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Cronica AGEPI
Republica Moldova a devenit parte la încă
două Aranjamente internaţionale în
domeniul protecţiei proprietăţii industriale

Seminar bilateral OSIM-AGEPI la Suceava

Cu începere de la 5 aprilie curent au intrat în vigoare

de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a

referitor la Republica Moldova Aranjamentul de la

Republicii Moldova (AGEPI) pe 18-19 aprilie curent la

Lisabona privind protecţia denumirilor de origine a

sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava,

produselor şi înregistrarea lor internaţională şi

România, s-a desfăşurat un Seminar bilateral cu

Aranjamentul de la Madrid privind reprimarea indicaţiilor

genericul “Protecţia mărcilor şi indicaţiilor

de provenienţă falsă sau înşelătoare a produselor.

geografice în România şi Republica Moldova”.

Necesitatea aderării Republicii Moldova la

În cadrul reuniunii au fost tratate aspecte legate de

aranjamentele în cauză a fost dictată de statutul său de

continuarea cooperării dintre OSIM şi AGEPI, evoluţia

membră a Organizaţiei Mondiale de Comerţ şi a altor

legislativă în domeniul proprietăţii industriale în

În baza Acordului de Colaborare dintre Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM) şi Agenţia

acorduri administrate de Organizaţia Mondială de

România şi Republica Moldova, noile tendinţe

Proprietate Intelectuală (OMPI).

internaţionale cu privire la aderarea la unele tratate
administrate de OMPI.

Geneva-2001

Participanţii au analizat premisele directoare ale

6 medalii de aur, 22 de argint şi 12 de bronz
pentru 45 de invenţii prezentate - acestea sunt

Programului comun de lucru pentru 2001 şi alte aspecte

roadele culese de inventatorii moldoveni la Salonul

două ţări.

comune privind protecţia proprietăţii industriale în cele

Internaţional de Invenţii, Tehnici şi Produse Noi de la
Geneva, ediţia anului 2001. Pentru rezultate
excepţionale în anumite domenii şi pentru cicluri
relevante de invenţii delegaţia noastră a fost distinsă şi
cu 5 premii speciale ale Juriului internaţional. De
menţionat că la ediţia din 1999 inventatorii din republică
au obţinut 43 de medalii, dintre care 10 de aur, 18 de
argint şi 15 de bronz, iar în 2000 din cele 37 de invenţii
demonstrate de Republica Moldova, 9 au fost apreciate
cu aur, 11 cu argint şi 14 cu bronz.

Simpozionul Internaţional “Lecturi AGEPI”
În acest an Simpozionul Internaţional

“Lecturi AGEPI” la cea de-a 4-a ediţie, s-a derulat
concomitent cu sărbătorirea Zilei Mondiale a
Proprietăţii Intelectuale – 26 aprilie. Au participat
specialişti de la Oficiul de Invenţii şi Mărci din
România, de la Institutul de Proprietate Industrială din
Ucraina, de la centrele universitare ale Republicii
Moldova şi de la AGEPI. La Simpozion au fost puse în

La actuala expoziţie de la Geneva au fost încununate cu

dezbatere probleme privind:

aur invenţiile elaborate de Ion Toderaş, Valeriu Rudic,



situaţia curentă şi direcţiile de dezvoltare ale

Aurelian Gulea, Nina Samusi, Constantin Spânu, Ştefan

sistemului naţional de protecţie a proprietăţii

Odagiu. De un succes deosebit la publicul vizitator s-au

industriale,

bucurat exponatele prezentate de inventatorii Ion
Bostan, Gheorghe Nicolau. Invenţiile prezentate de
echipa noastră au concurat cu circa 600 de lucrări
provenite din 40 de ţări.



concepte psihanalitice ale procesului de creaţie,



probleme actuale ale examinării cererilor de brevet



oportunitatea protecţiei resurselor genetice şi

de invenţie,

AGEPI a acordat premii speciale unor inventatori din
Belgia, Polonia, Ungaria, România, Croaţia.

biodiversităţii,


marca,

După cum ne-a comunicat dl Aurelian Gulea,
Coordonator naţional din partea Republicii Moldova



transmiterea drepturilor asupra obiectelor de
proprietate industrială,

pentru PALEXPO (Salonul geneviez), reprezentanţii
Ungariei, României şi Poloniei şi-au exprimat dorinţa de

protecţia soiurilor de plante; numele de domeniu şi



avantaje ale rezolvării extrajudiciare a problemelor

a participa la Expoziţia Internaţională Specializată

contencioase în domeniul proprietăţii industriale

“INFOINVENT-2001” de la Chişinău din toamna curentă.

etc.
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Informa\ie general=

B

uletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă. Capitole
speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, 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
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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 shall attest to
the priority date, the authorship and the exclusive right of patent owners in the invention. An invention
may be patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application.
The patent application shall be filed with the Agency directly or through a representative in industrial
property, 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.
Data concerning the filed patent applications, the inventions according to which patents are granted
and issued in accordance with the national procedure are published in the BOPI.
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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) Filing date of the application
(23) Date of exhibition priority
(31) Number of the priority application
(32) Filing date of 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 an earlier patent application to which the present patent document has
been divided up
(71) Name of the applicant, the two - letter code of the
country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
(72) Name of the inventor, the two - letter code of the
country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
(73) Name of the holder, the 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 representative in industrial property
(85) Date of 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, the 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, the 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 substantive 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 substantive examination (A pub-

G1 –

3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, without

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

substantive 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
substantive 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 accordance with Article 26 of the Law on Patents for Inventions 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 applications 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)

a 2000 0161 (13) A

prostatei, osteoporoza, afecţiunea cardiovas-

(51)
(22)

A 61 K 31/445; C 07 D 409/12
2000.07.28

culară, hiperlipidemia, tulburări ale SNC şi boala
Alzheimer, prevenirea cancerului mamar şi

(31)
(32)

60/147,642; 60/146,184; 60/149,820
1999.08.06; 1999.07.29; 1999.08.19

activarea colinacetiltransferazei.

(33)
(71)

US
ELI LILLY AND COMPANY, US

Revendicări: 19

(72)

BUSH Julie Kay, US; CONRAD Preston
Charles, US; FLOM Merlyn Gerard, US

(74)
(54)

Glazunov Nicolai
Hidrat cristalin de hidroclorură de 6-hidroxi-

12

*
(54)

*

Crystalline hydrate of 6-hydroxy-3-(4-[2(piperidin-1-il)ethoxy]phenoxy)-2-(4-

3-(4-[2-(piperidin-1-il)etoxi]fenoxi)-2-(4metoxifenil)benzo[b]tiofen, procedeu de

methoxyphenyl)benzo[b]thiophen hydrochloride, process for obtaining thereof, phar-

obţinere a lui, compoziţie farmaceutică care
îl conţine, utilizarea lui pentru inhibarea

maceutical composition containing it, use
thereof for inhibition of pathological states

stărilor patologice şi activarea colinacetiltransferazei
(57)

*

(57)

and activation of choline acetyltransferase
The present invention relates to pharmaceutical

Prezenta invenţie se referă la tehnologiile
farmaceutice, în special la o formă cristalină

technology, particularly to a new crystalline form
of 6-hydroxy-3-(4-[2-(piperidin-1-il)ethoxy]phe-

nouă de hidroclorură de 6-hidroxi-3-(4-[2(piperidin-1-il)etoxi]fenoxi)-2-(4-metoxi-

noxy)-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophen
hydrochloride, process for obtaining thereof and

fenil)benzo[b]tiofen, la un procedeu de
obţinere a ei şi la o compoziţie care o conţine.

composition containing it.
The problem which the present invention solves

Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie
este obţinerea unei forme noi cristaline de

consists in obtaining a new crystalline form of
arzoxifen not containing organic solvent in the

arzoxifen care nu ar conţine solvent organic în
reţeaua cristalină şi care ar putea fi reprodusă

crystalline network and which may be reproduced and effectively obtained on commercial

şi obţinută eficient la scară comercială.
Hidratul cristalin de hidroclorură de 6-hidroxi-

scale.
The crystalline hydrate of 6-hydroxy-3-(4-[2-

3-(4-[2-(piperidin-1-il)etoxi]fenoxi)-2-(4metoxifenil)benzo[b]tiofen, F-III, este un

(piperidin-1-il)ethoxy]phenoxy)-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophen hydrochloride, F-

compus cu un grad înalt de cristalizare.
Compoziţia farmaceutică cu conţinut de acest

III, is a compound having a high degree of crystallinity. The pharmaceutical composition con-

compus mai include unul sau mai mulţi
purtători, diluanţi sau excipienţi, estrogen,

taining the said compound also includes one or
more carriers, diluents or substitutes, estrogen,

progestină, un inhibitor al aromatazei, un analog al hormonului care eliberează hormonul

progetin, aromatase inhibitor, a hormone analog releasing the luteinizing hormone and an

luteinizant şi un inhibitor al acetilcolinesterazei. Procedeul de obţinere a compusului

acetylcholine esterase inhibitor. The process for
obtaining the above-mentioned compound pro-

menţionat prevede cristalizarea hidroclorurii
de 6-hidroxi-3-(4-[2-(piperidin-1-il)etoxi]fenoxi)-

vides for crystallization of 6-hydroxy-3-(4-[2(piperidin-1-il)ethoxy]phenoxy)-2-(4-methoxy-

2-(4-metoxifenil)benzo[b]tiofen din amestec
de izopropanol şi apă, raportul fiind de 1,9:1,

phenyl)benzo[b]thiophen hydrochloride of a
mixture of isopropanol and water, the ratio be-

mai potrivit fiind de 2,5 şi 5,6: l, cel mai potrivit
fiind de 3 şi 5,6 : l.

ing of 1,9:1, more suitable of 2,5 and 5,6:1, the
most suitable of 3 and 5,6:1.

Compusul se poate utiliza pentru inhibarea
stărilor patologice asociate cu deficienţa de es-

The compound may be used for inhibition of
pathological states associated with estrogen

trogen, cum ar fi fibroza uterină, endometrioza,
restenoza, cancerul estrogen-dependent

deficiency, such as uterine fibrosis, endometriosis, restenosis, estrogen-dependent cancer (in-

(inclusiv cancerul mamar şi cancerul uterin),
cancerul de prostată, hiperplazia benignă a

cluding breast cancer and uterine cancer), prostate cancer, the prostate benign hyperplasia, os-

teoporosis, cardiovascular affection, hyper-

Compusul se poate utiliza pentru inhibarea

lipemia, disorders of the CNS and Alzheimer’s
disease, prevention of breast cancer and acti-

stărilor patologice asociate cu deficienţa de estrogen, cum ar fi fibroza uterină, endometrioză,

vation of choline acetyltransferase.

proliferarea celulelor musculare netede
aortale, restenoza, cancerul estrogen-depen-

Claims: 19

dent (inclusiv, cancerul mamar şi cancerul
uterin), cancerul de prostată, hiperplazia

(21)
(51)

a 2000 0162 (13) A
A 61 K 31/445; C 07 D 409/12

(22)
(31)

2000.07.28
60/146,286; 60/147,570; 60/149,773

(32)
(33)

1999.07.29; 1999.08.06; 1999.08.19
US

(71)
(72)

ELI LILLY AND COMPANY, US
BUSH Julie Kay, US; CONRAD Preston
Charles, US; FLOM Merlyn Gerard, US; LUKE
Wayne Douglas, US

(74)
(54)

benignă a prostatei, osteoporoza, afecţiunea
cardiovasculară, hiperlipidemia, tulburări ale
SNC şi boala Alzheimer, prevenirea cancerului
mamar şi reglarea colinacetiltransferazei
(ChAT).
Revendicări: 16
*
*
(54)

Glazunov Nicolai
Hidrat cristalin de hidroclorură de 6-hidroxi-

stărilor patologice şi activarea colinacetiltransferazei
(57)

Prezenta invenţie se referă la tehnologiile
farmaceutice, în special la o formă cristalină
nouă de hidroclorură de 6-hidroxi-3-(4-[2(piperidin-1-il)etoxi]fenoxi)-2-(4-metoxifenil)benzo[b]tiofen, la un procedeu de obţinere
a ei şi la compoziţiile care o conţin.
Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie
este obţinerea unei forme noi cristaline de
arzoxifen, care nu ar conţine solvent organic în
reţeaua cristalină şi care ar putea fi reprodusă
şi obţinută eficient la scară comercială.
Hidratul cristalin de hidroclorură de 6-hidroxi-3(4-[2-(piperidin-1-il)etoxi]fenoxi)-2-(4-metoxifenil)benzo[b]tiofen, F-1, este un compus cu un
grad înalt de cristalizare. Compoziţia farmaceutică cu conţinut de acest compus mai include
unul sau mai mulţi purtători, diluanţi sau
excipienţi şi, opţional, estrogen, progestină, un
inhibitor al aromatazei, un analog al LHRH şi un
inhibitor al acetilcolinesterazei (AChE). Procedeul de obţinere a compusului menţionat
prevede cristalizarea hidroclorurii de 6-hidroxi3-(4-[2-(piperidin-1-il)etoxi]fenoxi)-2-(4-metoxifenil)benzo[b]tiofen din tetrahidrofuran.

Crystalline hydrate of 6-hydroxy-3-(4-[2(piperidin-1-il)ethoxy]phenoxy)-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophen hydrochloride,
process for obtaining thereof, pharmaceu-

3-(4-[2-(piperidin-1-il)etoxi]fenoxi)-2-(4metoxifenil)benzo[b]tiofen, procedeu de
obinere a lui, compoziţie farmaceutică care
îl conţine, utilizarea lui pentru inhibarea

*

tical composition containing it, use thereof
for inhibition of pathological states and
(57)

activation of choline acetyltransferase
The present invention relates to pharmaceutical technology, particularly to a new crystalline
form of 6-hydroxy-3-(4-[2-(piperidin-1-il)ethoxy]
phenoxy)-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]
thiophen hydrochloride, process for obtaining
thereof and composition containing it.
The problem which the present invention
solves consists in obtaining a new crystalline
form of arzoxifen not containing organic solvent
in the crystalline network and which may be reproduced and effectively obtained on commercial scale.
The crystalline hydrate of 6-hydroxy-3-(4-[2(piperidin-1-il)ethoxy]phenoxy)-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophen hydrochloride, F-1, is
a compound having a high degree of crystallinity. The pharmaceutical composition containing the said compound also includes one or
more carriers, diluents or sibstitutes, and,
optionally, estrogen, progestin, aromatase inhibitor, LHRH analog and an acetylcholine
esterase (AChE) inhibitor. The process for
obtaining the above-mentioned compound provides for crystallization of 6-hydroxy-3-(4-[2(piperidin-1-il)ethoxy]phenoxy)-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophen hydrochloride of tetrahydrofuran.
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and accumulating - of a lesser diameter, the wall
part of the body between them being made
conic. The game is additionally provided with a
removable elastic ring, on the interior part of
which there are made two diametrically opposed
prominences, placed into the wall slots of the
accumulating compartment. Into the collapsible
compartment there are placed play-balls, being
coloured in different colours and on their surface
there are applied distinctive signs.
The result consists in increasing the attractiveness.

The compound may be used for inhibition of
pathological states associated with estrogen
deficiency, such as uterine fibrosis, endometriosis, proliferation of aortal, smooth
muscular cells, restenosis, estrogen-dependent cancer (including breast cancer and uterine cancer), prostate cancer, the prostate benign hyperplasia, osteoporosis, cardiovascular affection, hyperlipemia, disorders of the
CNS and Alzheimer’s disease, prevention of
breast cancer and activation of choline acetyltransferase (ChAT).

Claims: 2
Fig.: 3

Claims: 16

(21)
(51)

99-0188 (13) A
A 63 F 7/04, 9/04

(22) 1999.06.25
(71)(72) Işcenco Vasile, MD
(54)
(57)

Joc
Invenţia se referă la fabricarea jocurilor.
Esenţa invenţiei constă în aceea că jocul
conţine un corp cav transparent, care printr-un
perete despărţitor în formă de clapetă rotativă
este divizat în două compartimente: de
colectare - de diametru mai mare şi de
acumulare - de diametru mai mic, partea de
perete a corpului dintre ele fiind executată
conică. Jocul este dotat suplimentar cu un inel
elastic detaşabil, pe partea interioară a căruia
sunt executate două proeminenţe plane
amplasate diametral opus, amplasate în
tăieturile peretelui compartimentului de

(21) 99-0195 (13) A
(51) A 63 F 7/04, 9/04
(22) 1999.07.07
(71)(72) Işcenco Vasile, MD
(54) Joc
(57) Invenţia se referă la fabricarea jocurilor.
Jocul conţine un corp cav cilindric transparent,
în partea superioară a căruia este fixat un element de ghidare cu orificii conice. Corpul este
închis cu un capac transparent, iar între ele cu
posibilitate de rotaţie în jurul axei proprii este
instalat un perete despărţitor executat în formă
de disc cu orificii, la periferia căruia este
executată o proeminenţă, situată în tăietura din
peretele corpului. În corp sunt amplasate liber
bile de joc de diferite culori, pe suprafeţele
cărora sunt aplicate semne distinctive.
Rezultatul constă în sporirea atractivităţii.

acumulare. În compartimentul de colectare
sunt amplasate liber bilele de joc care sunt

Revendicări: 2
Figuri: 3

colorate în diferite culori, iar pe suprafeţele lor
sunt aplicate semne distinctive.

*

Rezultatul constă în sporirea atractivităţii.
(54)
(57)

Revendicări: 2
Figuri: 3
*
*
(54)
(57)

*

Game
The invention relates to games production.
Summary of the invention consists in the fact
that the game contains a hollow transparent
body, being divided by a partition into two compartments: collapsible - of a greater diameter

14

*

*

Game
The invention relates to games production.
The game contains a cylindrical hollow transparent body, in the upper part of which it is fixed a
guiding member with conic openings. The body
is closed with a transparent cover and between
them with the possibility of rotation about its axis
there is installed a partition made in the form of a
disk with openings, in the periphery of which it is
made a prominence, placed into the slot of the
body wall. Into the body there are freely placed

play-balls of different colours, on the surface of
which there are applied distinctive signs.
The result consists in increasing the attractiveness.

(21)

99-0139 (13) A

(51)
(22)

F 03 D 9/00
1999.03.23

Claims: 2
Fig.: 3

(57)

(71)(72) Grigor Feodor, MD
(54) Motor eolian
Invenţia se referă la instalaţiile pentru transformarea energiei cinetice a vântului în energie
mecanică şi poate fi utilizată pentru obţinerea
energiei electrice.

(21) 99-0138 (13) A
(51) F 03 D 9/00
(22) 1999.04.23
(71)(72) Grigor Feodor, MD
(54) Motor eolian
(57) Invenţia se referă la instalaţiile pentru transformarea energiei cinetice a vântului în energie
mecanică şi poate fi utilizată pentru obţinerea
energiei electrice.
Esenţa invenţiei constă în aceea că motorul eolian conţine o instalaţie de captare a vântului
montată pe axul lui, ce include două discuri
amplasate paralel şi palete arcuite fixate între ele,
totodată muchia exterioară a paletei este situată
la periferia discurilor, iar cea interioară la o
distanţă de 0,25…0,30 raze ale discului de la ax.
Rezultatul constă în ridicarea eficacităţii
funcţionării.
Revendicări: 1
Figuri: 2

montată pe axul lui, ce include două discuri
amplasate paralel şi palete arcuite fixate între
ele, totodată muchia exterioară a paletei este
situată la periferia discurilor, iar cea interioară
la o distanţă de 0,25…0,30 raze ale discului
de la ax. În partea centrală este situată camera de ardere a combustibilului lichid sau
gazos.
Rezultatul constă în posibilitatea de dirijare a
procesului de funcţionare.
Revendicări: 1
Figuri: 8
*
*
(54)
(57)

*
*
(54)
(57)

Esenţa invenţiei constă în aceea că motorul
eolian conţine o instalaţie de captare a vântului

*

*

Windmill
The invention relates to plants for the conversion of wind kinetic energy into the mechanical one and may be used for electric energy ob-

Windmill
The invention relates to plants for the conversion
of wind kinetic energy into the mechanical one
and may be used for electric energy obtaining.
Summary of the invention consists in the fact
that the windmill contains a wind receiving plant
mounted on its axle, including two disks placed
in parallel and arched blades fixed between
them, the external edge of the blade being
placed in the periphery of the discs and the internal one - being 0,25…0,30 disk radius distant
from the axle.
The result consists in increasing the effectiveness of operation.

taining.
Summary of the invention consists in the fact

Claims: 1
Fig.: 2

Claims: 1

that the windmill contains a wind receiving
plant mounted on its axle, including two disks
placed in parallel and arched blades fixed between them, the external edge of the blade
being placed in the periphery of the disks and
the internal one - being 0,25…0,30 disk radius
distant from the axle. Into the central part it is
placed the liquid or gaseous fuel combustion
chamber.
The result consists in the possibility of controlling the operation process.

Fig.: 8
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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 30 aprilie 2001 pentru
neîndeplinirea cel puţin a uneia dintre condiţiile prevăzute de art. 4-8 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 may file with the AGEPI a written reasoned declaration of opposition to
any decision to grant a patent within six months as from April 30, 2001 if any one of the conditions set out in Articles 4 to 8 of the Law on Patents for Inventions No 461/1995, amended and
completed by the Law No 1079-XIV, in force as from December 14, 2000, has not been met.
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(11) 1641 (13) F1
(51) A 01 H 1/04
(21) 98-0245
(22) 1998.12.08
(71)(73) Institutul de Genetică al Academiei de Ştiinţe
a Republicii Moldova, MD
(72) Buiucli Petru, MD; Rotaru Silvia, MD
(54) Metodă de apreciere a productivităţii
soiurilor de grâu dur de toamnă
(57) Invenţia se referă la agricultură şi poate fi
utilizată la aprecierea productivităţii soiurilor de
grâu dur de toamnă.
Esenţa invenţiei constă în aceea că metoda
propusă include analiza elementelor productivităţii spicelor de pe lăstarii secundari,
determinându-se numărul şi gradul lor de
dezvoltare, numărul boabelor şi masa a 1000
boabe din spice, împlinirea şi gradul de nivelare
a boabelor, iar ca productive sunt apreciate
soiurile la care indicii acestor elemente sunt
apropiaţi de indicii spicelor principale.
Rezultatul invenţiei constă în sporirea preciziei
de apreciere a productivităţii grâului dur de
toamnă.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Method of determining the productivity of
durum winter wheat varieties
The invention relates to agriculture and may be
used for determining the productivity of durum
winter wheat varieties.
Summary of the invention consists in the fact
that the proposed method includes analysis of
productivity elements of the secondary stem
ears, with that it is determined the quantity and
degree of development thereof, the quantity
and mass of 1000 grains therein, filling and leveling of the grains, and as productive there are
estimated varieties to which indexes of the said
elements are close to indexes of the main
stems.
The result of the invention consists in increasing the accuracy of determining the productivity of durum winter wheat.
Claims: 1

(11) 1642 (13) F1
(51) A 01 H 4/00
(21) 98-0246
(22) 1998.12.08
(71)(73) Institutul de Genetică al Academiei de Ştiinţe
a Republicii Moldova, MD
(72) Cravcenco Oxana, MD; Palii Andrei, MD;
Lâsicov Valeriu, MD
(54) Procedeu de obţinere a plantelor regenerante de porumb
(57) Invenţia se referă la agricultură, în particular la
selecţia şi genetica plantelor şi poate fi utilizată
pentru obţinerea plantelor regenerante de porumb
numai cu organe de reproducere feminine.
Procedeul propus include separarea embrionilor imaturi de porumb la 10…12 zile după
polenizare, cultivarea lor în decurs de 14 zile
până la formarea calusului pe mediu nutritiv
Murashige-Skooge, ce conţine acid 2,4diclorfenoxiacetic, recultivarea calusului obţinut
pe acelaşi mediu nutritiv până la obţinerea
calusului embriogen, iar plante regenerante de
porumb se obţin prin cultivarea calusului
embriogen pe mediu nutritiv Murashige-Skooge
ce conţine acid 2,4-diclorfenoxiacetic în
concentraţie de 1,0…2,0 mg/L.
Rezultatul invenţiei constă în mărirea frecvenţei
de obţinere a plantelor regenerante de porumb
cu organe de reproducere feminine.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Process for obtaining corn regenerating
plants
The invention relates to agriculture, particularly
to plant selection and genetics, and may be
used for obtaining corn regenerating plants
merely with female reproductive organs.
The proposed process includes separation of
immature embryos on the 10...12 day after pollination, cultivation thereof during 14 days on
Murashige-Skooge nutrient medium, containing
2,4-dichlorophenoxyacetic acid, till callus formation, recultivation of the obtained callus on
the same medium till obtaining of embryogenic
callus and the corn regenerating plants are
obtained by cultivation of the embryogenic callus on Murashige-Skooge medium, containing
2,4-dichlorophenoxyacetic acid in a concentration of 1,0...2,0 mg/L.
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The result of the invention consists in increasing the frequency of obtaining corn regenerating plants merely with female reproductive organs.
Claims: 1

(11) 1643 (13) F1
(51) A 23 B 7/00
(21) 99-0210
(22) 1999.07.20
(71)(72)(73) Nicolaeva Diana, MD; Bondarciuc Lidia,
MD; Şleagun Galina, MD
(54) Procedeu de obţinere a desertului de prune
conservat
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi
anume la procedeul de obţinere a produsului de
desert conservat pe baza prunelor uscate.
Procedeul propus include umplerea prunelor
uscate umectate fără sâmburi cu miez de nucă,
aşezarea lor într-un recipient, turnarea siropului, ce conţine alcool, cu concentraţia
substanţelor uscate solubile de 66…74% determinate refractometric la temperatura de
75…107°C şi închiderea ermetică.
Rezultatul invenţiei constă în reducerea
posibilităţii zaharisirii produsului în timpul
păstrării lui.
Revendicări: 5
*
*
(54)
(57)

