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Cronica AGEPI
Coaliţia pentru Protecţia Drepturilor
de Proprietate Intelectuală în Ţările
CSI (CIPR)
Coaliţia pentru Protecţia Drepturilor de Proprietate
Intelectuală în Ţările CSI (CIPR) este un grup al
marilor corporaţii internaţionale, interesate în protecţia
garantată a drepturilor de proprietate intelectuală şi
realizarea efectivă a legislaţiei respective în ţările CSI.
Coaliţia acordă susţinere iniţiativelor organelor
legislative şi executive, orientate spre perfecţionarea
sistemului de protecţie a drepturilor de proprietate
intelectuală şi soluţionarea problemelor fundamentale
ale protecţiei mărcilor, brevetelor, drepturilor de autor
şi altor obiecte de proprietate intelectuală. CIPR a
organizat în Republica Moldova un Seminar
internaţional pentru reprezentanţii instanţelor
judecătoreşti şi ai organelor de drept în incinta
Palatului Republicii (27 martie 2001) şi o Şedinţă
strategică comună a Coaliţiei CIPR şi a directorilor
oficiilor de brevete şi mărci în incinta AGEPI
(28 martie 2001).
Programul Şedinţei strategice a inclus rapoarte şi
comunicări despre acţiunile de combatere a pirateriei,
contrafacerii mărcilor şi contrabandei cu mărfuri,
acţiunile preconizate de CIPR şi oficiile de brevete în
vederea implementării legilor privind proprietatea
intelectuală, discuţii despre programele de cooperare
pentru anul curent şi pe termen lung între CIPR şi
oficiile de brevete etc.

Training în probleme de proprietate
industrială
La 30 martie 2001, la sediul AGEPI au fost invitaţi
reprezentanţii mediilor de informare din ţară, pentru
a participa la un training în probleme de proprietate
industrială.
În cadrul acestuia au fost abordate următoarele
subiecte:
! Aspecte legislative ale protecţiei proprietăţii
industriale.
! Pregătirea cadrelor la Institutul de Proprietate
Intelectuală în vederea funcţionării eficiente a
sistemului naţional de protecţie a proprietăţii
industriale.
! Promovarea proprietăţii industriale.

!

Rolul mass-media în diseminarea informaţiei de
protecţie a proprietăţii industriale.

Geneva-2001
Ediţia a 29-a a Salonului Internaţional de Invenţii,
Tehnici şi Produse Noi este una deosebită, întrucât e
prima ediţie în noul mileniu. Acţiunea se va desfăşura
la 4-8 aprilie în oraşul elveţian Geneva. Republica
Moldova participă în cadrul Salonului cu 43 dintre cele
mai bune invenţii, autorii acestora fiind cunoscuţii
inventatori şi savanţi: Aurelian Gulea, Valeriu Rudic,
Ion Bostan, Valeriu Dulgheru şi încă mulţi alţii.
Le dorim participanţilor la actualul Salon realizări
frumoase şi baftă !

Republica Moldova în Sistemul PCT
În anul 2000 au fost depuse 98 948 de cereri
internaţionale pe calea PCT, ceea ce marchează o
creştere cu 22,9% faţă de anul 1999. Aceste cereri
internaţionale constituie echivalentul a 8,5 mln. de
cereri naţionale, deoarece cererile PCT pot desemna
toate ţările membre PCT. La sfârşitul anului 2000
erau 109 ţări membre PCT. Pe parcursul a zece ani
cei mai activi utilizatori ai Sistemului PCT au fost
SUA (42%), Germania (13,2%), Japonia (10,3%),
Anglia (6,1%), Franţa (4%). Republica Moldova a fost
desemnată în anul 2000 în 6 cereri PCT prin
intermediul Biroului Internaţional OMPI şi în 1071
cereri PCT prin intermediul OEAB. Anul trecut s-au
înregistrat succese şi în realizarea proiectului
IMPACT, acesta având drept scop formarea unui
sistem de examinare electronică a cererilor PCT.
Începând cu 1 martie 2001 au intrat în vigoare
modificările la Regulamentul PCT (în limba română
au fost publicate în BOPI nr. 2 / 2001), care au făcut
procedura mai accesibilă şi mai performantă.

Raport Anual-2000
În februarie curent a văzut lumina tiparului "Raportul
Anual-2000" al AGEPI, câte un exemplar al căruia a
fost expediat în mod operativ la toate oficiile de
proprietate industrială din lume.
Vă atenţionăm că "Raportul Anual-2000" poate fi
consultat la Biblioteca Agenţiei, de asemenea poate
fi accesat pe site-ul AGEPI: www.agepi.md
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Informa\ie general=

B

uletinul 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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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 1999)
WO Organizaţia
Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
IB
Biroul Internaţional al
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală
EP Oficiul European
de Brevete (OEB)
EA Oficiul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)
OA Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)
AP Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)
EM Oficiul de Armonizare
pe Piaţa Internă
(mărci, desene şi
modele)
BX Biroul de Mărci
Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux
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
BT Bhoutan
BV Insulele Buve
BW Botswana
BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica
Democrată
Congo
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CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EC
EE
EG
EH
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GD
GE
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
ID
IE
IL
IN
IQ
IR

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

IS
IT
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OM
PA
PE
PG
PH
PK

Islanda
Italia
Jamaica
Iordania
Japonia
Kenya
Kârgâzstan
Cambodgia
Kiribati
Comore (Insule)
Saint Kitts şi Nevis
Republica Populară
Democrată Coreea
Republica Coreea
Kuweit
Insulele Caimane
Kazahstan
Laos
Liban
Saint Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lituania
Luxembourg
Letonia
Libia
Maroc
Monaco
Republica Moldova
Madagascar
Macedonia (fosta
Republică Iugoslavă)
Mali
Myanmar
Mongolia
Macao
Insulele
Mariana de Nord
Mauritania
Montserrat
Malta
Maurice
Maldive
Malawi
Mexic
Malaysia
Mozambic
Namibia
Niger
Nigeria
Nicaragua
Olanda
Norvegia
Nepal
Nauru
Noua Zeelandă
Oman
Panama
Peru
Papua-Noua Guinee
Filipine
Pakistan

PL
PT
PW
PY
QA
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW

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

I N V E N ŢI I

MD - BOPI 3/2001

I
Inven\ii

P

rotecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind brevetele de
invenţie nr. 461-XIII din 18 mai 1995, modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în
vigoare din 14 decembrie 2000.

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 reprezentant în proprietate industrială, 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.

T

he legal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the Law
on Patents for Inventions No 461-XIII of May 18, 1995, amended and completed by the Law No
1079-XIV, in force as from December 14, 2000.
In accordance with this Law, the patents on inventions are granted by the AGEPI and attest to the
priority date, authorship and exclusive right of patent owners in the invention. An invention may be
patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application.
The patent application shall be filed with the Agency directly or through a professional representative,
by any person to whom the right in the patent belongs and shall contain the 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 issued patents in accordance with the national procedure.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA INVENŢII

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING THE
INVENTIONS

(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 publicului
cererea de brevet neexaminată
(43) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului
pe răspunderea solicitantului
(44) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului
cu examinarea în fond
(45) Data eliberării brevetului
(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
(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

(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 exhibition priority
(31) Number of the priority application
(32) Date of filing the priority application
(33) Country of the priority application
(41) Date of availability for public of an unexamined application
(43) Date of publication of patent granting decision at the
responsibility of the applicant
(44) Date of publication of patent granting decision with
examination as to substance
(45) Date of patent granting
(51) International Patent Classification
(54) Title of the invention
(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of earlier patent application
from which the present patent document has divided up
(71) Name of applicant, two - letter code of the country,
in accordance with WIPO Standard ST. 3
(72) Name of inventor, two - letter code of the country,
in accordance with WIPO Standard ST. 3
(73) Name of the holder, two - letter code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3

(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 ţării,
conform normei ST. 3 OMPI
(74) Numele reprezentantului în proprietate industrială
(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. (indicarea
verbală a documentului, nr. documentului, codul
ţării)
(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S.
(nr. documentului, data depozitului, codul ţării)

(74) Name of the professional representative
(85) Date for introducing the national procedure according to the PCT
(86) International application under the PCT: number
and filing date
(87) International publication under the PCT: number and
publication date
(10)* Title of protection of the former USSR (verbal designation of the document, two - letter code of the
country)
(30)* Priority data of the applications registered with the
patent office of the former USSR (number of the
document, application filing date, two - letter code
of the country)

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE DE BREVETE

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION SECTIONS

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

Necesităţi curente ale vieţii
Tehnici industriale diverse. Transport
Chimie şi metalurgie
Textile şi hârtie
Construcţii fixe
Mecanică. Iluminat. Încălzire. Armament. Exploziv
G - Fizică
H - Electricitate
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-

-

Human necessities
Performing operations. Transporting
Chemistry. Metallurgy
Textiles. Paper
Fixed constructions
Mechanical engineering. Lighting. Heating.
Weapons. Blasting
G - Physics
H - Electricity

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

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

A

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

A

al doilea nivel de publicare: cerere de brevet
de invenţie publicată, examinată (se aplică în

B1 –

–

B1 –

–

application, unexamined.

al doilea nivel de publicare: cerere de brevet
de invenţie publicată, examinată (se aplică în

2 nd level of publication: published patent application, examined (is applied in case the A-

cazul când documentul cu codul A n-a fost
publicat).
B2 –

1 st level of publication: published patent

coded document has not been published).

B2 –

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

cazul când documentul cu codul A a fost
publicat).
C1 –

al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului de invenţie (se aplică pentru publicare

C1 –

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

când documentul cu codul B1, B2 n-a fost
publicat).
C2 –

al treilea nivel de publicare: descrierea bre-

C2 –

(B1, B2 published).

vetului de invenţie (se aplică pentru publicarea
care succedă documentul cu codul B1, B2).
F1 –

al doilea nivel de publicare: publicarea hotărârii de acordare a brevetului de invenţie pe

3 rd level of publication: patent specification

F1 –

2 nd level of publication: publication of decision
of granting a patent at the applicant’s respon-

răspunderea solicitantului, fără examinarea în
fond (se aplică pentru publicare când docu-

sibility, without substantial examination (A not
published).

mentul cu codul A n-a fost publicat).
F2 –

G1 –

al doilea nivel de publicare: publicarea hotă-

F2 –

2 nd level of publication: publication of decision

rârii de acordare a brevetului de invenţie pe
răspunderea solicitantului, fără examinarea în

of granting a patent at the applicant’s respon-

fond (se aplică pentru publicarea care succedă
documentul cu codul A).

lished).

al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului de invenţie eliberat pe răspunderea

sibility, without substantial examination (A pub-

G1 –

3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, with-

solicitantului, fără examinarea în fond (se
aplică pentru publicare când documentul cu

out substantial examination (F1, F2 not published).

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

G2 –

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

aplică pentru publicarea care succedă documentul cu codul F1, F2).
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA
TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE LA
INVENŢII PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
CONFORM NORMEI ST. 17

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS
OF INFORMATION CONCERNING INVENTIONS
MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE
WITH THE STANDARD ST. 17

AZ1A

Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea numerelor de depozit

AZ1A

Numerical index of filed patent applications

AZ1A

Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea claselor CIB

AZ1A

Subject index of filed patent applications

AZ1A

Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea alfabetică a numelor
solicitanţilor

AZ1A

Name index of applicants of filed patent applications

BZ9A

Cereri de brevet de invenţie publicate

BZ9A

Published patent applications

BZ9A

Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,
aranjate în ordinea numerelor de depozit
(semestrial)

BZ9A

Numerical index of published patent applications (half-yearly)

BZ9A

Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,
aranjate în ordinea claselor CIB (semestrial)

BZ9A

Subject index of published patent applications
(half-yearly)

BZ9A

Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,
aranjate în ordinea alfabetică a numelor
solicitanţilor (semestrial)

BZ9A

Name index of applicants of published patent
applications (half-yearly)

FF9A

Brevete de invenţie acordate

FF9A

Granted patents for inventions

FF9A

Lista brevetelor de invenţie acordate,
aranjate în ordinea numerelor de brevete
(semestrial)

FF9A

Numerical index of granted patents for inventions (half-yearly)

FF9A

Lista brevetelor de invenţie acordate,
aranjate în ordinea claselor CIB (semestrial)

FF9A

Subject index of granted patents for inventions
(half-yearly)

FF9A

Lista brevetelor de invenţie acordate,
aranjate în ordinea alfabetică a numelor
inventatorilor (semestrial)

FF9A

Name index of inventors of granted patents for
inventions (half-yearly)

FF9A

Lista brevetelor de invenţie acordate,
aranjate în ordinea alfabetică a numelor
titularilor (semestrial)

FF9A

Name index of patent owners of granted patents for inventions (half-yearly)

FG9A

Lista brevetelor de invenţie eliberate

FG9A

List of granted patents for inventions
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BZ9A Cereri de brevet

P

ublicarea 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, modificată
şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în vigoare din 14 decembrie 2000. 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 eurasiatice înregistrate conform Convenţiei privind brevetul
eurasiatic la care Republica Moldova este parte, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului
Eurasiatic 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 eurasiatice
se află la biblioteca AGEPI.

P

ublication of patent applications in the BOPI, provides for the applicant a provisional protection
in accor dance with Article 26 of the Law on Patents for Invention No 461/1995, amended and
completed by the Law No 1079-XIV, in force as from December 14, 2000. Descriptions of the patent
applications, the 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 copies may be ordered for payment of an
additional fee.
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 for public in the AGEPI library. Descriptions of the international patent applications, the
abstracts of which are published in the PCT GAZETTE are present in the AGEPI library, available for
public, and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.
Data concerning the Eurasian patent filings registered in accordance with the Eurasian Patent Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Official Bulletin
of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings, if necessary.
The Official Bulletin is also available for public in the AGEPI library. Discriptions of the Eurasian applications and patents for inventions are available in the AGEPI library.
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(21)

99-0209 (13) A

the preserved fruit dessert on the basis of dried

(51)
(22)

A 23 B 7/00
1999.07.20

plums using alcohol and in reducing expenses
for production thereof.

(71)(72) Nicolaeva Diana, MD; Bondarciuc Lidia, MD;
Şleagun Galina, MD
(54)

Procedeu de obţinere a desertului de fructe
conservat

(57)

Invenţia se referă la domeniul industriei
alimentare şi anume la procedeele de obţinere
a produselor conservate de desert pe baza
prunelor uscate.
Procedeul include pregătirea preventivă a
prunelor uscate, scoaterea sâmburilor, um-

(21)

99-0143 (13) A

(51)
(22)

A 23 N 15/00
1999.05.05

(71)

Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Construcţii
Tehnologice pentru Mecanizarea şi Electri-

plerea lor cu miez de nucă, blanşarea prunelor
umplute într-o soluţie care conţine hidraţi de

(72)

ficarea Complexului Agroindustrial, MD
Hăbăşescu Ion, MD; Gaina Anton, MD; Balaban

carbon cu concentraţia de 65…75% mas. la
temperatura de 85…107°C, aşezarea lor în

(54)

Nicolae, MD; Raicov Victor, MD
Subansamblu de acţionare a rolelor maşinii

ambalaj, turnarea în ambalaj a soluţiei
alcoolice cu concentraţia de cel puţin 16% de
volum şi închiderea ambalajului.
Rezultatul constă în sporirea valorii biologice,
proprietăţilor de gust şi consum ale deserturilor
de fructe conservate pe baza prunelor uscate
cu folosirea alcoolului şi în micşorarea
cheltuielilor pentru obţinerea lor.
Revendicări: 3

*

pentru tăierea boabelor de pe ştiuleţii de
porumb
(57)

Invenţia se referă la industria alimentară, în special la maşinile pentru tăierea boabelor de pe
ştiuleţii de porumb în faza coacerii de lapte.
Subansamblul conţine arbori cu role 8 şi 9 şi
arbori de acţionare 10 şi 11, cuplaţi între ei prin
angrenaje conice 12 şi 13. Arborii cu role 8 şi 9
sunt amplasaţi în corpuri separate 14 şi 15.
Capetele opuse capetelor frontale ale arborilor
cu role sunt cuplate articulat cu arborii de
acţionare 10 şi 11, iar capetele frontale sunt

*
*

(54)

Process for production of preserved fruit

(57)

dessert
The invention relates to food industry, namely
to processes for production of preserved dessert products on the basis of dried plums.
The process includes pretreatment of dried
plums, removal of stones, stuffing thereof with
nut kernel, blanching of the stuffed plums into
the carbohydrate-containing solution, having a

unite între ele printr-un sistem de pârghii 17, care
include o pârghie 24 cu două braţe egale,
instalată între arborii cu role pe un ax imobil 23,
situat într-un plan orizontal cu axul capului cu
cuţite şi prin capetele sale legată articulat cu
corpurile arborilor cu ajutorul unor bare 27 şi 28
egale ca lungime. Subansamblul este prevăzut
de asemenea cu un arc pentru apropierea
capetelor frontale ale corpurilor şi cu un limitator
de apropiere.

concentration of 65…75 mass % at
85…107°C, placing thereof into the package,

Rezultatul constă în excluderea articulaţiilor
cardanice şi transmisiilor prin melc.

filling of the package with an alcohol-containing solution, having the least concentration

Revendicări: 2

of 16 vol. % and sealing of the package.
The result consists in increasing the biological
value, the tasteful and consumer properties of

12

Claims: 3

Figuri: 2
*
*

*

(57)

Invenţia se referă la articole de sufragerie, în

(54)

Drive assembly for the corn cutter rolls

(57)

The invention relates to food industry, namely to
the machines for corn seeds cutting during the

special la seturi de sufragerie cu efecte acustic
şi de iluminare.

milky ripeness phase.
The assembly contains shafts with rollers 8 and

Setul de sufragerie muzical cu iluminare include o sticlă şi pahar, care se instalează pe

9, drive shafts 10-11 coupled between them by
conic gearings 12 and 13. The shafts with rol-

un suport în formă de placă izolată. În fundul
sticlei şi paharului este montat câte un beculeţ

lers 8 and 9 are installed in separate bodies 14
and 15. The ends opposite to the frontal end of

electric, fiecare fiind unit prin conductoare cu
contacte. Pe partea de sus a plăcii sunt

the shafts with rollers are articulated to the drive
shafts 10 and 18 and the frontal ends are joined

executate două perechi de căi conductoare de
curent electric, o pereche de căi conductoare

between them by a lever system 17, including a
lever 24 with two equal arms, installed between

este conectată cu sursă de curent, iar alta - cu
un dispozitiv de reproducere a muzicii.

the shafts with rollers on a fixed axle 23, placed
in a horizontal plane with the sickle head axle

Rezultatul constă în posibilitatea iluminării
conţinutului sticlei şi paharului şi reproducerii

and the ends thereof being articulated to the
shafts bodies by means of tie-rods 27 and 28,

concomitente a muzicii.

equal in length. The assembly is also provided
with a spring for convergence of the frontal end

Revendicări: 1
Figuri: 1

and a convergence limiter.
The result consists in exclusion of the cardan

*
*

joints and worm gearings.
Claims: 2
Fig.: 2

*

(54)

Musical table-set with illumination

(57)

The invention relates to table accessories, especially to a table-set with sound and luminous
effects.
The musical table-set with illumination includes
a bottle and a glass, which are installed on a
support in the form of an isolated plate. Into the
bottom part of the bottle and glass it is
mounted an electric lamp, each of which being connected by conductors to contacts. On
the upper part of the plate there are executed
two pairs of current conducting tracks, of which
one pair of tracks is connected to the power
supply and the other one - to the music reproducing device.

(21)

99-0168 (13) A

(51)
(22)

B 65 D 1/04; A 47 G 19/22, 23/02, 23/03, 23/032
1999.06.09

(71)(72) Vasilevschii Valeriu, MD
(54) Set de sufragerie muzical cu iluminare

The result consists in the possibility of illuminating the bottle and glass content and simultaneous reproduction of music.
Claims: 1
Fig.: 1
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FF9A Brevete de inven\ie acordate

O

rice 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 2001 pentru
neîndeplinirea cel puţin a uneia dintre condiţiile prevăzute de art. 4-7 din Legea nr. 461/1995
privind brevetele de invenţie, modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în vigoare din
14 decembrie 2000.

