puţin uneia din caracterele respective şi

##### considerat ca o unitate stabilă referitor la
posibilitatea de a fi propagat nemodificat, adică
fără schimbarea caracteristicilor”.

Conform Legii nr. 915/1996 privind protecţia
soiurilor de plante prin noţiunea de “soi” se subînţe-
lege un grup de plante, creat ca rezultat al selecţiei,
care:

$$$$$ este conform condiţiilor de brevetabilitate:

$$$$$ are caracterele unui anumit genotip sau ale
unei combinaţii de genotipuri;

$$$$$ se distinge de alte grupe de plante din acelaşi
taxon botanic prin, cel puţin, unul din caractere;

$$$$$ poate fi reprezentat prin una sau mai multe
plante, una sau mai multe părţi de plantă, cu
condiţia că această parte sau aceste părţi pot
fi folosite pentru reproducerea plantelor întregi.

Conform Legii nr. 915/1996, categorii ale
soiului sunt: clona, linia, hibridul, populaţia; iar
material al soiului sunt: plantele întregi, seminţele,
puieţii, bulbii sau părţile de plantă destinate
înmulţirii sau comercializării în alte scopuri, decât
reproducerea soiului.

Conform Actului din 1991 al Convenţiei UPOV
(art. 3), protecţia trebuie acordată întregului regn
vegetal. Statele membre ale UPOV sunt obligate
să îndeplinească această condiţie în 5 ani. Statelor
care au aderat de  curând la Convenţia UPOV pentru
acest lucru li se acordă 10 ani.

Se consideră brevetabile soiurile  noi de plante,
indiferent de caracterul materialului iniţial artificial
sau natural. Obiectul protecţiei juridice îl constituie
numai soiurile în sine, adică rezultatele obţinute în
urma selecţiei. Întinderea protecţiei juridice prin
brevet este determinată de ansamblul caracterelor
esenţiale expuse de solicitant în descrierea soiului
(conform art. 3  al Legii nr. 915/1996).

Totodată vor obţine protecţie prin brevet numai
acele soiuri care sunt incluse în Lista genurilor şi
speciilor botanice de plante protejate de stat,
aprobată de Guvernul Republicii Moldova.

Conform art. 2(3) al Legii nr. 915/1996 privind
protecţia soiurilor de plante în Republica Moldova
durata de valabilitate a brevetului pentru soi de
plantă este:
a) de 25 ani de la data acordării brevetului pentru

soiuri de arbori, pomi fructiferi şi viţă de vie;
b) de 20 ani  de la data acordării brevetului pentru

soiuri de plante de alte specii.

La solicitarea titularului de brevet durata de
valabilitate a brevetului pentru soi de plantă poate
fi prelungită cu 10 ani (conform art. 2(4) al Legii).

După conţinutul său dreptul la protecţia soiului
nou de plantă este echivalent cu dreptul ce reiese
din brevet de invenţie şi după structura sa formală
este analogic dreptului la brevet de invenţie. Astfel
brevetul permite persoanei al cărei drept a fost
încălcat să ceară încetarea încălcării dreptului şi
repararea prejudiciului cauzat.

Dreptul la protecţie include şi protecţia denumirii
soiului, adică interzice terţilor de a utiliza denumiri
identice celor protejate.

Organele care realizează politica statului în
domeniul protecţiei juridice şi utilizării soiurilor în
Republica Moldova, conform art. 4. al Legii sunt
următoarele organizaţii fondate de Guvern:
a) Consiliul Naţional al Republicii Moldova pentru

Soiurile de Plante (în continuare Consiliul).
Conform Legii nr. 915/1996 Consiliul este
organul  principal care  stabileşte politica
statului în domeniul omologării de noi soiuri.

Hotărârile Consiliului constituie temeiul pentru
autorizarea utilizării acestor soiuri în Republica
Moldova.
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b) Comisia de Stat a Republicii Moldova pentru
Încercarea Soiurilor de Plante (în continuare
Comisia de Stat). Conform Legii nr. 915/1996,
Comisia de Stat este organul de lucru al
Consiliului şi organul de expertiză al Agenţiei,
care efectuează încercarea noilor soiuri în
vederea determinării utilităţii economice şi
corespunderii lor condiţiilor de brevetabilitate
prevăzute de lege. Comisia de Stat ţine
Registrul soiurilor de plante.

c) Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale a Republicii Moldova (în continuare
Agenţia). Conform Legii nr. 915/1996, Agenţia
primeşte spre examinare cererile de eliberare
a brevetelor pentru soiuri şi efectuează
următoarele acţiuni: examinarea, înregistrarea
de stat, publicarea oficială a acestora,
eliberează brevete şi ţine Registrul cererilor de
brevet pentru soiuri de plante ş Registrul
brevetelor pentru soiurile de plante.

Agenţia va acorda orice ajutor solicitanţilor prin
informarea lor în probleme privind protecţia soiurilor
de plante şi procedurile ce ţin de acţiunile efectuate
de Agenţie.