Process for production of preserved plum
dessert
The invention relates to food industry, namely
to a process for production of preserved desert
product on base of dried plums.
The proposed process includes stuffing of dried
moistened stoneless plums with nut kernel,
placing thereof into the tare, filling with syrup,
containing alcohol, having a concentration of
dry soluble substance of 66…74%
refractometrically determined at a temperature
of 75…107°C, and sealing thereof.
The result of the invention consists in reducing
the possibility of product candying during its
storage.
Claims: 5
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*

(11) 1644 (13) B2
(51) A 23 N 15/00
(21) 99-0143
(22) 1999.05.05
(71)(73) Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Construcţii
Tehnologice pentru Mecanizarea şi Electrificarea Complexului Agroindustrial, MD
(72) Hăbăşescu Ion, MD; Gaina Anton, MD; Balaban
Nicolae, MD; Raicov Victor, MD
(54) Subansamblu de acţionare a rolelor maşinii
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
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.
Rezultatul constă în excluderea articulaţiilor
cardanice şi transmisiilor prin melc.
Revendicări: 1
Figuri: 2
*
*
(54)
(57)

*

Roll drive assembly of the corn cutting machine
The invention relates to food industry, namely
to machines for corn cutting in the milky ripeness phase.
The assembly contains shafts with rollers 8 and
9 and drive shafts 10 and 11, coupled between
them by conic gearings 12 and 13. The shafts
with rollers 8 and 9 are installed in separate
bodies 14 and 15. The ends, opposed to the
frontal ends of the shafts with rollers, are articulated to the drive shafts 10 and 11, and the frontal ends are joined between them by a lever sys-

tem 17, including a lever 24 with two equal
arms, installed between the shafts with rollers
on a fixed axle 23, placed in a horizontal plane
with the sickle head, and the ends thereof being articulated to the shafts bodies by means
of tie-rods 27 and 28, equal in length. The assembly is also provided with a spring for convergence of the frontal ends and a convergence
limiter.
The result consists in exclusion of the Cardan
joints and worm gearings.
Claims: 1
Fig.: 2

(54)
(57)

Nasal speculum
The invention relates to medicine, namely to
otorhinolaryngology.
The nasal speculum contains two dilatory jaws
with handles, joined by means of a screw for
fixation of the jaw open position. One of the
handles is provided with a spherical joint, one
of the members of which is made in the form of
a rod. The rod free end is installed with the
possibility of displacing into an elastic
headband, which is fixed to the head of the
patient.
The result consists in the nasal speculum
safe fixation on the head of the patient for
preventing trauma of the nose during operation.
Claims: 3
Fig.: 4

(11) 1645 (13) F1
(51) A 61 B 1/24, 1/32, 17/24
(21) a 2000 0020
(22) 2000.01.26
(71)(73) Maniuc Mihai, MD
(72) Maniuc Mihai, MD; Ababii Ion, MD; Topor Boris,
MD; Belocur Mihail, MD; Maţarin Nichifor, MD;
Gusac Liviu, MD
(54) Specul nazal
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
otorinolaringologie.
Speculul nazal conţine două fălci dilatatoare cu
mânere, unite printr-un şurub de fixare a poziţiei
deschise a fălcilor. Unul dintre mânere este
dotat cu o articulaţie sferică, un element al
căreia este executat în formă de tijă. Capătul
liber al tijei este instalat cu posibilitate de
deplasare într-o curea elastică, care se fixează
de capul bolnavului.
Rezultatul constă în fixarea sigură a speculului
nazal de capul bolnavului pentru preîntâmpinarea traumatizării nasului în timpul operaţiei.
Revendicări: 3
Figuri: 4
*
*

*

(11) 1646 (13) F1
(51) A 61 B 5/00
(21) 99-0238
(22) 1999.09.21
(71)(73) Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
“Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova,
MD
(72) Moroz Petru, MD
(54) Metodă de determinare a unghiului de
deformitate de varus în maladia Blount la
copii
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
ortopedia pediatrică.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează radiografia membrului inferior din faţă de
la articulaţia genunchiului până la treimea
medie a gambei. Apoi de pe schiagrama
obţinută se determină axa medie diafizară şi
cea epifizară proximală, de asemenea axa
zonei fizare proximale a tibiei. După care
unghiul de deformitate de varus se calculează
prin următoarea formulă:
K = (90o – a) + b,
în care:
K este unghiul de deformitate de varus,
90o – ungiul dintre axa medie diafizară a tibiei
şi axa zonei fizare proximale a tibiei în normă,
a – unghiul dintre axa medie diafizară a tibiei
şi axa zonei fizare proximale a tibiei pe
schiagramă,
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b – unghiul dintre axa medie diafizară a tibiei
şi axa zonei epifizare proximale a tibiei pe
schiagramă
Revendicări: 1

Revendicări: 2

*
*
(54)
(57)

Method of determining the varus deformity
angle in Blount’s disease to children
The inventions relates to medicine, particularly
to children’s orthopedics.
Summary of the invention consists in the fact
that it is made the radiography of the lower
extremity at the front, from the knee joint up to
the midthird of the shin. Then, according to the
obtained skiagram it is determined the medium
diaphysial and proximal epiphysial axis, as well
as the axis of the tibia proximal physial zone.
After what, the varus deformity angle is calculated according to the following formula:
K = (90° – a) + b,
where:
K is the angle of the varus deformity,
90° – the angle between the tibia medium diaphysial axis and the axis of the tibia proximal
physial zone to normal,
a – the angle between the tibia medium diaphysial axis and the axis of the tibia proximal physial
zone on the skiagram,
b – the angle between the tibia medium diaphysial axis and the axis of the tibia proximal epiphysial zone on the skiagram.
Claims: 1

(11) 1647 (13) F1
(51) A 61 K 35/78; A 61 P 29/02
(21) a 2000 0070
(22) 2000.02.15
(71)(72)(73) Şepeli Diana, MD
(54) Procedeu de prelucrare a masei vegetale de
salbia de muscat Salvia sclarea şi aplicarea
ei în tratamentul bolilor aparatului locomotor
(57) Invenţia se referă la medicina practică şi se
foloseşte pentru tratamentul balneologic al
bolilor aparatului locomotor.
Esenţa invenţiei constă în aceea că după
hidrodistilarea cu vapori fierbinţi a masei
vegetale mărunţite de salbie de muscat Salvia
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*
(54)

(57)

*

Process for clary sage Salvia sclarea plant
mass treatment and utilization thereof for
treatment of the locomotor apparatus
The invention refers to the practical medicine
and is used for balneologic treatment of the locomotor apparatus.
Summary of the invention consists in, that after hydrodistillation of the reduced to fragments
clary sage Salvia sclarea plant mass with hot
steam it is realized its drying by ventilation at
the humidity of no more than 18% and its further reducing to fragments. The obtained plant
mass is used for locomotor apparatus treatment.
Claims: 2

(11) 1648 (13) F1
(51) B 01 D 46/02, 50/00
(21) 99-0189
(22) 1999.07.02
(71)(73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Covaliov Victor, MD; Cocoulin Vladimir, MD
(54) Instalaţie de captare a prafului
(57) Invenţia se referă la instalaţiile de captare a
prafului din gaze şi poate fi aplicată în diverse
ramuri ale industriei, de exemplu, la întreprinderile din industria mobilei şi alte
întreprinderi ale industriei de prelucrare a
lemnului.
Instalaţia de captare a prafului include două
niveluri de epurare a fluxului de gaz prin
intermediul utilizării unui separator inert la
primul nivel, al unei baterii de filtre din pânză
cu buncăr de acumulare la nivelul doi. Noutatea
invenţiei constă în aceea că separatorul situat
în partea de sus a instalaţiei este executat în
formă de spirală, racordul de intrare al separatorului şi separatorul au în secţiune formă
dreptunghiulară pe toată lungimea lor, racordul
de ieşire al separatorului este conectat cu
buncărul de acumulare prin intermediul unei
pâlnii şi al unei conducte situate coaxial,

totodată buncărul de acumulare amplasat sub
bateria de filtre este înzestrat cu un mecanism
elicoidal cu acţionare electrică, iar bateria de
filtre este instalată pe un bloc cu arcuri, pe axa
căruia este fixat un mecanism excentric, unit cu
acţionarea electrică.
Rezultatul constă în sporirea gradului de epurare
a aruncărilor gazoase de particule pulverulente
cu grad diferit de dispersare şi densitate.

(72)
(54)
(57)

Revendicări: 1
Figuri: 2
*
*
(54)
(57)

*

Device for dust collection
The invention refers to a device for collection
of dust from gases and may be used in different branches of industry, e.g. in the furniture making industry and other wood-working enterprises.
The device for dust collection includes two-level
purification of the gas flow by utilization of an inert
separator on the first level and a battery of tissue filters with an accumulation bunker on the
second one. Novelty of the invention consists in,
that the separator installed in the upper device
part is made as a spiral, the separator inlet pipe
and the separator have in the section rectangular shape along the length thereof, the separator outlet pipe is connected to the accumulating
bunker by the funnel and the pipeline, mounted
coaxial, the accumulating bunker situated under
the filters battery is provided with a screw mechanisms having an electric drive, and the filters
battery is mounted on the spring unit, on the axis
of which it is fixed an eccentric device, connected
to the electric drive.
The result consists in increasing the degree of
purification of gas effluents from the powdery
particles having different dispersion and density degree.
Claims: 1
Fig.: 2

(11) 1649 (13) F2
(51) C 02 F 1/62
(21) 99-0123
(22) 1999.03.17
(71)(73) Universitatea de Stat din Moldova, MD

Covaliov Victor, MD; Covaliova Olga, MD; Duca
Gheorghe, MD
Procedeu de purificare a apelor reziduale de
ionii metalelor grele
Invenţia se referă la procedeele de purificare a
apelor reziduale de ionii metalelor grele.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se propune
un procedeu de purificare a apelor reziduale de
ionii metalelor grele, care include tratarea lor la
pH 6…8 cu reagenţi reducători în următorul
raport, mol/L:
borhidrură de sodiu
0,05…0,06
hipofosfit de sodiu
0,25…0,30
aldehidă formică
0,60… 0,70
hidrazină
0,30… 0,40
Procedeul de purificare se efectuează în fluxul
de ape reziduale la o viteză liniară a fluxului de
0,2…0,3 m/min şi o densitate volumetrică a
fluxului termic de 20…30 W/dm3 generat de
câmpul electromagnetic cu frecvenţa 60…74 kHz
pe suprafaţa catalizatorului. În calitate de
catalizator se foloseşte aliajul Ni-Zn, care se
obţine prin procesul electrochimic de sedimentare
pe suprafaţa plasei de oţel cu mărimea celulei
0,5…2,0 mm. Dozarea reagenţilor reducători se
realizează în raportul masic de (1,5…2,0) : 1 la
conţinutul total de ionii ai metalelor grele.
Rezultatul constă în sporirea gradului de
purificare a apelor reziduale şi în micşorarea
consumului de materiale şi energie pentru
realizarea procesului de purificare.
Revendicări: 4
*
*

(54)
(57)

*

Process for purification of waste waters
from heavy metals ions
The invention refers to process for purification
of waste waters from heavy metals ions.
Summary of the invention consists in, that it is
proposed a process for waste water purification
from heavy metals ions by means of chemical
reagent-reducers used at pH 6...8 in the following ratio, mol/L:
sodium hydroboron
0,05…0,06
sodium hypophosphite
0,25…0,30
formic aldehyde
0,60…0,70
hydrazine
0,30…0,40.
The process is realized in the flow at linear velocity of the water flow of 0,2…0,3 m/min and
the heat flow volume density of 20…30 W/dm3
formed by the electomagnetic field, frequency
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of 60…74 kHz on the catalyst surface. As a
catalyst it is used the nickel-zinc alloy, deposed
by the electrochemical deposition on the steel
mesh with cell dimension of 0,5...2,0 mm. The
reagent reducers solution is dosed so that the
mass ratio thereof to the heavy metals ions total content composes (1,5…2,0) : 1.
The results consists in increasing the degree of
waste water purification and in decreasing the
materials and power consumption for carrying
out the purification process.

(54)

(57)

Claims: 4

(11) 1650 (13) F1
(51) C 07 F 1/08; A 61 K 31/30
(21) 99-0270
(22) 1999.12.06
(71)(73) Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
“Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova,
MD
(72) Prisacari Viorel, MD; Ţapcov Victor, MD;
Buraciova Svetlana, MD; Bârcă Maria, MD
(54) 3,5-Dibromsalicilidentiosemicarbazidopiridincupru care manifestă activitate antistafilococică şi antistreptococică
(57) Invenţia se referă la chimia combinaţiilor coordinative ale metalelor de tranziţie şi anume la
3,5-dibromsalicilidentiosemicarbazidopiridincupru, care manifestă activitate antistafilococică şi antistreptococică, datorită căreia el
poate fi utilizat în medicină ca preparat
antimicrobian.
Esenţa invenţiei constă în obţinerea 3,5dibromsalicilidentiosemicarbazidopirimidincuprului cu formula:

Rezultatul invenţiei constă în lărgirea spectrului
de compuşi care manifestă activitate antistafilococică şi antistreptococică.
Revendicări: 1
*
*

22

*

3,5-Dibromsalicylidenethiosemicarbazidopyridinecopper possessing antistaphylococcia and antistreptococcia activity
The invention refers to the chemistry of transitional metals coordinative compounds, namely
to the 3,5-dibromsalicylidenethiosemicarbazidopyridinecopper possessing antistaphylococcia and antistreptococcia activity owing to
which it can be used in medicine as antimicrobial remedy.
Summary of the invention consists in preparation of 3,5-dibromsalicylidenethiosemicarbazidopyridinecopper of formula:

The result of the invention consists in widening the spectrum compounds possessing
antistaphylococcia and atistreptococcia activity.
Claims: 1

(11)
(51)

1651 (13) F2
C 12 N 1/14; A 01 N 63/04; C 12 G 1/18 // C 12
N 1/14; C 12 R 1:645
(21) 96-0242
(22) 1995.01.27
(31) 940463
(32) 1994.01.31
(33) FI
(85) 1996.08.29
(86) PCT/FI95/00042, 1995.01.27
(87) WO 95/20646, 1995.08.03
(71)(73) KEMIRA AGRO OY, FI
(72) TAHVONEN Risto Tapio, FI; KESKINEN Milja
Tuulikki, FI; LAHDENPERA Marja-Leena, FI;
SEISKARI Pekka Tapani, FI; TEPERI Esa Petri,
FI; TUOMINEN Ulla Anita, FI
(74) Glazunov Nicolai
(54) Tulpini de fungi Nectria pityrodes Montagne
care manifestă proprietăţi fungicide şi
procedeu de screening al lor, biofungicid,
compoziţie biofungicidă şi metodă de
inhibare a infecţiei fungice

(57)

Invenţia se referă la producţia plantelor şi poate
fi utilizată pentru combaterea biologică a bolilor
plantelor.
Esenţa invenţiei constă în aceea că sunt
propuse tulpinile noi ale genului Nectria
pityrodes Montagne J76, J1431, J1432, MOS1
şi ROS2 pentru combaterea infecţiilor fungice
la plante. Invenţia se referă, de asemenea, la
un procedeu de screenind a acestor microorganisme pentru combaterea biologică a bolilor
plantelor şi la o metodă de inhibare a infecţiilor
fungice. Sunt prezentate, de asemenea, un
biofungicid, o compoziţie biofungicidă şi un
procedeu de obţinere a ei.
Rezultatul invenţiei constă în combaterea
biologică a infecţiilor fungice la plante.
Revendicări: 11
Figuri: 6
*
*

(54)

(57)

*

Fungi strains Nectria pityrodes Montagne
possessing fungicidal properties and process for screening thereof, biofungicide,
biofungicidal composition and method of
fungicidal inhibition
The inventions refers to plant protection and
may be used for biologic plant diseases control.
Summary of the invention consists in that there
are proposed new strains of Nectria pityrodes
Montagne J76, J1431, J1432, MOS1 and ROS2
genus for plant fungicidal infections control. The
invention also refers to a process for selection
of such microorganisms for biological control of
plant diseases and to a method of fungicidal
infections inhibition. There are also presented
a biofungicide, a biofungicidal composition and
a process for preparation thereof.
The result of the invention consists in the biological control of the fungicidal plant infections.
Claims: 11
Fig.: 6

(11)
(51)

1652 (13) F2
C 12 N 15/19; C 12 P 21/02; C 07 K 14/00;
A 61 K 38/00; C 12 N 1/21, 5/10, 1/19 // C 12
N : 1/21, C 12 R 1 : 19, C 12 R 1 : 865; A 61 P
37/02

(21) 97-0099
(22) 1992.03.27
(31) 91/03904; 92/00137
(32) 1991.03.29; 1992.01.08
(33) FR
(85) 1997.02.11
(86) PCT/FR92/00280, 1992.03.27
(87) WO 92/17586, 1992.10.15
(71)(73) SANOFI-SYNTHELABO, FR
(72) CAPUT, Daniel, FR; FERRARA, Pascual, AR;
GUILLEMOT, Jean-Claude, FR; KAGHAD,
Mourad, FR; LABIT-LE BOUTEILLER, Christine, FR; LEPLATOIS, Pascal, FR; MAGAZIN,
Marilyn, US; MINTY, Adrian, GB
(74) Glazunov Nicolai
(54) Proteină cu activitate de tip citochină, ADN
recombinant, codificator pentru această
proteină, celule şi microorganisme transformate, vector de expresie, procedeu de
obţinere a proteinei şi remediu care conţine
această proteină
(57) Invenţia se referă la o proteină cu activitate de
tip citochină sau la precursorul acestei proteine,
care conţine următoarea succesiune a aminoacizilor (a1):
Gly Pro Val Pro Pro Ser Thr Ala Leu Arg Glu Leu Ile Glu Glu Leu
1
5
10
15
Val Asn Ile Thr Gln Asn Gln Lys Ala Pro Leu Cys Asn Gly Ser Met
20
25
30
Val Trp Ser Ile Asn Leu Thr Ala Xaa Met Tyr Cys Ala Ala Leu Glu
35
40
45
Ser Leu Ile Asn Val Ser Gly Cys Ser Ala Ile Glu Lys Thr Gln Arg
50
55
60
Met Leu Ser Gly Phe Cys Pro His Lys Val Ser Ala Gly Gln Phe Ser
65
70
75
80
Ser Leu His Val Arg Asp Thr Lys Ile Glu Val Ala Gln Phe Val Lys
85
90
95
Asp Leu Leu Leu His Leu Lys Lys Leu Phe Arg Glu Gly Arg Phe Asn
100

105

110

în care Xaa reprezintă Asp sau Gly.
Invenţia se referă de asemenea la ADN recombinant, codificator pentru această proteină, la
celule şi microorganisme transformate, la vector de expresie, precum şi la un procedeu de
obţinere a proteinei şi remediu cu acţiune
imunomodulatoare.
Revendicări: 25
Figuri: 7
*
*

*
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(54)

(57)

Protein possessing the cytokin - type activity, recombinant DNA-codifyer for such protein, transformed cells and microorganism,
expression vector, process for protein obtaining and remedy containing such a protein
The invention refers to a protein possessing
cytokin - type activity or to a precursor thereof,
which contains the following aminoacids (a1)
sequence:

Gly Pro Val Pro Pro Ser Thr Ala Leu Arg Glu Leu Ile Glu Glu Leu
1
5
10
15
Val Asn Ile Thr Gln Asn Gln Lys Ala Pro Leu Cys Asn Gly Ser Met
20
25
30
Val Trp Ser Ile Asn Leu Thr Ala Xaa Met Tyr Cys Ala Ala Leu Glu
35
40
45
Ser Leu Ile Asn Val Ser Gly Cys Ser Ala Ile Glu Lys Thr Gln Arg
50
55
60
Met Leu Ser Gly Phe Cys Pro His Lys Val Ser Ala Gly Gln Phe Ser
65
70
75
80
Ser Leu His Val Arg Asp Thr Lys Ile Glu Val Ala Gln Phe Val Lys
85
90
95
Asp Leu Leu Leu His Leu Lys Lys Leu Phe Arg Glu Gly Arg Phe Asn
100

105

110

where Xaa represents Asp or Gly.
The invention also refers to recombinant
DNA, codifyer for such a protein, to transformed cells and microorganisms, to an expression vector as well as to a process for protein
obtaining and remedy possessing immunomodulating activity.

prezenţa gradientului de temperatură dintre
evaporator şi substrat, a stratului de compuşi
cu bandă îngustă prin metoda evaporării în
volumul cvasiînchis cu tratarea termică şi
chimică ulterioară şi a stratului de compuşi cu
bandă largă prin evaporare discretă.
Revendicări: 1
Figuri: 3
*
*
(54)
(57)

*

Process for thin-filmed heterostructures obtaining
The invention refers to the radio electronic engineering and may be used for obtaining thinfilmed heterostructures of the AIIBVI binary compounds for photoresistors and phototransformers manufacturing.
A process for obtaining thin-filmed heterostructures on the AIIBVI binary compounds basis
includes vacuum deposition on the support at
presence of the temperature gradient between
the evaporator and the support, of a compounds stratum with a narrow-band component
by means of evaporation in the quasi-closed
volume at further heat and chemical treatment
and of a compounds stratum with wide-band
component by means of discrete evaporation.
Claims: 1
Fig.: 3

Claims: 25
Fig.: 7

(11) 1653 (13) F1
(51) C 30 B 31/04, 23/02, 29/48
(21) 99-0249
(22) 1999.10.12
(71)(73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) GHIMPU Lidia, MD
(54) Procedeu de obţinere a heterostructurilor cu
straturi subţiri
(57) Invenţia se referă la domeniul tehnicii radioelectronice şi poate fi utilizată la obţinerea
heterostructurilor cu straturi subţiri de compuşi
binari AIIBVI pentru producerea fotorezistoarelor
şi a fotoconvertoarelor.
Procedeul de obţinere a heterostructurilor cu
straturi subţiri pe baza compuşilor binari AII BVI
include depunerea în vid pe substrat, în
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(11) 1654 (13) F1
(51) F 01 N 3/00, 3/08, 3/10
(21) 99-0234
(22) 1999.09.06
(71)(73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Covaliov Victor, MD; Nica Gheorghe, MD; Duca
Gheorghe, MD; Tatar Doru, RO; Covaliova
Olga, MD
(54) Dispozitiv pentru tratarea catalitică a
emisiilor gazoase
(57) Invenţia se referă la industria construcţiilor de
maşini, în special la dispozitive de tratare
catalitică a emisiilor gazoase pentru epurarea
şi neutralizarea lor şi poate fi utilizată în
transportul auto şi în dispozitive termoenergetice.
Dispozitivul include corp cilindric cu racorduri
de intrare şi ieşire a gazelor şi catalizator

amplasat în interiorul corpului. Catalizatorul
este executat din elemente de sârmă în Z,
suprafaţa cărora este acoperită cu strat metalic
activ prin procedeu electrochimic, totodată
capetele elementelor de sârmă sunt amplasate
consecutiv în formă de spirală cu posibilitate de
dilatare şi fixate rigid pe suprafaţa interioară a
corpului cilindric pe toată lungimea lui.
Rezultatul constă în simplificarea construcţiei
dispozitivului, reducerea rezistenţei hidraulice,
ridicarea eficacităţii epurării şi neutralizării
emisiilor gazoase.

(57)

Revendicări: 3
Figuri: 3

Invenţia se referă la energetica eoliană, şi
anume la motoare eoliene cu ax de rotaţie vertical.
Motorul eolian cu ax de rotaţie vertical montat
pe un suport conţine obezi orizontale cu palete,
amplasate în caturi şi legate de ax prin
extensoare cu cabluri. Paletele sunt fixate între
obezi cu posibilitatea de rotaţie în jurul axelor
proprii, care sunt instalate uniform în bucşe,
fixate din partea exterioară a obezilor. Din
partea interioară a obezilor sunt fixate
limitatoare ale rotaţiei paletelor.
Rezultatul constă în micşorarea momentelor de
încovoiere ce acţionează asupra paletelor şi a
momentelor de răsturnare ce acţionează
asupra obezilor.

*
*
(54)
(57)

*

Device for catalytic treatment of gaseous effluents
The invention refers to the mechanical engineering, namely, to devices for catalytic treatment of gaseous effluents for purification and
neutralization thereof, and may be used in the
automobile transport and heat power installations.
The device consists of a cylindrical body with
inlet and outlet gas pipe branches and of a
catalyst, situated into the body. The catalyst is
made of Z-shaped wire members, the surface
of which is covered with an active metal stratum by electrochemical deposition, the ends of
the wire members are consecutively situated in
the form of a spiral with the possibility of expansion and rigidly fixed on the internal surface of
the cylindrical body along full length thereof.
The result consists in simplification of the device structure, reducing the hydraulic resistance, increasing the effectiveness of gaseous
effluents purification and neutralization.