A

ny person concerned 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, 2001
if any one of the conditions set out in Articles 4 to 7 of the Law on Patents for Inventions No 461/1995
has not been met, amended and completed by the Law No 1079-XIV, in force as from
December 14, 2000.
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(11) 1625 (13) F1
(51) A 01 G 7/00; A 01 H 1/00
(21) 99-0254
(22) 1999.10.25
(71)(73) Institutul de Fiziologie a Plantelor al Academiei
de Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Ştefîrţă Anastasia, MD; Toma Simion, MD;
Chirilov Alexandru, MD; Piscorscaia Valentina,
MD; Jacotă Anatol, MD; Suniţa Fedor, MD
(54) Metodă de determinare a rezistenţei ecologice a plantelor
(57) Invenţia se referă la metodele de determinare
a rezistenţei ecologice a plantelor şi poate fi
utilizată în agricultură, în particular în selecţia
plantelor.
Esenţa invenţiei constă în aceea că rezistenţa
plantelor se estimează prin măsurarea rezistenţei electrice a ţesuturilor frunzelor la
condiţiile optime ale mediului, după acţiunea
factorului nefavorabil şi după restabilirea
condiţiilor optime ale mediului, totodată se ia în
consideraţie acţiunea succesivă a factorilor
nefavorabili ai mediului: răcire, arşiţă, deshidratare şi acţiunea lor complexă: răcire+
deshidratare, arşiţă+deshidratare. După gradul
de modificare a rezistenţei electrice a ţesuturilor
frunzelor se calculează rezistenţa plantelor la
factorii nefavorabili, iar după valoarea ei medie
se determină rezistenţa ecologică a plantelor.
Rezultatul constă în determinarea expeditivă a
reacţiei plantelor la acţiunea factorului-stres şi
capacităţii plantei de a-şi restabili funcţiile după
optimizarea condiţiilor mediului.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Method of determining the plant ecological
resistance
The invention relates to methods of plant ecological resistance determination and may be
used in agriculture, particularly in plant selection.
Summary of the invention consists in that plant
resistance is estimated by measuring the electric resistance of leaf tissue at the medium optimal conditions following the action of the unfavorable factor and following the restoration of
the medium optimal conditions, with that it is
considered the successive action of the medium unfavorable factors: cold, heat, dehydration and complex action thereof: cold + dehy-

dration, heat + dehydration. According to the
modification degree of the leaf tissue electric resistance it is calculated the resistance of plants
to unfavorable factors and according to its
medium value it is determined the plant
oecological resistance.
The result consists in the expedite determination of plant reaction on the stress-factor action
and plant capacity to restore its functions after
optimization of medium conditions.
Claims: 1

(11) 1626 (13) F1
(51) A 24 B 3/00, 3/12
(21) a 2000 0082
(22) 2000.04.12
(71)(72)(73) Cuconescu Nicolai, MD; Molotcov Iurii,
MD; Jitcu Teodor, MD; Salogub Dumitru, MD
(54) Procedeu de fermentare a tutunului
(57) Invenţia se referă la industria tutunului, în special la fermentarea frunzelor de tutun şi poate
fi utilizată în gospodăriile producătoare de tutun
şi la fabricile de fermentare specializate pentru
producerea materiei prime pentru confecţionarea ţigaretelor.
Procedeul include încălzirea tutunului până la
temperatura de 50…60°C la o umiditate relativă
a aerului de 50…75%, maturarea şi răcirea lui.
Noutatea invenţiei constă în aceea că încălzirea
tutunului se efectuează treptat: la început până
la temperatura de 30…35°C, apoi până la
40…45°C, maturând la aceste temperaturi
tutunul timp de 1…1,5 zile, după aceasta
temperatura lui se ridică până la 50…60°C,
maturându-l la această temperatură până la
fermentarea completă.
Rezultatul invenţiei constă în reducerea duratei
procesului de fermentare a tutunului.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Process for tobacco fermentation
The invention relates to tobacco industry, particularly to tobacco fermentation and may be
used by tobacco-growing farms and specialized
fermentation plants for production of raw material suitable for cigarette manufacture.
The process includes tobacco warm-up to a
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temperature of 50…60°C at a relative air humidity of 50…75%, maturation and cooling
thereof. The novelty of the invention consists in
that the tobacco warm-up is produced gradually: in the beginning up to a temperature of
30…35°C, then up to 40…45°C, maturing the
tobacco to these temperatures during 1…1,5
days, after that its temperature rises up to
50…60°C, maturing it to this temperature up to
complete fermentation.
The result of the invention consists in reducing
the duration of tobacco fermentation process.
Claims: 1

(11) 1627 (13) F1
(51) A 24 B 3/12, 1/02
(21) a 2000 0055
(22) 2000.03.28
(71)(72)(73) Migov Nicolai, MD; Grossu Pantelei, MD;
Molotcov Iurii, MD; Jitcu Teodor, MD; Salogub
Dumitru, MD
(54) Procedeu de fermentare a frunzelor de tutun
(57) Invenţia se referă la industria tutunului, în special la fermentarea frunzelor de tutun.
Procedeul include încălzirea frunzelor până la
temperatura de 50…55°C la umiditatea relativă
a aerului de 60…75%, maturarea prin utilizarea
ventilării active şi răcirea frunzelor. Noutatea
invenţiei constă în aceea că în timpul maturării
frunzelor de tutun se efectuează debitarea
suplimentară a oxigenului cu menţinerea lui în
cameră la o concentraţie de 15…25%.
Rezultatul invenţiei constă în reducerea cheltuielilor de energie prin excluderea evacuării
aerului încălzit.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)
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*

Process for fermentation of tobacco leaves
The invention relates to tobacco industry, particularly to fermentation of tobacco leaves.
The process includes warm-up of the leaves up
to a temperature of 50…55°C at a relative air
humidity of 60…75%, maturation using the active ventilation and cooling of leaves. The novelty of the invention consists in the fact that
during maturation of tobacco leaves it us produced additional feed of oxygen with mainte-

nance thereof in the chamber at the concentration of 15…25%.
The result of the invention consists in reducing
the power expenditure by excluding rejection of
the warmed-up air.
Claims: 1

(11) 1628 (13) F1
(51) A 61 B 10/00; A 61 K 31/195
(21) a 2000 0047
(22) 2000.03.07
(71)(73) Popov Stela, MD
(72) Popov Stela, MD; Friptu Valentin, MD
(54) Metodă de prognozare a hipogalactiei
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
obstetrică şi ginecologie.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează colectarea sângelui din vena cubitală de
la femei gravide la 38…40 săptămâni de
sarcină. După care în serul sangvin se determină cantitatea aminoacidului triptofan şi, în
cazul în care cantitatea lui este mai mică de
două sau mai multe ori decât norma fiziologică,
se prognozează hipogalactie la lăuze.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Method of hypogalactia progrnostication
The invention relates to medicine and, particularly, to obstetrics and gynecology.
Summary of the invention consists in the fact
that it is effected collection to women of blood
from the cubital vein at the 38…40 week of
pregnancy. After what, it is determined the tryptophan amino acid content into the blood serum
and in case when its content is two or more
times less than the physiologic rate, it is prognosticated hypogalactia to pregnants.
Claims: 1

(11) 1629 (13) F1
(51) A 61 B 10/00; A 61 K 33/44; A 61 P 39/02
(21) a 2000 0079
(22) 2000.04.26
(71)(73) Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
“Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova,
MD

(72)
(54)
(57)

Esenţa invenţiei constă în aceea că se execută
două incizii de formă transversal-ovală cuprinzând tumoarea şi zona mamelono-areolară,
care încep din unul şi acelaşi loc de pe linia
axilară medie şi se îndreaptă spre stern. Incizia
superioară, neajungând cu 7…10 cm până la
stern, se îndreaptă paralel sternului spre plica
submamară şi, neajungând cu 2…4 cm până
la plica submamară, se uneşte cu incizia
inferioară, formând o cotitură în direcţia ei. Apoi
urmează extirparea tumorii în bloc cu colectoarele limfatice ale zonelor subclaviculare,
subscapulare şi axilare. După aceasta plaga se
suturează şi se drenează activ.

Ghicavâi Victor, MD; Cigrina Lilea, MD
Metodă de prevenire a salmonelozei
Invenţia se referă la medicină, în special la
metoda de prevenire a salmonelozei.
Esenţa invenţiei constă în administrarea
enterosorbentului obţinut din învelişul sâmburilor de fructe, care se efectuează unimomentan în prima zi după infectare într-o doză
de 400 mg/kg de enterosorbent obţinut prin
activare chimică, unde gradul de dispersare
este de 0,25...1,0 mm şi volumul total de pori
0,76...1,24 cm3/g.
Rezultatul invenţiei constă în diminuarea
manifestărilor toxice ale salmonelozei după
administrarea enterosorbentului.

Revendicări: 1
Figuri: 1

Revendicări: 1

*

*
*
(54)
(57)

*

*

Method of salmonellosis prevention
The invention relates to medicine, particularly
to a method of salmonellosis prevention.
Summary of the invention consists in administration of enterosorbent obtained of the fruit
stone coat, which is effected the first day following the infection in a dose of 400 mg/kg of
chemically activated enterosorbent, with a dispersion degree of 0,25…1,0 mm and the pore
total volume of 0,76…1,24 cm3/g.
The result of the invention consists in diminution of salmonellosis toxic manifestations after
administration of enterosorbent.
Claims: 1

(11) 1630 (13) F1
(51) A 61 B 17/00
(21) 99-0165
(22) 1999.06.04
(71)(73) Institutul Oncologic din Republica Moldova,
MD
(72) Babco Victor, MD; Sofroni Larisa, MD; Pihut
Petru, MD
(54) Metodă de mastectomie radicală în cancerul
glandei mamare
(57) Invenţia se referă la medicină, în particular la
oncologia chirurgicală şi poate fi aplicată la
tratamentul chirurgical în cancerul glandei
mamare cu localizarea tumorii în sectoarele
externe.

(54)
(57)

*

Method of radical mastectomy in breast cancer
The invention relates to medicine, particularly
to surgical oncology and may be applied for surgical treatment of breast cancer located in the
external sectors.
Summary of the invention consists in the fact
that two incisions of transversally oval shape
are executed, covering the tumor and mamelono-areolar zone, starting in the same place
from the medium axillary line and directing towards the sternum. The upper incision, not
reaching 7…10 cm up to the sternum is directed
parallel to the sternum towards the submammary plica and not reaching 2…4 cm up to the
submammary plica it is joined with the lower
incision forming a curve in its direction. Then
follows the tumor extirpation being in block with
the lymphatic collectors of subclavicular, subscapular and axillary zones. After that the
wound is sutured and actively drained.
Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1631 (13) F1
(51) A 61 B 17/00
(21) a 2000 0019
(22) 2000.01.25
(71)(73) Institutul Oncologic din Republica Moldova,
MD
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(72)
(54)

(57)

Ţurcan Anatol, MD; Butucel Dumitru, MD
Metodă de plastie a defectelor mari ale
peretelui abdominal anterior în regiunea
hipogastrică
Invenţia se referă la medicină, în special la
chirurgia plastică şi poate fi aplicată în defectele
mari ale peretelui abdominal anterior în
regiunea hipogastrică.
Esenţa metodei de plastie a defectelor mari ale
peretelui abdominal anterior în regiunea
hipogastrică constă în aplicarea ţesuturilor locale
unde în calitate de material plastic sunt utilizate
trei lambouri cutaneo-subcutaneo-fasciale,
două lambouri fiind formate prin duplicatura
marginii superioare a plăgii deepidermizată şi
fixată superior de aponeuroză şi marginea
inferioară a muşchilor drepţi ai abdomenului şi
cei oblici, inferior de simfiza pubiană şi ţesuturile
moi păstrate, iar lamboul trei este format de
marginea inferioară a plăgii, care este amplasată
pe duplicatura formată şi fixată la hotarul dintre
pielea intactă şi cea deepidermizată.
Rezultatul constă în suplinirea defectelor mari
după înlăturarea formaţiunilor patologice, ceea
ce contribuie la fixarea adecvată a materialului
plastic, profilaxia formării herniilor ventrale
postoperatorii.
Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*

(54)
(57)
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*

Method of plasty of the anterior abdominal
wall wide defects in the hypogastric region
The invention relates to medicine, particularly
to plastic surgery and may be applied for the anterior abdominal wall wide defects in the hypogastric region.
Summary of the method consists in the application of local tissue, wherein as plastic material are used three cutaneo-subcutaneo-fascial
flaps, two flaps being formed of duplication of
the upper de-epidermized wound edge and
fixed above the aponeurosis and lower edge of
the straight and oblique muscles of the abdomen and below the pubic symphysis and preserved soft tissues, and the third flap is formed
of the lower wound edge, placed on the formed
duplication and fixed to the border of the intact
and de-epidermized skin.
The result consists in the wide defects replacement after removal of pathologic formations that

favours the adequate fixation of plastic material, prophylaxis of postoperative ventral hernia
formation.
Claims: 1
Fig.: 1

(11)
(51)

1632 (13) F2
A 61 K 31/505; A 61 P 1/18, 13/12, 15/16,
15/18, 17/06; 35/00; C 07 D 471/04, 487/04;
A 61 K 31/52 //(C 07 D 471/04, 239:00, 221:00)
(C 07 D 487/04, 239:00, 239:00)
(21) 96-0217
(22) 1995.01.23
(31) 186,735; 186,745; 358,351
(32) 1994.01.25; 1994.01.25; 1994.12.23
(33) US
(85) 1996.07.26
(86) PCT/US95/00941, 1995.01.23
(87) WO 95/19774; 1995.07.27
(71)(73) WARNER-LAMBERT COMPANY, US
(72) BRIDGES, Alexander, James, US; DENNY, William, Alexander, NZ; FRY, David, US; KRAKER,
Alan, US; MEYER, Robert, US; REWCASTLE,
Gordon William, NZ; THOMPSON, Andrew,
Mark, NZ
(74) Simanenkova Tatiana, MD
(54) Compuşi biciclici, metodă de inhibare a
receptorilor tirozinkinazei pentru factorul de
creştere epidermic, compoziţie farmaceutică, metode de prevenire a implantării
blastocitelor şi de tratament al mamiferelor
(57) Sunt revendicaţi compuşi biciclici cu formula I

I,

în care substituenţii au semnificaţia indicată în
descriere.
De asemenea sunt revendicate o metodă de
inhibare a receptorilor tirozinkinazei pentru
factorul de creştere epidermic, o compoziţie
farmaceutică, metode de prevenire a implantării
blastocitelor şi de tratament al mamiferelor.
Revendicări: 51
Figuri: 17
*
*

*

(54)

(57)

scopul prevenirii sau tratamentului unor maladii
ale omului şi animalelor, inclusiv al cancerului,
dereglărilor de creştere a părului, unor maladii
ale peştilor şi albinelor. Stimularea nespecifică
a sistemului imun are loc prin aplicarea unică
sau repetată a compoziţiei dimerului lizozimei
în doză de 0,005…0,5 mg/kilocorp.

Bicyclic compounds, method of inhibiting
the tyrosine kinases receptors as epidermal
growth factor, pharmaceutical composition,
methods of preventing blastocyte implantation and treatment of mammals
There are claimed bicyclic compounds of formula (I)

Revendicări: 32
Figuri: 1
*

I,

*
(54)

wherein the substituents are indicated in the description.
There are also claimed a method of inhibiting
the tyrosine kinases receptors as epidermal
growth factor, a pharmaceutical composition,
methods of preventing blastocyte implantation
and treatment of mammals.
Claims: 51
Fig.: 17

(11) 1633 (13) B2
(51) A 61 K 38/47; A 61 P 37/04
(21) 97-0244
(22) 1996.01.13
(31) 95100446.4; 95110638.4
(32) 1995.01.13; 1995.07.07
(33) EP
(85) 1997.07.10
(86) PCT/EP96/00135; 1996.01.13
(87) WO 96/21463; 1996.07.18
(71)(73) NIKA HEALTH PRODUCTS LIMITED, LI
(72) KICZKA, Witold, PL
(74) Skidan Natalia, MD
(54) Aplicare a dimerului lizozimei şi metodă de
stimulare nespecifică celulară şi umorală a
mecanismelor de protecţie a sistemului
imun şi de profilaxie sau tratament al stării
imunodepresive sau maladiilor legate de ea
(57) Invenţia se referă la noi aplicări ale compoziţiilor
farmaceutice, ce conţin dimerul lizozimei,
preferabil, de o puritate înaltă şi conţinând nu mai
mult de 10% de masă de produse secundare.
Metodele de aplicare includ administrarea
locală, orală sau parenterală a acestor compoziţii pentru imunostimulare nespecifică, în

(57)

*

Application of lysozyme dimer and method
of non-specific cellular and humoral stimulation of mechanisms for immune system
protection and for prophylaxis and treatment of immunodepressant state or diseases relating to it
The invention relates to new application of pharmaceutical compositions comprising lysozyme
dimer, preferably, of high purity and containing
secondary material impurity of no more than 10
mass %.
The methods of application include local, oral
or parenteral administration of these compositions for non-specific immunostimulation with a
view to prevention or treatment of certain human and animal diseases, including cancer,
hair growing disorders, of certain fish and bee
affections. The non-specific stimulation of the
immune system is caused by momentary or
repeated application of the lysozyme dimer
composition in a concentration of 0.005…0,5
mg/kilobody.
Claims: 32
Fig.: 1

(11) 1634 (13) B2
(51) B 02 B 1/00, 1/08
(21) 97-0171
(22) 1997.06.26
(71)(73) Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Construcţii
Tehnologice pentru Mecanizarea şi Electrificarea Complexului Agroindustrial, MD
(72) Hăbăşescu Ion, MD; Gusarov Ghenadie, MD;
Şumila Alexandru, MD; Olexiuc Anatolie, MD;
Cerempei Valerian, MD
(54) Procedeu şi instalaţie de prelucrare a
boabelor de hrişcă în crupe
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Invenţia se referă la industria morăritului şi a
crupelor şi poate fi folosită la prelucrarea
hidrotermică a boabelor de hrişcă la întreprinderile cu productivitate redusă.
Procedeul include încălzirea prealabilă a
camerei până la temperatura de 50…60oC. În
camera încălzită avansează boabele de hrişcă
şi apa. Tratarea ulterioară a lor se efectuează
în camera închisă prin încălzirea de contact cu
malaxarea continuă a amestecului. Are loc
evaporarea apei şi prelucrarea cu abur a
boabelor de hrişcă timp de 15…20 min.
Uscarea boabelor se efectuează timp de
20…25 min. În timpul uscării capacele sunt
deschise, totodată încălzirea boabelor continuă. Umiditatea finală a boabelor este de
13,5…14,0%.
Instalaţia conţine o cameră cilindrică de încălzire a boabelor şi un focar, divizate printr-o
placă şi unite rigid între ele. Camera are
capace, un bloc cu palete, un mecanism de
acţionare, un jgheab de descărcare, mijloace
pentru instalarea mecanismului de acţionare şi
de încălzire a plăcii. Paletele sunt fixate rigid de
butuc sub un unghi de 30o faţă de suprafaţa
plăcii. Muchiile de jos ale paletelor sunt ascuţite
sub un unghi de 30o. Butucul fixează paletele
în poziţia de contact la suprafaţa plăcii. Focarul
este executat în formă de corp cilindric şi este
fixat rigid de placa camerei de încălzire. El include o cameră de ardere, un fund dublu de
colectare a cenuşii cu grătar şi uşiţă, un
alimentator perforat cu lamelă reflectoare, un
tub de aspiraţie, ele fiind amplasate sub placa
camerei de încălzire.
Rezultatul constă în reducerea timpului de
prelucrare, încălzirea uniformă a boabelor de
hrişcă şi economisirea considerabilă de
energie.
Revendicări: 4
Figuri: 3
*
*

(54)
(57)
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*

Process and installation for buckwheat
treatment
The invention relates to flour-and-cereals industry and may be applied for buckwheat hydrothermal treatment at enterprises of low productivity.
The process includes preheating of the chamber up to a temperature of 50…60°C. The buck-

wheat and water are advanced into the heated
chamber. Further treatment thereof is carried
out by contact heating into the closed chamber
with continuous mixing of the mixture. Water
evaporation and buckwheat steaming is carried
out during 15…20 min. Buckwheat drying is carried out during 20…25 min. During the drying
process the covers are maintained open, heating of buckwheat being continued with that.
The final buckwheat humidity is of 13,5…14,0%.
The installation contains a cylindrical heating
chamber and a furnace, divided by a plate and
rigidly joined between them. The chamber has
covers, blades unit, drive of rotation, unloading
chute, drive installing and plate heating means.
The blades are rigidly fixed to the hub at an
angle of 30° about the plate surface. The lower
blade edges are pointed at an angle of 30°. The
hub fixes the blades in the position of contacting with the plate surface. The furnace is made
in the form of a cylindrical body and it is rigidly
fixed to the heating chamber plate. It includes
a combustion chamber, an ash collecting tray
with grid and door, a perforated feeder with
baffle plate, a ventilating pipe, placed under the
heating chamber plate.
The result consists in reducing the processing
time, buckwheat uniform heating and considerable power saving.
Claims: 4
Fig.: 3

(11) 1635 (13) B2
(51) B 30 B 9/22, 9/04
(21) 95-0439
(22) 1995.03.13
(31) 895/94-5
(32) 1994.03.25
(33) CH
(85) 1995.12.25
(86) PCT/CH95/00054; 1995.03.13
(87) WO 95/26265; 1995.10.05
(71)(73) BUCHER-GUYER AG, MASCHINENFABRIK,
CH
(72) HARTMANN Eduard, CH
(74) Babak Alexandru, MD
(54) Procedeu de debitare a materiei prime în
filtru-presă
(57) Invenţia se referă la prese de destinaţie
specială, în special la un procedeu de debitare

a materiei prime în filtru-presă, care poate fi
aplicat în agricultură la prelucrarea fructelor.
Procedeul include două etape: la prima etapă
(P1) materia primă (37) se debitează în camera de presare (6) în mod continuu, elementul de
presare efectuând câteva operaţiuni de presare
şi atingând poziţia constantă (HS). În procesul
de separare a fazelor lichidă şi solidă debitarea
materiei prime (37) prin orificiul (44) continuă.
La etapa a doua (P2), când forţa de presare a
materiei prime depăşeşte valoarea limită
stabilită (PS), are loc întreruperea procesului de
încărcare, procesul de presare continuând.
Următoarele operaţiuni de presare în filtrupresă se efectuează pe o lungime mai mică a
deplasării elementului de presare. La efectuarea deplasării inverse a elementelor de presare (2, 13, 33) în camera (6) se formează vid.
Procedeul necesită reglarea automată a timpului de încărcare prealabilă în funcţie de materia primă.
Rezultatul constă în prelucrarea materiei prime
în două etape prin separarea ulterioară a fazei
lichide.

The process requires automatic control of the
preloading time depending on the raw material.
The result consists in the two-stage processing
of the raw material with further separation of the
liquid phase.
Claims: 7
Fig.: 4

Revendicări: 7
Figuri: 4
*
*
(54)
(57)

*

Process for raw material feeding into the filter-press
The invention relates to express-purpose
presses, particularly to a process for raw-material feeding into the filter-press, which can be
used in agriculture for fruit processing.
The process includes two stages: in the first
stage (P1) the raw material (37) is continuously
fed into the pressing chamber (6), the pressing
member carrying out several pressing operations and attaining the constant position (HS).
In the process of solid and liquid phase separation, feeding of the raw material (37) through
the opening (44) continues. In the second stage
(P2), when the pressing force of the raw material exceeds the established limiting value (PS),
it is carried out interruption of the loading process, the pressing process being continued.
The postpressing operations into the filter-press
are carried out to a less length of the pressing
member. At the inverse displacement of the
pressing members (2, 13, 33), vacuum is
formed into the chamber (6).

(11) 1636 (13) F1
(51) C 02 F 1/32, 1/46
(21) 99-0285
(22) 1999.11.30
(71)(73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Covaliova Olga, MD; Saleh Riad M.M., JO;
Duca Gheorghe, MD; Covaliov Victor, MD
(54) Procedeu de dezinfectare a apei
(57) Invenţia se referă la procedee de prelucrare a
apei prin distrucţia fotochimică a compuşilor
organici şi impurităţilor microbiologice patogene
şi poate fi utilizată la staţiile de pregătire a apei
pentru dezinfectarea apei potabile, precum şi
la instalaţiile de purificare a apelor reziduale, ce
conţin microfloră patogenă şi alţi compuşi
organici toxici.
Esenţa invenţiei constă în aceea că procedeul
de dezinfectare a apei, care include tratarea ei
fotochimică cu radiaţie ultravioletă în intervalul
de undă 180…300 nm, prevede că apa este
supusă suplimentar tratării electrochimice prin
aplicarea la electrozi a tensiunii de 30…40 V de
curent continuu, ca anod fiind utilizat titan
placat cu dioxid de ruteniu, iar în calitate de
catod - oţel inoxidabil, totodată în apa supusă
dezinfectării se efectuează fluidizarea magne-
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tică a unor corpuri cilindrice de oţel cu lungimea
de 20…30 mm şi diametrul de 1…2 mm într-un
câmp electromagnetic rotativ cu inducţia de
25…40 T.

conducte de admisiune a apei uzate şi conducte
de evacuare a apei epurate şi a nămolului.
Noutatea constă în aceea că ea include
suplimentar o secţie de epurare biologică
aerobă care comunică prin canale şi conductă
cu secţiile paralele de decantare primară, iar în
partea inferioară - cu o secţie de decantare
secundară legată prin conductă cu filtrul de
epurare avansată.
Rezultatul constă în reducerea cheltuielilor
energetice şi ameliorarea calităţii apei epurate
datorită combinării proceselor de decantare,
epurare biologică aerobă, filtrare avansată,
precum şi de fermentare a nămolurilor într-un
singur modul.

Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Process for water disinfection
The invention relates to processes for water
treatment by photochemical destruction of the
organic components and pathogenic microbiological impurities and can be used for disinfection by plants for preparation of drinking water
as well as by plants for treatment of sewage
containing pathogenic microflora and other
toxic organic compounds.
Summary of the invention consists in the fact
that the process for water disinfection, including photochemical treatment thereof with ultra-violet radiation over the wave range of
180…300 nm, provides that the water is additionally exposed to electrochemical treatment
by application to electrodes of a tension of
30…40 V of constant current, as anode being
used ruthenic oxide plated titanium and as
cathode - stainless steel, with that into the water exposed to disinfection it is carried out
magnetoliquefaction of the steel cylindrical
bodies having a length of 20…30 mm and a
diameter of 1…2 mm in a rotatable electromagnetic field with an induction of 25…40 T.

Revendicări: 5
Figuri: 3
*
*
(54)
(57)

Claims: 1

(11) 1637 (13) B1
(51) C 02 F 3/02, 3/30, 9/00
(21) 98-0077
(22) 1998.03.20
(71)(72)(73) Laşcov Oleg, MD; Ungureanu Dumitru,
MD
(54) Instalaţie pentru epurarea apelor uzate
(57) Invenţia se referă la epurarea apelor uzate, în
special la instalaţiile de epurare biologică şi
poate fi utilizată pentru epurarea apelor menajere şi celor similare acestora după componenţa lor.
Instalaţia este constituită dintr-un modul care
conţine carcasă în interiorul căreia, după fluxul
de apă, sunt amplasate două secţii paralele de
decantare primară, filtrul de epurare avansată,

22

*

Device for sewage water treatment
The invention relates to sewage water treatment, particularly to devices for biological treatment and can be utilized for treatment of domestic sewage water and of those similar to
them by composition.
The device consists of a module, containing a
body, inside of which, according to the water
flux, there are placed two parallel settling chambers, a fine filter, sewage supply pipe-lines and
outlets for treated water and silt.
The novelty consists in the fact that it additionally includes a chamber for aerobic biological
treatment, communicating through the pipe-line
and canals with the parallel settling chambers and
in the lower part - with a re-settling chamber, connected through the pipe-line to the fine filter.
The result consists in reduction of power expenses and quality improvement of the treated
water due to combination of processes for settling,
aerobic biological treatment, fine filtration as well
as for silt fermentation in a single module.
Claims: 5
Fig.: 3

(11)
(51)
(21)

1638 (13) F2
C 07 D 239/90, 239/95, 239/96, 401/12; A 61
K 31/505; A 61 P 35/00
96-0277

(22) 1993.03.26
(31) 07/861,030
(32) 1992.03.31
(33) US
(85) 1996.07.31
(86) PCT/US93/02636; 1993.03.26
(87) WO 93/20055; 1993.10.14
(71)(73) AGOURON PHARMACEUTICALS INC., US
(72) Webber, Stephen, E., US; Bleckman Ted M.,
US; Attard, John, US; Jones, Terence, R., US;
Varney Michael D., US
(74) Simanenkova Tatiana, MD
(54) Chinazoline, procedeu de obţinere a lor,
compoziţie farmaceutică şi metodă terapeutică de inhibare a creşterii şi proliferare
a celulelor organismelor superioare şi
microorganismelor
(57) Invenţia se referă la compuşi ai chinazolinei,
care manifestă o activitate antiproliferativă, cum
ar fi activitatea antitumorală, la procedeele de
preparare a acestor compuşi, la compoziţiile
farmaceutice ce conţin aceşti compuşi şi la
utilizarea lor pentru inhibarea creşterii şi proliferării celulelor organismelor superioare şi microorganismelor, cum sunt bacteriile, drojdiile
şi fungii. Compuşii preferenţiali ai acestei invenţii sunt capabili să inhibe enzima timidilatsintazei.
Revendicări: 87
*
*
(54)

(57)

*

Quinazolines, process for obtaining thereof,
pharmaceutical composition and therapeutic method of growth inhibition and proliferation of the higher organisms and microorganisms cells
The invention relates to quinazoline compounds, manifesting antiproliferative activity,
particularly antitumor activity, to processes for
preparation of such compounds, pharmaceutical compositions containing the said compounds and application thereof for growth inhibition and proliferation of the higher organisms
and microorganisms cells, such as bacteria,
yeast and fungi. The preferred compounds of
the invention are capable of inhibiting the
thymidylate synthase enzyme.

Claims: 87

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

1639 (13) B2
C 12 N 15/11
94-0371
1994.07.14
4203324; 677813; 688622; 693258
1987.09.09; 1984.12.04; 1985.01.03;
1985.01.22
(33) RU; US; US; US
(71)(73) Genetics Institute, Inc., US
(72) Fritsch, Edward, US; Jacobs, Kenneth, US;
Hewick, Rodney M., US
(74) Babak Alexandr, MD
(54) ADN sau fragmentele lui ce codifică eritropoietina umană, vectori, celule-gazdă sau
linii celulare, ADNc sau fragmentele lui ce
codifică eritropoietina umană, eritropoietină
recombinantă umană, procedee de obţinere
a eritropoietinei umane şi eritropoietinei
recombinante umane, compoziţie farmaceutică şi procedeu de obţinere a ei
(57) Prezenta invenţie se referă la biotehnologie, industria medico-biologică, medicină şi, în special, la ADN clonaţi, care codifică eritropoietina
umană, expresiile ADN indicate şi la obţinerea
in vitro a eritropoietinei umane active.
Se descrie clonarea fragmentelor ADN genom
din ficatul fetal uman şi fragmente ale ADNc, care
asigură nivele excepţional de înalte ale expresiei
eritropoietinei în celulele de mamifere, a fost
obţinută linia de celule ovariene de hamster
chinezesc CHO, care produce EPO recombinantă (CHO EPO Cla 4a4.02-7). Ca rezultat al
expresiei fragmentelor clonate ale ADN în
celulele de mamifere s-a obţinut EPO Oglicosilată cu o activitate specifică de cel puţin
200000 unităţi/mg şi compoziţia farmaceutică, în
care se utilizează EPO recombinantă menţionată în calitate de ingredient activ.
Rezultatul invenţiei constă în creşterea nivelelor
de expresie in vitro a eritropoietinei umane active, precum şi în înlăturarea reacţiilor adverse
în timpul tratamentului cu eritropoietină
recombinantă umană.
Revendicări: 27
Figuri: 19
*
*
(54)

*

DNA or fragments thereof, encoding the human erythropoietin, vectors, host cells or
cell lines, DNAc or fragments thereof, en-
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(57)

coding the human erythropoietin, human
recombined erythropoietin, processes for
obtaining human erythropoietin and human
recombined erythropoietin, pharmaceutical
composition and process for obtaining
thereof
The present invention relates to biotechnology,
medical and biological industry, medicine and,
particularly to cloned DNA, encoding human
erythropoietin, expresions of the indicated DNA
and obtaining of active human erythropoietin in
vitro.
It is described cloning of fragments of DNA
genome from human fetal liver and DNAc fragments, providing exceptionally high levels of the
erythropoietin expression into the mammal
cells, it is obtained the cell line of the Chinese
hamster ovary CHO, producing recombined
EPO (CHO EPO Cla 4a4.02-7). As a result of
the DNA cloned fragments expression into the
mammal cells there was obtained the O-glycosylated EPO having a specific activity of at least
200000 units/mg and the pharmaceutical composition, wherein the above-mentioned recombined EPO is used as active ingredient.
The result of the invention consists in levels
growth of the active human erythropoietin expression in vitro as well as in removal of adverse
reaction during treatment with human recombined erythropoietin.
Claims: 27
Fig.: 19

(11) 1640 (13) B1
(51) F 03 D 5/04, 7/00
(21) 97-0117
(22) 1997.04.25
(71)(72)(73) Arsene Ion, MD
(54) Motor eolian carusel (variante)
(57) Invenţia se referă la instalaţiile de transformare
a energiei vântului în energie mecanică şi poate
fi folosită la producerea autonomă a energiei
electrice.
Instalaţia include o roată eoliană cu palete
arcuite montată pe un arbore vertical de rotaţie,
o manta cu intrare largă şi ieşire îngustă care
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acoperă roata eoliană, ieşirea mantalei este
dotată cu bare verticale de sprijin şi cu un
cilindru de înfăşurare a unui scut flexibil instalat
orizontal în rulmenţi, de capătul său liber fiind
fixată o contragreutate instalată cu posibilitatea
deplasării libere între barele verticale de sprijin.
La capetele cilindrului de înfăşurare sunt
montate roţi de lanţ şi tambure de înfăşurare a
cablurilor cu contragreutăţi. În jurul roţii eoliene
sunt instalaţi piloni de sprijin ai roţii eoliene uniţi
între ei din afară prin şine circulare orizontale
de ghidare şi o şină circulară orizontală de
suport, rolele sunt instalate pe partea interioară
şi pe partea inferioară a mantalei mobile. Pe
partea de sus a mantalei sunt fixate plăci rigide
verticale de direcţionare a intrării largi a
mantalei spre vânt.
Revendicări: 2
*
*
(54)
(57)

*

Rotor-type windmill
The invention relates to plants for wind-to-mechanical energy conversion and may be used
for autonomous production of electric energy.
The plant includes a windwheel with arched
blades mounted on a vertical shaft of rotation,
a housing with wide inlet and narrow outlet,
covering the windwheel, the housing outlet is
provided with vertical bearing grids and a shaft
for winding of flexible screen, horizontally supported in bearings, to the free end of which
being fixed a counter load installed with the
possibility of freely displacing between the vertical bearing grids. To the ends of the winding
shaft are mounted chain sprockets and drums
for winding of cables with counterloads. Round
the windwheel there are installed masts-supports of the windwheel, joined between them on
the outside by circular horizontal guiding rails
and a circular horizontal bearing rail, the rolls
are installed on the interior and lower parts of
the mobile housing. On the upper part of the
housing there are installed vertical rigid plates,
directing the housing with its wide inlet towards
the wind.
Claims: 2
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FG9A Lista brevetelor
de invenţie eliberate la 2001.02.28
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul brevetului,
codul tipului de document conform ST. 16 OMPI, clasele conform CIB, numărul depozitului, data
depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de acordare a brevetului
Nr.
crt.

Cod
ST. 3 OMPI

(11)
Nr. brevet

(13)
Cod ST. 16 OMPI

1
2

MD
MD

1381
1382

C2
C2

3
4
5
6

MD
MD
MD
MD

1405
1406
1423
1431

C2
C2
C2
G2

7
8

MD
MD

1459
1462

C2
G2

9

MD

1485

G2

10

MD

1496

G2

11
12
13

RU
MD
NL

1506
1509
1517

G2
G2
G2

14

MD

1518

G2

15

MD

1519

G2

16

MD

1524

G2

17
18

MD
DE

1525
1526

G2
C2

19

MD

1529

G2

20

MD

1530

G2

(51)
Clase

G 03 G 5/08
G 03 H 1/18
G 11 B 7/24
G 03 G 5/08
H 01 L 31/06
G 11 C 11/42
A 61 K 31/155
A 61 P 9/02
H 01 L 31/10
A 01 C 1/00
A 01 N 31/00
A 61 K 35/78
A 61 P 37/00
F 26 B 7/00
F 26 B 3/02
F 26 B 3/347
A 23 L 3/54
B 60 B 37/12
C 12 G 1/06
A 01 N 25/08
A 01 N 25/10
A 01 N 25/14
A 61 B 17/00
A 61 F 2/02
A 61 F 2/08
A 61 B 17/56
A 61 B 17/58
B 21 D 3/00
B 21 D 3/16
B 65 C 9/40
B 66 F 9/18
B 65 B 69/00
C 07 B 43/04
C 07 C 15/46
C 07 C 211/45
C 12 G 3/00
C 12 G 3/07

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(43)(44)
Nr. BOPI

99-0227
99-0220

1999.08.25
1999.08.25

12/1999
12/1999

99-0229
99-0224
99-0226
98-0055

1999.08.25
1999.08.25
1999.08.25
1998.01.16

1/2000
1/2000
2/2000
3/2000

99-0223
99-0042

1999.08.25
1999.01.27

4/2000
5/2000

a 2000 0023

2000.01.31

6/2000

98-0237

1998.12.01

6/2000

97-0056
99-0214
96-0314

1995.06.23
1999.08.18
1993.10.06

7/2000
7/2000
8/2000

a 2000 0028

2000.02.09

8/2000

99-0140

1999.04.23

8/2000

99-0147

1999.05.06

8/2000

98-0058
96-0210

1998.02.23
1993.03.11

8/2000
8/2000

a 2000 0076

2000.04.20

8/2000

99-0202

1999.07.15

8/2000
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III
Modele de utilitate

P

UTILITY

MODELS

rotecţia juridică a modelelor de utilitate în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării
lor la AGEPI în modul stabilit de Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii
industriale aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993.
În conformitate cu acest regulament un model de utilitate poate fi înregistrat, dacă se referă la
executarea constructivă a mijloacelor de producţie şi a obiectelor de consum sau a părţilor integrante
ale acestora şi dacă prezintă o soluţie nouă, susceptibilă de aplicare industrială.
În BOPI se publică cererile de înregistrare şi modelele de utilitate înregistrate.

L

egal protection of utility models in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration with the AGEPI in the order settled in the Provisional Regulation on Industrial Property
Protection approved by the Government decision No 456 of July 26, 1993.

In accordance with this Regulation, an utility model may be registered if it relates to the aids of
mechanical completion and to the consumption objects or the components thereof, if it is new and if it
is susceptible of industrial application.
The applications for utility model registration and the registered utility models are published in the
BOPI.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA MODELE DE UTILITATE

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING THE UTILITY
MODEL

(11) Numărul modelului de utilitate înregistrat
(13) Codul tipului de document conform normei
ST. 16 OMPI
(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii
(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 publicului
cererea de înregistrare neexaminată
(43) Data publicării hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate fără examinarea în fond
(44) Data publicării hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate cu examinarea în fond
(45) Data eliberării certificatului
(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
(54) Titlul modelului de utilitate
(56) Documente din stadiul tehnicii
(57) Rezumatul sau revendicările
(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare la
care prezentul document este divizionar

(11) Number of registered utility model

(71) Numele solicitantului (solicitanţilor), codul ţării
conform normei ST. 3 OMPI
(72) Numele creatorului (creatorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
(73) Numele sau denumirea titularului, codul ţării
conform normei ST. 3 OMPI
(74) Numele reprezentantului în proprietate industrială
(85) Data deschiderii procedurii naţionale în conformitate cu PCT
(86) Cerere internaţională PCT: numărul şi data

(71) Name of applicant, two - letter code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3

(87) Publicarea internaţională PCT: numărul şi data

(87) International publication under the PCT: number
and publication date

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE DE BREVETE

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION SECTIONS

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

-

Necesităţi curente ale vieţii
Tehnici industriale diverse. Transport
Chimie şi metalurgie
Textile şi hârtie
Construcţii fixe. Minerit
Mecanică. Iluminat. Încălzire. Armament.
Exploziv
G - Fizică
H - Electricitate

(13) Kind-of-document code according to WIPO Standard ST.16
(16) Number of renewal utility model
(18) Expected expiration date of renewal
(21) Number of application
(22) Date of filing the application
(23) Date of exhibition priority
(31) Number of priority application
(32) Date of filing the priority application
(33) Country of the priority application
(41) Date of availability for public of an unexamined registration application
(43) Publication date of utility model registration decision without examination as to substance

(51) International Patent Classification
(54) Title of the utility model
(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of earlier patent application
from which the present patent document has divided up

(72) Name of inventor, two - letter code of the country,
in accordance with WIPO Standard ST. 3
(73) Name of the holder, two - letter code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
(74) Name of the professional representative
(85) Date for introducing the national procedure according to the PCT
(86) International application under the PCT: number
and filing date

-

Human necessities
Performing operations. Transporting
Chemistry. Metallurgy
Textiles. Paper
Fixed constructions. Mining art.
Mechanical engineering. Lighting. Heating.
Weapons. Blasting
G - Physics
H - Electricity
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(45) Date of certificate granting

DE

U T I L I TAT E

(44) Publication date of utility model registration decision with examination as to substance

UTILITY

MODELS
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CODURILE NORMALIZATE OMPI PENTRU
IDENTIFICAREA TIPURILOR DE DOCUMENTE
DE ÎNREGISTRARE A MODELULUI
DE UTILITATE CONFORM NORMEI ST. 16

THE WIPO NORMALIZED CODES FOR IDENTIFICATION OF THE KIND OF UTILITY MODEL
REGISTRATION DOCUMENTS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 16

U

–

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

U

–

first publication level: published, unexamined
utility model registration application.

Y1 –

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

Y1

–

second publication level: published , examined
utility model registration application (is applied
in case the U-coded document has not been
published).

Y2 –

al doilea nivel de publicare: cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată, examinată (se aplică pentru publicarea care
succedă documentul cu codul U).

Y2

–

second publication level: published, examined
utility model registration application (is applied
in case the U-coded document has been published).

Z1 –

al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat (se aplică pentru
publicare, dacă documentul cu codul Y1, Y2
n-a fost publicat).

Z1

–

third publication level: the registered utility model
specification (is applied in case the Y1, Y2-coded
document has not been published).

Z2 –

al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat (se aplică pentru
publicarea care succedă documentul cu codul
Y1,Y2).

Z2

–

third publication level: the registered utility model
specification (is applied in case the Y1, Y2-coded
document has been published).

W1 –

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

W1 –

second publication level: publication of the utility model registration decision at the responsibility of the applicant, without examination as to
substance (is applied in case the U-coded document has not been published).

W2 –

al doilea nivel de publicare: hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate pe răspunderea solicitantului, fără examinarea în fond
(se aplică pentru publicarea care succedă documentul cu codul U).

W2 –

second publication level: publication of the utility model registration decision at the responsibility of the applicant, without examination as to
substance (is applied in case the U-coded document has been published).

I1

–

al treilea nivel de publicare: descrierea
modelului de utilitate înregistrat pe răspunderea solicitantului, fără examinarea în
fond (se aplică pentru publicare dacă documentul cu codul W1, W2 n-a fost publicat).

I1

–

third publication level: the registered utility model
specification at the responsibility of the applicant
without examination as to substance (is applied
in case the W1, W2-coded document has not
been published).

I2

–

al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat pe răspunderea
solicitantului, fără examinarea în fond (se
aplică pentru publicarea care succedă
documentul cu codul W1, W2).

I2

–

third publication level: the registered utility model
specification at the responsibility of the applicant
without examination as to substance (is applied
in case the W1, W2-coded document has been
published).
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WIPO CODES ON CODING OF HEADING
OF INFORMATION CONCERNING UTILITY
MODELS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE
WITH THE STANDARD ST. 17

AZ1K

Lista cererilor de înregistrare a modelelor de
utilitate depuse, aranjate în ordinea numerelor
de depozit

AZ1K

Numerical index of filed applications for the
registration of utility models

BZ9K

Cereri de înregistrare a modelelor de utilitate
publicate

BZ9K

Published applications for the registration of
utility models

FF9K

Modele de utilitate înregistrate

FF9K

Registered utility models

FG9K

Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate eliberate

FG9K

List of granted utility model certificates

NZ9K

Lista modelelor de utilitate reînnoite

NZ9K

List of renewed utility models

MODELE

DE

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA
TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE
LA MODELELE DE UTILITATE PUBLICATE
ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM
NORMEI ST. 17

U T I L I TAT E

MD - BOPI 3/2001
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FF9K Modele de utilitate ]nregistrate

Î

n conformitate cu Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale în
Republica Moldova aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993 certificatele de
înregistrare a modelelor de utilitate se eliberează de AGEPI.

UTILITY

MODELS

Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate confirmă prioritatea, calitatea de autor şi dreptul
exclusiv al titularului asupra modelului de utilitate.
Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate se acordă pe un termen de 5 ani de la data constituirii
depozitului reglementar la AGEPI şi poate fi prelungit la cererea titularului pentru încă 5 ani.

I

n accordance with the Provisional Regulation on Industrial Property Protection in the Republic of
Moldova, approved by the Government decision No 456 of July 26, 1993, the utility model
certificates are granted by the AGEPI.
The utility model certificate shall attest to the priority, authorship and exclusive right of the utility model
owner.
The utility model certificate is granted on a period of 5 years as from the date of filing with the AGEPI
of a regular national application and may be prolonged for further 5 years.
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FG9K Lista certificatelor de înregistrare
a modelelor de utilitate eliberate la 2001.02.28

(13)
Cod ST. 16
OMPI

(51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(42)
Nr. BOPI

1
2

28
42

I2
I2

B 01 D 3/16
E 01 C 19/16

0030
0048

1996.09.25
1999.07.06

8/2000
10/2000

DE

(11)
Nr. certificat

MODELE

Nr.
crt.

U T I L I TAT E

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, codul tipului de document
conform ST. 16 OMPI, clasele conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI
în care a fost publicată hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate
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IV
M=rci

P

rotecţia 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, modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în vigoare din
14 decembrie 2000.

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.

T R A D E M A R K S

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.

T

he 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, amended and completed by the Law No
1079-XIV, in force as from December 14, 2000.
In accordance with this Law the trademark is certified by a registration certificate granted by the
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 the Madrid Agreement 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 bibliographic data and mark reproductions as well as a list of products/services and is available
for public in the AGEPI library.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA MĂRCI

LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO MARKS

(111) Numărul de ordine al mărcii

(111)

(116) Numărul de ordine al mărcii reînnoite

(116) Serial number of renewal

(151) Data de înregistrare

(151) Date of registration

(156) Data de reînnoire

(156) Date of renewal

(170) Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării
/ reînnoirii

(170) Expected duration of registration/renewal

(181) Data prevăzută de expirare a termenului înregistrării

(181) Expected expiration date of registration

Serial number of registration

(186) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

(186) Expected expiration date of renewal

(210) Numărul de ordine al depozitului

(210) Serial number of application

(220) Data depozitului
(230) Data priorităţii de expoziţie

(220) Date of filing the application

(310) Numărul de ordine al cererii iniţiale

(310) Serial number of initial application

(320) Data cererii iniţiale

(320) Date of filing the initial application

(330) Ţara cererii iniţiale

(330) Country of initial application

(442) Data la care informaţia privind cererea
examinată a fost pusă la dispoziţia publicului

(442) Date of availability for public of the examined
application

(450) Data la care informaţia privind înregistrarea a
fost pusă la dispoziţia publicului

(450) Date of availability for public of registration
data

(510) Lista produselor şi / sau serviciilor

(510) List of goods and/or services

(511) Indicarea claselor conform Clasificării
Internaţionale a Produselor şi Serviciilor în
scopul înregistrării mărcilor (Clasificarea 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

(511) Designation of classes according to the International Classification of Goods and Services for
the Purposes of the Registration of Marks (Nice
Classification)
(526) Disclaimers
(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) Indication to the effect that the mark is a threedimensional mark

(591) Indicarea culorilor revendicate

(591) Indication of colors claimed

(646) Numărul şi data altor înregistrări înrudite juridic

(646) Number and date of other legally related registrations
(700) Information on parties concerned with the application / registration
(730) Name and address of the applicant or the holder
of the registration

(700) Informaţii privind părţile interesate de cerere /
înregistrare
(730) Numele şi adresa solicitantului sau titularului
(740) Numele şi adresa reprezentantului în proprietate industrială
(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)

(740) Name and address of the professional representative
(750) Address for correspondence
(791) Name and address of the licensee
(800) Identification of data according to the Madrid
Agreement and Madrid Protocol
(300)* Priority data of the applications registered with
the patent office of the former USSR (number of
document, application filing date, two - letter code
of the country)
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(230) Date of exhibition priority
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Cereri de ]nregistrare

Î

n conformitate cu Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din
22 septembrie 1995, modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în vigoare din
14 decembrie 2000, cererea de înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal
sau prin reprezentant în proprietate industrială. 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.