Obţinerea unui brevet de invenţie depinde în
întregime de dezvăluirea invenţiei expuse în
descriere.

În cadrul sistemului de protecţie a unui soi de
plantă, o descriere a noului soi este de asemenea
necesară şi importantă, dar este insuficientă ca
metodă de identificare a soiului. Important este în
cazul protecţiei soiului prin sistemul dat prezentarea
materialul viu propriu-zis al plantei.

În timpul examinării cererii pentru eliberarea
brevetului pentru soi de plantă este cercetat şi
testat anume acest material şi nu se va lua în
consideraţie modul în care a fost ameliorat. În timpul
examinării cererii pentru eliberarea brevetului pentru
soi de plantă şi a procedurilor următoare,
contestaţiile se fac prin referire la plantele propriu-
zise şi nu prin recurs la un document scris referitor,
de exemplu, la modul în care această plantă a fost
obţinută.

Motivul principal din cauza căruia a fost
introdusă protecţia soiurilor noi de plante a fost
imposibilitatea  practică de a descrie metodele de

ameliorare, astfel încât să se asigure un procedeu
reproductibil. Astfel sistemul de brevete de invenţie
a fost găsit necorespunzător, cu toate că
dezvoltarea cu paşi rapizi a  biotehnologiei şi
apariţia ingineriei genetice a introdus schimbări
serioase în ştiinţa biologică în general. Astăzi a
devenit posibil să se realizeze procedee repro-
ductibile şi pentru plante, deci plantele intră tot mai
mult în domeniul brevetelor de invenţii.

 Acordarea unui brevet pentru soi nu necesită
nici o cerinţă pentru activitatea inventivă. Pentru a
rezolva această problemă Convenţia UPOV prin
Actul din 1991 a introdus conceptul de soi esenţial
derivat.  Astfel s-a încercat să se protejeze soiurile
noi, deşi distincte de soiul iniţial, dar care exprimă
în mod predominant caracteristicile esenţiale ale
soiului iniţial, asigurând  drepturi independente.
Soiurile derivate rămân dependente de dreptul de
protecţie a soiului iniţial.

Convenţia UPOV prevede că soiului nu i se
acordă protecţie decât în urma unei examinări de
corespundere a lui criteriilor de brevetabilitate în
organele corespunzătoare.

Articolul 5 al Legii nr. 915/1996 privind protecţia
soiurilor noi de plante prevede că  soiul este
considerat brevetabil numai în cazul în care
îndeplineşte condiţiile de noutate, distinctivitate,
omogenitate şi stabilitate.

Soiul trebuie să poarte o denumire care să
îndeplinească prevederile stipulate în art. 18 ale
Legii nr. 915/1996.

Noutatea. Conform art. 6 al Legii nr. 915/1996
privind protecţia soiurilor de plante în Republica
Moldova, “soiul este considerat nou, dacă, la data
depunerii cererii de brevet la Agenţie, amelioratorul
sau altă persoană cu acordul acestuia nu a vândut
materialul soiului sau nu l-a pus printr-un alt mod
la dispoziţia terţilor, în scopul exploatării
comerciale:
(a) pe teritoriul  Republicii Moldova cu 1 an înaintea

depunerii cererii de brevet; ori
(b) pe teritoriul altor state cu şase ani înaintea

depunerii cererii de brevet  pentru soiuri de
arbori, pomi fructiferi şi viţă de vie, şi cu patru
ani înaintea depunerii cererii de brevet pentru
soiurile de plante de alte specii.
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Soiul nu-şi pierde noutatea  în cazul în care:
a) face obiectul unui contract de transmitere a

drepturilor, dacă anterior înregistrării cererii nu
a avut loc exploatarea comercială a noului soi;

b) face obiectul unui acord între ameliorator şi o

altă persoană, în virtutea căruia amelioratorul
autorizează producerea materialului de înmul-
ţire sub controlul său;

c) face obiectul unui acord al amelioratorului cu
un terţ privind efectuarea unui studiu sau ex-
periment în câmp sau în laborator ori al unor

experimentări pe un eşantion mic de plante în
vederea evaluării noului soi;

d) a fost pus la dispoziţia unui terţ sub formă de

material de înmulţire sau de material recoltat
ca urmare a folosirii în scopuri specificate la
art. 14 din Lege şi care nu este folosit  pentru

înmulţiri ulterioare;
e) a fost expus de către amelioratorul lui într-o

expoziţie internaţională recunoscută oficial;
f) a fost pus la dispoziţie unui organism oficial în

cadrul unei obligaţii legale pe bază de contract,
în vederea producerii, reproducerii, multiplicării,
condiţionării sau depozitării, fără ca persoana
care a solicitat protecţia să-şi piardă dreptul
asupra soiului, cu condiţia că nici o altă punere
la dispoziţie în scop comercial să nu fi fost
făcută anterior.

Distinctivitatea. Conform art. 7(1) al Legii nr.
915/1996 privind protecţia soiurilor de plante “soiul
este considerat distinct, dacă se distinge clar de
orice alt soi, a cărui existenţă este notorie la data
depunerii cererii de brevet la Agenţie”.