Revendicări: 13
Figuri: 2
*
*
(54)
(57)

*

Windmill with vertical axis of rotation
The invention refers to the wind power engineering, namely to the windmills with vertical
axis of rotation.
The windmill with vertical axis of rotation,
mounted on the support contains horizontal
rims with blades, situated in tiers and coupled
with the axis by guy ropes. The blades are fixed
between the rims with the possibility to rotate
around their axes, which are uniformly installed
into the sleeves, fixed to the external rims sides.
Limiters of blades rotation are fixed to the internal rim sides.
The result consists in decreasing the bending
moments acting on the blades and the tilting
moments acting on the rims.
Claims: 13
Fig.: 2

Claims: 3
Fig.: 3

(11) 1655 (13) B2
(51) F 03 D 3/06
(21) 99-0134
(22) 1999.04.21
(71)(72)(73) Rimar Anatol, MD
(54) Motor eolian cu ax de rotaţie vertical

(11) 1656 (13) F1
(51) G 01 N 33/50; A 61 B 5/145
(21) a 2000 0123
(22) 2000.07.19
(71)(73) Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
“Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova,
MD
(72) Dumbrava Vlada-Tatiana, MD; Gorea Gabriela,
MD
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(54)
(57)

în izolaţia de sticlă, ai cărui parametri se verifică
şi se corectează în procesul tehnologic de
topire prin modificarea indicilor acestuia, în jurul
semifabricatului binar, în zona de acţiune a
câmpului inductorului de înaltă frecvenţă se
efectuează debitarea gazelor inerte reînnoite
permanent.

Metodă de diagnosticare a proceselor
autoimune în hepatitele cronice
Invenţia se referă la medicină, şi anume la
hepatologie.
Esenţa invenţiei constă în aceea că pentru
diagnosticul proceselor autoimune în hepatitele
cronice se aplică testul de determinare a
anticardiolipinei.

Revendicări: 2
Figuri: 1

Revendicări: 1

*

*
*
(54)
(57)

Method of diagnosis of the autoimmunity
processes in chronical hepatitis
The invention refers to medicine, namely to the
hepatology.
Summary of the invention consists in that for the
diagnosis of the autoimmunity processes in
chronical hepatitis it is used a test of anticardiolipin determination.
Claims: 1

(11) 1657 (13) B2
(51) H 01 B 13/06
(21) 98-0094
(22) 1998.04.08
(71)(72)(73) Zaborovsky Vitaly, MD
(54) Procedeu de producere a microconductorului în izolaţie de sticlă
(57) Invenţia se referă la electrotehnică, în special
la procedeele de producere a microconductorului în izolaţie de sticlă.
Procedeul de producere a microconductorului
în izolaţie de sticlă include degresarea tubului
de sticlă, amplasarea în interiorul lui a materialului de formare a conductorului, modelat ca
o tijă cu o canelură inelară la un capăt cu
trecere în con la celălalt capăt, care se
instalează în tub coaxial şi se fixează prin
încălzirea şi strângerea tubului din exterior la
nivelul canelurii inelare a tijei, apoi se evacuează aerul prin pompare permanentă din
semifabricatul binar obţinut astfel, care prealabil
se încălzeşte până la îmbinarea ermetică a
tubului de sticlă cu suprafaţa tijei pe porţiunea
conică şi cea adiacentă, apoi se avansează cu
conul în câmpul inductorului de înaltă frecvenţă,
formând în jurul semifabricatului binar un spaţiu
cvasiînchis, din care se trage microconductorul
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*

*
(54)
(57)

*

Process for manufacturing the micro-wire in
the glass insulation
The invention refers to electrical engineering,
namely, to processes for manufacturing the
micro-wire in the glass insulation.
The process for manufacturing the micro-wire
in the glass insulation comprises degreasing of
the glass tube, installation therein of the conductor-forming material in the form of a rod with
annular groove on the one end and tapering on
the other one, which is coaxially installed into
the tube and is fixed by heating and tightening
it from the outside on the annular groove level,
thereafter the air is continuously evacuated
from the obtained binary blank which is preheated up to the hermetic coupling of the glass
tube with the rod surface cone and adjacent
portions, then it is advanced with the cone in the
HF-inductor field forming around the binary
blank a quasi-closed space wherefrom the micro-wire is extended in the glass insulation, the
parameters of which being checked and corrected in the technological process of melting
by changing the components thereof, around
the binary blank in the field of the HF-inductor
activity it is fed the continuously renovated inert gas.
Claims: 2
Fig.: 1

(11) 1658 (13) F1
(51) H 02 J 3/00, 3/18
(21) 99-0118
(22) 1999.03.25
(71)(73) Întreprinderea de Transporturi şi Expediţii
“C.F.M.-Expediţie”, MD; Institutul de Fizică
Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Republicii

(72)

(54)
(57)

Moldova, MD; Secţia Moldovenească a Academiei Inginereşti Internaţionale, MD
Safronov Ion, MD; Fateev Vladislav, MD;
Ţurcan Ilie, MD; Semenciuc Alexandru, MD;
Terzi Serghei, MD
Schemă de legare a două sarcini trifazice cu
un transformator trifazic
Invenţia se referă la electrotehnică şi este
destinată conectării în serie a două sarcini
trifazice la transformator.
Schema include un transformator trifazic cu
înfăşurările secundare galvanic decuplate şi
două sarcini trifazice, una din care este
conectată la ieşirile înfăşurărilor secundare ale
transformatorului, iar a doua la intrările
înfăşurărilor secundare.
Revendicări: 1
Figuri: 2

*
*
(54)
(57)

*

Circuit for connection of two three-phase
loads to a three-phase transformer
The invention refers to the electrical engineering and is provided for serial connection of two
three-phase loads to the transformer.
The circuit comprises a three-phase transformer with galvanically decoupled secondary windings and two three-phase loads, one
of which is connected to the secondary windings outlets of the transformer, and the second one - to the secondary windings inlets
thereof.
Claims: 1
Fig.: 2
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FG9A Lista brevetelor
de invenţie eliberate la 2001.03.31
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

MD

1150

C2

2
3

MD
MD

1403
1404

C2
C2

4
5

MD
MD

1436
1448

C2
G2

6

MD

1478

C2

7
8
9

MD
MD
MD

1482
1497
1513

G2
G2
G2

10
11
12

MD
MD
US

1516
1520
1521

G2
G2
G2

13
14
15

MD
MD
MD

1532
1534
1537

G2
C2
G2

16
17

MD
MD

1538
1540

G2
G2

18
19
20

MD
MD
MD

1541
1543
1547

G2
C2
G2
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(51)
Clase

A 61 B 17/00
A 61 B 17/56
A 61 B 17/58
A 61 B 17/60
G 03 G 5/00
G 03 G 5/00
G 03 F 7/00
G 03 G 5/00
C 04 B 26/04
C 04 B 26/06
C 04 B 28/04
B 07 B 13/00
B 07 B 1/52
B 07 B 1/56
A 01 H 1/04
H 01 G 9/20
F 03 D 3/04
F 03 D 3/00
F 03 D 9/02
F 03 D 9/00
H 01 L 31/00
A 61 B 17/56
A 61 K 39/00
A 61 K 39/395
A 61 K 49/00
C 07 K 16/18
A 61 P 3/00
A 61 P 7/00
G 01 R 11/24
A 23 L 3/005
A 61 F 9/00
A 61 M 29/00
B 23 H 5/00
C 02 F 1/48
C 02 F 1/40
C 12 N 1/20
F 03 D 5/02
H 02 K 33/02
H 02 K 7/065

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(43)(44)
Nr. BOPI

94-0213

1994.07.22

2/1999

99-0218
99-0222

1999.08.25
1999.08.25

1/2000
1/2000

99-0221
99-0065

1999.08.25
1999.02.12

3/2000
4/2000

99-0092

1999.03.17

5/2000

99-0043
99-0153
99-0093

1999.01.27
1999.05.24
1999.03.18

6/2000
6/2000
7/2000

99-0132
99-0278
96-0334

1999.04.21
1999.12.10
1995.02.21

7/2000
8/2000
8/2000

98-0163
98-0116
99-0142

1998.07.28
1998.05.15
1999.04.30

8/2000
9/2000
9/2000

99-0257
99-0267

1999.11.02
1999.11.23

9/2000
9/2000

98-0212
97-0116
99-0108

1998.10.19
1997.04.25
1999.03.05

9/2000
9/2000
9/2000
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P

rotecţia juridică a soiurilor de plante în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind
protecţia soiurilor de plante nr. 915-XIII din 11 iulie 1996, modificată şi completată prin Legea nr.
1079-XIV în vigoare din 14 decembrie 2000.
În conformitate cu această Lege, brevetele pentru soi de plantă sunt eliberate de AGEPI şi certifică
prioritatea şi paternitatea amelioratorului şi dreptul exclusiv al titularului de brevet asupra soiului. Un
soi este brevetabil dacă este nou, distinctiv, omogen şi stabil.
Soiul trebuie să fie desemnat printr-o denumire care să îndeplinească prevederile art. 18 din Lege.
Cererea de brevet pentru soi de plantă se depune la AGEPI de către orice persoană care, conform
art. 11 şi 12 din Lege, dispune de dreptul de a solicita brevet, personal sau prin reprezentant în
proprietate industrială, şi trebuie să includă documentele prevăzute în art. 17 din Lege.
În BOPI se publică date privind cererile de brevet pentru soi de plantă depuse, hotărârile de acordare
a brevetelor pentru soi de plantă şi brevetele eliberate conform procedurii naţionale.

T

he legal protection of plant varieties in the Republic of Moldova shall be afforded in accordance
with the Law on the Protection of Plant Varieties No 915-XIII of July 11, 1996, amended and
completed by the Law No 1079-XIV, in force as from December 14, 2000.
In accordance with this Law, variety patents are granted by the AGEPI and shall certify the priority of
the variety, the authorship of the breeder and the exclusive rights of the patent owner on the variety.
The plant variety shall be patentable where it is new, distinct, uniform and stable.
The variety shall be designated by a denomination in compliance with the conditions laid dowm in
Art.18 of the Law.
The variety patent application shall be filed with the AGEPI by any person who according to Art. 11
and 12 of the Law, is entitled to obtain a patent in person or through a representative in industrial
property and shall include the documents specified in Art. 17 of the Law.
Data concerning the filed plant variety applications, the decisions to grant variety patents and the
patents granted according to the national procedure are published in the BOPI.
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PLANT

VA R I E T I E S

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE LA
SOIURI DE PLANTE

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC
DATA IDENTIFICATION CONCERNING
THE PLANT VARIETIES

(11) Numărul brevetului

(11) Number of the patent

(13) Codul tipului de document, conform normei ST.
16 OMPI

(13) Kind-of-document code according to WIPO Standard ST. 16

(21) Numărul depozitului

(21) Number of the application

(22) Data depozitului

(22) Filing date of the application

(23) Data priorităţii de expoziţie

(23) Date of exhibition priority

(31) Numărul depozitului prioritar

(31) Number of the priority application

(32) Data depozitului prioritar

(32) Filing date of the priority application

(33) Ţara depozitului prioritar

(33) Country of the priority application

(41) Data la care a fost pusă la dispoziţia publicului

(41) Date of availability for public of an unexamined

cererea de brevet neexaminată

application

(44) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului

(44) Date of publication of the patent granting decision

(45) Data eliberării brevetului

(45) Date of patent granting

(54) Denumirea soiului

(54) Variety denomination

(71) Numele solicitantului (solicitanţilor), codul ţării,

(71) Name of applicant(s), the two-letter code of the

conform normei ST. 3 OMPI
(72) Numele amelioratorului, codul ţării, conform
normei ST. 3 OMPI
(73) Numele sau denumirea titularului, codul ţării,
conform normei ST. 3 OMPI

country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
(72) Name of the variety author, the two-letter code
of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
(73) Name of the holder, the two-letter code of the country in accordance with WIPO Standard ST. 3

(74) Numele reprezentantului în proprietate
industrială

(74) Name of the representative in industrial property

CODURILE NORMALIZATE OMPI
PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET PENTRU
SOI DE PLANTĂ CONFORM NORMEI ST. 16

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

E – primul nivel de publicare: cerere de brevet pentru

E – 1 st level of publication: published variety patent
application, unexamined

soi de plantă publicată, neexaminată.
F – al doilea nivel de publicare: cerere de brevet
pentru soi de plantă publicată, examinată.

F – 2 nd level of publication: published variety patent

P – al treilea nivel de publicare: brevet pentru soi de
plantă.

P – 3 rd level of publication: plant variety patent
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application, examined

AZ1E

AZ1E

Numerical index of filed variety patent applications

Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă
depuse, aranjate în ordinea numerelor de
depozit

BZ9E

Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

BZ9E

Published variety patent applications

FF9E

Brevete pentru soi de plantă acordate

FF9E

Granted variety patents

FG9E

Lista brevetelor pentru soi de plantă eliberate

FG9E

List of issued variety patents

NZ9E

Lista brevetelor pentru soi de plantă cu durată
de valabilitate prelungită

NZ9E

List of extended variety patents
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DE

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

SOIURI

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

PLANTE
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Cereri de brevet pentru soi de plant=

P

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet pentru soi de plantă asigură solicitantului o protecţie
juridică provizorie în condiţiile prevăzute de art. 23 din Legea nr. 915-XIII din 11 iulie 1996,
modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în vigoare din 14 decembrie 2000.

Materialele cererilor de brevet pentru soi de plantă, informaţiile despre care au fost publicate în
numărul de faţă se află în biblioteca AGEPI - accesibile publicului - şi pot fi consultate sau se pot
comanda copii, contra cost.

P

ublication in the BOPI of variety patent applications provides to the applicant a
provisional legal protection according to the conditions specified in Art. 23 of the Law No 915XIII of July 11, 1996, amended and completed by the Law No 1079-XIV, in force as from December
14, 2000.
Documents concerning the variety patent applications, the information on which was published in the
present issue, are available to the public in the AGEPI library, they may be consulted directly or
copies may be ordered for payment of an additional fee.
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(21)
(22)
(71)
(72)
(54)

(21)

v 2000 0004 (13) E

(22)
(71)

2000.11.28
Institutul Naţional al Viei şi Vinului, MD

(72)

Guzun Nicolae, MD; Ţipco Margarita, MD; Olari
Tudor, MD; Djuri Varvara, MD; Supostat Lidia,

(54)

MD; Cernomoreţ Maria, MD
Soi de viţă de vie (Vitis vinifera L.) MARTA

(54)

Variety of grape (Vitis vinifera L.) MARTA

(21)
(22)

v 2000 0005 (13) E
2000.11.28

(71)
(72)

Institutul Naţional al Viei şi Vinului, MD
Guzun Nicolae, MD; Olari Tudor, MD; Ţipco

SOIURI

DE

(54)

v 2000 0002 (13) E
2000.11.28
Institutul Naţional al Viei şi Vinului, MD
Guzun Nicolae, MD; Ţipco Margarita, MD; Olari
Tudor, MD
Soi de viţă de vie (Vitis vinifera L.)
FRUMOASA ALBĂ
Variety of grape (Vitis vinifera L.) FRUMOASA
ALBĂ
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(21)
(22)
(71)
(72)
(54)
(54)

v 2000 0003 (13) E
2000.11.28
Institutul Naţional al Viei şi Vinului, MD
Guzun Nicolae, MD; Olari Tudor, MD; Ţipco
Margarita, MD
Soi de viţă de vie (Vitis vinifera L.) VIERUL
59
Variety of grape (Vitis vinifera L.) VIERUL 59

Margarita, MD; Sandu Vaselisa, MD; Găina
Boris, MD; David Silvia, MD; Nedov Petru, MD;
(54)

Cernomoreţ Maria, MD; Supostat Lidia, MD
Soi de viţă de vie (Vitis vinifera L.) RITON

(54)

Variety of grape (Vitis vinifera L.) RITON

(21)
(22)

v 2000 0006 (13) E
2000.11.28

(71)

Institutul Naţional al Viei şi Vinului, MD
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(72)

Guzun Nicolae, MD; Olari Tudor, MD; Ţipco

(72)

Guzun Nicolae, MD; Olari Tudor, MD; Ţipco

Margarita, MD; Găina Boris, MD; David Silvia,
MD; Sandu Vaselisa, MD; Nedov Petru, MD;

(54)

Margarita, MD; Nedov Petru, MD
Soi de viţă de vie (Vitis vinifera L.) NEGRU

(54)

DE IALOVENI
Variety of grape (Vitis vinifera L.) NEGRU DE

(54)

Variety of grape (Vitis vinifera L.) LEGENDA

(21)

v 2000 0007 (13) E

(22)
(71)

2000.11.28
Institutul Naţional al Viei şi Vinului, MD

(72)

Guzun Nicolae, MD; Olari Tudor, MD; Ţipco
Margarita, MD; Nedov Petru, MD

(54)
(54)

Soi de viţă de vie (Vitis vinifera L.) VIORICA
Variety of grape (Vitis vinifera L.) VIORICA

IALOVENI

PLANT

VA R I E T I E S

(54)

Supostat Lidia, MD; Cernomoreţ Maria, MD
Soi de viţă de vie (Vitis vinifera L.) LEGENDA

(21)
(22)

v 2000 0008 (13) E
2000.11.28

(71)

Institutul Naţional al Viei şi Vinului, MD
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(21)
(22)

v 2000 0009 (13) E
2000.11.28

(71)
(72)

Institutul Naţional al Viei şi Vinului, MD
Guzun Nicolae, MD; Olari Tudor, MD; Ţipco

(54)

Margarita, MD
Soi de viţă de vie (Vitis vinifera L.)

(54)

FLORICICA
Variety of grape (Vitis vinifera L.) FLORICICA

(21)
(22)

v 2001 0001 (13) E
2000.11.28

(71)
(72)

Institutul Naţional al Viei şi Vinului, MD
Guzun Nicolae, MD; Ţipco Margarita, MD; Olari
Tudor, MD; Djuri Varvara, MD; Naidionova Irina,
MD; Nedov Petru, MD

(54)

Soi de viţă de vie (Vitis vinifera L.)
IALOVENSCHII USTOICIVÎI

(54)

Variety of grape (Vitis vinifera L.)

(21)

v 2001 0003 (13) E

IALOVENSCHII USTOICIVÎI

(22)
(71)

2000.11.28
Institutul Naţional al Viei şi Vinului, MD

(72)

Guzun Nicolae, MD; Olari Tudor, MD; Ţipco
Margarita, MD; Caidan Elena, MD; Conovalova
Alexandra, MD; Nedov Petru, MD; Naidionova
Irina, MD
Soi de viţă de vie (Vitis vinifera L.) MUSCAT
DE IALOVENI

(54)

Variety of grape (Vitis vinifera L.) MUSCAT
DE IALOVENI

SOIURI

DE

(54)

PLANTE
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(21)

v 2001 0002 (13) E

(22)
(71)

2000.11.28
Institutul Naţional al Viei şi Vinului, MD

(72)

Guzun Nicolae, MD; Ţipco Margarita, MD; Olari
Tudor, MD; Naidionova Irina, MD; Nedov Petru,

(54)

MD
Soi de viţă de vie (Vitis vinifera L.)

(54)

STARTOVÎI
Variety of grape (Vitis vinifera L.) STARTOVÎI
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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 the 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 the registration/renewal

(181) Data prevăzută de expirare a termenului înregistrării

(181) Expected expiration date of registration

Serial number of the registration

(186) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

(186) Expected expiration date of renewal

(210) Numărul de ordine al depozitului

(210) Serial number of the application

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

(220) Filing date of the application

(310) Numărul de ordine al cererii iniţiale

(310) Serial number of the initial application

(320) Data cererii iniţiale

(320) Filing date of the initial application

(330) Ţara cererii iniţiale

(330) Country of the 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 hallmark
(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 representative in industrial property
(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
the document, application filing date, the 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 representative in industrial property. The application shall concern only one trademark and shall contain the 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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(591) Culori revendicate: alb, albastru, roşu.
(511)(510)
32 - bere, porter, ale.
(531) 05.13.07; 24.11.25; 25.01.05; 25.01.15;
25.07.07; 26.01.02; 26.01.05; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06.

(210) 008226
(220) 1998.10.22
(730) Bank of America Corporation (corporaţia
statului Delaware), US
100 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255,
Statele Unite ale Americii
(540)

BANK OF AMERICA
(511)(510)
36 - servicii bancare, financiare, de investiţii; acordarea informaţiei de comerţ extern referitor la
serviciile bancare, financiare, de investiţii.

(210) 008491
(220) 1999.03.03
(730) MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii

(540)

(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: albastru, roşu, alb, cafeniu,
galben, verde, oranj, zmeuriu, violet, negru.
(511)(510)
29 - ciocolată; produse de cofetărie nemedicinale;
prăjituri; biscuiţi; produse de patiserie; orez,
produse cerealiere; ceai, cafea, cacao; esenţe
de cafea; extracte de cafea, amestecuri de
cafea cu cicoare, cicoare şi amestecuri de
cicoare, toate pentru folosire în calitate de
surogate de cafea; ciocolată de băut, snackuri (gustări); bucate finite şi ingrediente pentru
bucate; pizza şi bază pentru pizza; gheaţă
alimentară, îngheţată, produse din îngheţată;
produse de cofetărie congelate.
(531) 04.05.03; 08.01.20; 19.03.01; 25.01.18;
25.01.19; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15.

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

009221
2000.03.29
39963268.9/09; 30010869.9
1999.10.12; 2000.02.14
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)
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(210) 007949
(220) 1998.06.30
(730) ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED (o
corporaţie din Statul Missouri), US
One Busch Place, St. Louis, Missouri, Statele
Unite ale Americii
(540)

T R A D E M A R K S
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(511)(510)
(220) 2000.03.29
41 - servicii de instruire în domeniul reţelelor de
calculatoare, în special a proiectării sistemelor
de reţele, operării reţelelor, întreţinerii reţelelor,
instalării reţelelor, testării reţelelor, reparării
reţelelor, protocolării reţelelor, administrării
reţelelor şi engineering-ului reţelelor; servicii de
instruire a echipamentului (hardware) şi
mijloacelor programabile (software) de reţea;
servicii de instruire în domeniul acordării în
regim on-line a soluţiilor în afaceri în special a
livrării către consumatori şi tehnicieni a informaţiei referitoare la afaceri şi managementul
proiectelor;
(320) 2000.02.14
41 - servicii în domeniul instruirii, educaţiei şi
antrenării în domeniul calculatoarelor, reţelelor
şi instalării lor;
(220) 2000.03.29
42 - servicii consultative în domeniul calculatoarelor;
servicii consultative în domeniul reţelelor;
servicii de asistenţă pentru consumatori şi
tehnicieni, în special livrarea informaţiei privind
utilizarea, operarea, configurarea, integrarea şi
întreţinerea sistemelor de reţele în regim on-site
prin telefon, e-mail şi prin reţelele globale de
calculatoare; servicii de asistenţă tehnică, şi
anume, prestarea în regim on-line a serviciilor
de asistenţă tehnică on-site prin e-mail, telefon
şi reţelele informaţionale globale de calculatoare pentru utilizatorii de mijloace programabile (software) de calculator, echipament
(hardware) pentru utilizatorii de reţele; servicii
de procurare, întreţinere şi asistenţă tehnică
pentru mijloace programabile (software) şi
echipament (hardware) de calculator şi de
reţea; asigurarea cu publicaţii on-line, în special cărţi, broşuri, documentaţie tehnică,
cataloage şi prospecte în domeniul calculatoarelor şi reţelelor; servicii consultative de
selectare şi implementare a pachetelor de
mijloace programabile (software) de aplicaţii în
business, în special evidenţa contabilă,
fabricarea, configurarea sau distribuirea;
consultaţii tehnice în domeniul managementului de proiecte şi evidenţă contabilă; prestarea
serviciilor consultative şi de programare
referitoare la aplicaţiile de reţea; servicii de
calculatoare în domeniul soluţiilor integrate de
afaceri, în special analiză şi proiectare de
sisteme de reţele; servicii de calculatoare în
domeniul protecţiei informaţiei din sisteme de
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calculatoare, în special engineering-ul şi
proiectarea protecţiei reţelelor şi servicii de
testare a reţelelor; livrarea informaţiei privind
planificarea protecţiei reţelelor; renovarea
mijloacelor programabile (software) de calculator şi a firmwarelor de calculator; soluţii online pentru business, planificare şi consultaţii în
domeniul reţelelor, şi anume asigurarea consumatorilor cu pachete de mijloace programabile
(software), soluţii de tehnologie informaţională
şi cu informaţie în domeniul managementului,
evidenţei contabile, protecţiei reţelelor şi
soluţiilor de reţele ale consumatorilor; proiectarea şi implementarea reţelelor şi tehnologiilor Web, servicii în domeniul Internetului
şi Web-ului care nu pot fi clasificate în altă
clasă;
(320) 1999.10.12
42 - elaborarea programelor pentru prelucrarea
informaţiei, servicii consultative şi servicii de
aprovizionare în domeniul calculatoarelor.

(210) 009222
(220) 2000.03.29
(730) 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)
42 - servicii de proiectare Web, de engineering şi
servicii consultative; servicii de Internet şi date
Web, în special servicii de identificare şi
certificare digitală; servicii de transmitere şi
difuzare prin Internet şi Web digital; servicii de
Internet şi Web prestate de provider; servicii de
aplicaţii prestate de provider; servicii în
domeniul Internet-ului şi Web-ului.