I

n accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No 588-XIII of
September 22,1995, amended and completed by the Law No 1079-XIV, in force as from
December 14, 2000, an application for registration of a trademark shall be filed with the AGEPI by
the applicant in person or through a professional representative. The application shall concern only
one trademark and shall contain documents provided in Art. 8 (5), (6) of the Law.

T R A D E M A R K S

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) 007963
(220) 1998.07.06
(730) Hoechst Schering AgrEvo S.A., FR
Les Algorithmes, Batiment Thalès, Saint-Aubin,
91190 Gif-sur-Yvette, Franţa
(540)

(310)
(320)
(330)
(730)

75/658934; 75/642665; 75/729256
1999.03.12; 1999.02.18; 1999.06.15
US
Exxon Mobil Corporation, US
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298,
Statele Unite ale Americii

(540)

(210) 008614
(220) 1999.04.30
(730) INTERACTIV, societate pe acţiuni, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 1, MD-2028, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, verde-deschis,
roşu, albastru.
(511)(510)
19 - materiale de construcţie nemetalice; tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile, monumente nemetalice;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
(531) 01.05.06; 01.05.23; 24.15.01; 24.15.08;
24.15.13; 26.01.06; 27.05.01.

(210) 008812
(220) 1999.08.17

EXXONMOBIL
(511)(510)
(320) 1999.06.15
01 - olefine, hidrocarburi aromatice, dizolvanţi
utilizaţi în scopuri industriale; polimeri;
(320) 1999.03.12
04 - benzină; combustibil pentru motor Diesel;
combustibil pentru aviaţie; uleiuri lubrifiante şi
unsori utilizate în industrie, flota maritimă,
aviaţie, agricultură, transport auto şi alte
vehicule; uleiuri pentru încălzire; petrol
lampant, propan, uleiuri utilizate în agricultură;
uleiuri de emulsie, uleiuri de circulaţie; uleiuri
izolante; uleiuri de răcire; uleiuri de compresoare; uleiuri de turbină; uleiuri tehnologice; uleiuri turbo; uleiuri transmiţătoare de
căldură; lichide hidraulice; ceară; materie
primă pe baza petrolului curăţat şi produselor
petrolifere.
(320) 1999.02.18
16 - publicaţii periodice.

(210) 008886
(220) 1999.10.06
(730) Ingvar-Trans-Vest S.A., MD
Str. Miron Costin nr.17, ap. 405, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 008963
(220) 1999.11.17
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(511)(510)
05 - preparate pentru distrugerea buruienilor şi
animalelor dăunătoare; insecticide; erbicide.
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(730) United Parcel Service of America, Inc., US
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia
30328, Statele Unite ale Americii
(540)

(730) Cojocaru Stela, MD
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 27, MD-2075,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

SONICAIR
(511)(510)
09 - programe şi software pentru calculatoare;
discuri magnetice şi benzi magnetice;
imprimante, instalaţii de măsurat şi balanţe,
scanere;
39 - servicii de transportare a scrisorilor, documentelor, comunicărilor, producţiei imprimate,
produselor şi încărcăturilor prin intermediul
diferitelor mijloace de transport, incluzând
serviciile clasei 39: depozitarea, păstrarea,
ambalarea şi livrarea produselor şi încărcăturilor indicate mai sus.

(210) 008996
(220) 1999.12.03
(730) Mecanizatorul - Varniţa S.A., MD
Str. Borisovscaia nr. 2, MD-6535, Varniţa,
judeţul Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: negru, bronz, roşu, alb,
albastru-închis, violet, galben.
(511)(510)
35 - comercializarea produselor.
(531) 02.01.01; 22.05.01; 25.01.17; 25.12.03;
26.04.16; 27.05.01; 29.01.15.

T R A D E M A R K S

(210) 009204
(220) 2000.03.01
(730) Grey Advertising Inc., corporaţie din statul
Delaware, US
777 Third Avenue, New York, New York, Statele
Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: negru, albastru, roşu, alb.
(511)(510)
32 - ape minerale.
(531) 02.03.05; 02.03.17; 02.03.23; 06.03.13;
25.01.17; 27.05.01.

(511)(510)
35 - servicii de publicitate, inclusiv servicii publicitare
în reţeaua de calculatoare, servicii de marketing, servicii de promovare, servicii de consulting, servicii relaţii cu publicul, analiza mediului,
servicii de planificare a businessului şi achiziţionărilor.

(210) 009183
(220) 2000.02.24

(210) 009281
(220) 2000.04.28
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MOTOCIL
(511)(510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice pentru
tratamentul dereglărilor gastrointestinale.

(210) 009305
(220) 2000.05.10
(730) WOLVERINE OUTDOORS, INC., US
9341 Courtland Dr., N.E., Rockford, Michigan
49351, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
25 - îmbrăcăminte pentru odihnă şi sport.

(210) 009379
(220) 2000.06.13
(730) CORNING INCORPORATED (o corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului New York), US
One Riverfront Plaza, Corning, State of New
York 14831, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
semnalizare şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; produse optice şi
oftalmologice; produse pentru laborator;
produse optico-electronice; produse de telecomunicaţie; sticlă pentru display; display-uri
informaţionale; lentile;
11 - aparate de iluminat, de încălzire sau filtrare;

17 - materiale plastice în formă de pivot, coală sau
tub;
21 - articole de sticlărie; articole artistice din sticlă;
37 - instalarea produselor de telecomunicaţie;
38 - servicii de telecomunicaţie.

(210) 009380
(220) 2000.06.14
(730) RIONI-COM S.R.L., MD
Str. Maria Cibotari nr. 22, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511)(510)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; organizarea procesului de instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - magazine de firmă.
(531) 25.07.22; 27.01.06; 27.03.15; 27.05.08;
27.05.17.

(210) 009426
(220) 2000.06.23
(730) MAC-STRO S.R.L., firmă comercială de
producţie, MD
Str. Uzinelor nr. 12, MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(730) Solvay Pharmaceuticals GmbH, DE
Hans-Böckler-Allee 20, D-30173 Hannover,
Germania
(540)

MD - BOPI 3/2001
(511)(510)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
servicii ale magazinelor; comercializarea
mărfurilor.

(730) SmithKline Beecham p.l.c., GB
New Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8
9EP, Anglia
(540)

(210) 009488
(220) 2000.07.14
(730) THE GILLETTE COMPANY, o corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware, US
Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
05 - preparate medicinale pentru uz uman cu
excepţia antidepresivelor.

T R A D E M A R K S

(511)(510)
08 - brice şi lame pentru brice, truse pentru ras,
distribuitoare, casete şi cartuşe conţinând lame;
părţi şi fitinguri pentru articolele sus-menţionate; scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţitărie.

(210) 009490
(220) 2000.07.17
(730) The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; preparate pentru spălarea, curăţarea şi îngrijirea veselei; toate
produsele sus-numite în exclusivitate pentru
scopuri menajere.

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
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009492
2000.07.18
2221045
2000.02.01
GB

(210) 009495
(220) 2000.06.06
(730) Proto Industries Eastern Europe, întreprindere mixtă S.R.L., MD
Str. Ion Creangă nr. 55, ap. 9, MD-2039,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii.

(210) 009497
(220) 2000.07.19
(730) Lilly ICOS LLC, US
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi medicinale pentru tratamentul disfuncţiei sexuale;
preparate şi substanţe farmaceutice şi medicinale pentru profilaxia disfuncţiei sexuale.

(210) 009499
(220) 2000.07.21
(730) COPOSOV Alexei, MD

MD - BOPI 3/2001

(540)

(511)(510)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou,
servicii ale magazinelor, comercializarea
mărfurilor.
(531) 26.01.01; 26.03.23; 26.11.09; 26.15.01;
27.05.01.

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

009501
2000.07.24
30009966.5
2000.02.10
DE
INTEL CORPORATION (o corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului
Delaware), US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale
Americii

(540)

(511)(510)
(220) 2000.07.24
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinematografice, 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; calculatoare portative; microcalculatoare; telefoane
celulare; organizoare personale portabile şi de
buzunar; sisteme operaţionale de calculator;
instrumente web şi console web.
(320) 2000.02.10
09 - aparate şi instrumente electrice şi electronice
incluse în clasa 09; aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetului
sau imaginilor; purtători magnetici de date;
echipament de procesare a datelor; mijloace
programabile (software) de calculator; microprocesoare, circuite integrate şi semiconductori; echipament (hardware) de calculator;
dispozitive periferice de calculator şi dispozitive
periferice de calculator fără fir şi la distanţă;
asistenţi digitali personali.

(210) 009508
(220) 2000.07.26
(730) BASARABIA NORD S.A., MD
Bd. Victoriei nr. 90 “A”, MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
29 - carne, păsări şi vânat; extracte din carne;
mezeluri; conserve din carne; conserve mixte;
carne conservată; produse din carne; grăsimi
comestibile;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.

(210) 009529
(220) 2000.08.07
(730) DOINA-VIN S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 82 a, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
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Bd. Traian nr. 1, bloc 1, ap. 10, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
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(540)
30 -

31 -

32 -

33 35 -

(511)(510)
33 - vinuri.
(531) 05.13.08; 07.01.08; 26.01.16; 27.05.01.

37 39 41 42 -

(210) 009530
(220) 2000.08.02
(730) GLIE S.R.L., MD
Str. Sf. Nicolae nr. 36A, MD-3000, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(531)

jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ;
bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
servicii de alimentaţie publică; cazare temporară, îngrijiri medicale, de igienă şi de
frumuseţe; servicii veterinare şi agricole; servicii
juridice; cercetare ştiinţifică şi industrială;
programare pentru calculatoare.
03.07.17; 03.07.24; 26.01.16; 26.01.18;
27.01.16; 27.05.06; 27.05.17.

T R A D E M A R K S

(210) 009537
(220) 2000.08.03
(730) TMP Worldwide Inc., US
1633 Broadway, New York, N.Y. 10019, Statele
Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
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(511)(510)
35 - servicii prestate prin reţeaua globală de
calculatoare referitor la expedierea curriculumului vitae şi selectarea locurilor vacante de
muncă propuse de către patroni;
42 - asigurarea prin reţeaua globală de calculatoare
a accesului la baza de date interactivă în care
se află informaţia privind selectarea şi angajarea personalului, informaţia privind locurile de
muncă şi profesiile, informaţia privind serviciile
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(210) 009538
(220) 2000.08.03
(730) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaţia
statului Delaware, US
410 North Michigan Avenue Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
30 - gumă de mestecat.
(531) 26.11.13; 27.01.13; 27.05.02; 27.05.08;
27.05.11.

(210) 009565
(220) 2000.08.18
(730) KOREA COMMUNICATIONS CO., LTD., KR
#8-3, WONMI-DONG, WONMI-GU, BUCHEON-CITY, KYUNGGI-DO, Republica Coreea
(540)

(511)(510)
38 - televiziune, televiziune prin cablu; comunicare
prin intermediul terminalelor de calculator;
comunicare prin intermediul telegramelor;
comunicare prin intermediul telefoanelor; poştă
electronică; transmisie prin facsimil; servicii de
paging prin intermediul mijloacelor radio,
telefonice şi de alt tip de comunicare electronică; închirierea echipamentului de telecomunicaţie; transmisii prin satelit; telecomunicaţie, informaţie despre telecomunicaţie;
comunicare prin telefon; servicii telefonice;

transmiterea mesajelor şi imaginilor, transmiterea mesajelor şi imaginilor prin intermediul
calculatorului; servicii de cablaj.

(210) 009577
(220) 2000.08.28
(730) Carnegie Mellon University (o corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Pennsylvania), US
5000 Forbes Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania
15213, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice; cinematografice, 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, extinctoare;
maşini de calculat; echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, inclusiv
maşini de calcul, dispozitive de memorie şi
blocuri de memorie pentru ele, discuri compacte, dispozitive permanente de memorie,
interfeţe pentru calculatoare, microprocesoare,
modeme, echipament şi programe pentru
monitoare, dispozitive pentru prelucrarea
informaţiei, dispozitive periferice şi imprimante
pentru maşini de calcul, purtători magnetici şi
optici de informaţie, discuri magnetice şi optice,
benzi magnetice; dispozitive de citire a discurilor pentru calculatoare, dispozitive de citire
pentru calculatoare, inclusiv scanere, calculatoare, calculatoare portative; programe de
deservire operativă pentru maşini de calcul,
mijloace programabile (software) de calculator,
programe înregistrate, inclusiv pentru căutarea
şi extragerea informaţiei în reţeaua de calculatoare; catalog de informaţie aflată în reţeaua
de calculatoare înregistrat pe disc compact,
dischete, benzi sau alţi purtători lizibili la
maşină;

41
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de încadrare în câmpul muncii în baza curriculumului vitae a oamenilor care şi-au schimbat
domiciliul, informaţia şi propunerile privind
elaborarea curriculumului vitae.
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38 - telecomunicaţii, inclusiv transmiterea mesajelor, transmiterea mesajelor şi imaginilor
folosind mijloace de tehnică de calcul, comunicaţii folosind terminale de calculator, informaţie în domeniul mijloacelor de comunicaţie,
serviciu de paging, realizarea accesului în
Internet, servicii chat-room, servicii privind
asigurarea desfăşurării grupurilor de discuţie în
regim activ on-line, teleradiodifuziune şi livrarea
conţinutului multimedia prin intermediul
reţelelor de comunicaţie electronică; asigurarea
legăturilor de telecomunicaţie cu reţeaua
globală de calculatoare; asigurarea accesului
de utilizatori multipli la reţeaua globală de
calculatoare; poştă electronică, transmiterea
datelor şi documentelor prin intermediul
reţelelor de calculatoare; oferirea serviciilor de
cumpărare (shopping) în domenii variate de
activitate cu ajutorul reţelelor globale de
calculatoare; efectuarea reclamei şi a serviciilor
de marketing prin intermediul reţelei globale de
calculatoare; comerţ cu amănuntul a produselor
şi serviciilor prin intermediul reţelei globale de
calculatoare; desfăşurarea licitaţiilor şi servicii
de comerţ prin intermediul reţelei globale de
calculatoare; servicii privind organizarea
călătoriilor, rezervarea locurilor de trai temporar
şi rezervarea biletelor prin reţeaua globală de
calculatoare; servicii de asigurare a desfăşurării
jocurilor în regim activ on-line;
42 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară, îngrijiri medicale, de igienă şi de
frumuseţe; servicii veterinare şi agricole; servicii
juridice; cercetare ştiinţifică şi industrială;
programare pentru calculatoare, inclusiv
alcătuirea programelor, elaborarea şi corectarea mijloacelor programabile (software)
pentru maşini de calcul, servicii de asigurare cu
mijloace programabile (software), restabilirea
bazelor de date, servicii de căutare în Internet;
servicii de catalog Internet; servicii de portal
Internet; servicii de concentrator Internet;
asigurarea accesului la catalogul de informaţie
aflat în reţeaua de calculatoare; asigurarea cu
informaţie în diverse domenii prin intermediul
reţelei globale de calculatoare; asigurarea cu
servere de căutare pentru obţinerea datelor prin
reţeaua globală de calculatoare; asigurarea cu
cataloage de informaţie aflate în reţeaua
globală de calculatoare; servicii de asigurare a
cluburilor şi comunicaţiilor în regim activ în diverse domenii de activitate cu diverse generice
şi pe diverse interese, asigurarea în regim activ
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a mijloacelor de interacţiune în timp real cu alţi
utilizatori de calculator antrenaţi în generice de
interes comun; asigurarea afişului de avizuri la
calculator în domenii diverse prin intermediul
reţelei globale de calculatoare; asigurarea cu
informaţie privind noutăţile, timpul, sportul,
finanţele, evenimentele curente şi alte teme de
interes comun prin intermediul reţelei globale
de calculatoare; oferirea în regim activ a hărţilor
şi a indicaţiilor de direcţie; servicii de reclamă
clasificate în regim activ; elaborarea, crearea,
hosting, întreţinerea domenelor, deservirea şi
organizarea promovării site-urilor; servicii de
determinare a localizării oamenilor, organizaţiilor, întreprinderilor de comerţ, numerelor de
telefon, adreselor, inclusiv a adreselor poştei
electronice, cu ajutorul cataloagelor în regim
activ on-line; servicii de înregistrare şi întocmire
a listelor în regim activ; oferirea mijloacelor
programabile (software) în domenii diverse de
activitate care pot fi încărcate din reţeaua
globală de calculatoare; oferirea înregistrărilor
audio, video şi a imaginilor în diverse domenii
de activitate care pot fi încărcate din reţeaua
globală de calculatoare; servicii de înregistrare
a adreselor şi numelor de domene (domain
name) în reţelele globale de calculatoare pentru
terţi; închirierea calculatoarelor şi mijloacelor
programabile (software), arenda timpului de
calculator, inclusiv pentru accesul la bazele de
date, consultaţii profesioniste ce nu ţin de
operaţii de afaceri, inclusiv în domeniul
comerţului cu amănuntul a produselor şi
serviciilor prin intermediul reţelei globale de
calculatoare.

(210) 009578
(220) 2000.08.28
(730) Carnegie Mellon University (o corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Pennsylvania), US
5000 Forbes Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania
15213, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice; cinematografice, 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, extinctoare;
maşini de calculat; echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, inclusiv
maşini de calcul, dispozitive de memorie şi
blocuri de memorie pentru ele, discuri compacte, dispozitive permanente de memorie,
interfeţe pentru calculatoare, microprocesoare,
modeme, echipament şi programe pentru
monitoare, dispozitive pentru prelucrarea
informaţiei, dispozitive periferice şi imprimante
pentru maşini de calcul, purtători magnetici şi
optici de informaţie, discuri magnetice şi optice,
benzi magnetice; dispozitive de citire a discurilor pentru calculatoare, dispozitive de citire
pentru calculatoare, inclusiv scanere, calculatoare, calculatoare portative; programe de
deservire operativă pentru maşini de calcul,
mijloace programabile (software) de calculator,
programe înregistrate, inclusiv pentru căutarea
şi extragerea informaţiei în reţeaua de calculatoare; catalog de informaţie aflată în reţeaua
de calculatoare înregistrat pe disc compact,
dischete, benzi sau alţi purtători lizibili la
maşină;
38 - telecomunicaţii, inclusiv transmiterea mesajelor, transmiterea mesajelor şi imaginilor
folosind mijloace de tehnică de calcul, comunicaţii folosind terminale de calculator, informaţie în domeniul mijloacelor de comunicaţie,
serviciu de paging, realizarea accesului în
Internet, servicii chat-room, servicii privind
asigurarea desfăşurării grupurilor de discuţie în
regim activ on-line, teleradiodifuziune şi livrarea
conţinutului multimedia prin intermediul
reţelelor de comunicaţie electronică; asigurarea
legăturilor de telecomunicaţie cu reţeaua
globală de calculatoare; asigurarea accesului
de utilizatori multipli la reţeaua globală de
calculatoare; poştă electronică, transmiterea
datelor şi documentelor prin intermediul
reţelelor de calculatoare; oferirea serviciilor de
cumpărare (shopping) în domenii variate de
activitate cu ajutorul reţelelor globale de

calculatoare; efectuarea reclamei şi a serviciilor
de marketing prin intermediul reţelei globale de
calculatoare; comerţ cu amănuntul a produselor
şi serviciilor prin intermediul reţelei globale de
calculatoare; desfăşurarea licitaţiilor şi servicii
de comerţ prin intermediul reţelei globale de
calculatoare; servicii privind organizarea
călătoriilor, rezervarea locurilor de trai temporar
şi rezervarea biletelor prin reţeaua globală de
calculatoare; servicii de asigurare a desfăşurării
jocurilor în regim activ on-line;
42 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară, îngrijiri medicale, de igienă şi de
frumuseţe; servicii veterinare şi agricole; servicii
juridice; cercetare ştiinţifică şi industrială;
programare pentru calculatoare, inclusiv
alcătuirea programelor, elaborarea şi corectarea mijloacelor programabile (software)
pentru maşini de calcul, servicii de asigurare cu
mijloace programabile (software), restabilirea
bazelor de date, servicii de căutare în Internet;
servicii de catalog Internet; servicii de portal
Internet; servicii de concentrator Internet;
asigurarea accesului la catalogul de informaţie
aflat în reţeaua de calculatoare; asigurarea cu
informaţie în diverse domenii prin intermediul
reţelei globale de calculatoare; asigurarea cu
servere de căutare pentru obţinerea datelor prin
reţeaua globală de calculatoare; asigurarea cu
cataloage de informaţie aflate în reţeaua
globală de calculatoare; servicii de asigurare a
cluburilor şi comunicaţiilor în regim activ în diverse domenii de activitate cu diverse generice
şi pe diverse interese, asigurarea în regim activ
a mijloacelor de interacţiune în timp real cu alţi
utilizatori de calculator antrenaţi în generice de
interes comun; asigurarea afişului de avizuri la
calculator în domenii diverse prin intermediul
reţelei globale de calculatoare; asigurarea cu
informaţie privind noutăţile, timpul, sportul,
finanţele, evenimentele curente şi alte teme de
interes comun prin intermediul reţelei globale
de calculatoare; oferirea în regim activ a hărţilor
şi a indicaţiilor de direcţie; servicii de reclamă
clasificate în regim activ; elaborarea, crearea,
hosting, întreţinerea domenelor, deservirea şi
organizarea promovării site-urilor; servicii de
determinare a localizării oamenilor, organizaţiilor, întreprinderilor de comerţ, numerelor de
telefon, adreselor, inclusiv a adreselor poştei
electronice, cu ajutorul cataloagelor în regim
activ on-line; servicii de înregistrare şi întocmire
a listelor în regim activ; oferirea mijloacelor
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programabile (software) în domenii diverse de
activitate care pot fi încărcate din reţeaua
globală de calculatoare; oferirea înregistrărilor
audio, video şi a imaginilor în diverse domenii
de activitate care pot fi încărcate din reţeaua
globală de calculatoare; servicii de înregistrare
a adreselor şi numelor de domene (domain
name) în reţelele globale de calculatoare pentru
terţi; închirierea calculatoarelor şi mijloacelor
programabile (software), arenda timpului de
calculator, inclusiv pentru accesul la bazele de
date, consultaţii profesioniste ce nu ţin de
operaţii de afaceri, inclusiv în domeniul
comerţului cu amănuntul a produselor şi
serviciilor prin intermediul reţelei globale de
calculatoare.
(531) 17.02.17; 26.04.18; 26.04.24; 27.01.06;
27.03.15; 27.05.01; 27.05.24.