Notorietatea existenţei soiului poate fi stabilită
! pe baza faptului utilizării acestuia;
! existenţei soiului în registre oficiale sau într-o

colecţie de referinţă;
! pe baza descrierii lui detaliate în una din

publicaţii sau în cererea de brevet, cu condiţia
că în urma depunerii acestei cereri a fost
eliberat brevetul (art. 7(2) din Lege).

Două soiuri se consideră distincte, dacă
deosebirile lor sunt apreciate  în acelaşi timp  şi
la aceeaşi staţie de testare, sunt clare, sunt
coerente.

Conform Convenţiei  UPOV  noţiunea de
distinctivitate implică două întrebări:
##### Prin ce se distinge un soi de altul?

##### Cum trebuie să se deosebească un soi de
altul?

1. Actele din 1961 şi 1978 răspund în felul
următor la prima întrebare: “prin unul sau mai multe
caractere importante”.

2. Distinctivitatea rămâne să fie stabilită în urma
examinării caracterelor soiului, cel mai des luate
izolat;

3. Nu sunt luate în consideraţie toate
caracterele soiului, cu toate că ele deseori sunt
calificate ca “importante” (sau pertinente). Cuvântul
“important”  trebuie interpretat în mod constant ca
semnificând “important pentru distinctivitatea
soiului”, şi nu ca valoare ce o conferă caracterul
dat soiului ori a utilizării lui practice.

4. Caracterele luate în consideraţie în timpul
examinării distinctivităţii sunt în mod  ideal
caracterele independente de efectele mediului şi
care permit o descriere uşoară a soiului speciei în
cauză, cât şi din punctul de vedere al facilităţii
observărilor şi măsurărilor care sunt necesare.

Omogenitatea. Conform art. 8 din Legea nr.
915/1996, “soiul este considerat omogen, dacă,
luând în consideraţie particularităţile lui de
reproducere, plantele de acest soi sunt suficient
de omogene în caracterele lor”.

Pentru ca un soi să fie considerat omogen
solicitantul trebuie să prezinte date despre prezenţa
unor plante aberante în funcţie de sistemul de
ameliorare a soiului, apărute dintr-o cauză
întâmplătoare, a variabilităţii sau a altor cauze de
aşa natură, care trebuie să fie limitată la acea cauză
întâmplătoare, pentru a facilita descrierea soiului
şi a stabili distinctivitatea şi stabilitatea.

 Stabilitatea.   Conform Convenţiei UPOV, soiul
trebuie să fie stabil în caracterele lui esenţiale, adică
caracterele lui trebuie să rămână neschimbate şi
în descrierea lui după reproducerea ori propagarea
repetată, ori în cazul unui ciclu special de
reproducere ori înmulţire la sfârşitul fiecărui ciclu.

Acelaşi conţinut are şi art. 9 din Legea nr. 915/
1996: “soiul este considerat stabil dacă după
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înmulţiri repetate sau, în cazul unui ciclu special
de înmulţire, la sfârşitul fiecărui ciclu, principalele

sale caractere rămân neschimbate”.

În mod general nu este posibil ca în decurs de
2-3 ani să se efectueze o examinare asupra
stabilităţii asemănătoare examinării caracterelor

privind distinctivitatea şi omogenitatea.  Dacă un
eşantion furnizat se dovedeşte a fi omogen,
materialul poate fi considerat stabil.

Deseori, în timpul examinării la distinctivitate
şi omogenitate se fac observări şi asupra stabilităţii.
Dacă acest lucru are loc, se studiază stabilitatea,

cultivând o generaţie suplimentară sau un eşantion
nou de seminţe ale soiului cu scopul de a verifica,
dacă el prezintă aceleaşi caractere ca şi materialul

precedent.

Cerinţele faţă de  întocmirea cererii de brevet

pentru soi de plantă.  Conform art.16(1) al Legii nr.
915/1996 privind protecţia soiurilor de plantă,

cererea de brevet pentru soi de plantă se depune
la Agenţie de către persoana care, în conformitate
cu art. 11, are dreptul la acest brevet.  Solicitantul

poate depune cererea de brevet la organe
competente din alte state membre, anterior obţinerii
brevetului de la organul competent din statul

membru în care a depus cererea iniţială (art. 16(2)).

Cererea poate fi depusă personal sau prin
mandatar (art.16(3)).

Cererea  se depune de către persoana care

obţine, creşte ori descoperă  soiul, ori de către
succesorul lui în drepturi.

Cererea depusă de către ori prin intermediul
unui mandatar va fi primită cu condiţia  ca

mandatarul să prezinte  procura dată de solicitant
pentru permisiunea de a acţiona în numele lui.

Cererea de brevet se depune pentru un

singur soi pe formular-tip, în care se înscriu datele
de identificare ale amelioratorului, solicitantului
(art. 17(1) al Legii).

Formularele-tip ale cererii de brevet pentru soi

de plantă pot fi obţinute la Agenţie.