(210) 009301
(220) 2000.04.12
(730) VINALAX EI, S.R.L., MD
Str. Vinzavodscaia nr. 1, MD-3805, Comrat, Republica Moldova

(540)

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

(210) 009510
(220) 2000.07.27
(730) Volcu Oleg, MD
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19, MD-2043, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

(210) 009525
(220) 2000.07.31
(730) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, a
Mauritian company, MU
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street,
Port Louis, Maurice
(540)

(511)(510)
09 - aparate şi instrumente fotografice, cinematografice şi optice; aparate şi instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, radiodifuziunea, recepţionarea, păstrarea, demonstrarea sau reproducerea sunetului, imaginilor
şi datelor; calculatoare, programe pentru
calculatoare şi software pentru calculatoare,
chip-uri pentru calculatoare, aparate şi instrumente pentru codificarea şi decodificarea

semnalelor electrice; blocuri pentru comandă la
distanţă; cartele de credit cu microprocesor;
cartele cu cod magnetic; antene; antene de
satelit; cabluri; fibre optice; conjuctoare;
adaptoare; conectoare; prize; rozete şi borne
de ieşire, camere de distribuţie; pelicule, discuri
şi cartuşe pentru notarea sau pentru înregistrarea datelor, sunetelor şi imaginilor; filme
cinematografice gata pentru demonstrare;
înregistrări audio şi/sau video; dispozitive
pentru comunicarea multimedia, înregistrarea,
transmiterea, radiodifuziunea, păstrarea,
demonstrarea, recepţia şi reproducerea
imaginilor, echipament pentru procesarea
datelor; software pentru calculatoare şi aparate
şi instrumente pentru utilizare care ţin de
Internet; publicaţii electronice; părţi şi fitinguri
pentru toate produsele sus-menţionate;
16 - publicaţii imprimate; reviste; lista programelor
transmisiunilor TV prin cablu, radio şi satelit;
programele reprezentaţiilor distractive şi
publicaţii periodice cu privire la cele indicate
mai sus; fotografii; etichete adezive, afişe;
produse de birou; ziare;
35 - oferte pentru vânzări şi vânzarea produselor
angro şi cu amănuntul; publicitate, servicii
publicitare şi servicii în vederea activităţii
agenţiilor; arenda spaţiului publicitar; servicii de
management în domeniul businessului; servicii
de contabilitate, servicii consultative, servicii de
consulting şi informaţionale, toate referitoare la
business şi management în domeniul businessului; servicii în vederea marketingului;
servicii care ţin de expedierea conturilor; servicii
publicitare şi de marketing; subscriere şi servicii
informaţionale, de consulting, servicii de management pentru abonaţi; organizarea şi
desfăşurarea prezentărilor comerciale şi
expoziţiilor; distribuirea publicităţii şi materialului de propagandă; toate serviciile din
această clasă referitoare la Internet sau care ţin
de Internet sau acordate în regim on-line prin
Internet; acordarea şi difuzarea informaţiei cu
privire la serviciile sus-menţionate;
38 - servicii de comunicaţie a vocii, datelor, sunetelor şi imaginilor; servicii multimedia de
comunicaţie; servicii de telecomunicaţie;
servicii de radiodifuzare televizată prin satelit şi
cablu; serviciile agenţiilor de ştiri; transmiterea,
acordarea şi demonstraţia informaţiei din banca
de date a calculatorului pentru scopuri de
afaceri şi sociale; transmiterea în direct a
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reprezentaţiilor şi evenimentelor solemne;
angajarea, închirierea şi leasingul aparatelor şi
instrumentelor pentru telecomunicaţii; servicii
cu privire la subscriere la radiodifuziune, televiziune; acordarea web-site-urilor; toate
serviciile din această clasă care ţin de/sau se
referă la Internet, sau acordate prin Internet în
regim de acces on-line; acordarea şi difuzarea
informaţiei cu privire la toate serviciile susmenţionate;
41 - producerea şi înregistrarea programelor radio,
de televiziune, video, prin satelit şi cablu;
servicii de educaţie şi amuzament; organizarea,
prezentarea, producerea şi înregistrarea în direct a reprezentaţiilor, show-urilor, solemnităţilor, concertelor, punerea în scenă a spectacolelor de teatru, concursurilor, lecţiilor,
publicităţilor, seminarelor, activităţilor sportive
şi competiţiilor sportive, concertelor solo,
dezbaterilor, întâlnirilor publice şi private;
activitatea culturală şi organizarea evenimentelor culturale, conferinţelor, adunărilor,
congreselor şi expoziţiilor; închirierea filmelor,
înregistrărilor video, înregistrărilor audio şi
discurilor compacte; închirierea şi leasing-ul
aparatelor şi instrumentelor care se referă la
clasa 41; editarea cărţilor, manualelor, revistelor
şi textelor, filmelor, înregistrărilor video,
audiovizuale şi sonore; servicii de consulting cu
privire la toate serviciile sus-menţionate; toate
serviciile din această clasă care ţin de/sau se
referă la Internet, sau acordate prin Internet în
regim de acces on-line; acordarea şi răspândirea informaţiei privind aceste servicii.
(531) 01.13.05; 27.05.01; 27.05.00.

(210) 009526
(220) 2000.07.31
(730) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, a
Mauritian company, MU
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street,
Port Louis, Maurice
(540)

42

(511)(510)
09 - aparate şi instrumente fotografice, cinematografice şi optice; aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, radiodifuziunea,
recepţionarea, păstrarea, demonstrarea sau
reproducerea sunetului, imaginilor şi datelor;
calculatoare, programe pentru calculatoare şi
software pentru calculatoare, chip-uri pentru
calculatoare, aparate şi instrumente pentru
codificarea şi decodificarea semnalelor electrice; blocuri pentru comandă la distanţă; cartele de credit cu microprocesor; cartele cu cod
magnetic; antene; antene de satelit; cabluri; fibre optice; conjuctoare; adaptoare; conectoare;
prize; rozete şi borne de ieşire, camere de
distribuţie; pelicule, discuri şi cartuşe pentru
notarea sau pentru înregistrarea datelor,
sunetelor şi imaginilor; filme cinematografice
gata pentru demonstrare; înregistrări audio şi/
sau video; dispozitive pentru comunicarea
multimedia, înregistrarea, transmiterea,
radiodifuziunea, păstrarea, demonstrarea,
recepţia şi reproducerea imaginilor, echipament
pentru procesarea datelor; software pentru
calculatoare şi aparate şi instrumente pentru
utilizare care ţin de Internet; publicaţii electronice; părţi şi fitinguri pentru toate produsele
sus-menţionate;
16 - publicaţii imprimate; reviste; lista programelor
transmisiunilor TV prin cablu, radio şi satelit;
programele reprezentaţiilor distractive şi
publicaţii periodice cu privire la cele indicate
mai sus; fotografii; etichete adezive, afişe;
produse de birou; ziare;
35 - oferte pentru vânzări şi vânzarea produselor
angro şi cu amănuntul; publicitate, servicii
publicitare şi servicii în vederea activităţii
agenţiilor; arenda spaţiului publicitar; servicii de
management în domeniul businessului; servicii
de contabilitate, servicii consultative, servicii de
consulting şi informaţionale, toate referitoare la
business şi management în domeniul businessului; servicii în vederea marketingului;
servicii care ţin de expedierea conturilor; servicii
publicitare şi de marketing; subscriere şi servicii
informaţionale, de consulting, servicii de management pentru abonaţi; organizarea şi
desfăşurarea prezentărilor comerciale şi
expoziţiilor; distribuirea publicităţii şi materialului de propagandă; toate serviciile din
această clasă referitoare la Internet sau care ţin

MD - BOPI 4/2001

(210) 009550
(220) 2000.08.10
(730) WOLVERINE OUTDOORS, INC., US

9341 Courtland Drive, N.E., ROCKFORD, MI
49351, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
25 - îmbrăcăminte pentru odihnă şi sport.
(531) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.11; 27.05.17;
27.05.24.

(210) 009552
(220) 2000.08.10
(730) WOLVERINE OUTDOORS, INC., US
9341 Courtland Drive, N.E., ROCKFORD, MI
49351, Statele Unite ale Americii
(540)

M Ă R C I

de Internet sau acordate în regim on-line prin
Internet; acordarea şi difuzarea informaţiei cu
privire la serviciile sus-menţionate;
38 - servicii de comunicaţie a vocii, datelor, sunetelor
şi imaginilor; servicii multimedia de comunicaţie;
servicii de telecomunicaţie; servicii de radiodifuzare televizată prin satelit şi cablu; serviciile
agenţiilor de ştiri; transmiterea, acordarea şi
demonstraţia informaţiei din banca de date a
calculatorului pentru scopuri de afaceri şi
sociale; transmiterea în direct a reprezentaţiilor
şi evenimentelor solemne; angajarea, închirierea şi leasingul aparatelor şi instrumentelor
pentru telecomunicaţii; servicii cu privire la
subscriere la radiodifuziune, televiziune;
acordarea web-site-urilor; toate serviciile din
această clasă care ţin de/sau se referă la
Internet, sau acordate prin Internet în regim de
acces on-line; acordarea şi difuzarea informaţiei
cu privire la toate serviciile sus-menţionate;
41 - producerea şi înregistrarea programelor radio,
de televiziune, video, prin satelit şi cablu;
servicii de educaţie şi amuzament; organizarea,
prezentarea, producerea şi înregistrarea în direct a reprezentaţiilor, show-urilor, solemnităţilor, concertelor, punerea în scenă a spectacolelor de teatru, concursurilor, lecţiilor, publicităţilor, seminarelor, activităţilor sportive şi
competiţiilor sportive, concertelor solo, dezbaterilor, întâlnirilor publice şi private; activitatea
culturală şi organizarea evenimentelor culturale, conferinţelor, adunărilor, congreselor şi
expoziţiilor; închirierea filmelor, înregistrărilor
video, înregistrărilor audio şi discurilor compacte; închirierea şi leasing-ul aparatelor şi
instrumentelor care se referă la clasa 41; editarea cărţilor, manualelor, revistelor şi textelor,
filmelor, înregistrărilor video, audiovizuale şi
sonore; servicii de consulting cu privire la toate
serviciile sus-menţionate; toate serviciile din
această clasă care ţin de/sau se referă la
Internet, sau acordate prin Internet în regim de
acces on-line; acordarea şi răspândirea
informaţiei privind aceste servicii.
(531) 24.04.01; 26.04.18; 27.05.11; 27.05.24.

(511)(510)
25 - îmbrăcăminte pentru odihnă şi sport.
(531) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.11; 27.05.17;
27.05.24.

(210) 009637
(220) 2000.09.22
(730) GAMA-COLOR S.R.L., MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 33, MD-7106, Otaci,
Judeţul Edineţ, Republica Moldova
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(540)

(210) 009663
(220) 2000.09.25
(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Societe
anonyme, FR
126-130, rue Jules Guesde, 92300 LevalloisPerret, Franţa
(540)

(511)(510)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor;
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei;
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului;
materiale colorante; baiţuri; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de foi
şi pudră pentru pictori, decoratori, tipografie.
(531) 26.11.13; 26.15.03; 27.05.02; 27.05.08.

T R A D E M A R K S

(210) 009650
(220) 2000.09.26
(730) Elit Centru S.R.L., agenţie de modele, MD
Str. Melestiu nr. 7, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neinlcuse 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;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
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(591) Culori revendicate: alb, albastru, galben, verdedeschis, verde-închis, roz, zmeuriu, roşu, bej.
(511)(510)
05 - produse farmaceutice, produse de cofetărie de
uz farmaceutic, făină de uz farmaceutic, lapte
de migdal de uz farmaceutic, substanţe lactate
fermentate de uz farmaceutic şi lactoză;
produse dietetice de uz medical, preparate
medicinale pentru slăbire, plante medicale, ulei
de uz medical, injecţii medicinale, zahăr de uz
medical; sare din apă minerală pentru baie,
sare pentru apă minerală, băi medicinale;
produse veterinare; substanţe nutritive pentru
microorganisme; preparate vitaminoase;
alimente pentru sugari, şi anume: făină de lactate, supe, supe deshidratate, lapte, lapte praf,
compoturi de fructe, piure de legume, piure
deshidratat de legume, sucuri de fructe şi legume, pulpă de fructe şi legume;
29 - carne; peşte; şuncă; păsări; vânat; tocătură în
particular pentru aperitive; fructe şi legume
conservate, uscate şi pregătite, fructe înăbuşite, gem, pireu de fructe, gelatină; supe;
produse conservate parţial sau total fabricate
din carne, peşte, şuncă, păsări, vânat, tocătură,
în special pentru aperitive; produse conservate,
uscate, pregătite sau congelate, parţial sau în
întregime fabricate din carne, peşte, şuncă,

MD - BOPI 4/2001

(210) 009664
(220) 2000.09.25
(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Societe
anonyme, FR
126-130, rue Jules Guesde, 92300 LevalloisPerret, Franţa

(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru, azuriu, galben,
verde-deschis, verde-închis, roşu, bej.
(511)(510)
05 - produse farmaceutice, produse de cofetărie de
uz farmaceutic, făină de uz farmaceutic, lapte
de migdal de uz farmaceutic, substanţe lactate
fermentate de uz farmaceutic şi lactoză;
produse dietetice de uz medical, preparate
medicinale pentru slăbire, plante medicale, ulei
de uz medical, injecţii medicinale, zahăr de uz
medical; sare din apă minerală pentru baie,
sare pentru apă minerală, băi medicinale;
produse veterinare; substanţe nutritive pentru
microorganisme; preparate vitaminoase;
alimente pentru sugari, şi anume: făină de lactate, supe, supe deshidratate, lapte, lapte praf,
compoturi de fructe, piure de legume, piure
deshidratat de legume, sucuri de fructe şi legume, pulpă de fructe şi legume;
29 - carne; peşte; şuncă; păsări; vânat; tocătură în
particular pentru aperitive; fructe şi legume
conservate, uscate şi pregătite, fructe înăbuşite, gem, pireu de fructe, gelatină; supe;
produse conservate parţial sau total fabricate
din carne, peşte, şuncă, păsări, vânat, tocătură,
în special pentru aperitive; produse conservate,
uscate, pregătite sau congelate, parţial sau în
întregime fabricate din carne, peşte, şuncă,
păsări, vânat; aperitive dulci sau sărate
pregătite din fructe sau legume, astfel ca cartofi,
chips-uri din cartofi aromatizaţi sau naturali;
amestec de fructe uscate pregătit din nuci
oleaginoase, ca arahide şi acaju; semifabricate
din carne de porc pentru aperitive; lapte, lapte
pulbere, lapte aromatizat cu gelatină şi lapte
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păsări, vânat; aperitive dulci sau sărate
pregătite din fructe sau legume, astfel ca cartofi,
chips-uri din cartofi aromatizaţi sau naturali;
amestec de fructe uscate pregătit din nuci
oleaginoase, ca arahide şi acaju; semifabricate
din carne de porc pentru aperitive; lapte, lapte
pulbere, lapte aromatizat cu gelatină şi lapte
bătut; produse lactate şi anume: deserturi lactate, iaurturi, iaurturi de băut, mousse-uri, frişcă,
deserturi din frişcă, frişcă proaspătă, unt, pastă
de brânză, brânzeturi, brânză coaptă, brânză
coaptă cu mucegai, brânză proaspătă necoaptă, brânză în saramură, brânză ţărănească,
băuturi preparate în general din lapte şi produse
lactate; produse lactate congelate, produse
lactate fermentate; uleiuri comestibile, ulei de
măsline, grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, ciocolată; băuturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de ciocolată; zahăr, orez, tapiocă; făină,
pateuri (dulci sau sărate), pizza, tarte (dulci sau
sărate); aluat pentru macaroane (simplu sau
aromat şi/sau cu umpluturi), preparate cerealiere, preparate cerealiere pentru micul dejun;
preparate din făină total sau parţial compuse din
macaroane; preparate cu pregătire parţială sau
totală din aluat; pâine, pesmeţi; biscuiţi (dulci
sau săraţi), napolitane, pişcoturi, prăjituri, toate
produsele fiind obişnuite şi/sau unse şi/sau cu
umplutură şi/sau aromatizate; aperitive dulci
sau sărate compuse din biscuiţi, produse de
patiserie, aluat sau aluat frământat; produse de
patiserie; îngheţată, îngheţată din frişcă; miere;
sare; muştar; oţet; sosuri (condimente), sosuri
dulci, sosuri pentru macaroane; mirodenii;
32 - bere, apă gazoasă sau negazoasă (apă
minerală sau neminerală), suc de fructe sau de
legume, băuturi pe bază de fructe sau de legume, limonadă, apă-tonic, bere de ghimbir,
şerbeturi (lichide), preparate pentru pregătirea
băuturilor, siropuri pentru băuturi, extracte
nealcoolice de fructe sau legume; băuturi ce
conţin fermenţi lactaţi.
(531) 03.01.14; 03.01.24; 05.01.16; 25.01.19;
27.05.01; 28.05.00; 29.01.15.

T R A D E M A R K S
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bătut; produse lactate şi anume: deserturi lactate, iaurturi, iaurturi de băut, mousse-uri, frişcă,
deserturi din frişcă, frişcă proaspătă, unt, pastă
de brânză, brânzeturi, brânză coaptă, brânză
coaptă cu mucegai, brânză proaspătă necoaptă, brânză în saramură, brânză ţărănească, băuturi preparate în general din lapte
şi produse lactate; produse lactate congelate,
produse lactate fermentate; uleiuri comestibile,
ulei de măsline, grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, ciocolată; băuturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de ciocolată; zahăr, orez, tapiocă; făină,
pateuri (dulci sau sărate), pizza, tarte (dulci sau
sărate); aluat pentru macaroane (simplu sau
aromat şi/sau cu umpluturi), preparate cerealiere, preparate cerealiere pentru micul dejun;
preparate din făină total sau parţial compuse din
macaroane; preparate cu pregătire parţială sau
totală din aluat; pâine, pesmeţi; biscuiţi (dulci
sau săraţi), napolitane, pişcoturi, prăjituri, toate
produsele fiind obişnuite şi/sau unse şi/sau cu
umplutură şi/sau aromatizate; aperitive dulci
sau sărate compuse din biscuiţi, produse de
patiserie, aluat sau aluat frământat; produse de
patiserie; îngheţată, îngheţată din frişcă; miere;
sare; muştar; oţet; sosuri (condimente), sosuri
dulci, sosuri pentru macaroane; mirodenii;
32 - bere, apă gazoasă sau negazoasă (apă minerală sau neminerală), suc de fructe sau de legume, băuturi pe bază de fructe sau de legume,
limonadă, apă-tonic, bere de ghimbir, şerbeturi
(lichide), preparate pentru pregătirea băuturilor,
siropuri pentru băuturi, extracte nealcoolice de
fructe sau legume; băuturi ce conţin fermenţi
lactaţi.
(531) 03.01.14; 03.01.24; 05.01.16; 25.01.19;
27.05.01; 28.05.00; 29.01.15.

(210) 009665
(220) 2000.09.25
(730) Ohaus Corporation, US
29 Hanover Road, Florham Park, NJ 07932,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinema-
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tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare; balanţe
şi balanţe romane, părţile şi accesoriile lor,
inclusiv greutăţi şi garnitură de greutăţi mici.

(210) 009666
(220) 2000.09.26
(730) HUMAN Gesellschaft für Biochemica und
Diagnostica mbH, DE
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden,
Germania
(540)

(511)(510)
01 - reagenţi diagnostici destinaţi ştiinţei;
05 - reagenţi diagnostici destinaţi medicinei.

(210) 009667
(220) 2000.09.26
(730) KLegal International Association, CH
c/o KPMG Fides, Staufferacherstrasse 45,
8004 Zürich, Elveţia
(540)

(511)(510)
42 - servicii juridice.

(210) 009669
(220) 2000.09.29
(730) ENRIQUE BERNAT F., S.A., ES
Avda, Diagonal, 662-664, 5 a , 08034,
BARCELONA, Spania
(540)

MD - BOPI 4/2001

(210) 009671
(220) 2000.10.05
(730) American Home Products Corporation, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice hormonale pentru
femei.

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

009672
2000.10.06
2235560
2000.06.09
GB
SmithKline Beecham p.l.c., GB
New Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8
9EP, Anglia

(540)

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

(210) 009679
(220) 2000.09.13
(730) Voxtel S.A., întreprindere mixtă moldoromâno-franceză, MD
Str. Armenească nr. 55, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(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;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
(531) 28.05.00.

(210) 009683
(220) 2000.10.09
(730) Surov Maxim, MD
Str. Andrei Doga nr. 37, ap. 39, MD-2024,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
25 - încălţăminte;
35 - publicitate; comercializarea produselor.

(210) 009685
(220) 2000.10.10
(730) Gillette Canada Company, also trading as
Oral-B Laboratories, CA
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(511)(510)
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.

MD - BOPI 4/2001
4 Robert Speck Parkway, Mississauga, Ontario,
Canada

(540)

(540)

(511)(510)
21 - periuţe de dinţi şi perii pentru proteze dentare
şi piese şi accesorii ale acestora; perii şi
materiale pentru periat, scobitori; materiale şi
instrumente pentru curăţat şi lustruit dinţii
naturali şi artificiali; mătase brută dentară,
mătase brută dentară în formă de firet şi fibre;
mătase brută dentară auxiliară; recipiente,
suporturi şi ustensile pentru menaj şi camera
de baie, cu excepţia celor din metale preţioase
sau placate.

T R A D E M A R K S

(210) 009686
(220) 2000.10.13
(730) PHARMACIA CORPORATION (o corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware), US
5200 Old Orchard Road, Skokie, Illinois, Statele
Unite ale Americii
(540)

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

(210) 009689
(220) 2000.10.16
(730) EST & D S.R.L., companie de industrie şi
comerţ, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 3, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511)(510)
05 - produse şi substanţe farmaceutice, medicamente, vaccinuri şi seruri.

(210) 009688
(220) 2000.10.16
(730) EST & D S.R.L., companie de industrie şi
comerţ, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 3, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

48

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

(210) 009691
(220) 2000.08.18
(730) Firma ROON GRUP S.R.L, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 51, bloc “A”, MD2002, Chişinău, Republica Moldova

MD - BOPI 4/2001
(540)

(511)(510)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice pentru 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.

(511)(510)
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; gheaţă.
(531) 24.09.03; 24.09.16; 25.12.03; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.24.

(210) 009694
(220) 2000.10.16
(730) Merck & Co., Inc., US
One Merck Drive, P.O.Box 100 Whitehouse
Station, New Jersey 08889-0100, Statele Unite
ale Americii
(540)

(511)(510)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice pentru 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) 009693
(220) 2000.10.16
(730) Merck & Co., Inc., US
One Merck Drive, P.O.Box 100 Whitehouse
Station, New Jersey 08889-0100, Statele Unite
ale Americii
(540)

(511)(510)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice pentru 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)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

009695
2000.10.16
30030518.4
2000.04.19
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) 2000.10.16
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
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(210) 009692
(220) 2000.10.16
(730) Merck & Co., Inc., US
One Merck Drive, P.O.Box 100 Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, Statele Unite ale
Americii
(540)

MD - BOPI 4/2001
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, inclusiv
echipament de procesare a datelor; asistenţi
digitali personali; telefoane celulare; instrumente Web şi console Web;
(320) 2000.04.19
09 - aparate electrice şi electronice incluse în clasa
09; mijloace programabile (software) de calculator; calculatoare şi părţile lor; dispozitive
periferice de calculator; echipament (hardware)
de calculator; dispozitive periferice Web;
dispozitive, inclusiv dispozitive autonome
utilizate pentru a accesa şi naviga prin Internet
şi care permit accesul la poşta electronică şi
camere chat (conferinţe); dispozitive de telecomunicaţie.

T R A D E M A R K S

(210) 009698
(220) 2000.10.16
(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US
300 Park Avenue, New York, NY 10022, Statele
Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
30 - gumă de mestecat şi tablete de mestecat.

(210) 009700
(220) 2000.10.16
(730) HORN S.R.L., firmă comercială de producţie,
MD
Str. Liviu Deleanu nr. 3, ap. 59, MD-2071,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(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) 19.03.03; 19.03.24; 24.17.25.

(210) 009702
(220) 2000.10.17
(730) PHARMACIA CORPORATION, o corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware, US
5200 Old Orchard Road, Skokie, Illinois,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
05 - produse şi substanţe farmaceutice; medicamente, vaccinuri şi seruri.
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(591) Culori revendicate: alb, negru, cenuşiu.
(511)(510)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat, produse marine;
fructe şi legume conservate, uscate, pregătite
sau prelucrate; produse fabricate din produsele
sus-menţionate; produse lactate, iaurt congelat;
mousse-uri, deserturi reci; băuturi preparate din
produse lactate; supe; produse dulci în formă
de paste, produse sărate în formă de paste;
salate; băuturi; umpluturi (suplimente), snackuri (gustări) incluse în clasa 29; bucate finite şi
ingrediente pentru bucate; substanţe proteice;
sosuri; dip-uri din produsele incluse în clasa 29;
30 - orez, paste făinoase; cereale şi produse
cerealiere; ceai, cafea, cacao; ciocolată de
băut, esenţe de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea cu cicoare, cicoare şi
amestecuri de cicoare pentru utilizare în calitate
de înlocuitori de cafea; produse de cofetărie
nemedicinale; produse de patiserie şi panificaţie, prăjituri, biscuiţi; gheaţă alimentară,
îngheţată, produse din îngheţată; produse de
cofetărie congelate; deserturi răcite, mousseuri, şerbeturi; pâine; produse de patiserie şi de
panificaţie; băuturi, umpluturi (adaosuri);
produse dulci în formă de paste, produse sărate
în formă de paste, snack-uri (gustări) incluse în
clasa 30; bucate finite şi ingrediente pentru
bucate; ciocolată; pizza şi bază pentru pizza;
sosuri şi umpluturi pentru pizza; sosuri pentru
paste făinoase şi orez; sosuri pentru salate;
maioneză; sosuri; dip-uri din produsele incluse
în clasa 30.
(531) 25.01.06; 25.01.25; 26.01.16; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.24.

(210) 009717
(220) 2000.10.25

(730) TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING COMPANY INC., US
500 North Field Drive, LAKE FOREST, IL
60045, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
07 - piese ale sistemelor de eşapament pentru automobile, şi anume: amortizoare, filtre cu
catalizatori, ţevi de eşapament, efuzoare,
garnitură şi dispozitive de strângere (fixare);
12 - amortizoare şi sisteme de suspensie pentru automobile, piese şi accesorii ale lor.