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

009579
2000.08.28
Z-200070420
2000.03.07
SI
PETROL, SLOVENSKA NAFTNA DRUŽBA,
D.D., SI
Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Slovenia

T R A D E M A R K S

(540)

(511)(510)
35 - publicitate; comercializarea produselor prin
intermediari; servicii de comercializare a
produselor pentru terţi.
(531) 26.04.01; 26.04.18; 26.11.13; 27.05.15;
27.05.24.

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
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009580
2000.08.28
Z-200070419
2000.03.07
SI
PETROL, SLOVENSKA NAFTNA DRUŽBA,
D.D., SI
Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Slovenia

(540)

(511)(510)
35 - publicitate; comercializarea produselor prin
intermediari; servicii de comercializare a
produselor pentru terţi.

(210) 009609
(220) 2000.09.12
(730) Pfizer Products Inc. (o corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Connecticut), US
Eastern Point Road, Groton, Connecticut
06340, Statele Unite ale Americii
(540)

(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; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 009610
(220) 2000.09.12
(730) Pfizer Products Inc. (o corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului Connecticut), US
Eastern Point Road, Groton, Connecticut
06340, Statele Unite ale Americii
(540)

(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
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pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 009611
(220) 2000.09.13
(730) Glaxo Group Limited, GB
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Anglia
(540)

(511)(510)
33 - băuturi tari.
(531) 28.05.00.

(210) 009628
(220) 2000.09.06
(730) SIHOVSON, societate cu răspundere limitată, MD
Str. Pobeda nr. 111, Comrat, MD-3800, UTA
Găgăuzia, Republica Moldova
(540)

(210) 009615
(220) 2000.09.19
(730) SmithKline Beecham p.l.c., GB
New Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8
9EP, Anglia
(540)

(511)(510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi medicinale cu excepţia produselor farmaceutice
pentru tratamentul bolilor canceroase.

(210) 009620
(220) 2000.05.19
(730) KVINT, fabrica de vinuri şi coniacuri din
Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica
Moldova
(540)

(511)(510)
24 - ţesături şi articole textile neincluse în alte clase;
plăpumi, cuverturi de pat şi feţe de masă.
(531) 26.01.18; 27.01.06; 27.05.14; 27.05.11.

(210) 009632
(220) 2000.09.18
(730) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaţia
statului Delaware, US
410 North Michigan Avenue Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
30 - produse de patiserie şi cofetărie, în special
gumă de mestecat.
(531) 28.05.00.
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(511)(510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice;
10 - aparate şi instrumente medicale şi chirurgicale,
inhalatoare, părţi şi fitinguri pentru toate
produsele sus-numite.

MD - BOPI 3/2001
(210) 009633
(220) 2000.09.18
(730) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaţia
statului Delaware, US
410 North Michigan Avenue Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
(540)

(540)

(511)(510)
30 - produse de patiserie şi cofetărie, în special
gumă de mestecat.

(210) 009639
(220) 2000.09.28
(730) KVINT, fabrică de vinuri şi coniacuri din
Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica
Moldova
(540)

(511)(510)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare
brută; metale sub formă de foi şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
(531) 01.15.15; 25.12.03; 26.01.02; 26.01.06;
26.01.18; 26.15.01; 27.05.11.

T R A D E M A R K S

(210) 009645
(220) 2000.09.26
(730) STIL-INFO S.R.L., MD
Str. Ghioceilor nr. 1 “A”, MD-2008, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, bronz, bordo, albastruînchis, verde, roşu.
(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 05.03.04; 24.01.10; 24.01.20; 25.01.25;
27.05.07; 27.05.10; 27.05.15.

(210) 009641
(220) 2000.09.29
(730) INTERLOC-PMP S.R.L., MD
Str. Columna nr. 51, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
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(511)(510)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; produse de imprimerie;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau
menaj; material pentru artişti; pensule; maşini
de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material de instruire sau 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.
(531) 26.11.08; 27.05.02; 27.05.11; 28.05.00.
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(511)(510)
36 - servicii financiare; servicii de transferuri băneşti
în sistemul de achitări electronice; plată în
sistemul de achitări electronice; procesarea
electronică şi transmiterea datelor privind
achitarea conturilor; servicii de transfer bănesc;
servicii conform cartelelor de credit.

(210) 009648
(220) 2000.09.26
(730) Ria Telecommunications, Inc., corporaţia
statului Delaware, US
575 Lexington Avenue, New York, New York,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
36 - servicii financiare; servicii de transferuri băneşti
în sistemul de achitări electronice; plată în
sistemul de achitări electronice; procesarea
electronică şi transmiterea datelor privind
achitarea conturilor; servicii de transfer bănesc;
servicii conform cartelelor de credit.

(210) 009651
(220) 2000.09.27
(730) Elit Centru S.R.L., Agenţie de Modele, MD
Str. Melestiu nr. 7, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, albastru.
(511)(510)
16 - articole de legătorie; fotografii; papetărie; material pentru artişti; pensule; maşini de scris;
material de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (neincluse în alte clase); cărţi de joc;
caractere tipografice; clişee;
42 - magazine de firmă.
(531) 26.11.13; 27.05.11; 27.05.19; 29.01.12.

(210) 009653
(220) 2000.09.27
(730) Neocor-Plus S.R.L., MD
Str. Cetatea Albă nr. 5, MD-2002, Chişinău, Republica Moldva
(540)

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

(210) 009654
(220) 2000.09.28
(730) RELSOFT COMMUNICATIONS S.R.L.,
întreprindere mixtă moldo-irlandeză, MD
Str. Ghioceilor nr.1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: oranj, albastru.
(511)(510)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii de alimentaţie publică; cercetare
ştiinţifică şi industrială; programe pentru calculator; magazine de firmă.
(531) 26.04.18; 27.05.11; 29.01.12.
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(210) 009647
(220) 2000.09.26
(730) Ria Telecommunications, Inc., corporaţia
statului Delaware, US
575 Lexington Avenue, New York, New York,
Statele Unite ale Americii
(540)

MD - BOPI 3/2001
(210) 009656
(220) 2000.09.28
(730) Florea Alexandru, RU
Str. Ciornoe Ozero nr. 10, ap. 7, 111621,
Moskova, Federaţia Rusă
(540)

T R A D E M A R K S

(511)(510)
33 - votcă.
(531) 25.01.13; 25.01.15; 25.01.25; 26.01.16;
27.05.04; 27.05.06.

(210) 009661
(220) 2000.10.03
(730) Sun Microsystems, Inc, US
901 San Antonio Road, Palo Alto, California
94303, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
09 - mijloace programabile de calculator (software)
mijloace programabile (software) pentru
sporirea productivităţii în oficiu, mijloace
programabile (software) pentru sporirea
productivităţii personale, mijloace programabile
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(software) pentru transmiterea electronică a
mesajelor, mijloace programabile (software)
pentru susţinerea grupurilor de lucru, mijloace
programabile (software) pentru planificare,
dispecerat, întocmirea orarelor şi graficelor,
mijloace programabile (software) pentru
planificarea calendaristică, mijloace programabile (software) pentru dirijarea proiectelor,
mijloace programabile (software) de grafică
mecanizată, mijloace programabile (software)
pentru prezentarea datelor, mijloace programabile (software) de baze de date, mijloace
programabile (software) de formule matematice, mijloace programabile (software) de
sisteme de vizualizare, mijloace programabile
(software) pentru elaborarea paginilor Web,
mijloace programabile (software) multimedia,
mijloace programabile (software) de grupe
electronice de ştiri.

(210) 009697
(220) 2000.10.16
(730) WM. WRIGLEY JR. Company, corporaţia
statului Delaware, US
410 North Michigan Avenue Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
30 - produse de patiserie şi cofetărie, în special
gumă de mestecat.

(210) 009699
(220) 2000.10.16
(730) MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
(540)
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(210) 009701
(220) 2000.10.17
(730) UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,
Olanda

(540)

(591) Culori revendicate: albastru.
(511)(510)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

M Ă R C I

(511)(510)
31 - produse agricole, horticole şi silvicole, grâne şi
seminţe, toate incluse în clasa 31; animale vii,
păsări şi peşte; produse alimentare pentru
animale, păsări şi peşte; malţ; os de caracatiţă,
oase pentru câini; aşternut pentru vite; fructe şi
legume proaspete şi preparate din aceste
produse incluse în clasa 31 utilizate în calitate
de suplimente la produsele alimentare pentru
animale.
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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, titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.
1

2

3

(111)
Nr. marcă
acordat
4

1

007876

1998.06.05

6577

2001.01.29

33

2

007877

1998.06.05

6578

2001.01.29

33

3

007878

1998.06.05

6579

2001.01.29

33

4

008498

1999.03.05

7182

2001.02.20

35

5

008499

1999.03.05

7183

2001.02.20

35

6

008500

1999.03.05

7184

2001.02.20

35

7

008501

1999.03.05

7185

2001.02.20

35

8

008976

1999.11.25

7468

2001.02.22

03

9

009122

2000.01.26

7705

2000.11.29

38

10

007917

1998.06.19

7743

2001.01.09

33

11
12

007328
007807

1997.10.29
1998.05.19

7758
7759

2001.01.19
2001.01.19

37
29,30,32

13

007808

1998.05.19

7760

2001.01.19

29,30,32,35

14

008054

1998.07.31

7761

2001.01.19

33

15
16

008857
009157

1999.09.08
2000.02.11

7762
7763

2001.01.19
2001.01.19

33
16,35,38

17
18
19

008435
008438
008593

1999.02.16
1999.02.19
1999.04.27

7764
7765
7766

2001.01.22
2001.01.22
2001.01.22

09
33
35,36,37,38,
39,40,41,42

50

(210)
Nr. depozit

(220)
Data depozit

(151)
Data
înregistrării
5

(511)
Clase
6

(730)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(442)
Nr. BOPI

7

8

BACARDI & COMPANY
LIMITED (o corporaţie din
Liechtenstein), LI
BACARDI & COMPANY
LIMITED (o corporaţie din
Liechtenstein), LI
BACARDI & COMPANY
LIMITED (o corporaţie din
Liechtenstein), LI
Întreprinderea mixtă moldoruso-finlandeză "Natur
Produkt Moldova" S.A., MD
Întreprinderea mixtă moldoruso-finlandeză "Natur
Produkt Moldova" S.A., MD
Întreprinderea mixtă moldoruso-finlandeză "Natur
Produkt Moldova" S.A., MD
Întreprinderea mixtă moldoruso-finlandeză "Natur
Produkt Moldova" S.A., MD
Întreprinderea mixtă moldoitaliană "TRIO LINE"
S.R.L., MD
RETEVISION
INTERACTIVA, S.A., ES
Societatea pe Acţiuni
"DAREX", MD
S.A. "MONTEC", MD
Societatea pe acţiuni de tip
deschis. Combinatul de
industrializare a laptelui
"INCOMLAC", MD
Societatea pe acţiuni de tip
deschis. Combinatul de
industrializare a laptelui
"INCOMLAC", MD
Compania de Industrie şi
Comerţ "EST & D" S.R.L.,
MD
BLANARI Tatiana, MD
Întreprinderea mixtă moldoromâno-franceză "Voxtel"
S.A., MD
Sun Microsystems, Inc, US
S.A. "VALOGRVIN", MD
Întreprinderea mixtă moldoromâno-franceză "Voxtel"
S.A., MD

3/1999

3/1999

3/1999

10/1999

10/1999

10/1999

10/1999

3/2000

7/2000
5/1999
11/1998
4/1999

4/1999

8/2000

1/2000
7/2000

5/2000
10/1999
8/2000

MD-BOPI 3/2001
1

2

3

4

5

20

008725

1999.06.28

7767

2001.01.22

25

6

21

008746

1999.07.08

7768

2001.01.22

25

22

008747

1999.07.08

7769

2001.01.22

25

23
24

008856
005907

1999.09.08
1996.09.20

7770
7771

2001.01.22
2001.01.23

25
26
27
28

006799
008994
009189
008903

1997.07.14
1999.12.01
2000.02.28
1999.10.15

7772
7773
7774
7775

2001.01.23
2001.01.29
2001.01.23
2001.01.23

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

29

009094

2000.01.20

7776

2001.01.23

09,16,41

30
31

008771
009072

1999.07.20
2000.01.10

7777
7778

2001.01.23
2001.01.24

33
09,16,35,36,
38,39,42

32

009073

2000.01.10

7779

2001.01.24

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

33

009074

2000.01.10

7780

2001.01.24

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

34

009088

2000.01.20

7781

2001.01.24

09,36

35

009089

2000.01.20

7782

2001.01.24

09,36

36

009090

2000.01.20

7783

2001.01.24

09,36

7

Mavi Giyim Sanayi ve
Ticaret A.S., TR
Mavi Giyim Sanayi ve
Ticaret A.S., TR
Mavi Giyim Sanayi ve
Ticaret A.S., TR
BLANARI Tatiana, MD
Întreprinderea Mixtă
Moldo-Irlandeză "NectarS", S.R.L., MD

S.A. "IMEX FLOARE", MD
"Vitis Hînceşti" S.A., MD
UNILEVER N.V., NL
"IFESTOS-LUX" S.R.L.,
MD
EMAP Consumer Media
Ltd, GB
Nis-Struguraş S.A., MD
MASTERCARD
INTERNATIONAL
INCORPORATED (o
corporaţie organizată şi
existentă conform legilor
statului Delaware), US
MASTERCARD
INTERNATIONAL
INCORPORATED (o
corporaţie organizată şi
existentă conform legilor
statului Delaware), US
MASTERCARD
INTERNATIONAL
INCORPORATED (o
corporaţie organizată şi
existentă conform legilor
statului Delaware), US
MASTERCARD
INTERNATIONAL
INCORPORATED (o
corporaţie organizată şi
existentă conform legilor
statului Delaware), US
MASTERCARD
INTERNATIONAL
INCORPORATED (o
corporaţie organizată şi
existentă conform legilor
statului Delaware), US
MASTERCARD
INTERNATIONAL
INCORPORATED (o
corporaţie organizată şi
existentă conform legilor
statului Delaware), US

8

1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
6/1998

5/1998
4/2000
7/2000
2/2000
6/2000
1/2000
9/2000

9/2000

9/2000

9/2000

9/2000

9/2000
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1

2

3

4

5

37

009169

2000.02.17

7784

2001.01.24

05

38

008536

1999.03.30

7785

2001.01.25

33,35

39

008537

1999.03.30

7786

2001.01.25

33,35

40

008544

1999.03.30

7787

2001.01.25

33,35

41

008545

1999.03.30

7788

2001.01.25

33,35

42
43

009064
009014

2000.01.05
1999.12.09

7789
7790

2001.01.29
2001.02.01

33
33

44

009174

2000.02.22

7791

2001.02.01

25,35

45
46

009179
009213

2000.02.23
2000.03.14

7792
7793

2001.02.01
2001.02.01

05
30,35

47

009219

2000.03.27

7794

2001.02.01

03

48

009220

2000.03.28

7795

2001.02.01

30

49

009224

2000.03.29

7796

2001.02.01

03

50

009232

2000.03.03

7797

2001.02.01

33,35

51

008244

1998.11.02

7798

2001.02.02

05

52

009236

2000.03.29

7799

2001.02.01

05,35

53

009238

1999.03.05

7800

2001.02.01

39,42

54

009239

2000.04.07

7801

2001.02.01

03

55

009241

2000.04.10

7802

2001.02.01

33,35

56

009243

2000.04.10

7803

2001.02.01

08

57

009245

2000.04.12

7804

2001.02.01

30

58
59

008909
008930

1999.10.20
1999.10.28

7805
7806

2001.02.02
2001.02.02

33
37

52
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7

8

SmithKline Beecham p.l.c.,
GB
Zacrâtoe Acţionernoe
Obscestvo
"Soiuzplodimport", RU
Zacrâtoe Acţionernoe
Obscestvo
"Soiuzplodimport", RU
Zacrâtoe Acţionernoe
Obscestvo
"Soiuzplodimport", RU
Zacrâtoe Acţionernoe
Obscestvo
"Soiuzplodimport", RU
"Vitis Hînceşti" S.A., MD
"EUROPEAN DRINKS
IMPORT EXPORT" S.A.,
întreprindere cu capital
străin, MD
"IN-EX" S.R.L., firmă
comercială inginerească
ramificată de cercetări
ştiinţifice, MD
Beecham Group p.l.c., GB
"SANDRILIONA" S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD
The Procter & Gamble
Company, US
Compania Akbar Brothers
Limited, LK
CAROLINA HERRERA
LTD., US
"UNGHENI-VIN" S.A.,
întreprindere mixtă moldocanadiană, MD
Pharmacia & Upjohn S.A.,
LU
"Farmaco" S.A.,
întreprindere mixtă moldoromână, MD
World Investment
Company Limited, GB
Amitee Cosmetics, Inc. (o
corporaţie organizată şi
existentă conform legilor
statului California), US
"Oenolab" S.R.L.,
întreprindere tehnicoştiinţifică, MD
THE GILLETTE
COMPANY (o corporaţie
organizată şi existentă
conform legilor statului
Delaware), US
WM. WRIGLEY JR.
COMPANY, corporaţie din
statul Delaware, US
Lîsoconi Ghenadie, MD
Compania "CONTINENT"
S.R.L., MD

9/2000
12/1999

12/1999

12/1999

12/1999

6/2000
10/2000

10/2000

10/2000
10/2000
10/2000
10/2000
10/2000
10/2000

9/2000
10/2000

10/2000
10/2000

10/2000

10/2000

10/2000

2/2000
3/2000

MD-BOPI 3/2001
1

2

3

4

5

60

009249

2000.04.12

7807

2001.02.02

32,35,39,42

6

61

009260

2000.04.20

7808

2001.02.02

62

009265

2000.04.21

7809

2001.02.02

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

63

009266

2000.04.21

7810

2001.02.02

05

64

009272

2000.03.30

7811

2001.02.02

33

65

009273

2000.04.07

7812

2001.02.02

33,35

66

009274

2000.04.07

7813

2001.02.02

33,35

67

009276

2000.04.26

7814

2001.02.02

05

68

009277

2000.04.26

7815

2001.02.02

34

69

009278

2000.04.27

7816

2001.02.02

14

70
71
72
73

009279
009378
008817
008860

2000.04.27
2000.06.13
1999.08.19
1999.09.10

7817
7818
7819
7820

2001.02.02
2001.02.02
2001.02.07
2001.02.07

03,05
20
34
36

74

008861

1999.09.17

7821

2001.02.07

09,35

75
76

009095
009195

2000.01.20
2000.02.29

7822
7823

2001.02.07
2001.02.07

34
30

77

009196

2000.02.29

7824

2001.02.07

30

78
79

007488
008340

1998.01.22
1999.01.11

7825
7826

2001.02.13
2001.02.13

33
01

80
81
82

008779
008911
008959

1999.07.28
1999.10.22
1999.11.12

7827
7828
7829

2001.02.13
2001.02.13
2001.02.13

33
33
01,02,03,04,
05,42

7

8

"RUSNAC", întreprindere
individuală, MD
"MOLDCELL" S.A.,
întreprindere mixtă, MD

10/2000

TAKEDA CHEMICAL
INDUSTRIES, LTD., JP
TAKEDA CHEMICAL
INDUSTRIES, LTD., JP
"LION GRI" S.R.L.,
întreprindere mixtă
(Moldova-SUA), MD
Combinatul de vinuri şi
coniacuri din Bălţi, MD
Combinatul de vinuri şi
coniacuri din Bălţi, MD
Dow AgroSciences LLC, a
Delaware limited liability
Company, US
British American Tobacco
(Brands) Limited, GB
BULOVA CORPORATION
(o corporaţie organizată şi
existentă conform legilor
statului New York), US
Glaxo Group Limited, GB
"MOBEXPERT" S.R.L., MD
Covalenco Anatolie, MD
Banca de Finanţe şi
Comerţ S.A., MD
Firma "VIALACOL-LUX"
S.R.L., MD
Covalenco Anatolie, MD
WM. WRIGLEY JR.
COMPANY, corporaţie din
statul Delaware, US
WM. WRIGLEY JR.
COMPANY, corporaţie din
statul Delaware, US
"PURCARI - Vin" S.A., MD
E.I. du Pont de Nemours
and Company, US
MEŞALKIN Gheorghii, MD
PLĂMĂDEALĂ Vasilii, MD
ICI CHEMICALS &
POLYMERS LIMITED, GB

10/2000

10/2000

10/2000
10/2000

10/2000
10/2000
10/2000

10/2000
10/2000

10/2000
10/2000
5/2000
2/2000
3/2000
6/2000
9/2000

9/2000

4/1999
10/2000
9/1999
2/2000
10/2000
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Lista mărcilor reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul mărcii reînnoite, data expirării termenului
de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numerele de
BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată
Nr.
crt.

(116)
Nr. mărcii
reînnoite

(186)
Data expirării
reînnoirii

1

R6

2010.08.23

25

2

R60

2010.09.21

01, 04

3

R140

2010.09.19

4

R148

5

6

54

(511)
Clase

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

(442)

(450)

Nr. BOPI

Nr. BOPI

REEBOK INTERNATIONAL LTD,
corporaţia statului
Massachusetts, US
1895 J. W. Foster Boulevard,
Canton, Massachusetts, Statele
Unite ale Americii

-

2-3/1994

ETHYL PETROLEUM ADDITIVES,
LTD, GB
Bleknell, Berkshire, Anglia

-

4-5/1994

09

SEIKO KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SEIKO
CORPORATION), JP
5-11, Ginza, 4-Chome, Chuo-ku,
Tokyo, Japonia

-

6/1994

2010.06.06

14

SEIKO KABUSHIKI KAISHA
(also trading as SEIKO
CORPORATION), JP
5-11, Ginza, 4-Chome, Chuo-ku,
Tokyo, Japonia

-

7-8/1994

R155

2010.11.02

34

ARDATH TOBACCO COMPANY
LIMITED, GB
Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, Anglia

-

7-8/1994

R200

2010.09.05

30

THE RYVITA COMPANY
LIMITED, GB
Weston Centre, Bowater House,
68 Knightsbridge, London SW1X
7LR, Anglia

-

7-8/1994

MD - BOPI 3/2001

VI
Design industrial

P

rotecţia 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, modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în
vigoare din 14 decembrie 2000.
Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin
reprezentant în proprietate industrială, de către persoana care dispune de dreptul la certificat.
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 11 (3) 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 Republica
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 şi modele, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI.
Pentru etichete şi ambalaje ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

L

egal 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, amended and completed by the Law No 1079XIV, in force as from December 14, 2000.
The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a professional
representative, by the person to whom the right to the certificate belongs. The application shall
contain documents provided in Art. 11 (3) of the Law.