Toate cererile depuse şi orice alt document
anexat în susţinerea  cererii trebuie să fie scrise în

limba de stat. Cererii i se va atribui un număr de

referinţă care va fi indicat solicitantului ori
mandatarului; acest număr trebuie să fie utilizat în
corespondenţa ulterioară.

La cererea de brevet pentru soi de plantă se
anexează, conform art. 17(2) următoarele
documente:
a) propunerea referitoare la denumirea soiului;
b) descrierea soiului (chestionarul tehnic);
c) declaraţia prin care solicitantul confirmă pe pro-

pria răspundere că soiul pentru care solicită
protecţia corespunde prevederilor art. 6;

d) actul de prioritate, în caz de necesitate;
e) procura, în cazul depunerii cererii prin

mandatar;
f) dovada de plată a taxei.

Conform art. 17(3) al Legii, data depunerii cererii
de brevet se consideră data depunerii la Agenţie a
cererii şi a documentelor enumerate la alineatul 2,
lit. a) şi b).

Documentele pot fi prezentate de către solici-
tant în termen de 2 luni de la data depunerii cererii
de brevet.

Denumirea soiului nou.  Solicitantul cererii de
brevet pentru soi de plantă trebuie  să notifice în
cerere sau pe parcursul perioadei stabilite de
Agenţie denumirea definitivă pentru soiul în cauză.
Dacă solicitantul nu propune o denumire la
momentul depunerii cererii sau în decursul perioadei
stabilite, atunci Agenţia nu va începe procedura
ulterioară privind examinarea cererii de brevet.
Solicitantul poate propune oricând o altă denumire
în locul denumirii deja propuse.

Conform art. 18(1) din Lege, soiul va fi denumit
printr-o sintagmă, care va conţine şi  denumirea lui
generică. Denumirea  va face posibilă identificarea
soiului în cauză. Conform art. 18(2), denumirea
soiului:
a) nu trebuie să fie compusă numai din cifre, cu

excepţia cazurilor când această practică este
recunoscută pentru desemnarea anumitor
soiuri;

b) nu trebuie să inducă în eroare sau să dea prilej
de confuzii cu privire la caracteristicile, valoarea
sau esenţa soiului în cauză sau cu privire la
persoana amelioratorului;
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c) trebuie să fie diferită de denumirea unui soi
existent de aceeaşi specie sau de specie
înrudită;

d) trebuie să fie folosită şi după expirarea duratei
de valabilitate a brevetului.

Dacă cererea de brevet pentru acelaşi soi este
depusă în Republica Moldova şi în alte state
membre, denumirea soiului trebuie să fie aceeaşi
(art. 18(3) al Legii).

Dacă în virtutea unui drept dobândit anterior
folosirea  denumirii soiului este interzisă persoanei
care, conform alin. 5 (art. 18), este obligată să o
folosească, Agenţia poate cere de la solicitant
prezentarea altei denumiri pentru soiul în cauză.

Conform alin. 5 al art. 18 orice persoană care
oferă pentru vânzare sau comercializează
materialul soiului protejat pe teritoriul unui stat
membru este obligată să folosească denumirea lui
şi după expirarea duratei de valabilitate a brevetului
pentru acest soi, cu excepţia cazului prevăzut la
alin. 4 (art. 18).

Atunci când soiul este oferit spre vânzare sau
este comercializat în alt mod, acesta poate fi însoţit
de o marcă comercială sau de alte indicaţii similare
care permit identificarea soiului dat (alin. 6, art. 18).
Denumirea soiului se înscrie în Registrul soiurilor
de plante o dată cu eliberarea brevetului.

Utilizarea denumirii soiului protejat. Începând
cu data acordării  brevetului  pentru soi  de plantă,
se consideră o infracţiune:
a) vânzarea, oferirea ori expunerea pentru vânzare

a materialului reproductiv al soiului;
b) folosirea oricărei alte denumiri pentru distingerea

acestor soiuri de altele în afară de denumirea
înregistrată de Agenţie pentru acest soi.

Descrierea soiului nou de plantă. Pentru fiecare
specie de plantă inclusă în Lista speciilor de plante
supuse protecţiei prin brevet pentru soi de plantă,
conform Legii nr. 915/1996, s-au alcătuit de către
Agenţie formulare-tip ale chestionarului tehnic, în
concordanţă cu ultimele cerinţe ale UPOV pentru
aceste specii.

Chestionarele tehnice  trebuie să  cuprindă o
descriere  detaliată a noului soi de plantă. Ele vor
conţine, în prima parte, informaţia despre locul şi
modul de obţinere a noului soi de plantă, adică:
originea  cu indicarea genitorilor soiului nou, a
metodei de încrucişare, tipului de variabilitate,

metoda de ameliorare şi de reproducere a soiului
nou, eventual schema de lucru.