(210) 009721
(220) 2000.10.26
(730) HORN S.R.L., firmă comercială de producţie,
MD
Str. Liviu Deleanu nr. 3, ap. 59, MD-2064,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; articole de legătorie;
fotografii; 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 cu excepţia produselor de imprimerie,
în special cărţilor poştale ilustrate, cărţilor
poştale cu vederi, felicitărilor, cărţilor de doliu
şi fişelor;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 009739
(220) 2000.11.03
(730) KVINT, fabrica de vinuri şi coniacuri din
Tiraspol, MD
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(210) 009703
(220) 2000.10.17
(730) MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
(540)

MD - BOPI 4/2001
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica
Moldova

(540)

(540)

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

(210) 009740
(220) 2000.11.03
(730) KVINT, fabrica de vinuri şi coniacuri din
Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica
Moldova
(540)

T R A D E M A R K S

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

(210) 009741
(220) 2000.11.03
(730) KVINT, fabrica de vinuri şi coniacuri din
Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica
Moldova
(540)

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

(210) 009744
(220) 2000.11.03
(730) KVINT, fabrica de vinuri şi coniacuri din
Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica
Moldova
(540)

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

(210) 009748
(220) 2000.11.06
(730) VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, MD
Str. Uzinelor nr. 5, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 009742
(220) 2000.11.03
(730) KVINT, fabrica de vinuri şi coniacuri din
Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica
Moldova

(210) 009749
(220) 2000.11.06
(730) VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, MD
Str. Uzinelor nr. 5, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
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(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), cu excepţia
vinurilor şi divinurilor.

(210) 009750
(220) 2000.11.06
(730) VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, MD
Str. Uzinelor nr. 5, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 009751
(220) 2000.11.06
(730) VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, MD
Str. Uzinelor nr. 5, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 009752
(220) 2000.11.06
(730) VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, MD
Str. Uzinelor nr. 5, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 009753
(220) 2000.11.06
(730) VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, MD
Str. Uzinelor nr. 5, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 009754
(220) 2000.11.06
(730) VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante
şi de marcă, MD
Str. Uzinelor nr. 5, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
33 - vinuri de muscat.

(210) 009755
(220) 2000.11.06
(730) THE COCA-COLA COMPANY, o corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware, US
310 North Avenue, N.W., City of Atlanta, State
of Georgia 30313, Statele Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, oranj, galben,
roşu.
(511)(510)
32 - băuturi răcoritoare dulci carbogazoase; siropuri,
concentrate şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor răcoritoare dulci carbogazoase.
(531) 01.15.15; 01.15.21; 25.01.19; 26.01.02;
26.15.01; 27.05.01; 29.01.15.
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(540)

MD - BOPI 4/2001
(210) 009756
(220) 2000.11.06
(730) AFES-M, întreprindere mixtă, companie de
asigurare, MD
Str. 31 August 1989 nr. 129, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 27.05.01; 27.05.02.

(210) 009760
(220) 2000.11.07
(730) Alianţa-Vin S.R.L., MD
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

T R A D E M A R K S

(511)(510)
36 - asigurări, reasigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
(531) 18.05.01; 18.05.03; 26.01.16; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.21.

(210) 009758
(220) 2000.11.07
(730) Exxon Mobil Corporation, US
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
42 - licenţierea obiectelor proprietăţii intelectuale,
servicii de consultaţie, servicii de cooperare
care contribuie la schimbul de informaţie
tehnică şi tehnologică; servicii de susţinere, de
protecţie pentru licenţiaţi; servicii de design industrial, documentare şi raporturi tehnice, toate
în domeniul tehnologiilor petrochimice.

(210) 009759
(220) 2000.11.07
(730) SCVORŢOV Igor, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 48, ap. 7-8, MD-2002,
Chişinău, Republica Moldova
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(511)(510)
33 - vinuri.
(531) 28.05.00.

(210) 009767
(220) 2000.11.09
(730) “Brantom International”, întreprindere mixtă
moldo-americană S.R.L., MD
Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) 02.03.01; 27.05.01.

MD - BOPI 4/2001
(210) 009768
(220) 2000.11.09
(730) Wesley Jessen Corporation, corporaţia
statului Delaware, US
333 East Howard Avenue, Des Plaines, Illinois
60018, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
09 - lentile de contact.

(210) 009769
(220) 2000.11.09
(730) Wesley Jessen Corporation, corporaţia
statului Delaware, US
333 East Howard Avenue, Des Plaines, Illinois
60018, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
09 - lentile de contact.

(540)

(511)(510)
09 - lentile de contact.

(210) 009794
(220) 2000.11.21
(730) American Home Products Corporation, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice hormonale pentru
femei.

(210) 009796
(220) 2000.10.25
(730) ALINEX S.R.L., MD
Str. Merilor nr. 4, MD-2089, Ciorescu, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

M Ă R C I

(210) 009770
(220) 2000.11.09
(730) Wesley Jessen Corporation, corporaţia
statului Delaware, US
333 East Howard Avenue, Des Plaines, Illinois
60018, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
09 - lentile de contact.

(210) 009771
(220) 2000.11.09
(730) Wesley Jessen Corporation, corporaţia
statului Delaware, US
333 East Howard Avenue, Des Plaines, Illinois
60018, Statele Unite ale Americii

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru,
albastru-deschis, albastru-închis, bej, maro,
maro-închis, azuriu.
(511)(510)
34 - ţigări;
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35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.
(531) 01.05.09; 01.05.12; 06.03.01; 06.03.05;
25.01.19; 26.15.01; 26.15.03; 27.05.02;
29.01.15.

(210) 009842
(220) 2000.12.06
(730) UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,
Olanda
(540)

T R A D E M A R K S

(210) 009797
(220) 2000.10.25
(730) ALINEX S.R.L., MD
Str. Merilor nr. 4, MD-2089, Ciorescu, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511)(510)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.
(531) 01.05.09; 01.05.12; 26.03.05; 26.15.01;
26.15.03; 27.05.11.
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(591) Culori revendicate: galben, auriu, verde şi toate
nuanţele lui, azuriu, albastru, bej, alb, zmeuriu,
cafeniu şi nuanţele lui, roşu şi nuanţele lui.
(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.
(531) 02.03.01; 02.03.04; 08.07.17; 26.01.01;
26.01.16; 27.05.01; 29.01.15.

MDMD-BOPI 4/2001

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.

(210)
Nr. depozit

(220)
Data depozit

(111)
Nr. marcă
acordat

(151)
Data
înregistrării

(511)
Clase

5

6

(730)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(442)
Nr. BOPI

1

2

3

4

7

8

1

008919

1999.10.25

7830

2001.02.28 33

"LION-GRI" S.R.L., întreprinderea mixtă (Moldova - SUA), MD

3/2000

2

008920

1999.10.25

7831

2001.02.28 33

"LION-GRI" S.R.L., întreprinderea mixtă (Moldova -SUA), MD

4/2000

3

008921

1999.10.25

7832

2001.02.28 33

"LION-GRI" S.R.L., întreprinderea mixtă (Moldova - SUA), MD

3/2000

4

008922

1999.10.25

7833

2001.02.28 33

"LION-GRI" S.R.L., întreprinderea mixtă (Moldova -SUA), MD

4/2000

5

008923

1999.10.25

7834

2001.02.28 33

"LION-GRI" S.R.L., întreprinderea mixtă (Moldova -SUA), MD

3/2000

6

008980

1999.11.26

7835

2001.02.28 29,32

Firma "Vamas-Belşug" S.R.L.,
MD

4/2000

7

009246

2000.04.12

7837

2001.03.02 05

BRISTOL-MYERS SQUIBB
COMPANY, corporaţie din
statul Delaware, US

11/2000

8

009247

2000.04.12

7838

2001.03.02 05

Glaxo Group Limited, GB

11/2000

9

009248

2000.04.12

7839

2001.03.02 05

SmithKline Beecham p.l.c., GB

11/2000

10

009253

2000.04.19

7840

2001.03.02 29,35

"Lapmol" S.R.L., MD

11/2000

11

009254

2000.04.06

7841

2001.03.02 33

"ISIRLIANA VIN" S.A., întreprindere de prelucrare şi desfacere
a produselor agricole, MD

11/2000

12

009259

2000.04.17

7842

2001.03.02 33,35

Volcu Oleg,MD

11/2000

13

009261

2000.04.20

7843

2001.03.02 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

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

11/2000

14

009262

2000.04.19

7844

2001.03.02 01

AgroFresh Inc., US

11/2000

15

009267

2000.04.26

7845

2001.03.02 33

"VINORUM" S.A., întreprindere 11/2000
mixtă moldo-gibraltară, MD

16

009268

2000.04.26

7846

2001.03.02 33,35

"Oeno Consulting" S.R.L., între- 11/2000
prindere tehnico-ştiinţifică, MD

17

009269

2000.03.14

7847

2001.03.02 35

"AUDIT-CONCRET" S.R.L.,
Firmă de audit, MD

18

009270

2000.03.16

7848

2001.03.02 33

"LION GRI" S.R.L., întreprinde- 11/2000
re mixtă (Moldova -SUA), MD

19

009271

2000.03.16

7849

2001.03.02 03

Colgate-Palmolive
Company,US

11/2000

20

009280

2000.04.28

7850

2001.03.02 42

"UNGAR" S.R.L., firmă de
producţie şi comerţ, MD

11/2000

11/2000

21

009282

2000.05.02

7851

2001.03.03 34

"TUTUN-CTC" S.A., MD

11/2000

22

009283

2000.05.04

7852

2001.03.03 16

PARKER PEN PRODUCTS, GB

11/2000
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1

2

3

4

23

009285

2000.05.05

7853

2001.03.03 29,35

"Basarabia Nord" S.A., MD

11/2000

24

009287

2000.05.05

7854

2001.03.03 29,35

"Basarabia Nord" S.A., MD

11/2000

25

009289

2000.05.11

7855

2001.03.03 30

INTERNATIONAL
FOODSTUFFS CO, AE

11/2000

26

009291

2000.05.11

7856

2001.03.03 05

Glaxo Group Limited, GB

11/2000

27

009293

2000.03.21

7857

2001.03.03 03

Colgate-Palmolive Company, US 11/2000

28

009295

2000.03.21

7858

2001.03.03 03

Colgate-Palmolive Company, US 11/2000

29

009296

2000.03.21

7859

2001.03.03 03

Colgate-Palmolive Company, US 11/2000

30

009303

2000.04.14

7860

2001.03.03 35

Shopnlist, Inc., US

11/2000

31

009304

2000.04.25

7861

2001.03.03 35,36,39,42

SOCIETE NATIONALE DES
CHEMINS DE FER BELGES
S.N.C.B., BE

11/2000

32

009308

2000.05.15

7862

2001.03.03 16,35,36,37,
38,39,40,41,
42

"Elan-poligraf-Corcoţenco",
întreprindere individuală, MD

11/2000

33

009310

2000.04.27

7863

2001.03.03 35,36,38,41,
42

Institutul de Tehnologii Sociale, 11/2000
MD

34

009311

2000.05.17

7864

2001.03.03 34

"TUTUN-CTC" S.A, MD

11/2000

35

009313

2000.05.17

7865

2001.03.03 33,42

"GHIADA" S.R.L., MD

11/2000

36

008254

1998.11.09

7866

2001.03.05 03,05

The Procter & Gamble
Company, US

11/2000

37

008894

1999.10.08

7867

2001.03.05 35,36,37,38,
39

DKV EURO SERVICE GmbH
& Co. KG, DE

11/2000

38

008895

1999.10.08

7868

2001.03.05 35,36,37,38,
39

DKV EURO SERVICE GmbH
& Co. KG, DE

11/2000

39

009192

2000.02.28

7869

2001.03.05 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

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

11/2000

40

009318

2000.05.18

7870

2001.03.05 16,35,38

"Voxtel" S.A., întreprindere mixtă
moldo-româno-franceză, MD

11/2000

41

009319

2000.05.18

7871

2001.03.05 16,35,38

"Voxtel" S.A., întreprindere mixtă
moldo-româno-franceză, MD

11/2000

42

009323

2000.05.18

7872

2001.03.05 03,14,16,18,
25,42

IZKA, Societe Civile, FR

11/2000

43

009324

2000.05.22

7873

2001.03.05 05

Vifor (International) Inc., CH

11/2000

44

009327

2000.05.22

7874

2001.03.05 05

Merck & Co., Inc., US

11/2000

45

009328

2000.05.23

7875

2001.03.05 34

FABRIQUES DE TABAC
REUNIES S.A., CH

11/2000

46

009330

2000.05.25

7876

2001.03.05 05

JSC "NIZHPHARM", RU

11/2000

47

009331

2000.05.25

7877

2001.03.05 05

JSC "NIZHPHARM", RU

11/2000

48

009336

2000.05.18

7878

2001.03.05 14,16,18,42

IZKA, Societe Civile, FR

11/2000

49

009350

2000.06.05

7879

2001.03.05 09

INTEL CORPORATION (o
corporaţie organizată şi
existentă conform legilor
statului Delaware), US

11/2000

50

009356

2000.06.06

7880

2001.03.05 33

"VINORUM" S.A., întreprindere 11/2000
mixtă moldo-gibraltară, MD

51

008905

1999.10.18

7881

2001.03.07 36

United Parcel Service of
America, Inc., US

58

5

6

7

8

2/2000

MDMD-BOPI 4/2001
1

2

3

4

5

6

7

8

52

009041

1999.12.23

7882

2001.03.07 03

HAYAT KIMYA SANAYI A.Ş., TR

5/2000

53

009056

1999.12.28

7883

2001.03.07 01

Firma de producţie şi comerţ
"CANOPUS" S.R.L., MD

4/2000

54

009357

2000.06.06

7884

2001.03.07 34,35,39

"SOLIMUS LUX" S.R.L., MD

11/2000

55

009368

2000.06.12

7885

2001.03.07 12

TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION), JP

11/2000

56

009369

2000.06.12

7886

2001.03.07 12

TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION), JP

11/2000

57

009370

2000.06.12

7887

2001.03.07 12

TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION), JP

11/2000

58

009371

2000.06.12

7888

2001.03.07 12

TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION), JP

11/2000

59

009372

2000.06.12

7889

2001.03.07 12

TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION), JP

11/2000

60

009373

2000.06.12

7890

2001.03.07 12

TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION), JP

11/2000

61

009374

2000.06.12

7891

2001.03.07 12

TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION), JP

11/2000

62

009375

2000.06.12

7892

2001.03.07 12

TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION), JP

11/2000

63

009376

2000.06.12

7893

2001.03.07 12

TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION), JP

11/2000

64

007068

1997.09.03

7894

2001.03.14 33

Societatea pe acţiuni
"DAREX", MD

8/1998

65

007922

1998.06.19

7895

2001.03.14 33

Societatea pe Acţiuni "DAREX", 4/1999
MD

66

007970

1998.07.08

7896

2001.03.14 33

Întreprinderea mixtă moldobritanică compania "GB & Co"
S.R.L., MD

4/1999

67

007973

1998.07.08

7897

2001.03.14 33

Întreprinderea mixtă moldobritanică compania "GB & Co"
S.R.L., MD

4/1999

68

008813

1999.08.17

7898

2001.03.14 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

Exxon Mobil Corporation, US

11/2000

59

MDMD-BOPI 4/2001
1

2

3

4

69

008957

1999.11.12

7899

70

008995

1999.12.02

71

009068

72
73

5

6

7

8

2001.03.14 33

"AGROVINEXPO", S.A. (de tip
închis), MD

3/2000

7900

2001.03.14 01,04,16,17

Exxon Mobil Corporation, US

11/2000

2000.01.06

7901

2001.03.14 11

FORD MOTOR COMPANY,
corporaţia statului Delaware,
US

10/2000

009104

1999.11.04

7902

2001.03.14 33

Societatea pe acţiuni
"DAREX", MD

6/2000

009150

2000.02.09

7903

2001.03.14 16

PARKER PEN PRODUCTS, GB

10/2000

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

(511)
Clase

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

(442)
Nr. BOPI

(450)
Nr. BOPI

1

R22

2010.12.26

07, 11, 37

-

4-5/1994

2

R74

2011.04.11

41

-

4-5/1994

3

R89

2011.03.19

35, 42

-

6/1994

4

R90

2011.03.19

35, 42

-

6/1994

5

R106

2011.03.19

35, 42

-

6/1994

6

R159

2011.04.19

25

-

7-8/1994

7

R353

2011.02.12

34

-

7-8/1994

8

R369

2011.05.16

32

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., US
400 Riverview Drive, 4-th Floor,
Benton Harbor, Michigan 49022,
Statele Unite ale Americii
PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC., US
680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, Statele Unite ale Americii
HYATT INTERNATIONAL
CORPORATION, US
Madison Plaza, 200 West Madison
Street, Chicago, Illinois 60606, Statele
Unite ale Americii
HYATT INTERNATIONAL
CORPORATION, US
Madison Plaza, 200 West Madison
Street, Chicago, Illinois 60606, Statele
Unite ale Americii
HYATT INTERNATIONAL
CORPORATION, US
Madison Plaza, 200 West Madison
Street, Chicago, Illinois 60606, Statele
Unite ale Americii
The B.V.D. LICENSING
CORPORATION, US
One Fruit of the Loom Drive, P.O.Box
90015 Bowling Green, Kentucky
42102-9015, Statele Unite ale Americii
British American TOBACCO
(BRANDS) LIMITED, GB
Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, Anglia
MILLER BREWING COMPANY,
CORPORAŢIA STATULUI
WISCONSIN, US
3939 West Highland Boulevard,
Milwaukee, Wisconsin 53201, Statele
Unite ale Americii

-

7-8/1994
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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 the 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 representative in
industrial property, by the person to whom the right to the certificate belongs. The application shall
contain the 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 the order of the international registration numbers and of the 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 the 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 the registration

(21)

Numărul depozitului

(21)

Number of the application

(22)

Data depozitului

(22)

Filing date of 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 the priority application

(32)

Data depozitului prioritar

(32)

Filing date of the priority application

(33)

Ţara depozitului prioritar

(33)

Country of the priority application

(43)

Data de publicare a cererii neexaminate

(43)

Publication date of the 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

(51)

International Classification for Industrial Designs

(54)

Denumirea produsului

(54)

Denomination of the article or product

(55)

Reproducerea desenului/modelului industrial

(55)

Reproduction of the industrial design

(57)

Culorile revendicate

(57)

Indication of colors claimed

(71)

Numele sau denumirea şi adresa solicitantului

(71)

Name and address of the applicant

(72)

Numele autorului

(72)

Name of the author

(73)

Numele sau denumirea şi adresa titularului

(73)

Name and address of the owner

(74)

Numele reprezentantului în proprietate indus-

(74)

Name of the representative in industrial property

(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 the 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)

287
2001.02.20
LOC (7) Cl. 09-01
f 2000 0058
2000.07.18
2005.07.18

(28) 1
(71)(73) “PLUS-ASCONI” S.R.L., MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 84, MD-6827, Suruceni,
Chişinău, Republica Moldova
(72) TURCULEŢ Chiril, MD
(54) Butelie

D E S I G N

(55)

65
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(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

288
2001.03.20
LOC (7) Cl. 09-01
f 2000 0059
2000.08.03
2005.08.03
3

(71)(73) SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
“CERACOLIX-GRUP”, MD
Str. Valea Luncii nr. 29, MD-3715, Cojuşna,
Chişinău, Republica Moldova
(72) COJOCARI Serghei, MD
(54) Butelii

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

D E S I G N

1.1

66

1.2

MD - BOPI 4/2001
288

1.3

2.1

D E S I G N

(11)

2.2

67
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(11)

288

D E S I G N

3.1

68

3.2

MD - BOPI 4/2001
289
2001.03.06
LOC (7) Cl. 09-01
f 2000 0097
2000.11.10
2005.11.10
1

(71)(73) GB & CO S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ
MOLDO-BRITANICĂ, MD
Str. Zimbrului nr. 10 a, MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
(72) EVCARPIDI Anatolie, MD
(54) Butelii
(55)

1.1

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

290
2001.03.20
LOC (7) Cl. 09-01, 03
f 2001 0020
2001.02.19
2006.02.19
3

1.2

(71)(73) “OSIZARIUM” S.R.L., MD
Str. Miron Costin nr. 63, bloc 2, ap. 4, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova
(72) RUDIC Mihail, MD
(54) Caserole
(55)

D E S I G N

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

1.1
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(11)

290

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3
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2.4

MD - BOPI 4/2001
(11)

290

3.1

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

291
2001.03.20
LOC (7) Cl. 09-01; 05
f 2000 0060
2000.08.04
2005.08.04
1

3.2

(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) Husă pentru sticle

1.1

D E S I G N

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

1.2
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291
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1.3

72

1.4

MD - BOPI 4/2001
(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

292
2001.03.20
LOC (7) Cl. 11-05
f 2000 0055
2000.07.28
2005.07.28
1

(71)(73) ATLANT, COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE,
MD
Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 2, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova
(72) TIUCAVCIN Mihai, MD
(54) Emblemă
(55)

1.1

D E S I G N

(11) 293
(15) 2000.12.20
(51) LOC (7) Cl. 19-08
(21) f 2000 0033
(22) 2000.05.17
(18) 2005.05.17
(28) 1
(71)(72)(73) VOLCU Oleg, MD
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(54) Etichetă
(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu
se protejează.

1.2
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(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)

294
2001.01.18
LOC (7) Cl. 19-08
f 2000 0040
2000.06.13
2005.06.13

(28) 1
(71)(72)(73) VOLCU Oleg, MD
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova
(54) Etichetă

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

D E S I G N

1.1

74

1.2

MD - BOPI 4/2001
(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)
(57)

cafeniu; desenul 3 - galben-deschis, roşu,
negru; desenul 4 - galben-deschis, galben, sur,
verde-închis, verde-deschis, roşu-deschis;
desenul 5 - galben-deschis, galben, sur, roşudeschis, roşu-închis, verde-deschis.
(71)(72)(73) BLANARI Tatiana, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 38, bloc 2, ap. 30, MD-2061,
Chişinău, Republica Moldova
(54) Etichete

295
2001.02.19
LOC (7) Cl. 19-08
f 2000 0048
2000.07.04
2005.07.04
5
Culori revendicate: desenul 1 - roşu, galbendeschis; desenul 2 - galben-deschis, roşu,

(55)

D E S I G N

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

1
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(11)

295

D E S I G N

2
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3
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(11)
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295
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4

78

MD - BOPI 4/2001
295

5

D E S I G N

(11)

79

MD - BOPI 4/2001
(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

(71)(73) SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
“GLIE”, MD
Str. Sfântul Nicolae nr. 36 A, MD-3000, Bălţi,
Republica Moldova
(72) MILIGROM Moisei, MD; ZABRIAN Iurii, MD
(54) Etichetă

296
2001.03.20
LOC (7) Cl. 19-08
f 2000 0063
2000.08.02
2005.08.02
1

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

D E S I G N

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

297
2001.02.20
LOC (7) Cl. 25-01
f 2000 0053
2000.07.12
2005.07.12

(28) 1
(71)(72)(73) GHERŞCOVICI Boris, MD
Str. Aron Pumnul nr. 133, MD-2043, Chişinău,
Republica Moldova
(54) Piatră de construcţie
(55)

1.1

80

MD - BOPI 4/2001
297

1.2

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

1.3

298
2001.02.20
LOC (7) Cl. 25-01
f 2000 0054
2000.07.18
2005.07.18

(28) 1
(71)(72)(73) GHERŞCOVICI Boris, MD
Str. Aron Pumnul nr. 133, MD-2043, Chişinău,
Republica Moldova
(54) Piatră de construcţie
(55)

1.1

1.2

D E S I G N

(11)

1.3

81

MDMD-BOPI 4/2001

FG4L Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale eliberate
în martie 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

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

1
2

230
232

19-08
09-01

0267
f 2000 0007

1999.10.22
1999.12.30

9
8

3

233

09-07

f 2000 0004

2000.02.11

1

4

234

09-07

f 2000 0019

2000.04.07

1

PLĂMĂDEALĂ Vasilii, MD
ŞCHILEOV Vladimir, MD
ŞCHILEOV Dumitru, MD
FIRMA "CONVENDA-LUX"
S.R.L., MD
"ENPLASTCOM" S.R.L.,
MD

82

(44)
Nr. BOPI

6/2000
8/2000
8/2000
8/2000

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

5

1

DM/052956

2000.08.24

2000.03.10,
DE

2

DM/052959

2000.08.25

3

DM/052964

2000.07.31

TENTE-ROLLEN
GMBH & CO., DE
CARTIER
INTERNATIONAL
B.V., NL
SONY OVERSEAS
SA, CH

4

DM/052976

2000.08.11

5

DM/052980

2000.08.28

6

DM/052997

2000.05.29

BEIERSDORF AG,
DE

7

DM/052998

2000.05.29

BEIERSDORF AG,
DE

12:31

2000.04.27,
DE

ROBERT BOSCH
GMBH, DE
SONY OVERSEAS
SA, CH

(54)
Denumirea desenului şi modelului
industrial
6

Rulete / Castors / Roulettes

(51)
Clase

Nr. IDB

(18)
Valabilitate

7

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale
8

9

10

06-06

4

2005.08.24

9/2000

6

2005.08.25

9/2000

4

2005.07.31

9/2000

16

2005.08.11

9/2000

2

2005.08.28

9/2000

1

2005.05.29

9/2000

1

2005.05.29

9/2000

Ceasuri de mână, brăţări pentru ceasuri / 10-02, 07
Montres-bracelets, bracelets de montres /
Wristwatches, watch bracelets
13-02;
Căşti, emiţătoare de raze infraroşii cu
14-01
încărcătoare pentru căşti / Headphones,
infrared rays emitters and chargers for
headphones / Ecouteurs, émetteurs de
rayons a infrarouge avec chargeurs pour
écouteurs
Periuţe pentru curăţarea parbrizului /
12-16
Wiper blades / Balais d'essuie-glace
14-01
Gravor pentru discuri magnetooptice,
cititor de discuri magnetooptice /
Magneto-optical disc recorder, magnetooptical disc player / Graveur de disque
magnéto-optique, lecteur de disque
magnéto-optique
09-01
Recipient pentru produse cosmetice /
Container for cosmetic products /
Récipient pour produits cosmétiques
Recipient pentru produse cosmetice /
09-01
Container for cosmetic products /
Récipient pour produits cosmétiques