Industrial designs registered under the Hague Agreement 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 bibliographic
data and industrial design reproductions and is available for public in the AGEPI library. In the BOPI shall
be published designs arranged in order of the international registration numbers and ICID classes .
For labels and packings the semantic weight of the verbal part is not protected.
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Industrial designs registered under the national procedure shall be published in the Official Bulletin of
Industrial Property.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE

LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO INDUSTRIAL DESIGNS

(11)

Numărul certificatului

(11)

Number of registration

(15)

Data de înregistrare

(15)

Date of registration

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de
valabilitate a înregistrării

(18)

Expected expiration date of registration

(21)

Numărul depozitului

(21)

Number of application

(22)

Data depozitului

(22)

Date of filing the application

(23)

Data priorităţii de expoziţie

(23)

Date of exhibition priority

(28)

Numărul de desene şi modele

(28)

Number of industrial designs

(30)

Date referitoare la prioritate conform
Convenţiei de la Paris

(30)

Priority data under the Paris Convention

(31)

Numărul depozitului prioritar

(31)

Number of priority application

(32)

Data depozitului prioritar

(32)

Date of filing the priority application

(33)

Ţara depozitului prioritar

(33)

Country of the priority application

(43)

Data de publicare a cererii neexaminate

(43)

Publication date of unexamined application.

(44)

Data de publicare a cererii după examinare

(44)

Publication date of the examined application

(45)

Data eliberării certificatului

(45)

Date of certificate granting

(46)

Data prevăzută de expirare a termenului de
amânare a publicării

(46)

Date of deferment expiration

(51)

Clasificarea internaţională

(54)

Denumirea produsului

(51)

International Classification for Industrial Designs

(55)

Reproducerea desenului/modelului industrial

(54)

Denomination of article or product

(57)

Culorile revendicate

(55)

Reproduction of the industrial design

(71)

Numele sau denumirea şi adresa solicitantului

(57)

Indication of colors claimed

(72)

Numele autorului

(71)

Name and address of the applicant

(73)

Numele sau denumirea şi adresa titularului

(72)

Name of the author

(74)

Numele reprezentantului în proprietate indus-

(73)

Name and address of the owner

(74)

Name of the patent attorney

(80)

Identification of certain data related to the international deposit of industrial designs under the
Hague Agreement

trială

D E S I G N

(80)
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Datele de depozit internaţional conform
Aranjamentului de la Haga
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WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS
OF INFORMATION CONCERNING
INDUSTRIAL DESIGNS MADE IN THE
OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE
STANDARD ST. 17

FF4L

Desene şi modele industriale înregistrate

FF4L

Registered industrial designs

FF4L

Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate aranjate în ordinea numerelor de
înregistrare (semestrial)

FF4L

Numerical index of registered industrial designs (half-yearly)

FF4L

Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate aranjate în ordinea claselor CIDMI
(semestrial)

FF4L

Subject index of registered industrial designs,
grouped in accordance with the ICID classes
(half-yearly)

FF4L

Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate aranjate în ordinea alfabetică a
numelor titularilor (semestrial)

FF4L

Name index of patent owners of registered industrial designs (half-yearly)

FG4L

Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate

FG4L

List of granted industrial design certificates

FG4L

Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate conform Aranjamentului de la
Haga, aranjate în ordinea numerelor de
înregistrare internaţională (lunar, semestrial)

FG4L

International numerical index of industrial designs registered under the Hague Agreement
(monthly, half-yearly)

FG4L

Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate conform Aranjamentului de la
Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI (lunar, semestrial)

FG4L

Subject index of industrial designs registered
under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID classes (monthly, halfyearly)

NZ4L

Lista desenelor şi modelelor industriale
reînnoite

NZ4L

List of renewed industrial designs

NZ4L

Lista desenelor şi modelelor industriale
reînnoite conform Aranjamentului de la Haga

NZ4L

List of industrial designs renewed under the
Hague Agreement

MG4L

Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale decăzute din drepturi
prin neachitarea taxei de eliberare a
certificatului

MG4L List of industrial design certificates forfeited
for non-payment of the issuance fee

D E S I G N

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA
TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE
LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE
PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM
NORMEI ST. 17
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FF4L Desene
[i modele industriale ]nregistrate

O

rice 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, modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în vigoare din 14 decembrie 2000.

A

D E S I G N

ny person concerned 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, amended and completed by the Law No 1079-XIV, in force as from December 14, 2000, 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 publication of that decision in the BOPI.
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(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)

281
2001.02.20
LOC (7) Cl. 02-02; 02-03
0269
1999.12.07
2004.12.07

(28) 11
(71)(73) FIRMA DEGETARUL DE AUR S.R.L., MD
Str. Armenească nr. 18, bloc 1, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(72) STEGĂRESCU Veaceslav, MD
(54) Tunică şi articole de uniformă pentru
acoperit capul

(55)

1.2

D E S I G N

1.1

1.3

59

MD - BOPI 3/2001
(11)

281

2.1

2.2

D E S I G N

2.3

3.1

60

MD - BOPI 3/2001
281

3.2

4

5.1

D E S I G N

(11)

5.2

61

MD - BOPI 3/2001
(11)

281

6.1

6.2

D E S I G N

7.1

7.2

62

MD - BOPI 3/2001
281

8.1

8.2

9.1

D E S I G N

(11)

9.2

63

MD - BOPI 3/2001
(11)

281

10.1

10.2

D E S I G N

11.1

11.2

64
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(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

282
2001.02.19
LOC (7) Cl. 02-02, 03
f 2000 0056
2000.07.28
2005.07.28
5

(71)(73) FIRMA DEGETARUL DE AUR S.R.L., MD
Str. Armenească nr. 18, bloc 1, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(72) STEGĂRESCU Veaceslav, MD
(54) Îmbrăcăminte şi articole de uniformă pentru
acoperit capul

1.1

1.2

1.3

2.1

D E S I G N

(55)

65

MD - BOPI 3/2001
(11)

282

2.2

2.3

D E S I G N

3.1

3.2

66

MD - BOPI 3/2001
282

3.3

4.1

4.2

D E S I G N

(11)

5

67
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(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

(71)(73) FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU S.A.,
MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
(72) DJALO Anatolii, MD
(54) Butelie şi borcane
(55)

283
2001.02.20
LOC (7) Cl. 09-01
f 2000 0051
2000.07.10
2005.07.10
5

(55)

2

3

D E S I G N

1

4

68

5

MD - BOPI 3/2001
(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

(71)(73) FABRICA DE VINURI ŞI CONIACURI DIN
TIRASPOL “KVINT”, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica
Moldova
(72) BAEV Oleg, MD
(54) Butelii

284
2001.02.26
LOC (7) Cl. 09-01
f 2000 0062
2000.05.19
2005.05.19
16

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

1.2

1.4

1.3

D E S I G N

1.1

1.5

69

MD - BOPI 3/2001
(11)

284

2.1

2.2

2.3

D E S I G N

2.4

3.1

70

2.5

3.2

3.3

3.4

3.5

MD - BOPI 3/2001
284

4.1

4.2

4.4

4.3

D E S I G N

(11)

4.5

71

MD - BOPI 3/2001
(11)

284

5.1

5.2

D E S I G N

5.4

5.3

72

5.5

MD - BOPI 3/2001
284

6.1

6.2

6.4

6.3

D E S I G N

(11)

6.5

73

MD - BOPI 3/2001

D E S I G N

(11)

284

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

74

8.2

MD - BOPI 3/2001
284

8.4

8.3

9.3

9.2

9.1

9.4

D E S I G N

(11)

9.5

75

MD - BOPI 3/2001
(11)

284

10.4

10.2

10.1

10.3

10.5

D E S I G N

11.3

11.1

76

11.2

11.4

MD - BOPI 3/2001
284

12.1

12.2

D E S I G N

(11)

77

MD - BOPI 3/2001
(11)

284

13.1

13.2

D E S I G N

13.4

13.3

78

13.5

MD - BOPI 3/2001
284

14.1

14.3

14.2

14.4

14.5

D E S I G N

(11)

79

MD - BOPI 3/2001
(11)

284

15.1

15.2

D E S I G N

15.4

80

15.3

15.5

MD - BOPI 3/2001
284

16.1

16.2

D E S I G N

(11)

81

MD - BOPI 3/2001
(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

285
2000.12.20
LOC (7) Cl. 19-08
f 2000 0026
2000.04.26
2005.04.26
1

(57) Culori revendicate: roz, alb, roşu, albastru.
(71)(73) LIFEWAY FOODS, INC., US
6431 W. Oakton St., Morton Grove, Illinois
60053, Statele Unite ale Americii
(72) SMOLYANSKY Michael, US
(54) Etichetă

(55)

D E S I G N

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

82

MD - BOPI 3/2001
(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

(71)(73) ÎNTREPRINDEREA DE STAT, COMBINATUL
DE PRODUSE ALCOOLICE “AROMA”, MD
Str. Toma Ciorbă nr. 38, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(72) LEVA Simion, MD
(54) Etichete

286
2001.01.19
LOC (7) Cl. 19-08
f 2000 0038
2000.06.05
2005.06.05
2

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

D E S I G N

1

83

MD - BOPI 3/2001
(11)

286

D E S I G N

2

84

MD-BOPI 3/2001

FG4L Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor/modelelor industriale eliberate
în februarie 2001
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul de desene şi modele industriale, titularul,
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
desene şi
modele
industriale

1

212

09-01

0251

1999.07.13

2

"FABRICA DE STICLĂ DIN
CHIŞINĂU" S.A., MD

1/2001

2

229

19-08

0261

1999.10.04

5

BLANARI Tatiana, MD

6/2000

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(44)
Nr. BOPI

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului,
data expirării termenului de reînnoire, numărul depozitului, data depozitului, clasele conform CIDMI,
numărul de desene şi modele industriale, titular şi adresă, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul
BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.

(11)

crt.

Nr.
certificatului

(18)
Data

(21)
Nr.

expirării
reînnoirii

34

2006.03.26

1

2

3

35

36

2006.03.26

2006.03.26

(22)

(51)
Clase

depozit

Data
depozit

0041

1996.03.26

09-01

0042

0043

1996.03.26

1996.03.26

09-01

09-01

(28)
Nr. de
desene şi
modele
industriale
reînnoite

1

1

1

(73)

(43)(44)(45)

Titular, cod ST. 3 OMPI

Nr. BOPI

"FABRICA DE STICLĂ
DIN CHIŞINĂU" S.A., MD
Str. Transnistria nr. 20,
MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova

10/1996

"FABRICA DE STICLĂ
DIN CHIŞINĂU" S.A., MD
Str. Transnistria nr. 20,
MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova

10/1996

"FABRICA DE STICLĂ
DIN CHIŞINĂU" S.A., MD
Str. Transnistria nr. 20,
MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova

10/1996

5/1997

5/1997

5/1997

85

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

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(23)(30)
Prioritate

(73)
Titular, cod ST. 3
OMPI

1

2

3

4

1

DM/052618

2000.05.29

1999.12.01,
IT

5

2

DM/052639

2000.05.12

FRATI LUIGI
S.P.A., IT

3

DM/052644

2000.07.26

4

DM/052645

2000.07.26

2000.01.31,
JP

WESTFÄLISCHE
TEXTIL GESELLSCHAFT
KLINGENTHAL &
CO. MBH, DE
SONY
OVERSEAS SA,
CH

5

DM/052660

2000.07.28

2000.05.25,
FR

ILLYCAFFE
S.P.A., IT

SANOFISYNTHELABO, SOCIÉTÉ
ANONYME, FR

(54)
Denumirea desenului şi modelului industrial

6

7

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale
8

9

10

Capsulă conţinând o porţiune de cafea
măcinată şi comprimată între două părţi
de hârtie permeabilă / Bag containing a
portion of ground coffee compressed
between two waterpermeable paper
elements / Capsule contenant une portion de café moulu comprimé entre deux
parties en papier perméables a l'eau
Finisări laminate pentru mobilă /
Laminated finishes for furniture / Finitions
laminées pour meubles
Ţesături / Fabrics / Tissus

09-05

1

2005.05.29

8/2000

05-06

3

2005.05.12

8/2000

05-05

15

2005.07.26

8/2000

16-01

1

2005.07.26

8/2000

24-02

1

2005.07.28

8/2000

Aparat electronic de fotografiat cu
monitor încorporat pentru vizualizare /
Electronic still camera incorporating a
monitor display / Appareil
photographique électronique avec
moniteur de visualisation incorporé
Seringă medicală / Seringue a usage
médical / Syringe for medical use

(51)
Clase

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

DM/052665

2000.06.28

2000.06.14,
DE

PETER LORENZ,
DE

08-08

4

2005.06.28

8/2000

7

DM/052669

2000.07.24

2000.06.13,
AT

26-05

6

2005.07.24

8/2000

8

DM/052674

2000.04.18

1999.10.18,
BG

SWAROVSKI
AKTIENGESELLSCHAFT, LI
STS HOLDING
GRUP OOD, BG

Cuier pentru cravate şi centuri / Universal
holders for neckties, belts / Portecravates / ceintures
Pandantive pentru lustră / Pendants for
chandelier / Pendeloques pour lustre

09-07

6

2005.04.18

8/2000

9

DM/052696

2000.05.05

03-01

5

2005.05.05

8/2000

10

DM/052716

2000.07.03

1999.12.13,
GB
2000.01.07,
JP

Dulii pentru tub de pastă de dinţi
multicoloră / Nozzles for polycoloured
toothpaste tube / Douilles pour tube de
dentifrice polychrome
Cutii / Cases / Etuis

14-01; 1601

1

2005.07.03

8/2000

11

DM/052717

2000.07.12

13-03

1

2005.07.12

8/2000

12

DM/052722

2000.07.07

14-01;
16-01

1

2005.07.07

8/2000

13

DM/052726

2000.07.25

19-06

2

2005.07.25

8/2000

9:18

OPTOPLAST
ITALIA SRL, IT
SONY
OVERSEAS SA,
CH

SONY
OVERSEAS SA,
CH
SONY
OVERSEAS SA,
CH

KLIO-ETERNA
SCHREIBGERÄTE GMBH &
CO KG, DE

Cameră video cu înregistrator de bandă
video şi dispozitiv de înregistrare /
reproducere pentru element cu semiconductor / Video camera combined with video tape recorder and recorder/player for
semiconductor element / Caméra vidéo
avec enregistreur de bande vidéo et
dispositif d'enregistrement / reproduction
pour élément a semiconducteur
Fişă pentru cablu de emitere a razelor /
Plug for ray transmitting cable / Fiche
pour câble d'émission de rayons
Aparat electronic de fotografiat ce
conţine un ecran de control şi un
dispozitiv de înregistrare / reproducere
pentru element semiconductor /
Electronic still camera incorporating a
monitor display and recorder/player for
semiconductor element / Appareil
photographique électronique comportant
un écran de contrôle et un dispositif
d'enregistrement / reproduction pour
élément semiconducteur
Stilouri / Stylos a bille / Ball-point pens

1

2

3

14

DM/052734

2000.07.06

4

5

15

DM/052743

2000.08.02

16

DM/052746

2000.08.03

17

DM/052749

2000.04.28

1999.11.05,
FR

18

DM/052764

2000.06.14

1999.12.17,
FR

19

DM/052770

2000.07.24

2000.01.26,
FR

20

DM/052776

2000.07.10

21

DM/052791

2000.06.06

1999.12.08,
GB

RESCHKE
SEBASTIAN, DE

22

DM/052805

2000.08.09

2000.02.23,
IT

23

DM/052811

2000.06.28

DITTA
FRANCESCO
PINEIDER S.P.A.,
IT
MAZZOLINI
GILBERTO, CH

UNDERBERG
KG, DE
WAVIN B.V.,
LIMITED
LIABILITY
COMPANY, NL
ILLYCAFFE
S.P.A., IT
ETABLISSEMENTS
CHEVILLOTTE,
SOCIÉTÉ
ANONYME, FR
LES
LABORATOIRES
SERVIER
(SOCIÉTÉ
ANONYME), FR
PIERRE
LANNIER SARL,
FR
CTECH AG, CH

7

8

9

10

Butelie / Bottle / Bouteille

6

09-01

1

2005.07.06

8/2000

Coş de evacuare / Drain hole / Conduit
d'évacuation

23-01

1

2005.08.02

8/2000

Pahar fără picior / Glass for a beverage /
Gobelet
Biliard / Billards / Billiards

07-01

1

2005.08.03

8/2000

06-03

3

2005.04.28

8/2000

Sticluţă cu dispozitiv de pulverizare /
Flacon avec dispositif de pulvérisation /
Small bottle with a spraying device

09-01, 07

1

2005.06.14

8/2000

Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wristwatches

10-02

6

2005.07.24

8/2000

Cutii pentru instrumente manuale, în
particular pentru lucrări de birou / Cases
for a handtool, especially for office work /
Etuis pour outils a main, en particulier
pour travaux de bureau
Dispozitiv flexibil de prezentare a imaginii
unui obiect laminat / Flexible display
device for the picture of a laminated
object / Dispositif souple de présentation
d'une image d'objet laminé
Instrumente de scris / Writing instruments
/ Instruments d'écriture

03-01

2

2005.07.10

8/2000

06-07

1

2005.06.06

8/2000

19-06

6

2005.08.09

8/2000

03-01

1

2005.06.28

8/2000

Geantă cu cureluşă / Sac a bandouliére /
Shoulder bag

1

2

3

4

24

DM/052815

2000.06.28

1999.12.28,
JP - nr. 1
1999.12.29,
JP - nr. 2-6

SONY
OVERSEAS SA,
CH

25

DM/052816

2000.07.17

2000.02.28,
CN - nr. 2
2000.01.27,
JP - nr. 1
2000.03.23,
US - nr. 4

SONY
OVERSEAS SA,
CH

26

DM/052823

2000.08.14

2000.02.16,
CN - nr. 1
2000.03.22,
JP - nr. 2

SONY
OVERSEAS SA,
CH

27

DM/052829

2000.03.29

1999.09.29,
US

28

DM/052844

2000.08.09

GÖRZ, BETTINA,
DE
TISSOT S.A., CH

29

DM/052846

2000.08.14

30

DM/052853

1999.10.11

31

DM/052859

1999.10.22

9:18

2000.07.04,
CH

5

SIEMENS
SCHWEIZ AG,
CH
SOREMARTEC
S.A., BE
SOREMARTEC
S.A., BE

6

7

8

9

10

Cititor de discuri audionumerice
combinat cu receptor şi magnetofon,
căşti, boxe acustice / Digital audio disc
player combined with radio receiver and
tape recorder; headphones; loudspeaker
box / Lecteur de disques audio numérique combiné avec récepteur et magnétophone; écouteurs; enceintes
acoustiques
Televizor cu cristale lichide, receptor
radio combinat cu ceas, cititor de discuri
audionumerice combinat cu receptor
radio şi cititor de benzi magnetice, căşti
acustice / Liquid crystal television receiver, radio receiver combined with
clock, digital audio disc player combined
with radio receiver and tape player,
loudspeaker box / Téléviseur a cristaux
liquides, récepteur radio combiné avec
horloge, lecteur de disques audio
numérique combiné avec radio récepteur
et lecteur de bandes magnétiques,
enceintes acoustiques
Receptor radio, volet pentru cartuş cu
discuri magnetooptice / Radio receiver,
shutter for magneto-optical disc cartridge /
Récepteur de radio, volet de cartouche de
disque magnéto-optique
Stilou / Writing instruments / Instruments
d'écriture
Cutie pentru ceas de mână / Boîte de
montre avec bracelet / Watch casing with
bracelet
Cutie pentru aparat informaţional / Box
for information apparatus / Boîtier pour
appareil d'information
Ambalaje / Conditionnement / Packaging

14-01, 03

8

2005.06.28

8/2000

10-01;
14-01, 03

4

2005.07.17

8/2000

14-03, 99

2

2005.08.14

8/2000

19-06

3

2005.03.29

8/2000

10-07

1

2005.08.09

8/2000

14-02

1

2005.08.14

8/2000

09-03

26

2004.10.11

8/2000

20-02

8

2004.10.22

8/2000

Panouri de prezentare / Présentoirs /
Display units

1

2

3

32

DM/052866

1999.12.23

4

33

DM/052889

2000.05.19

34

DM/052891

2000.06.05

1999.12.27,
JP - nr. 3
1999.12.28,
JP - nr. 4

35

DM/052908

2000.07.20

2000.01.26,
DE

36

DM/052909

2000.07.20

2000.01.26,
DE

37

DM/052910

2000.07.20

2000.01.26,
DE

38

DM/052911

2000.07.20

2000.01.26,
DE

39

DM/052931

2000.08.23

2000.03.22,
JP

5

TAG-HEUER
S.A., CH
DIOSNA DIERKS
& SÖHNE GMBH,
DE
SONY
OVERSEAS SA,
CH

SIEMENS
AKTIENGESELLSCHAFT, DE
SIEMENS
AKTIENGESELLSCHAFT, DE
SIEMENS
AKTIENGESELLSCHAFT, DE
SIEMENS
AKTIENGESELLSCHAFT, DE
SONY
OVERSEAS SA,
CH

6

7

8

9

10

10-02

1

2004.12.23

8/2000

24-01

1

2005.05.19

8/2000

14-01, 03

5

2005.06.05

8/2000

14-03

1

2005.07.20

8/2000

Telefon / Telephone / Téléphone

14-03

1

2005.07.20

8/2000

Telefon / Telephone / Téléphone

14-03

1

2005.07.20

8/2000

Telefon / Telephone / Téléphone

14-03

1

2005.07.20

8/2000

Cartuş pentru discuri magnetooptice /
Cartouche a disque magnéto-optique /
Magneto-optical disc cartridge

14-99

1

2005.08.23

8/2000

Ceas de mână / Wristwach / Montrebracelet
Dispozitiv de laborator / Laboratory
appliance / Appareil de laboratoire
Telecomandă pentru magnetoscop,
telefon fără fir, emiţător de raze infraroşii
pentru cititor de discuri optice, cititor de
discuri optice / Remote controller for image and sound recorder/player, wireless
telephone, infrared rays emitter for optical disc player, optical disc players /
Télécommande pour magnétoscope,
téléphone sans fil, émetteur de rayons
ainfrarouge pour lecteur de disque optique, lecteurs de disques optiques
Telefon / Telephone / Téléphone