În partea a doua vor fi indicate caracteristicile
esenţiale ale culturii la care se referă soiul nou,
caracteristici care se înscriu în mod obligatoriu în
chestionar, conform cerinţelor UPOV. Numărul lor
trebuie să corespundă numărului caracteristicii din
Ghidul de testare  al UPOV pentru cultura dată,
facilitând astfel examinarea soiului. În cadrul
acestui chestionar valoarea gradului de expre-
sivitate cel mai apropiat pentru fiecare carac-
teristică  este apreciată cu o anumită notă (de la 1
la 9), pe care amelioratorul (autorul)  o va lua în
consideraţie  în procesul aprecierii soiului candidat.

Pentru stabilirea  distinctivităţii, este important
să se completeze secţiunea “Soiuri similare şi
deosebirile dintre aceste soiuri”. Este necesar de
a indica atât 2-3 soiuri cunoscute şi utilizate mai
apropiate prin caracteristicile sale de soiul candidat,
cât şi deosebirile dintre aceste soiuri.  Amelioratorul
(autorul) va prezenta orice informaţie  adiţională care
poate contribui la examinarea soiului. Aceasta va
cuprinde date privind:
a) rezistenţa soiului candidat la boli şi dăunători,

cu indicarea denumirii biotipului în latină,
b) rezistenţa la factorii climaterici nefavorabili

pentru cultura în cauză.

Prezentarea fotografiilor (figurilor) noului soi de
plantă.   Este absolut necesar ca la fiecare
descriere (chestionar tehnic) să se anexeze
fotografii, care să ilustreze aspectul plantei întregi
şi al părţilor constitutive reprezentative (ramuri,
frunze, inflorescenţă, flori, fructe întregi şi
secţionate, seminţe). La acestea, dacă amelioratorul
(autorul) consideră necesar, se pot adăuga şi alte
aspecte.  În cazul  speciilor de plante decorative
de cele mai multe ori se vor revendica culorile
neobişnuite ale noilor soiuri. Astfel, în cazul în care
se revendică culori sau nuanţe de culori, la descriere
se anexează în mod obligatoriu fotografii color.

Condiţiile de invocare a priorităţii  soiului.   În
Legea-model (art. 34) a Convenţiei UPOV  (1996)
privind protecţia soiurilor de plante se menţionează
că solicitantul poate beneficia de prioritatea unei
cereri anterioare.

Conform art. 19 (alin.1) al Legii nr. 915/1996,
prioritatea soiului este stabilită de la data depunerii
cererii de brevet la Agenţie.



MD - BOPI 3/2000

92

Prioritatea poate fi stabilită la data depunerii
cererii iniţiale într-un stat membru, dacă cererea a
fost depusă la Agenţie (cererea ulterioară) în termen
de 12 luni de la această dată (art. 19, alin. 2).

În Lege este menţionat că pentru certificarea
priorităţii (art. 19, alin. 3) solicitantul este obligat
să prezinte la Agenţie, în termen de 3 luni de la
data depunerii cererii ulterioare, copiile de pe
materialele cererii iniţiale, autentificate de organul
la care a fost depusă această cerere, mostre sau
alte dovezi din  care  să rezulte că soiul menţionat
în ambele cereri este acelaşi.

Nerespectarea termenelor sus-menţionate,
precum şi neachitarea taxei pentru stabilirea
priorităţii conduce la nerecunoaşterea priorităţii
invocate (art. 19, alin. 4).

 Depunerea altei cereri de brevet, publicarea
informaţiei privind soiul sau utilizarea noului soi,
care face obiectul cererii iniţiale, în termenul
prevăzut în alin. (2), nu poate  servi drept motiv
pentru respingerea cererii ulterioare şi pentru
apariţia de drepturi ale terţilor (art. 19, alin. 5).

 Examinarea preliminară a cererii de brevet  la
Agenţie. Conform art. 20 al Legii nr. 915/1996 privind
protecţia soiurilor de plante, Agenţia efectuează
examinarea preliminară a cererii de  brevet pentru
soi de plantă. În procesul examinării preliminare
Agenţia, în termen de 3 luni de la data depunerii
cererii de brevet, verifică conform cerinţelor alin. 2:
a) integritatea setului de documente ale cererii

prevăzute la art. 17;
b) dacă conţinutul documentelor cererii este con-

form condiţiilor prescrise;
c) dacă soiul revendicat îndeplineşte condiţiile

prevăzute la art. 6;
d) dacă denumirea soiului îndeplineşte condiţiile

prevăzute la art. 18, precum şi
e) stabileşte prioritatea soiului, în caz de

necesitate.

Conform Legii nr. 915/1996 (art. 20, alin. 3),
Agenţia este îndreptăţită să ceară de la solicitant
documentele care lipsesc sau materialele de
precizare, pe care solicitantul trebuie să le prezinte
în termen de 2 luni de la data primirii notificării
Agenţiei.

În caz de  nerespectare a termenului indicat
sau în lipsa unui demers de prelungire a termenului
cererea de brevet este considerată retrasă.

Dacă în procesul examinării preliminare se
constată că denumirea soiului nu îndeplineşte
condiţiile prevăzute la art. 18, solicitantului i se
propune să prezinte la Agenţie, în termen de 2 luni,
o denumire nouă a soiului (alin. 4).