1

2

3

8

DM/053012

2000.08.09

4

5

2000.03.08,
BX

OMEGA SA
(OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
AART VAN
DORRESTEIN, NL

9

DM/053064

2000.08.22

10

DM/053083

2000.04.26

NICE SPA, IT

11

DM/053098

2000.09.13

12

DM/053099

2000.09.13

13

DM/053100

2000.09.13

14

DM/053101

2000.09.13

15

DM/053102

2000.09.13

16

DM/053103

2000.09.13

17

DM/053104

2000.09.13

SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH

7

8

9

10

Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wristwatches

6

10-02

2

2005.08.09

9/2000

Pupitru pentru şoricel şi tastatură /
Supporting board for mouse and
keyboard / Pupitre pour souris et clavier
Dispozitive pentru activarea automată a
uşilor şi porţilor / Devices for automatic
operation of doors and gates /
Dispositifs pour l'actionnement automatique de portes et portails
Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist
watches

14-99

1

2005.08.22

9/2000

08-07

11

2005.04.26

9/2000

10-02

2

2005.09.13

9/2000

Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wrist watches

10-02

1

2005.09.13

9/2000

Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wrist watches

10-02

3

2005.09.13

9/2000

Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wrist watches

10-02

4

2005.09.13

9/2000

Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wrist watches

10-02

6

2005.09.13

9/2000

Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wrist watches

10-02

2

2005.09.13

9/2000

Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wrist watches

10-02

6

2005.09.13

9/2000

1

2

3

18

DM/053105

2000.09.13

19

DM/053106

2000.09.13

20

DM/053129

2000.06.28

21

DM/053135

2000.08.02

22

DM/053136

2000.08.02

23

DM/053137

2000.08.02

24

DM/053170

2000.08.30

SONY OVERSEAS
SA, CH

25

DM/053175

2000.09.13

SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH

12:31

4

5

SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
SYNTHES AG
CHUR, CH
2000.02.07,
FR
2000.02.07,
FR

BONGRAIN S.A.,
FR
BONGRAIN S.A.,
FR

2000.02.07,
FR

BONGRAIN S.A.,
FR

7

8

9

10

Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wrist watches

6

10-02

13

2005.09.13

9/2000

Brăţări pentru ceasuri / Bracelets de
montres / Watch bracelets

10-07

5

2005.09.13

9/2000

Mânere pentru instrumente chirurgicale /
Handles for surgical instruments /
Manches pour instruments chirurgicaux
Produs alimentar / Produit alimentaire /
Food product
Ambalaj în formă de cochilie pentru
produse alimentare / Emballage coque
pour produit alimentaire / Blister pack for
a food product
Beţişor pentru produse alimentare /
Bâtonnet de préhension pour produits
alimentaires / Grasping stick for foodstuffs
Magnetoscop, aparat de înregistrare a
datelor şi de control al validităţii
dispozitivelor audio şi video, aparat de
control al validităţii dispozitivelor audio şi
video / Video tape recorder, data recording and editing control unit for audio
and video, editing control unit for audio
and video / Magnétoscope, appareil
d'enregistrement de données et de
contrôle de validation pour l'audio et la
vidéo, appareil de contrôle de validation
pour l'audio et la vidéo
Ceas de mână / Montre-bracelet /
Wristwatch

24-02

6

2005.06.28

9/2000

01-01

1

2005.08.02

9/2000

09-03

1

2005.08.02

9/2000

07-99

1

2005.08.02

9/2000

14-01, 02

3

2005.08.30

9/2000

10-02

1

2005.09.13

9/2000

1

2

3

26

DM/053176

2000.09.13

4

5

27

DM/053177

2000.09.13

28

DM/053203

1999.11.12

29

DM/053208

2000.06.13

30

DM/053211

2000.06.27

31

DM/053212

2000.06.27

32

DM/053213

2000.06.27

33

DM/053214

2000.06.27

34

DM/053215

2000.06.27

35

DM/053216

2000.06.27

INTERIOR'S S.A.,
FR

36

DM/053217

2000.06.27

37

DM/053218

2000.06.27

38

DM/053230

2000.09.22

2000.03.24,
US

INTERIOR'S S.A.,
FR
INTERIOR'S S.A.,
FR
SCHERINGPLOUGH LTD., CH

39

DM/053231

2000.09.22

2000.03.24,
US

SCHERINGPLOUGH LTD., CH

Capac pentru container de distribuţie /
Cover cap for a dispensing container /
Couvercle pour conteneur de distribution
Container de distribuţie / Dispensing
container / Conteneur de distribution

1

2

3

4

5

6

SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.),
CH
ETA SA
FABRIQUES
D'EBAUCHES, CH
DAIMLERCHRYSLER AG, DE
GRUPPO
COSTRUZIONI
METALLICHE
S.R.L., IT
INTERIOR'S S.A.,
FR
INTERIOR'S S.A.,
FR
INTERIOR'S S.A.,
FR
INTERIOR'S S.A.,
FR
INTERIOR'S S.A.,
FR

7

8

9

10

Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wristwatches

6

10-02

4

2005.09.13

9/2000

Stand de prezentare a ceasurilor de
mână / Présentoir pour montre-bracelet /
Display stand for wristwatch
Vehicul cu motor / Motor vehicle /
Véhicule a moteur
Lăzi pentru gunoi / Poubelles / Dustbins

20-02

1

2005.09.13

9/2000

12-08

1

2004.11.12

9/2000

09-09

6

2005.06.13

9/2000

11-02

2

2005.06.27

9/2000

06-01

2

2005.06.27

9/2000

06-04

3

2005.06.27

9/2000

11-02

1

2005.06.27

9/2000

06-04

1

2005.06.27

9/2000

10-01

6

2005.06.27

9/2000

11-02

3

2005.06.27

9/2000

10-01

1

2005.06.27

9/2000

09-07

1

2005.09.22

9/2000

09-01

1

2005.09.22

9/2000

7

8

9

10

Cutiuţe decorative cu capac / Boîtes
décoratives avec couvercle / Decorative
boxes with covers
Scaune / Chaises / Seating furniture
Mobilă decorată cu o uşă / Meubles
décorés a une porte / Decorated
furniture with one door
Platou decorativ / Plateau de décoration /
Decorative tray
Mobilă fără suport cu o uşă şi un sertar /
Meuble á poser á une porte et un tiroir /
Freestanding piece of furniture with a
door and a drawer
Orologii pe panouri decorative /
Horloges sur panneaux décoratifs /
Clocks on decorative panels
Statuete fără suport / Statuettes á poser /
Freestanding statuettes
Ceas de perete / Pendule / Wall clock

40

DM/053233

2000.07.28

2000.04.27,
DE

W.GOEBEL
PORZELLANFABRIK GMBH & CO.
KG, DE

41

DM/053234

2000.07.28

2000.04.27,
DE

42

DM/053235

2000.07.28

2000.04.27,
DE

43

DM/053236

2000.08.28

2000.03.24,
FR

44

DM/053241

1999.11.12

W. GOEBEL
PORZELLANFABRIK GMBH & CO.
KG, DE
W. GOEBEL
PORZELLANFABRIK GMBH & CO.
KG, DE
THOMAS
JOCELYN, FR
GIOCHI PREZIOSI
S.P.A., IT

45

DM/053246

1999.11.24

46

DM/053253

1999.11.29

47

DM/053256

2000.01.21

48

DM/053267

2000.05.24

49

DM/053268

2000.05.29

12:31

1999.11.05,
CH

1999.11.30,
DE

MOVADO WATCH
COMPANY S.A.,
CH
SOCIETE
ANONYME DES
EAUX
MINERALES
D'EVIAN, FR
HAKAN SENOL,
CH
S.A. ANCIENNE
FABRIQUE
GEORGES
PIAGET & CIE, CH
KRONE GMBH,
DE

Clopoţei decorativi, platouri decorative,
sfere decorative / Cloches décoratives,
assiettes décoratives, boules / Small
ornamental bells, ornamental plates,
balls
Figurine / Figurines / Figurines

11-02

24

2005.07.28

9/2000

11-02

16

2005.07.28

9/2000

Figurine / Figurines / Figurines

11-02

23

2005.07.28

9/2000

Morişcă de vânt / Girouette /
Weathercock
Cutii pentru aranjarea articolelor de
papetărie / Cases for stationery articles /
Boîtes destinées au rangement d'articles
de papeterie
Ceas de mână / Wrist-watch / Montrebracelet

08-99

1

2005.08.28

9/2000

19-06

3

2004.11.12

9/2000

10-02

1

2004.11.24

9/2000

Sticlă, mijloc de închidere pentru sticlă /
Bouteille, moyen de fermeture pour
bouteille / Bottle, closing medium for a
bottle

09-01, 07

2

2004.11.29

9/2000

Joc / Game / Jeu

21-01

1

2005.01.21

9/2000

Inele / Bagues / Finger rings

11-01

3

2005.05.24

9/2000

Fişă de conexiune electrică / Electrical
plug connector / Fiche de connexion
électrique

13-03

1

2005.05.29

9/2000

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
4

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

1

2

3

01-01

DM/053135

2000.08.02

06-01
06-04

DM/053212
DM/053213

2000.06.27
2000.06.27

INTERIOR'S S.A., FR
INTERIOR'S S.A., FR

06-04

DM/053215

2000.06.27

INTERIOR'S S.A., FR

06-06

DM/052956

2000.08.24

07-99

DM/053137

2000.08.02

08-07

DM/053083

2000.04.26

08-99

DM/053236

2000.08.28

09-01

DM/052997

2000.05.29

2000.02.07,
FR

2000.03.10,
DE
2000.02.07,
FR

5

BONGRAIN S.A., FR

TENTE-ROLLEN GMBH &
CO., DE
BONGRAIN S.A., FR
NICE SPA, IT

2000.03.24,
FR

THOMAS JOCELYN, FR
BEIERSDORF AG, DE

(54)
Denumirea desenului şi modelului industrial
6

Produs alimentar / Produit alimentaire / Food
product
Scaune / Chaises / Seating furniture
Mobilă decorată cu o uşă / Meubles décorés
a une porte / Decorated furniture with one
door
Mobilă fără suport cu o uşă şi un sertar /
Meuble á poser á une porte et un tiroir /
Freestanding piece of furniture with a door
and a drawer
Rulete / Castors / Roulettes
Beţişor pentru produse alimentare / Bâtonnet
de préhension pour produits alimentaires /
Grasping stick for foodstuffs
Dispozitive pentru activarea automată a uşilor
şi porţilor / Devices for automatic operation of
doors and gates / Dispositifs pour
l'actionnement automatique de portes et portails
Morişcă de vânt / Girouette / Weathercock
Recipient pentru produse cosmetice / Container for cosmetic products / Récipient pour
produits cosmétiques

Nr. IDB

(28)
Nr. de desene
şi modele
industriale
7

(18)
Valabilitate
8

9

1

2005.08.02

9/2000

2
3

2005.06.27
2005.06.27

9/2000
9/2000

1

2005.06.27

9/2000

4

2005.08.24

9/2000

1

2005.08.02

9/2000

11

2005.04.26

9/2000

1

2005.08.28

9/2000

1

2005.05.29

9/2000

1

2

3

09-01

DM/052998

2000.05.29

09-01

DM/053231

2000.09.22

09-01,
07

DM/053253

1999.11.29

09-03

DM/053136

2000.08.02

2000.02.07,
FR

09-07

DM/053230

2000.09.22

2000.03.24,
US

09-09

DM/053208

2000.06.13

10-01

DM/053216

2000.06.27

10-01
10-02

DM/053218
DM/053012

2000.06.27
2000.08.09

10-02

DM/053098

2000.09.13

10-02

DM/053099

2000.09.13

10-02

DM/053100

2000.09.13

10-02

DM/053101

2000.09.13

10-02

DM/053102

2000.09.13

10-02

DM/053103

2000.09.13

10-02

DM/053104

2000.09.13

10-02

DM/053105

2000.09.13

12:31

4

5

BEIERSDORF AG, DE
2000.03.24,
US

SCHERING-PLOUGH
LTD., CH
SOCIETE ANONYME DES
EAUX MINERALES
D'EVIAN, FR
BONGRAIN S.A., FR
SCHERING-PLOUGH
LTD., CH
GRUPPO COSTRUZIONI
METALLICHE S.R.L., IT
INTERIOR'S S.A., FR
INTERIOR'S S.A., FR
OMEGA SA (OMEGA AG)
(OMEGA LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH
SA) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH
SA) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH
SA) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH
SA) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH
SA) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH
SA) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH
SA) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH
SA) (SWATCH LTD.), CH

6

7

8

9

Recipient pentru produse cosmetice / Container for cosmetic products / Récipient pour
produits cosmétiques
Container de distribuţie / Dispensing
container / Conteneur de distribution
Sticlă, mijloc de închidere pentru sticlă / Bouteille, moyen de fermeture pour bouteille /
Bottle, closing medium for a bottle
Ambalaj în formă de cochilie pentru produse
alimentare / Emballage coque pour produit
alimentaire / Blister pack for a food product
Capac pentru container de distribuţie / Cover
cap for a dispensing container / Couvercle
pour conteneur de distribution
Lăzi pentru gunoi / Poubelles / Dustbins

1

2005.05.29

9/2000

1

2005.09.22

9/2000

2

2004.11.29

9/2000

1

2005.08.02

9/2000

1

2005.09.22

9/2000

6

2005.06.13

9/2000

6

2005.06.27

9/2000

1
2

2005.06.27
2005.08.09

9/2000
9/2000

2

2005.09.13

9/2000

1

2005.09.13

9/2000

3

2005.09.13

9/2000

4

2005.09.13

9/2000

6

2005.09.13

9/2000

2

2005.09.13

9/2000

6

2005.09.13

9/2000

13

2005.09.13

9/2000

Orologii pe panouri decorative / Horloges sur
panneaux décoratifs / Clocks on decorative
panels
Ceas de perete / Pendule / Wall clock
Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wristwatches
Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist watches
Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches
Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches
Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches
Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wristwatches
Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches
Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches
Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches

1

2

3

10-02

DM/053175

2000.09.13

4

10-02

DM/053176

2000.09.13

10-02

DM/053246

1999.11.24

10-02,
07

DM/052959

2000.08.25

10-07

DM/053106

2000.09.13

11-01

DM/053267

2000.05.24

11-02

DM/053211

2000.06.27

SWATCH AG (SWATCH
SA) (SWATCH LTD.), CH
S.A. ANCIENNE
FABRIQUE GEORGES
PIAGET & CIE, CH
INTERIOR'S S.A., FR

11-02

DM/053214

2000.06.27

INTERIOR'S S.A., FR

11-02

DM/053217

2000.06.27

INTERIOR'S S.A., FR

11-02

DM/053233

2000.07.28

2000.04.27,
DE

W.GOEBEL
PORZELLANFABRIK
GMBH & CO. KG, DE

11-02

DM/053234

2000.07.28

2000.04.27,
DE

11-02

DM/053235

2000.07.28

2000.04.27,
DE

12-08

DM/053203

1999.11.12

12-16

DM/052976

2000.08.11

W. GOEBEL
PORZELLANFABRIK
GMBH & CO. KG, DE
W. GOEBEL
PORZELLANFABRIK
GMBH & CO. KG, DE
DAIMLERCHRYSLER AG,
DE
ROBERT BOSCH GMBH,
DE

2000.04.27,
DE

5

6

7

8

9

SWATCH AG (SWATCH
SA) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH
SA) (SWATCH LTD.), CH
MOVADO WATCH
COMPANY S.A., CH
CARTIER
INTERNATIONAL B.V., NL

Ceas de mână / Montre-bracelet / Wristwatch

1

2005.09.13

9/2000

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wristwatches
Ceas de mână / Wrist-watch / Montre-bracelet

4

2005.09.13

9/2000

1

2004.11.24

9/2000

6

2005.08.25

9/2000

5

2005.09.13

9/2000

3

2005.05.24

9/2000

2

2005.06.27

9/2000

1

2005.06.27

9/2000

3

2005.06.27

9/2000

24

2005.07.28

9/2000

16

2005.07.28

9/2000

Figurine / Figurines / Figurines

23

2005.07.28

9/2000

Vehicul cu motor / Motor vehicle / Véhicule a
moteur
Periuţe pentru curăţarea parbrizului / Wiper
blades / Balais d'essuie-glace

1

2004.11.12

9/2000

16

2005.08.11

9/2000

Ceasuri de mână, brăţări pentru ceasuri /
Montres-bracelets, bracelets de montres /
Wristwatches, watch bracelets
Brăţări pentru ceasuri / Bracelets de montres /
Watch bracelets
Inele / Bagues / Finger rings
Cutiuţe decorative cu capac / Boîtes décoratives avec couvercle / Decorative boxes with
covers
Platou decorativ / Plateau de décoration /
Decorative tray
Statuete fără suport / Statuettes á poser /
Freestanding statuettes
Clopoţei decorativi, platouri decorative, sfere
decorative / Cloches décoratives, assiettes
décoratives, boules / Small ornamental bells,
ornamental plates, balls
Figurine / Figurines / Figurines

1

2

3

13-02,
14-01

DM/052964

2000.07.31

13-03

DM/053268

2000.05.29

14-01

DM/052980

2000.08.28

SONY OVERSEAS SA,
CH

14-01;
02

DM/053170

2000.08.30

SONY OVERSEAS SA,
CH

14-99

DM/053064

2000.08.22

19-06

DM/053241

1999.11.12

GIOCHI PREZIOSI S.P.A.,
IT

20-02

DM/053177

2000.09.13

ETA SA FABRIQUES
D'EBAUCHES, CH

21-01

DM/053256

2000.01.21

24-02

DM/053129

2000.06.28

12:31

4

5

SONY OVERSEAS SA,
CH

1999.11.30,
DE

2000.03.08,
BX

1999.11.05,
CH

KRONE GMBH, DE

AART VAN
DORRESTEIN, NL

HAKAN SENOL, CH
SYNTHES AG CHUR, CH

6

7

8

9

Căşti, emiţătoare de raze infraroşii cu
încărcătoare pentru căşti / Headphones, infrared rays emitters and chargers for
headphones / Ecouteurs, émetteurs de rayons a infrarouge avec chargeurs pour écouteurs
Fişă de conexiune electrică / Electrical plug
connector / Fiche de connexion électrique
Gravor pentru discuri magnetooptice, cititor
de discuri magnetooptice / Magneto-optical
disc recorder, magneto-optical disc player /
Graveur de disque magnéto-optique, lecteur
de disque magnéto-optique
Magnetoscop, aparat de înregistrare a datelor
şi de control al validităţii dispozitivelor audio şi
video, aparat de control al validităţii
dispozitivelor audio şi video / Video tape
recorder, data recording and editing control
unit for audio and video, editing control unit
for audio and video / Magnétoscope, appareil
d'enregistrement de données et de contrôle
de validation pour l'audio et la vidéo, appareil
de contrôle de validation pour l'audio et la
vidéo
Pupitru pentru şoricel şi tastatură / Supporting
board for mouse and keyboard / Pupitre pour
souris et clavier
Cutii pentru aranjarea articolelor de papetărie /
Cases for stationery articles / Boîtes destinées
au rangement d'articles de papeterie
Stand de prezentare a ceasurilor de mână /
Présentoir pour montre-bracelet / Display
stand for wristwatch
Joc / Game / Jeu

4

2005.07.31

9/2000

1

2005.05.29

9/2000

2

2005.08.28

9/2000

3

2005.08.30

9/2000

1

2005.08.22

9/2000

3

2004.11.12

9/2000

1

2005.09.13

9/2000

1

2005.01.21

9/2000

Mânere pentru instrumente chirurgicale / Handles for surgical instruments / Manches pour
instruments chirurgicaux

6

2005.06.28

9/2000

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 (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), 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)

(73)

(28)(20)

(17)

(44)

Nr.
înregistrării

Titular, cod ST. 3 OMPI

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

Data expirării
reînnoirii

Nr. BOPI

Nr. IDB

1

DM/034151

SONY OVERSEAS S.A., CH

9 (1,2,3,4,5,7,8,9,10)

2005.09.19 (1R)

12/1997

9/2000

2

DM/034232

SONY OVERSEAS S.A., CH

2

2005.09.27 (1R)

12/1997

9/2000
9/2000

3

DM/034509

J. LORCH GES. & CO.GMBH, DE

1

2005.10.30 (1R)

12/1997

4

DM/034643

SONY OVERSEAS S.A., CH

2

2005.11.08 (1R)

12/1997

9/2000

5

DM/034899

BELVEDERE (SOCIÉTÉ ANONYME), FR

1

2005.12.07 (1R)

12/1997

9/2000

6

DM/035272

GRÄSSLIN KG, DE

3

2006.01.22 (1R)

12/1997

9/2000

7

DM/035429

VARTA BATTERIE AKTIENGESELLSCHAFT, DE

1

2006.02.05 (1R)

12/1997

9/2000

8

DM/035430

VARTA BATTERIE AKTIENGESELLSCHAFT, DE

1

2006.02.05 (1R)

12/1997

9/2000

9

DM/035431

VARTA BATTERIE AKTIENGESELLSCHAFT, DE

1

2006.02.05 (1R)

12/1997

9/2000

10

DM/035448

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

35 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28,
29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)

2006.02.06 (1R)

12/1997

9/2000

11

DM/035449

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

10

2006.02.06 (1R)

12/1997

9/2000

12

DM/035450

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

9 (1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13)

2006.02.06 (1R)

12/1997

9/2000

13

DM/035455

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

1

2006.02.06 (1R)

12/1997

9/2000

14

DM/037398

AMC INTERNATIONAL ALFA METALCRAFT
CORPORATION AG, CH

4

2006.01.03 (1R)

12/1997

9/2000

MDMD-BOPI 4/2001

VII
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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Lista modificărilor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul
depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate
Nr.
crt.

OPI

Nr.
depozit

1

2

3

Nr. titlului
de
protecţie
4

1

Marcă

000246

1179

7/1994

(730) BANKAMERICA
CORPORATION, US
555 California Street, SanFrancisco, California 94104,
SUA

(730) BANK OF AMERICA
CORPORATION (corporaţia
statului Delaware), US
100 N. Tryon Street, Charlotte,
North Carolina 28255, Statele
Unite ale Americii

2

Marcă

000822

1733

3/1995
7/1995

(730) DETHLEFFSEN GmbH
& Co., DE
Schleswiger Strasse 107,
24941 Flensburg, Germania

3

Mărci

002347

3137

(730) E.R. SQUIBB & SONS,
INC., US

002348

3138

002371

3696

9/1995
2/1996
9/1995
2/1996
9/1995
5/1996
12/1995
6/1996

(730) Dethleffsen Spirituosen
GmbH, DE
Schleswiger Straβ
βe 107, 24941
Flensburg, Germania
(730) E.R. SQUIBB & SONS,
L.L.C., A DELAWARE
CORPORATION, US

4

Marcă

002803

3722

5

Mărci

002988
002915

2511
2637

002289

3001

002290

3002

002291

3003

002992

3004

003489
003435
003434
003436
000855

2153
2149
2191
2192
2765
2922
2925
2926
3275

4372

6

Mărci

7

Marcă

003429
003432
003433
003613

8

Marcă

004619

94

Nr.
BOPI
5

12/1995
7/1995
12/1995
2/1996
6/1996
2/1996
6/1996
2/1996
6/1996
2/1996
6/1996
10/1995
10/1995
11/1195
11/1195
8/1995
1/1996
1/1996
1/1996
1/1996
3/1996

8/1996
2/1997

Date iniţiale

6

(730) KRAFT
JACOBS SUCHARD GmbH,
DE
8-20 LANGEMARCKSTRASSE, D-28000
BREMEN 1, GERMANIA
(730) KRAFT JACOBS
SUCHARD AG (KRAFT
JACOBS SUCHARD SA),
(KRAFT JACOBS
SUCHARD LTD), CH
KLAUSSTRASSE
4-6, CH-8008 ZÜRICH,
ELVEŢIA

Date modificate

7

(730) Kraft Foods
Deutschland Holding GmbH,
DE
4-20 LANGEMARCKSTRASSE, D-28199 BREMEN ,
GERMANIA
(730) Kraft Foods Schweiz
Holding AG (Kraft Foods Suisse
Holding SA), (Kraft Foods
Switzerland Holding Ltd), CH
Bellerivestrasse 203, CH-8008
Zürich, Elveţia

(730) PROCTER & GAMBLE
GMBH, DE
SULZBACHER STR. 50,
SCHWALBACH AM
TAUNUS, GERMANIA

(730) Procter & Gamble Holding
GmbH, DE
Sulzbacher Str. 40, 65824
Schwalbach am Taunus,
Germania

(730) KABUSHIKI KAISHA
TEC (TEC CORPORATION),
JP
570 OHITO, OHITO-CHO,
TAGATA-GUN, SHIZUOKA,
JAPONIA
(730) Porkkalankatu 13,
00180 Helsinki, Finlanda

(730) Toshiba Tec Kabushiki
Kaisha (Toshiba Tec
Corporation), JP
1-1, Kanda Nishiki-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, Japonia
(730) Salmisaarenranta 7,
00180 Helsinki, Finlanda

MDMD-BOPI 4/2001
1

2

3

4

5

6

7

9

Marcă

003631

4118

4/1996
11/1996

10

Marcă

003890

4135

4/1996
11/1996

11

Mărci

005573

5035

005572

5034

(730) Procter & Gamble Holding
GmbH, DE
Sulzbacher Str. 40, 65824
Schwalbach am Taunus,
Germania
(730) E.R. SQUIBB & SONS,
L.L.C., A DELAWARE
CORPORATION, US
(730) E.R. SQUIBB & SONS,
L.L.C., A DELAWARE
CORPORATION, US

003406

4107

003407

4108

003408

4136

006138

6008

6000

(730) ÎNTREPRINDEREA
MIXTĂ MOLDOAMERICANĂ "ACOREX"
S.R.L., MD

(730) Întreprinderea mixtă
"ACOREX" S.R.L., MD

006223

008258

7177

5/1997
10/1997
5/1997
10/1997
4/1996
11/1996
4/1996
11/1996
5/1996
11/1996
12/1997
7/1998
12/1998
12/1997
7/1998
12/1998
10/1999
4/2000

(730) PROCTER & GAMBLE
GMBH, DE
SULZBACHER STRASSE
50, 65824 SCHWALBACH
AM TAUNUS, GERMANIA
(730) E.R. SQUIBB & SONS
INC., CORPORAŢIA
STATULUI DELAWARE, US
(730) E.R. SQUIBB & SONS,
INC., A DELAWARE
CORPORATION, US

(730) R.J. Reynolds
International B.V. (Hilversum)
Geneva Branch, the Geneva,
Switzerland office of R.J.
Reynolds International B.V., a
Netherlands corporation, CH

(730) JT International S. A.,
CH

12

Mărci

13

Marcă

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.