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova
conform Aranjamentului de la Haga aranjate în ordinea claselor CIDMI
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform
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

1

2

3

4

5

03-01

DM/052696

2000.05.05

1999.12.13,
GB

03-01

DM/052776

2000.07.10

OPTOPLAST ITALIA SRL,
IT
CTECH AG, CH

03-01

DM/052811

2000.06.28

05-05

DM/052644

2000.07.26

05-06

DM/052639

2000.05.12

06-03

DM/052749

2000.04.28

1999.11.05,
FR

06-07

DM/052791

2000.06.06

1999.12.08,
GB

07-01

DM/052746

2000.08.03

9:18

MAZZOLINI GILBERTO,
CH
WESTFÄLISCHE TEXTIL GESELLSCHAFT
KLINGENTHAL & CO.
MBH, DE
FRATI LUIGI S.P.A., IT

ETABLISSEMENTS
CHEVILLOTTE, SOCIÉTÉ
ANONYME, FR
RESCHKE SEBASTIAN,
DE

ILLYCAFFE S.P.A., IT

(54)
Denumirea desenului şi modelului industrial

(28)
Nr.de desene
şi modele
industriale
7

(18)
Valabilitate

8

9

Cutii / Cases / Etuis

5

2005.05.05

8/2000

Cutii pentru instrumente manuale, în
particular pentru lucrări de birou / Cases for a
handtool, especially for office work / Etuis
pour outils a main, en particulier pour travaux
de bureau
Geantă cu cureluşă / Sac a bandouliére /
Shoulder bag
Ţesături / Fabrics / Tissus

2

2005.07.10

8/2000

1

2005.06.28

8/2000

15

2005.07.26

8/2000

Finisări laminate pentru mobilă / Laminated
finishes for furniture / Finitions laminées pour
meubles
Biliard / Billards / Billiards

3

2005.05.12

8/2000

3

2005.04.28

8/2000

Dispozitiv flexibil de prezentare a imaginii
unui obiect laminat / Flexible display device
for the picture of a laminated object /
Dispositif souple de présentation d'une image
d'objet laminé
Pahar fără picior / Glass for a beverage /
Gobelet

1

2005.06.06

8/2000

1

2005.08.03

8/2000

6

Nr. IDB

1

2

3

4

08-08

DM/052665

2000.06.28

2000.06.14,
DE

09-01
09-01,
07

DM/052734
DM/052764

2000.07.06
2000.06.14

09-03
09-05

DM/052853
DM/052618

1999.10.11
2000.05.29

09-07

DM/052674

2000.04.18

1999.10.18,
BG

STS HOLDING GRUP
OOD, BG

10-01;
14-01,
03

DM/052816

2000.07.17

2000.02.28,
CN - nr. 2
2000.01.27,
JP - nr. 1
2000.03.23,
US - nr. 4

SONY OVERSEAS SA, CH

10-02

DM/052770

2000.07.24

2000.01.26,
FR

10-02
10-07

DM/052866
DM/052844

1999.12.23
2000.08.09

PIERRE LANNIER SARL,
FR
TAG-HEUER S.A., CH
TISSOT S.A., CH

13-03

DM/052717

2000.07.12

SONY OVERSEAS SA, CH

1999.12.17,
FR

1999.12.01,
IT

5

PETER LORENZ, DE

UNDERBERG KG, DE
LES LABORATOIRES
SERVIER (SOCIÉTÉ
ANONYME), FR
SOREMARTEC S.A., BE
ILLYCAFFE S.P.A., IT

6

7

8

9

Cuier pentru cravate şi centuri / Universal
holders for neckties, belts / Porte-cravates/
ceintures
Butelie / Bottle / Bouteille
Sticluţă cu dispozitiv de pulverizare / Flacon
avec dispositif de pulvérisation / Small bottle
with a spraying device
Ambalaje/Conditionnement / Packaging
Capsulă conţinând o porţiune de cafea
măcinată şi comprimată între două părţi de
hârtie permeabilă / Bag containing a portion
of ground coffee compressed between two
waterpermeable paper elements / Capsule
contenant une portion de café moulu
comprimé entre deux parties en papier
perméables a l'eau
Dulii pentru tub de pastă de dinţi multicoloră /
Nozzles for polycoloured toothpaste tube /
Douilles pour tube de dentifrice polychrome
Televizor cu cristale lichide, receptor radio
combinat cu ceas, cititor de discuri audionumerice combinat cu receptor radio şi cititor
de benzi magnetice, căşti acustice / Liquid
crystal television receiver, radio receiver combined with clock, digital audio disc player
combined with radio receiver and tape player,
loudspeaker box / Téléviseur a cristaux liquides, récepteur radio combiné avec horloge,
lecteur de disques audio numérique combiné
avec radio récepteur et lecteur de bandes
magnétiques, enceintes acoustiques
Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wristwatches
Ceas de mână / Wristwach / Montre-bracelet
Cutie pentru ceas de mână / Boîte de montre
avec bracelet / Watch casing with bracelet
Fişă pentru cablu de emitere a razelor / Plug
for ray transmitting cable / Fiche pour câble
d'émission de rayons

4

2005.06.28

8/2000

1
1

2005.07.06
2005.06.14

8/2000
8/2000

26
1

2004.10.11
2005.05.29

8/2000
8/2000

6

2005.04.18

8/2000

4

2005.07.17

8/2000

6

2005.07.24

8/2000

1
1

2004.12.23
2005.08.09

8/2000
8/2000

1

2005.07.12

8/2000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14-01;
16-01

DM/052716

2000.07.03

2000.01.07,
JP

SONY OVERSEAS SA, CH

1

2005.07.03

8/2000

14-01;
16-01

DM/052722

2000.07.07

1

2005.07.07

8/2000

14-01,
03

DM/052815

2000.06.28

1999.12.28,
JP - nr. 1
1999.12.29,
JP - nr. 2-6

SONY OVERSEAS SA, CH

8

2005.06.28

8/2000

14-01,
03

DM/052891

2000.06.05

1999.12.27,
JP - nr. 3
1999.12.28,
JP - nr. 4

SONY OVERSEAS SA, CH

5

2005.06.05

8/2000

14-02

DM/052846

2000.08.14

2000.07.04,
CH

SIEMENS SCHWEIZ AG,
CH

1

2005.08.14

8/2000

14-03

DM/052908

2000.07.20

2000.01.26,
DE

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, DE

Cameră video cu înregistrator de bandă video
şi dispozitiv de înregistrare / reproducere
pentru element cu semiconductor / Video
camera combined with video tape recorder
and recorder/player for semiconductor
element / Caméra vidéo avec enregistreur de
bande vidéo et dispositif d'enregistrement/
reproduction pour élément a semiconducteur
Aparat electronic de fotografiat ce conţine un
ecran de control şi un dispozitiv de înregistrare / reproducere pentru element semiconductor / Electronic still camera incorporating a
monitor display and recorder / player for
semiconductor element / Appareil photographique électronique comportant un écran
de contrôle et un dispositif d'enregistrement /
reproduction pour élément semiconducteur
Cititor de discuri audionumerice combinat cu
receptor şi magnetofon, căşti, boxe acustice /
Digital audio disc player combined with radio
receiver and tape recorder; headphones;
loudspeaker box / Lecteur de disques audio
numérique combiné avec récepteur et
magnétophone; écouteurs; enceintes acoustiques
Telecomandă pentru magnetoscop, telefon
fără fir, emiţător de raze infraroşii pentru
cititor de discuri optice, cititor de discuri
optice / Remote controller for image and
sound recorder / player, wireless telephone,
infrared rays emitter for optical disc player,
optical disc players / Télécommande pour
magnétoscope, téléphone sans fil, émetteur
de rayons ainfrarouge pour lecteur de disque
optique, lecteurs de disques optiques
Cutie pentru aparat informaţional / Box for
information apparatus / Boîtier pour appareil
d'information
Telefon / Telephone / Téléphone

1

2005.07.20

8/2000

1

2

3

4

7

8

9

9:18

SONY OVERSEAS SA, CH

5

6

14-03

DM/052909

2000.07.20

2000.01.26,
DE
2000.01.26,
DE
2000.01.26,
DE
2000.02.16,
CN - nr. 1
2000.03.22,
JP - nr. 2

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,DE
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,DE
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, DE
SONY OVERSEAS SA, CH

14-03

DM/052910

2000.07.20

14-03

DM/052911

2000.07.20

14-03,
99

DM/052823

2000.08.14

14-99

DM/052931

2000.08.23

2000.03.22,
JP

SONY OVERSEAS SA, CH

16-01

DM/052645

2000.07.26

2000.01.31,
JP

SONY OVERSEAS SA, CH

19-06

DM/052726

2000.07.25

19-06

DM/052805

2000.08.09

19-06

DM/052829

2000.03.29

20-02

DM/052859

1999.10.22

SOREMARTEC S.A., BE

23-01

DM/052743

2000.08.02

24-01

DM/052889

2000.05.19

24-02

DM/052660

2000.07.28

26-05

DM/052669

2000.07.24

WAVIN B.V., LIMITED
LIABILITY COMPANY, NL
DIOSNA DIERKS &
SÖHNE GMBH, DE
SANOFI-SYNTHELABO,
SOCIÉTÉ ANONYME, FR
SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT, LI

2000.02.23,
IT
1999.09.29,
US

2000.05.25,
FR
2000.06.13,
AT

KLIO-ETERNA SCHREIBGERÄTE GMBH & CO KG,
DE
DITTA FRANCESCO
PINEIDER S.P.A., IT
GÖRZ, BETTINA, DE

Telefon / Telephone / Téléphone

1

2005.07.20

8/2000

Telefon / Telephone / Téléphone

1

2005.07.20

8/2000

Telefon / Telephone / Téléphone

1

2005.07.20

8/2000

Receptor radio, volet pentru cartuş cu discuri
magnetooptice / Radio receiver, shutter for
magneto-optical disc cartridge / Récepteur de
radio, volet de cartouche de disque magnétooptique
Cartuş pentru discuri magnetooptice /
Cartouche a disque magnéto-optique /
Magneto-optical disc cartridge
Aparat electronic de fotografiat cu monitor
încorporat pentru vizualizare / Electronic still
camera incorporating a monitor display /
Appareil photographique électronique avec
moniteur de visualisation incorporé
Stilouri / Stylos a bille / Ball-point pens

2

2005.08.14

8/2000

1

2005.08.23

8/2000

1

2005.07.26

8/2000

2

2005.07.25

8/2000

6

2005.08.09

8/2000

3

2005.03.29

8/2000

8

2004.10.22

8/2000

1

2005.08.02

8/2000

1

2005.05.19

8/2000

1

2005.07.28

8/2000

6

2005.07.24

8/2000

Instrumente de scris / Writing instruments /
Instruments d'écriture
Stilou / Writing instruments / Instruments
d'écriture
Panouri de prezentare / Présentoirs / Display
units
Coş de evacuare / Drain hole / Conduit
d'évacuation
Dispozitiv de laborator / Laboratory appliance /
Appareil de laboratoire
Seringă medicală / Seringue a usage médical /
Syringe for medical use
Pandantive pentru lustră / Pendants for
chandelier / Pendeloques pour lustre

NZ4L 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, titularul, 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.
înregistrării

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

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

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr.
IDB

DM/033810

SONY OVERSEAS S.A., CH

2

2005.08.10 (1R)

12/1997

8/2000

1
2
3
4

DM/033846
DM/034021
DM/034064

1
2
2

2005.08.16 (1R)
2005.09.01 (1R)
2005.09.06 (1R)

12/1997
12/1997
12/1997

8/2000
8/2000
8/2000

5
6
7
8

DM/034316
DM/034444
DM/034669
DM/034940

SONY OVERSEAS S.A., CH
CARTIER INTERNATIONAL B.V., NL
COMET SPORTS SPORTARTIKELVERTRIEBS
GMBH, DE
CARTIER INTERNATIONAL B.V., NL
CARTIER INTERNATIONAL B.V., NL
INVENTIO AG, CH
WESTFÄLISCHE TEXTIL-GES. KLINGENTHAL &
CO. MBH, DE

2005.10.03 (1R)
2005.10.20 (1R)
2005.11.10 (1R)
2005.12.14 (1R)

12/1997
12/1997
12/1997
12/1997

8/2000
82000
8/2000
8/2000

9

DM/035189

1
5
1
53 (1, 5, 8, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29,
30, 32, 34, 38, 40, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 73,
74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87)
2 (5, 6)

2006.01.15 (1R)

12/1997

8/2000

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DM/035286
DM/035288
DM/035289
DM/035290
DM/035291
DM/035339
DM/035400
DM/035451
DM/035454
DM/035546
DM/035604

2006.01.24 (1R)
2006.01.24 (1R)
2006.01.24 (1R)
2006.01.24 (1R)
2006.01.24 (1R)
2006.01.30 (1R)
2006.01.11 (1R)
2006.02.06 (1R)
2006.02.06 (1R)
2006.02.16 (1R)
2006.02.22 (1R)

12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997

8/2000
8/2000
8/2000
8/2000
8/2000
8/2000
8/2000
8/2000
8/2000
8/2000
8/2000

21
22

DM/035609
DM/036572

7
4 (1, 2, 3, 5)
6
2
5
3
1
7
1
2
17 (4, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 26, 27, 28, 30,
31,32, 33)
2
1

2006.02.22 (1R)
2005.08.03 (1R)

12/1997
12/1997

8/2000
8/2000

9:18

WESTFÄLISCHE TEXTIL-GES. KLINGENTHAL &
CO. MBH, DE
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
UPPER TEN TABAK HOLDING B.V., NL
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
PELIKAN PRODUKTIONS AG., CH
WESTFÄLISCHE TEXTIL-GES. KLINGENTHAL &
CO. MBH, DE
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
HEATHER COLYER ROSS, CH

MDMD-BOPI 3/2001

VIII
Modific=ri intervenite ]n statutul juridic
al cererilor sau titlurilor de protec\ie
ale obiectelor de proprietate
industrial=

Î

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.

I

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, 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.
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TZ9A 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.
1

Nr.
depozit
3

Nr. titlului
de protecţie

Nr.
BOPI
5

Date iniţiale

Mărci

001467

1531
3366
3384
3385

1/1995
6/1995
3/1996
3/1996
3/1996

(730) CHIVAS BROTHERS
LIMITED, GB
111/113 RENFREW
ROAD, PAISLEY, SCOŢIA

(730) CHIVAS BROTHERS,
GB
111/113 Renfrew Road,
Paisley PA3 4DY, Scoţia

2

Marcă

002421
002187
002417

(730) CHIVAS BROTHERS,
GB
111/113 Renfrew Road,
Paisley PA3 4DY, Scoţia

002418
002420

3386
3387

3/1996
3/1996

Marcă

002419

1155

3/1995

5

Mărci

6

Mărci

002419
001467
002421
002187
002417
002418
002420
003790

1155
1531
3366
3384
3385
3386
3387
2756

003791

2757

003792

2878

003793

2879

003794

2880

003799

2881

003800

2910

003801

2911

3/2001
3/2001
3/2001
3/2001
3/2001
3/2001
3/2001
1/1996
6/1996
1/1996
6/1996
1/1996
6/1996
1/1996
6/1996
1/1996
6/1996
1/1996
6/1996
1/1996
6/1996
1/1996
6/1996

(730) CHIVAS BROTHERS
LIMITED, ALSO TRADING
AS THE HIGHLAND
BONDING CO., GB
111/113 RENFREW
ROAD, PAISLEY, SCOŢIA
(730) CHIVAS BROTHERS
LIMITED, ALSO TRADING
AS JOSEPH E.SEAGRAM
& SONS (SCOTLAND)
AND AS WILLIAM
LONGMORE & CO., GB
111/113 RENFREW
ROAD, PAISLEY, SCOŢIA
(730) CHIVAS BROTHERS
LIMITED, also trading as
William Longmore & Co.,
GB
111/113 Renfrew Road,
Paisley, Scoţia
(730) CHIVAS
BROTHERS, GB
111/113 Renfrew Road,
Paisley PA3 4DY, Scoţia

3

Mărci

4

004247

4224

1

OPI
2

4

6/1996
12/1996

6

(730) HELENE CURTIS,
INC, CORPORAŢIA
STATULUI ILLINOIS, US
325 NORTH WELLS
STREET, CHICAGO,
ILLINOIS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Date modificate
7

(730) CHIVAS BROTHERS,
GB
111/113 Renfrew Road,
Paisley PA3 4DY, Scoţia

(730) CHIVAS BROTHERS,
GB
111/113 Renfrew Road,
Paisley PA3 4DY, Scoţia

(730) CHIVAS 2000, GB
111/113 Renfrew Road,
Paisley, Scoţia

(730) HELENE CURTIS,
INC., CORPORAŢIA
STATULUI DELAWARE, US
501 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19809,
Statele Unite ale Americii

(730) HELENE CURTIS,
INC., corporation of the
State of Illinois, US
325 North Wells Street,
Chicago, Illinois, Statele
Unite ale Americii
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3

4

5

6

7

1

Mărci

004346
004437

3033
3034

2/1996
2/1996

(730) 200 Southwest 34th
Street, Renton, Washington
98055, Statele Unite ale
Americii

8

Marcă

007141

5679

1/1998
7/1998

9

Cerere
de
înregistrare a
mărcii
Mărci

007488

-

4/1999

(730) 400 STRANDER
BOULEVARD, SEATTLE,
WASHINGTON 98188,
STATELE UNITE ALE
AMERICII
(730) Întreprinderea mixtă
"CRICOVA-ACOREX" S.A.
(Moldova, SUA,
Singapore), MD
Str. Mitropolit G.
Bănulescu-Bodoni, nr. 45,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(730) S.A. "PURCARI",
MD
MD-4229, Purcari, Ştefan
Vodă, Republica Moldova

008372

7078

(730) Naturwaren oHG
Dr. Peter Theiss, DE

(730) Dr. Theiss Naturwaren
GmbH, DE

008373

7079

008380

7080

008381

7081

008382

7082

008383

7083

Cerere
de
înregistrare
a mărcii
Cerere
de
înregistrare
a mărcii

008771

-

10/1999
3/2000
10/1999
3/2000
10/1999
3/2000
10/1999
3/2000
10/1999
3/2000
10/1999
3/2000
1/2000

(730) Întreprinderea de
stat "Struguraş" din
Nisporeni, MD

(730) SA "Nis-Struguraş",
MD

008779

-

9/1999

(540)

(540)

Marcă

009020

7586

5/2000
11/2000

(730) 3000 Hanover Street,
Palo Alto, California 943041181, Statele Unite ale
Americii

(730) 395 Page Mill Road,
Palo Alto, California 94306,
Statele Unite ale Americii

10

11

12

13

98

2

7

(730) Întreprinderea mixtă
"CRICOVA-ACOREX" S.A.,
MD
Str. P. Ungureanu
nr. 3, MD-2084, comuna
Cricova, mun. Chişinău,
Republica Moldova
(730) "Purcari-Vin" S.A., MD
MD-4229, Purcari, judeţul
Tighina, Republica Moldova

MDMD-BOPI 3/2001
1

2

14

Cerere
de
brevet
de
invenţie

3

97-0171

4

5

-

12/1998

6

7

(72) Hăbăşescu Ion, MD
Bd. Dacia nr. 12, bloc 1,
ap. 18, MD-2043, Chişinău,
Republica Moldova

(72) Hăbăşescu Ion, MD
Bd. Dacia nr. 12, bloc 1,
ap. 18, MD-2043, Chişinău,
Republica Moldova

Gusarov Ghenadie, MD
Bd. Moscova nr. 9, bloc 2,
ap. 24, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

Gusarov Ghenadie, MD
Bd. Moscova nr. 9, bloc 2,
ap. 24, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

Şumila Alexandru, MD
Str. Puşchin nr. 52, ap. 17,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

Şumila Alexandru, MD
Str. Puşchin nr. 52, ap. 17,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

Olexiuc Anatolie, MD
Str. Matei Basarab nr. 5,
bloc 3, ap. 6, MD-2045,
Chişinău, Republica
Moldova

Olexiuc Anatolie, MD
Str. Matei Basarab nr. 5,
bloc 3, ap. 6, MD-2045,
Chişinău, Republica Moldova

Cerempei Valerian, MD
MD-4641, satul Sofrîncani,
judeţul Edineţ, Republica
Moldova

FA1A
Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI
în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie
Nr.
crt.

1
2
3

Cod ST. 3
OMPI
MD
SE
MD

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

Data retragerii

(41)
Nr. BOPI

98-0109
98-0144
99-0280

1998.05.12
1996.10.03
1999.12.16

2001.01.19
2001.01.17
2001.01.17

11/1999
12/1999
-

FC2A
Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, data respingerii cererii, numărul BOPI
în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie
Nr.
crt.
1
2
3

Cod ST. 3
OMPI
MD
MD
MD

(21)
Nr. depozit
97-0300
97-0301
97-0302

(22)
Data depozit
1997.07.18
1997.07.18
1997.07.18

Data respingerii
2001.01.25
2001.02.23
2001.01.21

(41)
Nr. BOPI
4/1999
4/1999
4/1999
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Revalidări
Se restabileşte valabilitatea brevetului nr. 1181, având titularii: Şoşnicov Valerii, RU; Ancudinova
Galina, MD; Digolean Maria, MD şi data depozit 1998.08.26.

Anulări
1. În baza hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 2000.09.29 referitor la cererea de
înregistrare a mărcii cu nr. depozit 008976 şi data depozit 1999.11.25, se anulează decizia de
înregistrare a mărcii cu nr. 7468 din 2000.07.04.
2. În legătură cu reexaminarea cererilor de înregistrare a mărcilor cu nr. depozit 007876,
007877, 007878 şi data depozit 1998.06.05, în baza contractului de cesiune nr. 263 din 2000.11.29,
se anulează şi se consideră nevalabile deciziile de înregistrare a mărcilor cu nr. 6577, 6578, 6579,
din 1999.07.19 publicate în BOPI nr. 8/1999.

TK9A Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul depozitului,
numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate
Nr.

OPI

crt.

1

Nr.
depozit

Marcă

000353

Nr.
titlului de
protecţie

22

Nr.