Dacă cererea de brevet este conformă
condiţiilor de brevetabilitate, Agenţia o înregistrează
şi notifică solicitantului înregistrarea respectivă (alin.
5). În cazul în care solicitantul nu este de acord
cu hotărârea adoptată ca rezultat al examinării
preliminare, el poate contesta această hotărâre, în
termen de 3 luni, la Comisia de Apel a Agenţiei
(alin. 6, art. 20 din Lege).

Publicarea cererii de brevet pentru soi de
plantă. La expirarea  termenului de 3 luni de la
data înregistrării cererii de brevet Agenţia publică
datele privind cererea de brevet în Buletinul Oficial
de Proprietate Industrială.  Informaţiile referitoare
la cererea de brevet prezentate se vor limita numai
la datele înscrise în cerere. Conform Legii nr. 915/
1996, datele care se publică sunt stabilite de
Agenţie (art. 20, alin. 7).

Publicarea cererii  de brevet are scopul de a
informa publicul interesat despre  depozitul cererii
de brevet, care  permite apariţia drepturilor în
favoarea  solicitantului.

Toate obiecţiile înaintate se prezintă în scris şi
motivat. Documentele ce servesc ca mijloc de
motivare vor fi de asemenea anexate.

Protecţia juridică provizorie a soiului nou de
plantă. Conform art. 23 (alin. 1), de la data publicării
cererii de brevet şi până la data publicării hotărârii
de acordare a brevetului, soiului i se acordă protecţie
juridică provizorie. Persoanele care utilizează, în
perioada de protecţie juridică provizorie, soiul fără
autorizaţia titularului de brevet poartă  răspundere
în conformitate cu art. 35.  Titularul de brevet are
dreptul să obţină de la orice persoană, care în
perioada de protecţie juridică provizorie a întreprins,
fără autorizaţia lui, acţiuni care încalcă drepturile
titularului, o despăgubire echitabilă pentru
prejudiciile cauzate (alin. 3, art. 23). Protecţia
juridică provizorie intervine numai în cazul acordării
brevetului (art. 23, alin. 4).

Retragerea cererii de brevet. Cererea de bre-
vet poate fi retrasă, conform art. 24 (alin. 1)  printr-
un demers scris, depus de către solicitant anterior
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adoptării hotărârii de acordare a brevetului  sau de
respingere a cererii de brevet. În cazul în care există
mai mulţi solicitanţi, cererea de brevet poate fi
retrasă numai cu acordul fiecăruia dintre ei (art.
24, alin. 2).

 Prelungirea  termenelor. Termenele prevăzute
de  procedura  de examinare a cererii de brevet la
Agenţie pot fi prelungite,  în  temeiul unui demers
al solicitantului, cu  3 luni, de cel mult două ori
(art. 25, alin. 1). Pentru demersul de prelungire a
termenelor solicitantul plăteşte taxa stabilită.

Încercarea soiului nou într-un stat străin şi
protecţia noilor soiuri în străinătate. Conform art.
37(1) din Lege, persoanele fizice şi juridice din
Republica Moldova au dreptul să aleagă liber statul
în care să depună cererea de eliberare a brevetului
pentru soi.  Soiul nou pentru care se solicită
protecţie, conform hotărârii Comisiei de Stat, poate
fi încercat în alt stat sau în organizaţii internaţionale,
dacă cu acestea este încheiat un acord bilateral
sau internaţional corespunzător (art. 37(2) al
Legii).

Solicitantul care a depus cererea iniţială într-
un stat străin va prezenta informaţia referitoare la
testările efectuate în conformitate cu cerinţele de
protecţie a soiului în acest stat (art. 37, alin. 3 din
Lege). În art. 37(4) din Lege se menţionează că
cheltuielile legate de protecţia noului soi în
străinătate le suportă solicitantul.

Concluzii

Sistemele  de protecţie prin brevete de invenţie
şi brevete pentru soi de plantă se aplică în

situaţii diferite şi sunt două sisteme de protecţie
diferite nu numai cu privire la condiţiile care trebuie
îndeplinite pentru a obţine un drept, ci şi la
întinderea şi efectul drepturilor acordate.  Primul
sistem se aplică la o realizare inventivă care ridică
nivelul de cunoştinţe în mod surprinzător şi
imprevizibil, iar al doilea se referă la crearea unui
nou soi de plantă.

Cu toate acestea, este nevoie de ambele
sisteme de protecţie, deşi CBE exclude de la
brevetare soiurile de plante individualizate, specifice,
obţinute fie prin tehnici de ameliorare tradiţionale,
fie prin metode biotehnologice.  Protecţia  prin bre-
vet de invenţie a plantelor la un nivel genetic supe-
rior soiului, cum ar fi genul, este aliniată legilor
taxonomice actuale. Cererile de brevet care conţin
revendicări referitoare la plante (dar nu la soiuri de
plante) nu ar trebui respinse, dacă nu există posibi-
litatea protecţiei prin drept pentru soi de plantă.