Cod ST. 3
OMPI

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

Data retragerii

(41)
Nr. BOPI

1
2

US
MD

96-0171
a 2000 0007

1994.10.26
1999.12.28

2001.02.09
2001.02.06

9/1997
-

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

OPI

Nr. şi data
depozitului

Nr. titlului
de
protecţie

Nr.
BOPI

Licenţiator

Licenţiat

1

Marcă

008976
1999.11.25

7468

8/2000

Întreprinderea
Mixtă MoldoItaliană “TRIOLINE”, S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel
Mare nr. 124,
MD-2012,
Chişinău,
Republica
Moldova

FIRMA
“VITONITCHIM”, S.R.L.,
MD
Str. Calea
Ieşilor nr.
59/1, ap. 156,
Chişinău,
Republica
Moldova

Informaţii privind
contractul de
licenţă

Nr. şi data
înregistrării
contractului

270
1. Licenţă
neexclusivă.
2001.04.24
2.Termenul de
acţiune
a contractului este
de la 2001.03.20
până la
2003.03.20.
3.Teritoriul de
acţiune este
Republica Moldova.
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Lista contractelor de licenţă modificate
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul şi data
depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre
licenţiat, informaţii privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.

OPI

Nr. şi data
depozitului

Nr. titlului
de
protecţie

Nr.
BOPI

Licenţiator

Licenţiat

Informaţii privind
contractul de
licenţă

Nr., data
înregistrării
contractului
şi alte informaţii

1

Mărci

001713
1994.05.23
001712
1994.05.23
008320
1998.12.16

1715

7/1995

5766

8/1998

7502

9/2000

Zacrâtoe
acţionernoe
obscestvo
“SOIUZPLODIMPORT”, RU
Str. Bolşaia
Gruzinskaia
14, 123242
Moscova,
Federaţia Rusă

Întreprinderea cu
capital străin
Casa de comerţ
“SPI - Russkaia
Vodka”, MD
Str. V. Alecsandri
nr. 99, of. 2,
MD-2004,
Chişinău,
Republica
Moldova

145
1999.01.14
publicat
în BOPI
nr. 1/1999

001713
1994.05.23
001712
1994.05.23
008320
1998.12.16

1715

7/1995

5766

8/1998

7502

9/2000

Zacrâtoe
acţionernoe
obscestvo
“SOIUZPLODIMPORT”, RU
Str. Bolşaia
Gruzinskaia
14, 123242
Moscova,
Federaţia
Rusă

Întreprinderea cu
capital străin
Casa de comerţ
“SPI - Russkaia
Vodka”, MD
Str. V. Alecsandri
nr. 99, of. 2,
MD-2004,
Chişinău,
Republica
Moldova

001713
1994.05.23
001712
1994.05.23
008320
1998.12.16
008543
1999.03.30

1715

7/1995

5766

8/1998

7502

9/2000

7268

5/2000

Zacrâtoe
acţionernoe
obscestvo
“SOIUZPLODIMPORT”, RU
Str. Bolşaia
Gruzinskaia
14, 123242
Moscova,
Federaţia
Rusă

Întreprinderea cu
capital străin
Casa de comerţ
“SPI - Russkaia
Vodka”, MD
Str. V. Alecsandri
nr. 99, of. 2,
MD-2004,
Chişinău,
Republica
Moldova

001713
1994.05.23
001712
1994.05.23
008320
1998.12.16
008543
1999.03.30

1715

7/1995

5766

8/1998

7502

9/2000

7268

5/2000

Zacrâtoe
acţionernoe
obscestvo
“SOIUZPLODIMPORT”, RU
Str. Bolşaia
Gruzinskaia
14, 123242
Moscova,
Federaţia
Rusă

Întreprinderea cu
capital străin
Casa de comerţ
“SPI - Russkaia
Vodka”, MD
Str. V. Alecsandri
nr. 99, of. 2,
MD-2004,
Chişinău,
Republica
Moldova

1. Licenţă exclusivă.
2. Termenul
valabilităţii este
de la 1999.01.14
până la 2005.12.31
3. Teritoriul de
acţiune este
Republica Moldova.
Modificat prin
decizia nr. 7
din 2001.01.09
1. Licenţă exclusivă.
2. Termenul
valabilităţii este
de la 1999.01.14
până la 2005.12.31
3. Teritoriul de
acţiune este
Republica Moldova.
Modificat prin
decizia nr. 8
din 2001.01.09
1. Licenţă
exclusivă.
2. Termenul
valabilităţii este
de la 1999.01.14
până la 2005.12.31
3. Teritoriul de
acţiune este
Republica Moldova.
Modificat prin
decizia nr. 9
din 2001.01.09
1. Licenţă
exclusivă.
2. Termenul
valabilităţii este
de la 1999.01.14
până la 2005.12.31
3. Teritoriul de
acţiune este
Republica Moldova.
Modificat prin
decizia nr. 10
din 2001.01.09

2

3

4

Mărci

Mărci

Mărci

145
1999.01.14
publicat
în BOPI
nr. 1/1999

145
1999.01.14
publicat
în BOPI
nr. 1/1999

145
1999.01.14
publicat
în BOPI
nr. 1/1999

Anulări
Conform deciziei Secţiei mărci naţionale din 2001.03.05 se anulează decizia de înregistrare a
mărcii cu nr. 5003 din 1997.09.01, publicată în BOPI nr. 10/1997.

96

MDMD-BOPI 4/2001

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 martie 2001
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data depozitului, solicitantul
sau titularul, 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

Contestatarul

Data
examinării
contestaţiei

Rezultatul
soluţionării
contestaţiilor

1

008989
1999.12.01

“CANOPUS”
S.R.L., MD

EKOH/
EKON
(marcă
verbală)

2001.02.01
Privind
decizia de
respingere a
cererii de
înregistrare

“CANOPUS”
S.R.L., MD

2001.03.01

2

008725
1999.06.28

MAVI
(marcă
combinată)

2001.03.01

008747
1999.07.08

GA
MODEFINE
S.A., CH

2001.03.01

Contestaţia a fost
respinsă integral

4

008746
1999.07.08

GA
MODEFINE
S.A., CH

2001.03.01

Contestaţia a fost
respinsă integral

5

0202
1998.09.22

2000.04.17
Împotriva
înregistrării
mărcii
2000.04.17
Împotriva
înregistrării
mărcii
2000.04.17
Împotriva
înregistrării
mărcii
2000.12.19
Împotriva
valabilităţii
modelului
industrial

GA
MODEFINE
S.A., CH

3

Mavi Giyim
Sanayi ve
Ticaret A.S.,
TR
Mavi Giyim
Sanayi ve
Ticaret A.S.,
TR
Mavi Giyim
Sanayi ve
Ticaret A.S.,
TR
“SV-LANA”
S.R.L., MD

Contestaţia a fost
satisfăcută
integral, decizia
Secţiei Examinare
Mărci şi Desene şi
Modele Industriale
din 2000.10.20 a
fost anulată
Contestaţia a fost
respinsă integral
.

ENPLASTCOM S.R.L.,
MD

2001.03.16

6

008621
1999.04.28

2001.03.16

7

0033
1996.12.02

Întreprinderea de Stat
Combinatul
de Produse
Alcoolice
“AROMA”,
MD
“ORION”
S.R.L., MD

Contestaţia a fost
satisfăcută parţial,
înregistrarea
modelului
industrial a fost
parţial anulată
(referitor la
modelele 5.1, 5.2,
5.3, 5.4)
Contestaţia a fost
satisfăcută
integral
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Întreprinderea de Stat
Combinatul
de Produse
Alcoolice
“AROMA”,
MD
“ORION”
S.R.L., MD

MAVI
(marcă
combinată)
MAVI
(marcă
combinată)
Boxe de
protecţie
pentru
aparate de
evidenţă a
energiei
electrice
(modele
industriale)
Marcă
tridimensională

Radiator
electric
(model de
utilitate)

2001.02.28
Privind decizia
de respingere
a cererii de
înregistrare
2000.12.06
Privind
anularea
certificatului
de
înregistrare

2001.03.16

Contestaţia a fost
satisfăcută
integral,
înregistrarea
modelului de
utilitate a fost
anulată

MD - BOPI 4/2001

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 din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.

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 materials in the field of intellectual property protection.
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Aranjamentul de la Lisabona*
privind protecţia denumirilor
de origine a produselor şi înregistrarea
lor internaţională din 31 octombrie 1958,
revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi 28 septembrie 1979
Articolul 1

Articolul 4

(1) Ţările cărora li se aplică prezentul Aranjament

Dispoziţiile prezentului Aranjament în nici un caz

constituie o Uniune specială în cadrul Uniunii Interna-

nu exclud protecţia care a fost deja acordată denu-

ţionale pentru Protecţia Proprietăţii Industriale.

mirilor de origine în fiecare din ţările Uniunii speciale

(2) Aceste ţări se obligă să protejeze pe teritoriul

în virtutea altor aranjamente internaţionale, de exemplu

lor, conform dispoziţiilor prezentului Aranjament,

Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii

denumirile de origine a produselor ale celorlalte ţări

industriale din 20 martie 1883 cu revizuirile ei ulterioare

membre ale Uniunii speciale, recunoscute şi protejate

şi Aranjamentului de la Madrid privind sancţiunile

în această calitate în ţara de origine şi înregistrate la

pentru indicaţiile false sau înşelătoare de provenienţă

Biroul internaţional al proprietăţii intelectuale (în

a produselor din 14 aprilie 1891 cu revizuirile lui

continuare Biroul internaţional sau Biroul), prevăzut

ulterioare sau în virtutea legislaţiei naţionale sau a

în Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale

practicii judiciare.

de

Proprietate

Intelectuală

(în

continuare

Articolul 5

Organizaţia).

Articolul 2

(1) Înregistrarea denumirilor de origine a produselor se va efectua la Biroul internaţional în baza

(1) În sensul prezentului Aranjament, prin

cererii administraţiilor ţărilor Uniunii speciale în numele

denumirea de origine se înţelege denumirea geografică

persoanelor fizice sau juridice de drept public sau

a ţării, regiunii sau localităţii utilizată pentru

privat, cărora le aparţine dreptul să utilizeze aceste

desemnarea produsului provenit din acest teritoriu,

denumiri conform legislaţiei naţionale.

calitatea şi proprietăţile căruia sunt determinate

(2) Biroul internaţional va notifica fără întârziere

exclusiv sau într-o măsură considerabilă de mediul

administraţiilor ţărilor Uniunii speciale aceste înre-

geografic, incluzând factorii naturali şi etnografici.
(2) Ţară de origine este ţara sau chiar regiunea

gistrări şi va publica datele referitoare la ele în buletinul
periodic.

sau o localitate a ţării, denumirea căreia constituie

(3) Administraţiile ţărilor membre au dreptul să

denumirea de origine a produsului care a creat

declare că ele nu pot acorda protecţie denumirii de

notorietatea produsului dat.

origine a produsului, despre înregistrarea căreia li s-a

Articolul 3

notificat, dar numai în cazul în care declaraţia lor cu
expunerea de motive a fost adusă la cunoştinţa Biroului

Protecţia se acordă împotriva oricărei atribuiri sau

internaţional în termen de un an din momentul în care

imitaţii, chiar în cazurile în care originea adevărată a

ele au primit notificarea despre înregistrare şi cu

produsului este indicată sau în cazurile în care

condiţia că această declaraţie nu va aduce atingere

denumirea este utilizată în traducere sau este însoţită

altor forme de protecţie a denumirii de care titularul ei

de expresii cum ar fi “de genul”, “de tipul”, “de stilul”,

ar fi putut să se folosească în ţara indicată în confor-

“imitaţie” sau altele.

mitate cu articolul 4.

*
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Republica Moldova a aderat la Aranjamentul de la Lisabona prin Legea nr. 1328-XIV din 27 octombrie 2000. Prezentul
Aranjament a intrat în vigoare cu privire la Republica Moldova cu începere de la 5 aprilie 2001.
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2 0 de oricare persoană fizică sau juridică

(4) Această declaraţie nu poate fi contestată de
către administraţiile ţărilor membre ale Uniunii după

interesată de drept public sau privat.

expirarea termenului de un an prevăzut la alineatul
precedent.

Articolul 9

(5) Biroul internaţional într-un termen cât mai
redus va notifica administraţiei ţării de origine a

(1) (a) Uniunea specială are o Adunare constituită din
ţările care au ratificat prezentul Act sau care au

produsului orice declaraţie făcută de administraţia altei

aderat la el.

ţări conform alineatului (3). Persoana interesată, fiind
notificată de administraţia ţării sale despre declaraţia

(b)

Guvernul fiecărei ţări a Uniunii speciale este

făcută de altă ţară, dispune în această altă ţară de

reprezentat de un delegat, care poate fi asistat

aceleaşi mijloace de recurs judiciar sau administrativ

de adjuncţi, de supleanţi şi de experţi.

acordate cetăţenilor acestei ţări.
(6) Dacă se va stabili că denumirea căreia i s-a
acordat protecţie într-o ţară în baza notificării cu privire

(c)

Cheltuielile fiecărei delegaţii sunt suportate de
guvernul care a desemnat-o.

(2) (a) Adunarea:

la înregistrarea ei internaţională a fost deja utilizată în

(I) se ocupă de toate problemele care se referă

această ţară de un terţ dintr-o dată anterioară

la menţinerea şi la dezvoltarea Uniunii speciale şi la

respectivei notificări, autorităţile competente ale acestei

aplicarea prezentului Aranjament;

ţări au dreptul să acorde terţului un termen, care nu va
depăşi doi ani, pe parcursul căruia utilizarea se va
încheia. Această prelungire a termenului va produce
efect cu condiţia că Biroului internaţional i s-a notificat
pe parcursul a trei luni care au urmat după expirarea
termenului de un an prevăzut la alineatul (3).

Articolul 6

(II) dă directive Biroului internaţional cu privire
la pregătirea conferinţelor de revizuire, acordând
cuvenita consideraţie observaţiilor acelor ţări ale
Uniunii care nu au ratificat prezentul Act sau care nu
au aderat la el;
(III) modifică Regulamentul, precum şi cuantumul
taxelor prevăzute la articolul 7 (2) sau al celorlalte taxe
privind înregistrarea internaţională;

Denumirea luată sub protecţie în una din ţările

(IV) examinează şi aprobă rapoartele şi activi-

Uniunii speciale în modul prevăzut la articolul 5, nu

tatea Directorului general al Organizaţiei (în continuare

poate fi examinată ca denumire de origine atâta timp

Directorul general) referitoare la Uniunea specială şi îi

cât aceasta beneficiază de protecţie ca denumire de

dă acestuia toate directivele utile în problemele care

origine a produsului în ţara de origine.

sunt de competenţa Uniunii speciale;

Articolul 7
(1) Înregistrarea efectuată de Biroul internaţional
conform articolului 5 va asigura protecţie pe tot
termenul menţionat la articolul precedent fără reînnoirea acestei protecţii.
(2) Pentru înregistrarea fiecărei denumiri de
origine a produsului se va percepe o taxă unică.

Articolul 8
Acţiuni necesare pentru asigurarea protecţiei

(V) stabileşte programul, adoptă bugetul bienal
al Uniunii speciale şi aprobă bilanţul ei;
(VI) adoptă regulamentul financiar al Uniunii
speciale;
(VII) creează comitetele de experţi şi grupurile de
lucru pe care le consideră utile pentru realizarea
obiectivelor Uniunii speciale;
(VIII) hotărăşte care sunt ţările nemembre ale
Uniunii speciale şi care sunt organizaţiile interguvernamentale şi internaţionale neguvernamentale care
pot fi admise ca observatori la întrunirile sale;

denumirii de origine a produsului pot fi întreprinse în

(IX) adoptă modificările articolelor 9 până la 12;

oricare din ţările Uniunii speciale conform legislaţiei ei

(X) întreprinde orice alte acţiuni potrivite pentru

naţionale:
1 din oficiul autorităţilor competente sau la
0

cererea procuraturii;

realizarea obiectivelor Uniunii speciale;
(XI) îndeplineşte orice alte sarcini pe care le
implică prezentul Aranjament.
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(b)

Articolul 10

Asupra problemelor care prezintă interes şi
pentru alte Uniuni administrate de Organizaţie
Adunarea statuează, având cunoştinţă de avizul

(1) (a) Biroul internaţional asigură funcţiile referitoare
la înregistrarea internaţională, precum şi celelalte

Comitetului de coordonare al Organizaţiei.

funcţii administrative, care îi sunt atribuite Uniunii

(3) (a) Fiecare ţară membră a Adunării dispune de un
vot.
(b)
(c)

Jumătate din ţările membre ale Adunării con-

speciale.
(b)

stituie cvorumul.

tetelor de experţi şi grupuri de lucru pe care

Sub rezerva dispoziţiilor subalineatului (b), dacă,

aceasta ar putea să le creeze.

în timpul unei sesiuni, numărul ţărilor repre-

(c)

înalt funcţionar al Uniunii speciale, pe care o

sau mai mare de o treime din numărul ţărilor

reprezintă.

hotărâri; totuşi, hotărârile Adunării, cu excepţia
celor care se referă la regulamentul său intern,
nu devin executorii decât în cazul în care sunt
îndeplinite condiţiile enunţate mai jos. Biroul
internaţional comunică aceste hotărâri ţărilor
membre ale Adunării care nu au fost reprezentate, invitându-le, ca în termen de trei luni de la
data comunicării, să exprime în scris votul sau

(2) Directorul general şi oricare dintre membrii
personalului desemnat de el participă, fără drept de vot,
la toate întrunirile Adunării şi ale oricărui comitet de
experţi sau grup de lucru, pe care aceasta ar putea să
le creeze. Directorul general sau un membru al
personalului desemnat de el este din oficiu secretarul
acestor organe.
(3) (a) Biroul internaţional pregăteşte, în baza directivelor Adunării, conferinţele de revizuire a dispo-

abţinerea lor. Dacă, la expirarea acestui termen,

ziţiilor Aranjamentului, altele decât cele prevăzute

numărul de ţări care şi-au exprimat astfel votul
sau abţinerea va atinge numărul egal cu numărul
de ţări care a lipsit pentru a atinge cvorumul în

la articolele 9 până la 12.
(b)

mentale pentru pregătirea conferinţelor de

condiţia ca, totodată, să fie întrunită majoritatea

revizuire.

necesară.
Sub rezerva dispoziţiilor articolului 12 (2)

(c)

drept de vot.

două treimi din voturile exprimate.
Abţinerea nu este considerată ca vot.

(f)

Un delegat nu poate reprezenta decât o singură

(4) Biroul internaţional execută orice alte sarcini
care îi sunt atribuite.

ţară şi nu poate vota decât în numele acesteia.
Ţările Uniunii speciale care nu sunt membre ale
Adunării sunt admise ca observatori la întrunirile ei.
(4) (a) Adunarea se întruneşte o dată la 2 ani în sesiune

Articolul 11
(1) (a) Uniunea specială are un buget.
(b)

acesteia la bugetul cheltuielilor comune ale

afara unor cazuri excepţionale, în aceeaşi

Uniunilor, precum şi, dacă este cazul, suma pusă

perioadă şi în acelaşi loc cu Adunarea generală

la dispoziţia bugetului conferinţei Organizaţiei.

a Organizaţiei.
Adunarea se întruneşte în sesiune extraordinară
la convocarea Directorului general, la cererea
unui sfert din ţările membre ale Adunării.
(c)
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Ordinea de zi a fiecărei sesiuni este pregătită de

Bugetul Uniunii speciale cuprinde încasările şi
cheltuielile proprii ale Uniunii speciale, contribuţia

ordinară la convocarea Directorului general şi, în

(b)

Directorul general şi persoanele desemnate de
el participă la discuţii în aceste conferinţe, fără

hotărârile Adunării sunt luate cu o majoritate de
(e)

Biroul internaţional poate să consulte organizaţii
interguvernamentale şi internaţionale neguverna-

timpul sesiunii, hotărârile devin executorii, cu

(g)

Directorul general al Organizaţiei este cel mai

zentate este mai mic de jumătate, dar este egal
membre ale Adunării, aceasta poate să ia

(d)

Biroul internaţional pregăteşte în special întrunirile şi asigură secretariatul Adunării şi al comi-

(c)

Sunt considerate ca fiind cheltuieli comune ale
Uniunilor, cheltuielile care nu sunt atribuite
exclusiv Uniunii speciale, ci de asemenea unei
alte sau unor alte Uniuni administrate de
Organizaţie. Partea Uniunii speciale la aceste

Directorul general.

cheltuieli comune este proporţională cu interesul

(5) Adunarea adoptă regulamentul său intern.

pe care îl prezintă pentru ea aceste cheltuieli.
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(2) Bugetul Uniunii speciale este stabilit ţinând

şeşte suma contribuţiilor pe care ea le datorează

seama de cerinţele de coordonare cu bugetele

pentru ultimii doi ani întregi. Totuşi, o astfel de ţară

celorlalte Uniuni administrate de Organizaţie.

poate fi autorizată să-şi păstreze exercitarea
dreptului de vot în cadrul acestui organ atât timp

(3) Mijloacele de finanţare a bugetului Uniunii

cât acesta apreciază că întârzierea se datorează

speciale sunt următoarele:

unor împrejurări excepţionale şi inevitabile.

(I) taxele pentru înregistrarea internaţională
percepute conform articolului 7 (2) şi taxele pentru alte

(e)

În cazul când bugetul nu este adoptat înainte de

servicii prestate de Biroul internaţional ca organ al

începerea unui nou exerciţiu financiar, bugetul

Uniunii speciale;

anului precedent va fi reluat, în condiţiile stabilite
de regulamentul financiar.

(II) veniturile de la vânzarea publicaţiilor Biroului
internaţional care se referă la Uniunea specială şi de

(6) Sub rezerva dispoziţiilor alineatului (4) (a),

la transmiterea drepturilor aferente acestor publicaţii;

cuantumul taxelor şi al sumelor datorate pentru

(III) donaţiile, legatele şi subvenţiile;
(IV) chiriile, dobânzile şi alte diverse venituri;
(V) contribuţiile ţărilor Uniunii speciale în cuantumul necesar pentru acoperirea cheltuielilor Uniunii

serviciile prestate de Biroul internaţional în numele
Uniunii speciale este fixat de Directorul general care
raportează despre aceasta în faţa Adunării.
(7) (a) Uniunea specială are un fond de rulment
constituit din remiterea unică a unei sume de

speciale neacoperite din sursele indicate la punctele

către fiecare ţară a Uniunii speciale. Dacă fondul

(I) - (IV).

de rulment devine insuficient, Adunarea hotă-

(4) (a) Cuantumul taxei indicate la articolul 7 (2) este
fixat de Adunare la propunerea Directorului general.
(b)

răşte majorarea lui.
(b)

Valoarea remiterii unice a fiecărei ţari la fondul
menţionat sau aceea a participării sale la majora-

Acest cuantum este fixat în aşa fel încât încasările

rea acestui fond este proporţională cu contribuţia

Uniunii speciale să fie suficiente pentru acope-

acestei ţări ca membru al Uniunii de la Paris pen-

rirea cheltuielilor Biroului internaţional privind

tru protecţia proprietăţii industriale în bugetul

activitatea serviciului pentru înregistrarea inter-

Uniunii menţionate pentru anul în cursul căruia

naţională, fără perceperea contribuţiilor menţio-

este constituit fondul sau este hotărâtă majorarea.

nate la alineatul (3) (V).

(c)

Proporţia şi condiţiile de remitere se stabilesc de

(5) (a) Pentru determinarea părţii de contribuţie a unei

Adunare la propunerea Directorului general şi cu

ţări la cheltuieli conform alineatului (3) (V), fiecare

avizul Comitetului de coordonare al Organizaţiei.