Publicat

Se va citi

BOPI

4/1994

(511)(510)

(511)(510)

…

…

11 - frigidere, congelatoare,
combinaţii de frigidere şi
congelatoare, plite de bucătărie
şi diverse plite, cuprinse în
clasa 11, cuptoare cu
microunde, tichiuri de
absorbţie, maşini de fabricare a
gheţii, dispozitive de reducere
a umidităţii, de condiţionare a
aerului, de curăţat aerul, de
încălzire a apei, talgere-grile,
aparate şi instalaţii de uscat
lenjerie;

11 - frigidere, congelatoare,
combinaţii de frigidere şi
congelatoare, plite de
bucătărie şi diverse plite,
cuprinse în clasa 11,
cuptoare cu microunde,
tichiuri de absorbţie, maşini
de fabricare a gheţii,
dispozitive de reducere a
umidităţii, dispozitive de
încălzire, de condiţionare a
aerului, de curăţat aerul, de
încălzire a apei, talgere-grile,
aparate şi instalaţii de uscat
lenjerie;

…

…
2
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Marcă

008409

7480

3/2000

(511)(510)

(511)(510)

8/2000

01 - …; preparate, fluide şi
uleiuri pentru înlăturarea
varului, spumei, crustei, apei
de var, uleiului, grăsimii, cerii,
cernelii, cărbunelui, noroiului
(murdăriei), mucegaiului,
solului (pământului), murdăriei
pătrunsă adânc şi vopselelor;

01 - …; preparate, fluide şi
uleiuri pentru înlăturarea
varului, spumei, crustei, apei
de var, uleiului, grăsimii,
cerii, cernelii, cărbunelui,
murdăriei, mucegaiului,
solului, murdăriei pătrunse
adânc şi vopselelor; …;

…

…
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06 - …; supape metalice,
nefiind piese de maşini; inele
de blocare; inele pentru chei;

06 - …; supape metalice,
nefiind piese de maşini; inele
pentru chei;

…

…

19 - …; plăci de faianţă (ţiglă)
nemetalică; …;

19 - …; plăci de faianţă
nemetalică; …;

…

…

36 - …; patronaj (sponsorizare)
financiar;

36 - …; sponsorizare
financiară;

37 - …; montarea, repararea şi
deservirea tehnică a
mecanismelor (maşinilor); …;

37 - …; montarea, repararea
şi deservirea tehnică a
mecanismelor; …;

39 - …; remorcarea vehiculelor,
staţii (parcări) pentru
automobile; …;

39 - …; remorcarea
vehiculelor, staţii de parcare
pentru automobile; …;

…

…

42 - …; testări (control) pentru
descoperirea anterioară a
deteriorărilor zăcămintelor de
petrol şi rafinăriilor de petrol,
echipamentului şi sistemelor;
…; servicii consultative
profesioniste în vederea
lubrifierii, înregistrării şi
întreţinerii motoarelor şi
utilajelor (maşinăriei); …;
servicii de acordare în vederea
exploatării proprietăţii
industriale şi intelectuale,
prestarea (acordarea)
serviciilor de franşiză incluse
în clasa 42.

42 - …; testări pentru
descoperirea anterioară a
deteriorărilor zăcămintelor de
petrol şi rafinăriilor de petrol,
echipamentului şi sistemelor;
…; servicii consultative
profesioniste în vederea
lubrifierii, înregistrării şi
întreţinerii motoarelor şi
utilajelor; …; servicii de
acordare în vederea
exploatării proprietăţii
industriale şi intelectuale,
prestarea serviciilor de
franşiză incluse în clasa 42.
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VIII
Contesta\
Contesta\ii examinate
la Comisia de Apel a AGEPI

Î

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 reprezentanţii în
proprietate industrială) sau de către persoane terţe.

I

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 professional representatives) or by third
parties.
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Apel
a AGEPI în ianuarie 2001
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data depozitului, solicitantul,
denumirea titlului de protecţie, data şi obiectul contestaţiei, contestatarul,
data examinării contestaţiei, rezultatul soluţionării contestaţiei
Nr.
crt.

Nr. şi data
depozitului

Solicitantul /
Titularul

Denumirea
titlului de
protecţie

Data
depunerii şi
obiectul
contestaţiei

1

000419
1994.01.03

TUTUN-CTC
S.A., MD

DOINA
(marcă
combinată)

2

006329
1997.03.20

3

007949
1998.06.30

Combinatul de
Produse
alimentare din
Bălţi,
Întreprinderea
de Stat, MD
ANHEUSERBUSCH,
INCORPORATED, o corporaţie din Statul
Missouri, US

2000.11.06
privind
recunoaşterea nulităţii
înregistrării
mărcii
2000.10.12
privind
restabilirea
termenului de
achitare a
taxei
2000.12.13
privind
decizia de
respingere a
cererii de
înregistrare

4

703349
1998.10.19

HERMES
INTERNATIONAL, FR

AMAZONIA
(marcă
combinată)

5

0215
1998.07.08

Societatea cu
Răspundere
Limitată
“Drancor”, MD

Îngheţată
(model
industrial)

Marcă
figurativă

BUD
(marcă
combinată)

2000.12.27
privind
decizia de
respingere a
cererii de
înregistrare
2000.09.11
împotriva
valabilităţii
modelului
industrial

Contestatarul

Data
examinării
contestaţiei

Rezultatul
soluţionării
contestaţiei

Primăria
comunei Doina,
jud. Cahul, MD

2001.01.25

Contestaţia a
fost respinsă
integral

Combinatul de
Produse
alimentare din
Bălţi,
Întreprinderea
de Stat, MD
ANHEUSERBUSCH,
INCORPORATED, o
corporaţie din
Statul Missouri,
US
HERMES
INTERNATIONAL, FR

2001.01.25

Contestaţia a
fost
satisfăcută
integral

2001.01.25

Contestaţia a
fost
satisfăcută
integral,
marca a fost
înregistrată

2001.01.25

Contestaţia a
fost respinsă
integral

Î.M. MoldoIordaniană
“Amir” SRL,
MD

2001.01.25

Contestaţia a
fost respinsă
integral
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IX
Monitor

Î

n acest capitol sunt publicate acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului General al
AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

I

n this Chapter there are published acts issued by the President, Parliament and Government of the
Republic of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the General Director of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base
thereof.
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Comunicat

Î

n scopul stabilirii taxelor pentru modificarea sau

Regulamentul privind aplicarea taxelor

completarea contractelor de licenţă înregistrate

pentru servicii în domeniul protecţiei obiectelor

la AGEPI, în conformitate cu pct. 25 al

proprietăţii industriale se modifică după cum

Regulamentului privind înregistrarea contractelor de

urmează: pct. 53 din Anexa 2 “Taxele pentru

licenţă referitor la obiectele proprietăţii industriale în

alte servicii în domeniul protecţiei obiectelor

Republica Moldova şi în baza ordinului nr. 18 din

proprietăţii industriale”, va avea următorul

13.02.2001 emis de Directorul General al AGEPI,

cuprins:

Nr. d/o

Servicii cu semnificaţie juridică

Cuantumul taxelor
salarii minime

1
53

2
Înscrierea modificărilor

dolari SUA

3

4

20

200

în contractul înregistrat

În vederea înlăturării divergenţelor dintre pct. 7

industriale, din pct. 7 al Regulamentului privind

al Regulamentului privind înregistrarea contractelor

înregistrarea contractelor de licenţă referitor la

de licenţă referitor la obiectele proprietăţii industriale

obiectele proprietăţii industriale se exclude textul “În

!

în Republica Moldova şi pct. 3, Secţiunea I a

cazul în care o parte contractantă este persoană

Regulamentului privind aplicarea taxelor pentru

fizică sau juridică din Republica Moldova, taxa se

servicii în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii

achită în lei”.
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X
Materiale
de informare din domeniul
propriet=\ii intelectuale

C

apitolul 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.

T

he 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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Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea
internaţională a depozitului microorganismelor
în scopul asigurării protecţiei prin brevete
Tratatul de la Budapesta a fost adoptat la 28 aprilie 1977 în cadrul Conferinţei Diplomatice de la Budapesta. Tot
Conferinţa a stabilit şi Regulamentul de aplicare a Tratatului de la Budapesta.
La 1 februarie 2001, 49 de state, printre care şi Republica Moldova, erau membre ale Tratatului de la Budapesta.

Esenţa şi principalele avantaje ale Tratatului de la Budapesta
Generalităţi
! Pentru obţinerea unui brevet este necesar a

dezvălui esenţa invenţiei, care este expusă, de
regulă, într-o descriere. Dacă, însă, invenţia se
referă la un microorganism sau la un alt material
biologic sau se referă la utilizarea microorganismului
în agricultură, alimentaţie, industria farmaceutică etc.
şi acesta nu este accesibil publicului larg, descrierea
este insuficientă pentru dezvăluirea invenţiei. De
aceea, în majoritatea ţărilor pentru brevetarea unor
atare invenţii este necesară şi depunerea unui
eşantion de microorganism la o autoritate
specializată, întrucât oficiile de proprietate

industrială nu dispun de echipamentul necesar
pentru examinarea, conservarea şi reproducerea de
microorganisme, acesta fiind foarte costisitor.
Depunerea microorganismelor la o autoritate
specializată este necesară pentru a ocroti aceste
microorganisme de mediul înconjurător, dar şi pentru
a ocroti însuşi mediul de unele microorganisme.
! În cazul în care se depune o cerere de brevet în

mai multe ţări concomitent, procedura de depunere a
microorganismelor ar trebui repetată în fiecare ţară.
Pentru a evita aceasta, a fost semnat acest Tratat.

Esenţa Tratatului şi a Regulamentului
! Statele contractante care permit sau cer să se
facă depozitul de microorganisme în scopul
asigurării protecţiei prin brevete recunosc ca fiind
valabil, pentru această procedură, depozitul unui
microorganism efectuat la o autoritate de depozit
internaţional. Cu alte cuvinte, depozitarea la orice
autoritate de depozit internaţional este suficientă
pentru brevetarea microorganismelor la oficiile
naţionale şi regionale de proprietate industrială.
! În sensul prezentului Tratat, autoritate de
depozit internaţional este o instituţie ştiinţifică, care
poate asigura conservarea microorganismelor.
Pentru a avea dreptul la statut de autoritate de
depozit internaţional, o instituţie de depozit trebuie
să fie situată pe teritoriul unui Stat contractant şi
trebuie să beneficieze de asigurări date de către
acest Stat în conformitate cu care această instituţie
îndeplineşte şi va continua să îndeplinească
condiţiile enumerate la Articolul 6 alineatul 2).
Aceste asigurări pot fi date, de asemenea, de o
organizaţie interguvernamentală de proprietate
industrială, în acest caz instituţia de depozit trebuie să

fie situată pe teritoriul unui Stat membru al acestei
organizaţii. OEB a prezentat asemenea asigurări. De
menţionat că în prezent 33 de instituţii au obţinut
statutul de autoritate de depozit internaţional.
! Regulamentul conţine prevederi detaliate
(Regula 11) cu privire la cine şi când are dreptul să
primească eşantioane ale microorganismului
depozitat. Aşadar, depozitarul are dreptul la un
eşantion de microorganism depus de el însuşi. El
poate autoriza remiterea unui eşantion de microorganism oricărei persoane fizice sau juridice la
cererea acesteia. Oficiul de proprietate industrială al
oricărui stat contractant sau al oricărei organizaţii
interguvernamentale de proprietate industrială poate
solicita şi primi un eşantion de microorganism în
scopul brevetării.
! Tratatul şi Regulamentul de aplicare conţin
dispoziţii conform cărora în cazul când autoritatea
de depozit internaţional nu mai poate să remită
eşantioane ale microorganismului depus,
depunătorul are dreptul să efectueze un depozit nou;
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care permit încetarea sau limitarea statutului de
autoritate de depozit internaţional, dacă aceasta nu
mai corespunde cerinţelor; care cer ca toate
microorganismele depuse să fie transmise la o altă
autoritate de depozit internaţional, dacă cea
precedentă a încetat exercitarea funcţiilor privind
microorganismele; care stabilesc conţinutul
adeverinţelor cu privire la microorganisme eliberate
solicitantului de autoritatea de depozit internaţional;
care prevăd controlul şi eliberarea unei declaraţii
privind viabilitatea microorganismului depus; care
reglementează procedura de percepere a taxelor
pentru fiecare depozit pentru o perioadă de 30 de
ani, pe parcursul căreia acest microorganism trebuie

să fie conservat; care stabilesc statutul şi rolul
special al unor organizaţii interguvernamentale.
! Statele părţi la prezentul Tratat sunt constituite în
Uniunea de la Budapesta. Uniunea are o Adunare,
care este compusă din Statele membre ale Uniunii.
Sarcinile de bază ale Adunării sunt menţinerea şi
dezvoltarea Uniunii şi implementarea prevederilor
Tratatului, inclusiv modificarea unor dispoziţii ale
Tratatului şi Regulamentului, limitarea sau încetarea
statutului unei autorităţi de depozit internaţional.
Unele sarcini administrative se execută cu sprijinul
Biroului Internaţional al OMPI. Uniunea prevede, de
asemenea, posibilitatea revizuirii Tratatului,
convocând conferinţe de revizuire.

Ghidul privind depozitul de microorganisme în conformitate
cu Tratatul de la Budapesta
Ghidul prezintă într-o formă sistematizată informaţii
privind procedura şi cerinţele referitoare la
depozitarea microorganismelor şi oferă sfaturi utile
persoanelor care depun microorganisme în scopul
brevetării, pe de o parte şi persoanelor care doresc

să primească eşantioane ale acestor
microorganisme, pe de altă parte. Ghidul este
actualizat anual şi poate fi accesat pe internet pe
site-ul OMPI: http://www.wipo.int

Principalele avantaje ale Tratatului
! Unul din avantajele Tratatului este simplificarea

procedurii de brevetare şi reducerea riscului biologic,
rezultat din remiterea microorganismelor în câteva
ţări. Prin crearea unor depozite internaţionale se

amplasată autoritatea şi sunt adresate tuturor
Statelor contractante ale Uniunii de la Budapesta.
Dacă, însă, aceste obligaţii nu se respectă, Statele
contractante pot să retragă statutul de autoritate de
depozit internaţional.

micşorează concomitent şi costul depozitului în
comparaţie cu costul pentru depozitarea în mai

! Tratatul nu cere în mod obligator constituirea

multe ţări.

unui depozit internaţional în statele contractante.

! Securitatea depunătorului sporeşte datorită

! Tratatul conţine prevederi financiare. Statele
contractante nu sunt obligate să plătească o
contribuţie în contul Biroului Internaţional OMPI
pentru activitatea acestuia în legătură cu Uniunea.

faptului că instituţiile care devin autorităţi de depozit
internaţional îşi asumă nişte obligaţii, care sunt
asigurate de Statul pe teritoriul căruia este

Ratificarea şi aderarea laTratat
! În conformitate cu articolul 15 (1) al Tratatului,
orice stat membru al Uniunii internaţionale pentru
Protecţia Proprietăţii Industriale (Uniunea de la
Paris) poate să devină parte la Tratatul de la
Budapesta.
!

Statele care au semnat Tratatul pot deveni părţi la
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acest Tratat prin depunerea instrumentelor de ratificare. Statele care nu au semnat acest Tratat pot
deveni părţi prin depunerea instrumentelor de aderare.
! În conformitate cu art. 15, instrumentele de
aderare sau de ratificare trebuie depuse la Directorul
General OMPI.
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OMPI informează
La 2 ianuarie 2001 Guvernul Saintei Lucia a depus
instrumentele de aderare la Convenţia cu privire la
protecţia intereselor producătorilor de fonograme
împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor
lor.
Convenţia va intra în vigoare cu privire la Saint Lucia
la 2 aprilie 2001.

Guvernul Republicii Lituania a depus la 26 ianuarie
curent instrumentele de aderare la Convenţia
internaţională pentru ocrotirea drepturilor
interpreţilor, ale producătorilor de fonograme şi ale
organizaţiilor de difuziune. Convenţia va intra în
vigoare cu privire la Republica Lituania începând cu
data la care se va produce numărul necesar de
aderări sau ratificări cum este prevăzut în art. 29 al
Convenţiei menţionate mai sus.

La 1 februarie 2001 Guvernul României a depus
instrumentele de aderare la Convenţia internaţională
pentru ocrotirea drepturilor interpreţilor, ale
producătorilor de fonograme şi ale organizaţiilor de
difuziune. Convenţia va intra în vigoare cu privire la

România începând cu data la care se va produce
numărul necesar de aderări sau ratificări cum este
prevăzut în art. 29 al Convenţiei menţionate mai sus.

Guvernul României a depus la 1 februarie 2001
instrumentele de aderare la Acordul OMPI cu privire
la dreptul de autor. Acordul nominalizat va intra în
vigoare cu privire la România începând cu data la
care se va produce numărul necesar de aderări sau
ratificări după cum se cere în art. 20 al Acordului
menţionat mai sus.
La 7 februarie 2001 Guvernul Republicii Ecuador a
depus instrumentele de aderare la Tratatul de
Cooperare în domeniul Brevetelor (PCT). Tratatul
nominalizat va intra în vigoare cu privire la Republica
Ecuador cu începere de la 7 mai 2001.

La 15 februarie 2001 Guvernul Uniunii Myanmar a
depus instrumentele de aderare la Convenţia pentru
instituirea OMPI.
Convenţia va intra în vigoare cu privire la Uniunea
Myanmar la 15 mai 2001.

Reuniunile OMPI
prevăzute pentru aprilie-noiembrie 2001
1.

Reuniunea Comitetului privind Programul şi
Bugetul (25 - 27 aprilie).

8.

Sesiunea a 4-a a Grupului de lucru privind reforma constituţională (18 - 21 iunie).

2.

Sesiunea 1-îi a Comitetului Interguvernamental
în problemele Proprietăţii Intelectuale, Resurselor
Genetice, Cunoştinţelor Tradiţionale şi Folclorului
(30 aprilie - 3 mai).

9.

Sesiunea a 2-a a Comitetului Consultativ cu
privire la Realizarea Drepturilor de Proprietate
Industrială (ACE/IP) (25 - 29 iunie).

10. Sesiunea a 6-a a Comitetului Permanent privind

3.

Sesiunea a 6-a a Comitetului Permanent privind
Dreptul de Autor şi Drepturile Conexe (7 - 11 mai).

Dreptul Mărcilor, Desenelor şi Modelelor Industriale şi Indicaţiilor Geografice (10 - 14 septembrie).

4.

Sesiunea a 5-a a Comitetului Permanent privind
Dreptul Brevetelor (14 - 19 mai).

11. Sesiunea a 4-a Comitetului privind Programul şi

5.
6.

Adunarea privind reforma PCT (21 - 25 mai).

12. A 2-a Conferinţă Internaţională OMPI privind

Sesiunea Extraordinară a Comitetului Coordonator OMPI (31 mai - 1iunie).

Comerţul Electronic şi Proprietatea Intelectuală
(19 - 21 septembrie).

7.

Sesiunea a 2-a a Grupului de lucru privind
modificările Regulamentului de aplicare a
Aranjamentului şi Protocolului de la Madrid
(11 - 15 iunie).

13. Runda a 36-a a Adunării Generale OMPI (24

Bugetul OMPI (17 - 19 septembrie).

septembrie - 3 octombrie)

14. Sesiunea a 6-a a Comitetului Permanent privind
Dreptul Brevetelor (5 - 16 noiembrie).
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Colecţia CD-ROM a AGEPI
Doriţi să obţineţi urgent informaţia necesară
despre invenţiile create sau protejate în
Republica Moldova?
Vreţi să ştiţi cu exactitate ce prevede
legislaţia naţională a Republicii Moldova
în materie de proprietate industrială?
Nimic mai simplu! Trebuie doar să utilizaţi
colecţia de discuri optice editate de AGEPI
care conţine:

#

Inven\ii create ]n Republica Moldova
]n anii 1963-1992.
Index bibliografic
# Inven\ii protejate ]n Republica
Moldova. 1993-1999
(la nivel de date bibliografice,
rezumate, revendic=ri, descrieri,
figuri [i desenele)

# Legisla\ia Republicii Moldova

]n domeniul protec\iei propriet=\ii
industriale
(]n limbile rom`n=, englez=,
francez= [i rus=)
REŢINEŢI:

Puteţi utiliza
sau procura aceste discuri optice
la Biblioteca AGEPI.
RELAŢII LA TEL.:

centrala

interior

44-32-53,
44-31-39,
49-30-16;
2-28

Stimaţi manageri,
Grupul prestare servicii AGEPI
vă ajută în orice problemă
ce ţine de protecţia proprietăţii
industriale!

NOI VĂ AJUTĂM SĂ:
"

verificaţi existenţa unor obiecte de proprietate industrială identice sau similare;

"

evitaţi riscul de contrafacere;

"

comercializaţi drepturile de proprietate
industrială;

efectuăm diverse cercetări documentare

"

asupra oricărui obiect de proprietate
industrială protejat în Republica Moldova
sau în alte ţări,

evaluaţi obiectele de proprietate
industrială;

"

elaboraţi planuri de afaceri bazate pe
exploatarea obiectelor de proprietate
industrială;

"

propagaţi obiectele de proprietate
industrială în publicaţiile noastre;

"

participaţi la târgurile şi expoziţiile
internaţionale specializate.

LA PREŢURI REZONABILE:

"

"

acordăm asistenţă metodică şi
consultaţii juridice,

"

furnizăm informaţii privind
documentaţia, termenele şi procedura de
obţinere a titlurilor de protecţie.

Solicitaţi-ne în orice problemă
ce ţine de protecţia proprietăţii industriale!
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Publicitate ! Anun\uri ! Publicitate ! Anun\uri ! Publicitate ! Anun\uri ! Publicitate

Important !
Biblioteca AGEPI vă oferă imense

"

posibilităţi de a vă documenta operativ în orice
domeniu al proprietăţii industriale prin cele mai
moderne mijloace şi din cele mai valoroase
surse.
Fondul bibliotecii conţine circa 25 mii
exemplare, dintre care mai mult de 4200 pe CDROM.

Biblioteca AGEPI:
$%este depozitarul Colecţiei Naţionale de Brevete,

LA BIBLIOTECA AGEPI MAI PUTEŢI:

"

consulta culegeri de acte legislative şi
normative, tratate şi convenţii
internaţionale în domeniu;

"

procura Buletinul Oficial de Proprietate
Industrială, publicaţiile “Intellectus”,
“AGEPI Consultă”, “AGEPI Expo”, “Bursa
Invenţiilor”, culegeri de legi şi de literatură
metodică, CD-urile editate de AGEPI;

"

comanda copiile materialelor care vă
interesează, inclusiv ale descrierilor de
invenţii;

"

beneficia de consultanţă şi ajutor în

dispune de colecţii de literatură specializată
structurate conform obiectelor de proprietate
industrială, de literatură metodico-ştiinţifică, cu
caracter juridic, informativ-cognitiv etc;
$%are o sală de lectură comodă şi dotată

pentru obţinerea informaţiei de pe diferite
suporturi.
VIZITATORII AU ACCES LA:

"

"

bazele de date specializate pe CD-ROM
de la OMPI, OEB, din Austria, Germania,
SUA, Elveţia, Japonia, Slovenia, Benelux
etc.

domeniul protecţiei proprietăţii industriale.

descrierile invenţiilor şi modelelor de
utilitate protejate în Republica Moldova şi
în străinătate;
buletinele oficiale de proprietate industrială
din 32 de ţări şi de la 4 organizaţii
internaţionale;

VĂ AŞTEPTĂM!
PROGRAM:

LUNI - VINERI: 9.00 - 16.00
SÂMBĂTĂ: 9.00 - 14.00
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