Protecţia prin brevet pentru un soi nou de plantă
nu este un substituent al protecţiei prin brevete de
invenţie, de aceea este important a se puncta că
brevetele de invenţie care conţin revendicări de
produse sunt esenţiale în domeniul invenţiilor
destinate agriculturii şi, în special, în domeniul
biotehnologiei plantelor.

Oficiul de brevete şi mărci din Federaţia Rusă (ROSPATENT)
informează persoanele interesate că de la 1 ianuarie 2000

a pus în aplicare formate noi de reprezentare a datelor calendaristice,
precum şi sisteme noi de numerotare a cererilor.

La reprezentarea datelor calendaristice atât pe suport electronic,
cât şi pe suport de hârtie se utilizează curent secvenţa:

DD.MM.CCYY, unde “DD” indică ziua lunii, “MM” semnifică
luna calendaristică şi “CCYY” anul calendaristic.

Sistemul de numerotare a cererilor este constituit dintr-o configuraţie
numerică compusă din 10 cifre expuse fără spaţii de demarcare:

CCYYNNNNNN şi cuprinde următoarele părţi:
patru cifre reprezintă anul de depunere a cererii (CCYY),

o cifră indică tipul de drepturi de protecţie industrială pentru uz intern (N)
şi următoarele 5 cifre desemnează numărul

de serie al cererii (NNNNN).

ROSPATENT informează
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XI. Informaţie internaţională

Capitolul inserează informaţii privind diverse forumuri internaţionale în domeniul protec-
ţiei proprietăţii industriale, comunicări despre reuniunile şi alte acţiuni ale organelor
administrative ale organizaţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte; reflectă

activitatea comitetelor şi grupurilor de lucru ale acestor organizaţii, precum şi alte materiale în domeniu.

The Chapter inserts  information relating to diverse international forums in the field of
industrial property protection, communications about the reunions and other actions of
the administrative bodies of the international organizations to which the Republic of Moldova

is party; reflects the activity of the committees and working groups of those organizations and other
materials in the field.
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Directorul General al Organizaţiei Mondiale de
Proprietate Intelectuală a remis la 15

februarie curent un aviz tuturor statelor membre,
prin care informează cu privire la recepţionarea în
31 ianuarie 2000 a unui comunicat în scris datat
cu 28 ianuarie 2000, transmis de Oficiul Euro-
pean de Brevete (OEB). În comunicat se anunţă
despre modificarea (reducerea) taxelor achitate
în contul Biroului Central pentru Culturi de Mucegai
(BCCM), o autoritate de depozit internaţional
conform Tratatului de la Budapesta privind
recunoaşterea internaţională a depozitului

microorganismelor în scopul procedurii de
brevetare, semnat la Budapesta la 28 aprilie 1977
şi amendat la 26 septembrie 1980.

Reducerea cuantumului taxelor expuse în
acest comunicat produce efecte de la 1 iunie 1999
(a se vedea Regula 12.2(a) din Regulamentul pentru
aplicarea Tratatului de la Budapesta), şi substituie
taxele publicate în noiembrie 1991 în Industrial
Property (a se vedea Notificarea de la Budapesta
nr. 100 din 25 octombrie 1991). Această notificare
a fost editată în ianuarie 2000 în publicaţia periodică
a OMPI Intellectual Property Laws and Treaties.

Depozitarea pentru o perioadă de 30 ani în conformitate
cu Regula 11.4(g) din Regulamentul pentru aplicarea
Tratatului de la Budapesta 1.250 NLG

Transformarea unui depozit creat în afara Tratatului
de la Budapesta într-un depozit conform Tratatului de la Budapesta 1.250 NLG

Conservarea materialului depus pentru depozitare pentru o perioadă de 30 ani: 250-300 NLG

!!!!! un set de 10 fiole de material liofilizat;

!!!!! un set de 10 eşantioane crioconservate

Eliberarea declaraţiei cu privire la viabilitatea microorganismului cu excepţia cazurilor
prevăzute în Regula 10.2(e) din Regulamentul pentru aplicarea Tratatului de la Budapesta:

!!!!! în cazul în care controlul viabilităţii urmează să fie efectuat; 160 NLG

!!!!! când este întemeiată pe cel mai recent control al viabilităţii 50 NLG

Comunicarea cu privire la informaţia prevăzută la Regula 7.6 din Regulamentul
pentru aplicarea Tratatului de la Budapesta 50 NLG

Atestarea elaborată în conformitate cu Regula 8.2 din Regulamentul
pentru aplicarea Tratatului de la Budapesta 50 NLG

Remiterea de eşantioane:

!!!!! în baza Regulilor 11.2 (ii), 11.3 (a) şi (b) din Regulamentul
pentru aplicarea Tratatului de la Budapesta; 200 NLG

!!!!! în baza Regulii 11.2 (i) din Regulamentul pentru aplicarea
Tratatului de la Budapesta:

– agar în pantă; 75 NLG

– fiole de material liofilizat 25 NLG

Suplimentul necesar pentru acoperirea cheltuielilor bancare şi administrative 20 NLG

OMPI informează

Taxele modificate pentru depunerea
microorganismelor conform
Tratatului de la Budapesta
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PERIODICE

" BOPI – Buletinul Oficial de Proprietate
Industrială, se editează lunar din 1993.

" “Intellectus” – revista inventatorilor şi
cercetătorilor, se editează trimestrial din 1995.

" “Bursa invenţiilor” – supliment al revistei
“Intellectus”, buletin de comercializare a invenţiilor
create în Moldova, se editează lunar din 1996.

" “AGEPI Consultă” – supliment al revistei
“Intellectus”, ghid de proprietate industrială, se
editează o dată la două luni din 1997.

" “AGEPI Expo” – digest expoziţional în
limbile română şi engleză, se editează din 1998.

" “AGEPI Revue” – publicaţie informativ-
cognitivă de proprietate industrială, se editează din
1998.

ALTE PUBLICAŢII

" Raport Anual ’98 – sinteză anuală a
activităţii AGEPI .

" Legislaţia naţională de proprietate
industrială – acte legislative şi normative de
protecţie a proprietăţii industriale în vigoare în Re-
publica Moldova.

" Protecţia proprietăţii industriale în Repub-
lica Moldova – set de broşuri în limbile română,
engleză şi rusă despre esenţa şi principiile de
funcţionare ale  sistemului naţional de protecţie a
proprietăţii industriale.

" Mandatarii autorizaţi ai Republicii
Moldova – catalog trilingv al mandatarilor autorizaţi
înregistraţi oficial în Republica Moldova.

" Cataloage oficiale ale expoziţiilor de
specialitate – publicaţ i i incluzând datele
bibliografice şi rezumatele invenţiilor prezentate
la expoziţiile naţionale şi internaţionale, alte
informaţii utile.

" Colecţia naţională de brevete şi asistenţa
informaţională – publicaţie despre structura, formele
de stocare şi modalităţile de utilizare a fondului
informaţiilor de brevete acumulat şi gestionat de
AGEPI .

" Realizarea drepturilor de proprietate
intelectuală – comunicări prezentate la  simpozionul
regional OMPI derulat la Chişinău în perioada 21-
22 octombrie 1998.

" Lecturi AGEPI * 1999 – comunicări pre-
zentate la simpozionul anual consacrat aspectelor
actuale ale protecţiei proprietăţii industriale în Re-
publica Moldova.

" OMPI: Medaliaţi cu Aur – prospecte
consacrate celor mai dotaţi inventatori din Re-
publica Moldova decoraţi cu medalii de aur ale
Organiza ţ ie i  Mondiale de Proprietate Inte-
lectuală.

" Diverse miniimprimate – pliante,
prospecte, booklete cu caracter promoţional şi
publicitar.

Publicaţiile
apărute la AGEPI în 1999

##### BOPI – the Official Bulletin of Indus-
trial Property, is publishing monthly from
1993.

##### “Intellectus”– journal for the inven-
tors and researchers, is publishing quaterly
from 1995.

 ##### “Bursa invenţiilor” – supplement to
the “Intellectus”, the commercial herald of
the inventions claimed in the Republic of
Moldova, is publishing monthly from 1996.

##### “AGEPI Consultă” – supplement to
the “Intellectus”, guidelines on the industrial
property, is publishing 6 times a year from
1997.

##### “AGEPI Expo” – the exhibition di-
gest in Romanian and English, published from
1998.

 ##### “AGEPI Revue” – the informational
publication on industrial property, published
from 1998.

Publications
appeared at the AGEPI in 1999

PERIODICAL PUBLICATIONS
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##### The annual report ’98 – annual pub-

lication concerning the AGEPI activity.

##### The national legislation in the indus-

trial property field – standard legislative acts

on industrial property rights protection, valid

in the Republic of Moldova.

##### The protection of industrial property

rights in the Republic of Moldova – a set of

pamphlets in Romanian, English and Russian

concerning the subjects and principles of

functioning the national system of industrial

property rights protection.

##### The Patent Attorneys of the Repub-

lic of Moldova – catalogue in three lan-

guages of patent attorneys registered in the

Republic of Moldova.

##### Official catalogues of the specialized

exhibitions – publications containing the bib-

liographic data and abstracts of the inven-

tions represented on the national and inter-

national exhibitions; other useful information.

##### National Patent Collection and infor-

mational facilities – publication concerning

the structure, storing methods and possibili-

ties of utilization of the informational patent

collection created and processed by the

AGEPI.

##### Enforcement of Intellectual Prop-

erty Rights – communications presented on

the regional Symposium of WIPO held in

Chişinău 21-22 of October 1998.

##### Lecturi AGEPI  ’99 – communica-

tions presented during the annual Simpo-

sium elucidating the actual aspects of in-

dustrial property rights in the Republic of

Moldova.

##### WIPO: The Gold Medal winners –

the prospect concerning the remarkable in-

ventors of the Republic of Moldova,

awarded the Gold Medals of WIPO.

##### Different mini-publications – infor-

mational prospects, booklets, catalogues.

OTHER  PUBLICATIONS
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