ţară a Uniunii speciale este încadrată într-o clasă
în care ea, fiind parte la Uniunea de la Paris pentru

(8) (a) Acordul cu privire la sediu, încheiat cu ţara pe
al cărei teritoriu se află sediul Organizaţiei, pre-

protecţia proprietăţii industriale, plăteşte contri-

vede că, dacă fondul de rulment este insuficient,

buţiile sale anuale în baza unui număr de unităţi

această ţară acordă avansuri. Cuantumul acestor

stabilit pentru clasa dată în această Uniune.
(b)

formează obiectul, în fiecare caz aparte, al unui

speciale este constituită dintr-o sumă al cărei

acord separat între ţara respectivă şi Organizaţie.

raport faţă de suma globală a contribuţiilor anuale
ale tuturor ţărilor la bugetul Uniunii speciale este
la fel cu raportul dintre numărul de unităţi al clasei
în care este încadrată ţara respectivă şi numărul
(c)

(b)

Ţara prevăzută la subalineatul (a) şi Organizaţia
au dreptul, fiecare, să denunţe printr-o notificare
făcută în scris înţelegerea cu privire la acordarea
de avansuri. Denunţarea produce efect la 3 ani

total al unităţilor pe ansamblul acestor ţări.

după expirarea anului în cursul căruia a fost

Data de plată a contribuţiilor este fixată de

făcută notificarea.

Adunare.
(d)

avansuri şi condiţiile în care ele sunt acordate

Contribuţia anuală a fiecărei ţări a Uniunii

(9) Verificarea gestiunii este asigurată, în

O ţară care este în întârziere cu plata contribuţiilor

condiţiile regulamentului financiar, de una sau mai

sale nu poate să exercite dreptul său de vot în nici

multe ţări ale Uniunii speciale, sau de controlori din

unul din organele Uniunii speciale, în cazul în

afară care sunt, cu consimţământul lor, desemnaţi de

care totalul restanţelor sale este egal sau depă-

Adunare.

103

MD - BOPI 4/2001
Articolul 12

(c)

Aranjament poate să notifice pe parcursul unui

(1) Propuneri de modificare a articolelor 9, 10, 11

an denumirile de origine înregistrate deja la Biroul

şi a prezentului articol vor putea fi prezentate de orice

internaţional faţă de care ea exercită dreptul

ţară membră a Adunării sau de Directorul general.

prevăzut la articolul 5 (3).

Aceste propuneri sunt comunicate de Directorul general ţărilor membre ale Adunării cu cel puţin 6 luni
înainte de a fi supuse examenului Adunării.
(2) Orice modificare a articolelor prevăzute la
alineatul (1) este adoptată de către Adunare. Modificările se adoptă cu trei pătrimi din voturile exprimate;

Totuşi, orice ţară care a aderat la prezentul

(3) Instrumentele de ratificare sau de aderare se
depun la Directorul general.
(4) Faţă de prezentul Aranjament se aplică
dispoziţiile articolului 24 al Convenţiei de la Paris
pentru protecţia proprietăţii industriale.

totuşi, orice modificare a articolului 9 şi prezentului

(5) (a) Faţă de primele cinci ţări care şi-au depus instru-

alineat se adoptă cu patru cincimi din voturile acordate.

mentele lor de ratificare sau de aderare prezentul
Act intră în vigoare la trei luni după depunerea

(3) Orice modificare a articolelor prevăzute la

celui de al cincilea din aceste instrumente.

alineatul (1) intră în vigoare la o lună după primirea de
către Directorul general, din partea a trei pătrimi din

(b)

Faţă de oricare altă ţară prezentul Act intră în

ţările care erau membre ale Adunării în momentul când

vigoare la trei luni după data la care ratificarea

a fost adoptată modificarea, a notificărilor scrise de

sau aderarea a fost notificată de Directorul gen-

acceptare, efectuate în conformitate cu normele

eral, cu excepţia cazului când în instrumentul de

constituţionale ale ţărilor respective. Orice modificare

ratificare sau de aderare a fost indicată o dată

a acestor articole acceptată în acest fel leagă toate

ulterioară. În acest din urmă caz prezentul Act

ţările care sunt membre ale Adunării în momentul când

intră în vigoare faţă de ţara respectivă la data

modificarea intră în vigoare sau care vor deveni

indicată de ea.

membre ale ei la o dată ulterioară; totodată, orice

(6) Ratificarea sau aderarea atrage de plin drept

modificare care măreşte obligaţiile financiare ale ţărilor

acceptarea tuturor clauzelor şi obţinerea tuturor

Uniunii speciale nu leagă decât ţările care au notificat

avantajelor stipulate de prezentul Act.

acceptarea modificării respective.

Articolul 13
(1) Detaliile de aplicare a prezentului Aranjament
se stabilesc prin Regulamentul de aplicare.
(2) Prezentul Aranjament poate fi revizuit la
conferinţele delegaţilor ţărilor Uniunii speciale.

Articolul 14

(7) După intrarea în vigoare a prezentului Act o
ţară va putea să adere la Actul din 31 octombrie 1958
al prezentului Aranjament numai în cazul în care ea va
ratifica prezentul Act sau concomitent va adera la el.

Articolul 15
(1) Prezentul Aranjament rămâne în vigoare
atâta timp cât cel puţin cinci ţări sunt membre ale lui.
(2) Orice ţară poate să denunţe prezentul Act

(1) Fiecare ţară a Uniunii speciale care a semnat

printr-o notificare adresată Directorului general.

prezentul Act poate să-l ratifice sau, dacă nu l-a

Această denunţare atrage şi denunţarea Actului din 31

semnat, poate să adere la el.

octombrie 1958 al prezentului Aranjament şi produce

(2) (a) Orice ţară din afara Uniunii speciale, parte la
Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii
industriale, poate să adere la prezentul Act şi să
devină, prin aceasta, membră a Uniunii speciale.
(b)
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Notificarea privind aderarea asigură aplicarea pe

efect numai faţă de ţara care a făcut-o, aranjamentul
rămânând în vigoare şi executoriu faţă de celelalte ţări
ale Uniunii speciale.
(3) Denunţarea produce efect la un an după data
la care Directorul general a primit notificarea.

teritoriul ţării care a aderat a dispoziţiilor sus-in-

(4) Facultatea de denunţare prevăzută de pre-

dicate cu privire la denumirile de origine care la

zentul articol nu poate fi exercitată de o ţară înainte de

momentul aderării constituie obiectul înregistrării

expirarea unui termen de cinci ani, socotind de la data

internaţionale.

la care ea a devenit membră a Uniunii speciale.
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Articolul 16
(1) (a) Prezentul Act înlocuieşte, în relaţiile dintre ţările
Uniunii speciale care l-au ratificat sau care au
aderat la el, Actul din 31 octombrie 1958.
(b)

(2) Prezentul Act rămâne deschis semnăturilor,
la Stockholm, până la 13 ianuarie 1968.
(3) Directorul general transmite două copii de pe
textul semnat al prezentului Act, certificate pentru
conformitate de Guvernul Suediei, guvernelor tuturor

Totuşi, fiecare ţară a Uniunii speciale care a rati-

ţărilor Uniunii speciale şi, la cerere, guvernului oricărei

ficat prezentul Act sau care a aderat la el rămâne

alte ţări.

legată, în relaţiile ei cu ţările Uniunii speciale care
nu au ratificat prezentul Act sau care nu au aderat
la el, prin Actul din 31 octombrie 1958.

(4) Directorul general înregistrează prezentul Act
la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite.
(5) Directorul general notifică guvernelor tuturor

(2) Ţările din afara Uniunii speciale care devin

ţărilor Uniunii speciale semnăturile, depunerea instru-

părţi la prezentul Act îl aplică înregistrării internaţionale

mentelor de ratificare sau de aderare, intrarea în vigoare

a denumirii de origine a produselor efectuate la Biroul

a tuturor dispoziţiilor prezentului Act, denunţările şi

internaţional prin intermediul administraţiilor naţionale

declaraţiile făcute în baza articolelor 14 (2) (c) şi (4).

ale oricărei ţări a Uniunii speciale, care nu este parte
la prezentul Act, numai dacă aceste înregistrări

Articolul 18

internaţionale satisfac condiţiile stabilite de prezentul

(1) Până la intrarea în funcţie a primului Director

Act. În ceea ce priveşte înregistrările internaţionale

general, menţiunile din prezentul Act cu privire la Biroul

efectuate la Biroul internaţional prin intermediul

internaţional al Organizaţiei sau la Directorul general

administraţiilor naţionale ale ţărilor din afara Uniunii

sunt considerate menţiuni referitoare la Biroul Uniunii,

speciale, care devin părţi la prezentul Act, aceste ţări

instituit prin Convenţia de la Paris pentru protecţia

admit ca ţara sus-menţionată să le pretindă ca

proprietăţii industriale sau la Directorul acestuia.

înregistrările să îndeplinească condiţiile prevăzute de
Actul din 31 octombrie 1958.

(2) Ţările Uniunii speciale, care nu au ratificat
prezentul Act sau care nu au aderat la el, pe parcursul
a cinci ani după intrarea în vigoare a Convenţiei de

Articolul 17
(1) (a) Prezentul Act este semnat într-un singur exemplar în limba franceză şi este depus pe lângă
Guvernul Suediei.
(b)

După consultarea guvernelor interesate, Direc-

instituire a Organizaţiei pot să exercite, la dorinţă,
drepturile prevăzute la articolele 9 până la 12 ale
prezentului Act, ca şi când ele ar fi legate de aceste
articole. Orice ţară care va dori să exercite aceste
drepturi, va depune în acest scop Directorului general
o notificare scrisă care produce efect la data primirii ei.

torul general va întocmi texte oficiale în celelalte

Aceste ţări vor fi considerate ca membre ale Adunării

limbi pe care le va desemna Adunarea.

până la expirarea termenului indicat.
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Imaginea nouă a paginii PCT pe Internet
OMPI a modificat imaginea paginii PCT pe Internet,
pagină care sunteţi invitaţi să o vizitaţi. Pentru a o
accesa, acţionaţi opţiunea Activaties&Services din
pagina de start a OMPI www.wipo.int, din care

http://www.wipo.int/pct/fr/index.html
http://www.wipo.int/pct/es/index.html
De asemenea, pentru a facilita căutarea materialelor

selectaţi Patent Cooperation Treaty (PCT) System.

referitoare la PCT, puteţi utiliza informaţia oferită în

Există şi metode mai rapide prin accesarea directă a

pagina 2 a PCT Newsletter.

paginii PCT, care este disponibilă în mai multe limbi
(engleză, franceză, spaniolă):

Vă atenţionăm că varianta electronică a PCT
Newsletter poate fi găsită la PCT News din pagina

http://www.wipo.int/pct/en/index.html

PCT.

Ghidul OMPI pentru toţi
OMPI a elaborat recent un nou ghid, care oferă

administraţiilor naţionale, mandatarilor autorizaţi,

persoanelor interesate informaţie generală cu privire

inventatorilor, creatorilor de proiecte de proprietate

la diverse aspecte ale protecţiei proprietăţii

intelectuală etc.

intelectuale în toate statele membre (175 de ţări).
Este pentru prima dată când OMPI editează o
asemenea publicaţie.

Publicaţia conţine 629 de pagini, este editată în
engleză şi poate fi procurată la preţul de 65 de franci
elveţieni plus 13 franci pentru expedierea prin poşta

Ghidul conţine date despre legislaţia statelor

obişnuită sau 26 de franci prin poşta expres.

membre, structurile administrative ale acestor state,

Solicitările pot fi adresate la Secţia Marketing şi

informaţii despre organele guvernamentale şi

Distribuţie OMPI:

nonguvernamentale, privind informarea şi
exercitarea drepturilor despre instituţiile de

fax: (41-22) 74018 12

învăţământ în care se studiază proprietatea

e-mail: publications.mail@wipo.int

intelectuală.

electronic bookshop: www.wipo.inte&ebookshop

Ghidul a fost astfel realizat încât să fie util unui cerc

Comenzile trebuie să conţină indicaţia: Publicaţia

larg de cititori, inclusiv oficialităţilor din cadrul

nr. 429 OMPI.

Albania a devinit membră a Organizaţiei Mondiale de Comerţ
La data de 8 septembrie 2000 Albania, care este

Organizaţiei Mondiale de Comerţ. Listele modificate

deja parte la Tratatul de cooperare în domeniul

ale membrilor OMC, PCT şi Convenţiei de la Paris,

brevetelor (PCT) şi la Convenţia de la Paris pentru

au fost publicate în nr. 8 / 2000 al PCT Newsletter.

Protecţia Proprietăţii Industriale, a devenit membră a

Modernizarea cererilor PCT
Oficiul de Proprietate Intelectuală din Belize şi Oficiul

procedurii simplificate de depunere a cererilor

de Proprietate Intelectuală din Georgia au notificat

internaţionale în format PCT-EASY.

Biroul Internaţional al OMPI despre acceptarea
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Перевод

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ

О

фициальный Бюллетень Промышленной Собственности содержит разнообразную
информацию. Специальные главы посвящены изобретениям, сортам растений, полезным
моделям, товарным знакам, наименованиям мест происхождения товаров, промышленным
моделям и рисункам. Потребители этой информации смогут проследить юридическое
положение заявок на получение охраны, запатентованных и зарегистрированных объектов
промышленной собственности на территории Республики Молдова. Бюлетень содержит
специализированные ежемесячные и полугодичные указатели. В Бюллетене публикуются
официальные документы, положения, международные соглашения, двусторонние договоры,
нормы и стандарты в данной области и т.д.
Желающие могут воспользоваться страницами Бюллетеня для рекламирования объектов
промышленной собственности и другой деятельности.

Официальный Бюллетень Промышленной Собственности можно приобрести в Государственном
Агентстве по Охране Промышленной Собственности, ул. Андрей Дога 24/1, цена одного экземпляра - 20 лей.
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Выписка двубуквенных кодов Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС)
для представления наименований государств, а также международных организаций издающих
или осуществляющих регистрацию патентных документов
WO Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС)
IB
Международное Бюро
Всемирной организации интеллектуальной
собственности
ЕР Европейское патентное ведомство (ЕПВ)
ЕА Евразийское патентное
ведомство (EAПВ)
ОА Африканская организация интеллектуальной
собственноссти (ОАПИ)
АР Африканская
региональная
организация
промышленной
собственности
(АРИПО)
EM Ведомство по
гармонизации на
внутреннем рынке
(товарные знаки и
промышленные
образцы)
BX Ведомство по
товарным знакам и
промышленным
образцам Бенелюкса
AD Андорра
АЕ Объединенные
Арабские Эмираты
АF Афганистан
AG Антигуа и Барбуда
AI
Ангилья
AL Албания
АМ Армения
AN Антильские Острова
АО Ангола
AR Аргентина
AT Австрия
AU Австралия
AW Аруба
AZ Азербайджан
ВА Босния
и Герцеговина
ВВ Барбадос
BD Бангладеш
ВЕ Бельгия
BF Буркина Фасо
BG Болгария
ВН Бахрейн
BI
Бурунди
BJ Бенин
ВМ Бермудские Острова
BN Бруней
ВО Боливия
BR Бразилия
BS Багамские острова
BT Бутан
BV Остров Буве
BW Ботсвана
BY Беларусь
BZ Белиз
СА Канада
CD Демократическая
Республика Конго
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CF
СG
СН
CI
СК
CL
CM
CN
СО
СR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EC
ЕЕ
EG
ЕН
ER
ES
ЕТ
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

Центрально-Африканская Республика
Конго
Швейцария
Кот д’Ивуар
Острова Кука
Чили
Камерун
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Зеленого мыса
острова
Кипр
Республика Чехия
Германия
Джибути
Дания
Доминика
Доминиканская
Республика
Алжир
Эквадор
Эстония
Египет
Западная Сахара
Эритрея
Испания
Эфиопия
Финляндия
Фиджи
Фолклендские
(Мальвинские)
Острова
Острова Фаро
Франция
Габон
Соединенное
Королевство
Гренада
Грузия
Гана
Гибралтар
Гренландия
Гамбия
Гвинея
Экваториальная
Гвинея
Греция
Южная Джорджия и
Острова Южного
Сандвича
Гватемала
Гвинея-Биссау
Гайана
Гонконг
Гондурас
Хорватия
Гаити
Венгрия
Индонезия
Ирландия
Израиль
Индия
Ирак
Иран (Исламская
Республика)

IS
IT
JM
JO
JP
КЕ
KG
KH
KI
KM
KN
КР
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
МА
МС
MD
MG
МК
ML
ММ
MN
МО
МР
MR
MS
МТ
MU
MV
MW
МХ
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OM
РА
РЕ
PG
РН
РК

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

PL
РТ
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

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

MD — BOPI 4/2001

I
Изобретения

П

равовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона о
патентах на изобретения № 461-XIII от 18 мая 1995 г., измененного и дополненного на
основании Закона № 1079-XIV, вступившего в силу 14 декабря 2000 г.

В соответствии с этим Законом патенты на изобретения выдаются AGEPI и удостоверяют приоритет,
авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение
патентоспособно, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно
применимо.
Заявка на выдачу патента подается в Агентство лицом, которому принадлежит право на получение
патента, лично или через представителя в области промышленной собственности и должна содержать документы, предусмотренные в ст. 10 (2), (3) данного Закона.
В BOPI публикуются заявки на изобретения, изобретения, по которым приняты решения о выдаче
патентов, и выданные патенты на изобретения согласно национальной процедуре.
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КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ

КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ
ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТОМ CT. 16 ВОИС

(11) Номер патента
(13) Код вида документа в соответствии со
Стандартом СТ. 16 ВОИС
(21) Номер заявки
(22) Дата подачи заявки
(23) Дата выставочного приоритета
(31) Номер, присвоенный приоритетной заявке
(32) Дата подачи приоритетной заявки
(33) Страна приоритетной заявки
(41) Дата выкладки для всеобщего ознакомления
заявки на выдачу патента непрошедшей
экспертизу
(43) Дата публикации решения о выдаче патента
под ответственность заявителя
(44) Дата публикации решения о выдаче патента,
прошедшего экспертизу по cуществу
(45) Дата выдачи патента
(51) Международная патентная классификация
(54) Название изобретения
(56) Список документов-прототипов
(57) Реферат или формула изобретения
(62) Номер и дата подачи более ранней заявки, из
которой выделен настоящий документ
(71) Имя заявителя, код страны (СТ. 3 ВОИС)
(72) Имя изобретателя, код страны (СТ. 3 ВОИС)
(73) Имя патентовладельца, код страны (СТ. 3
ВОИС)
(74) Имя представителя в области промышленной
собственности
(85) Дата перехода к национальной процедуре в
соответствии с РСТ
(86) Международная заявка: РСТ номер и дата
(87) Международная публикация РСТ: номер и
дата
(10)* Охранный документ бывшего СССР (словесное обозначение вида документа, № документа, код страны)
(30)* Приоритетные данные заявок, зарегистрированных в Патентном Ведомстве бывшего
СССР (№ документа, дата подачи заявки, код
страны)

А - пеpвый уpовень публикации: опубликованная,
не пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу
патента на изобpетение.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАТЕНТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
А - Удовлетворение жизненных потребностей
человека.
В - Различные технологические процессы.
С - Химия и металлургия.
D - Текстиль и бумага.
E - Строительство. Горное дело.
F - Механика:
освещение,
отопление,
двигатели и насосы, оружие и боеприпасы, взрывные работы.
G - Физика.
H - Электричество.
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В1 - втоpой уpовень публикации: опубликованная,
пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу
патента на изобpетение (пpименяется в
публикациях, если документ с кодом А не был
опубликован).
В2 - втоpой уpовень публикации: опубликованная,
пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу
патента на изобpетение (пpименяется в
публикациях, котоpые следуют за публикациями с кодом А).
С1- тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту (пpименяется в публикациях, если документ с кодом В1, В2 не был
опубликован).
С2- тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту (пpименяется в публикациях, котоpые следуют за публикациями с
кодом В1, В2).
F1-

втоpой уpовень публикации: публикация pешения о выдаче патента на изобpетение под
ответственность заявителя, без пpоведения
экспеpтизы по существу (пpименяется в
публикациях, если документ с кодом А не был
опубликован).

F2 - втоpой уpовень публикации: публикация
pешения о выдаче патента на изобpетение
под ответственность заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется
в публикациях, котоpые следуют за публикацией с кодом А).
G1- тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту, выданному под ответственность заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, если документы с кодом F1, F2 не
были опубликованы).
G2- тpетий уpовень публикации: описание
изобpетения к патенту, выданному под ответственность заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, котоpые следуют за публикацией с кодом F1, F2).
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КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ СT. 17

AZ1A

Нумерационный указатель поданных
заявок на патенты на изобретения

FF9A

Заявки на патенты на изобретения, по которым приняты решения о выдаче патента

AZ1A

Систематический указатель поданных
заявок на патенты на изобретения

FF9A

AZ1A

Именной указатель поданных заявок на
патенты на изобретения

Нумерационный указатель заявок на изобретения, по которым приняты решения о
выдаче патентов (полугодовой)

FF9A

Систематический указатель заявок на изобретения, по которым приняты решения о
выдаче патентов (полугодовой)

BZ9A

Опубликованные заявки на патенты на
изобретения

BZ9A

Нумерационный указатель опубликованных заявок на патенты на изобретения
(полугодовой)

FF9A

Именной указатель авторов изобретений
по заявкам, по которым приняты решения
о выдаче патентов (полугодовой)

BZ9A

Систематический указатель опубликованных заявок на патенты на изобретения
(полугодовой)

FF9A

BZ9A

Именной указатель опубликованных заявок на патенты на изобретения (полугодовой)

Именной указатель владельцев патентов
на изобретения, по заявкам на которые
приняты решения о выдаче патентов
(полугодовой)

FG9A

Перечень выданных патентов на изобретения
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BZ9A Заявки на изобретения

И

нформация, опубликованная в разделах I и II на русском языке, служит только для ознакомления с ней заинтересованных лиц и не является официальной. Приведенные в этих
разделах библиографические данные к рефератам являются не полными и предназначены для
отыскания полных библиографических данных, опубликованных в разделах I и II официальной
части бюллетеня на государственном языке.
Описания к заявкам на патенты на изобретения, рефераты которых опубликованы в BOPI,
находятся в читальном зале библиотеки AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за
дополнительную плату могут быть заказаны их копии.
Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о
Патентной Кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются
на английском языке в еженедельнике PCT GAZETTE. В еженедельнике, изданном на электронном носителе, приводятся библиографические данные, реферат и, если необходимо, чертеж.
Еженедельник общедоступен в библиотеке AGEPI. Описания к международным заявкам на
патенты на изобретения, рефераты которых опубликованы в PCT GAZETTE, находятся в
читальном зале библиотеки AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную
плату могут быть заказаны их копии.
Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской Патентной
Конвенцией, участницей которой является Республика Молдова, публикуются на русском языке
в Бюллетене Евразийского Патентного Ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические
данные, реферат и, если необходимо, чертеж. Бюллетень общедоступен в библиотеке AGEPI.
Описания к евразийским заявкам и патентам на изобретения находятся в фонде библиотеки
AGEPI.
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(21)
(54)

(57)

a 2000 0161 (13) A
Кристаллический гидрат 6-гидрокси-3-(4[2-(пиперидин-1-ил)этокси]фенокси)-2-(4метоксифенил)бензо[b]тиофен гидрохлорида, способ его получения, фармацевтическая композиция его содержащая,
применение его для ингибирования патологических состояний и активирования
холинацетилтрансферазы
Представленное изобретение относится к
фармацевтической технологии, в частности
к новой кристаллической форме 6-гидрокси3-(4-[2-(пиперидин-1-ил)этокси]фенокси)-2(4-метоксифенил)бензо[b]тиофен гидрохлорида, способу его получения и композиции его содержащей.
Задача, которую решает представленное
изобретение, состоит в получении новой
кристаллической формы арзоксифена, не
содержащей растворимой органической
кристаллической решетки и которая может
быть воспроизведена и получена в коммерческих масштабах.
Кристаллический гидрат 6-гидрокси-3-(4-[2(пиперидин-1-ил)этокси]фенокси)-2-(4-метоксифенил)бензо[b]тиофен гидрохлорида, F-III вещество с высокой степенью кристаллизации. Фармацевтическая композиция с
содержанием этого вещества еще содержит
один или больше носителей, растворители
или заменители, эстроген, прогестин, ингибитор ароматазы, аналог гормона, который
освобождает гормон лютеинизант и ингибитор
ацетилхолинэстэразы. Способ получения
упомянутого вещества предусматривает
кристаллизацию 6-гидрокси-3-(4-[2-(пиперидин-1-ил)этокси]фенокси)-2-(4-метоксифенил)бензо[b]тиофен гидрохлорида из смеси
изопропанола и воды в их соотношении 1,9:1,
предпочтительно 2,5 и 5,6:1, наиболее
предпочтительно 3 и 5,6:1.
Вещество можно использовать для ингибирования патологических состояний, связанных с дифицитом эстрогена, таких, как
фиброз матки, эндометриоз, рестеноз,
эстроген-зависимый рак (включая рак молочной железы и рак матки), рак простаты,
доброкачественная гиперплазия простаты,
остеопороз, сердечно-сосудистое заболевание, гиперлипидемия, расстройства
ЦНС и болезнь Альцгеймера, предупреждение рака молочной железы и активирование холинацетилтрансферазы.
П. формулы: 19

(21)
(54)

(57)

a 2000 0162 (13) A
Кристаллический гидрат 6-гидрокси-3-(4[2-(пиперидин-1-ил)этокси]фенокси)-2-(4метоксифенил)бензо[b]тиофен гидрохлорида, способ его получения, фармацевтическая композиция его содержащая, применение его для ингибирования патологических состояний и активирования холинацетилтрансферазы
Представленное изобретение относится к
фармацевтической технологии, в частности
к новой кристаллической форме 6-гидрокси3-(4-[2-(пиперидин-1-ил)этокси]фенокси)-2(4-метоксифенил)бензо[b]тиофен гидрохлорида, способу его получения и композиции его содержащей.
Задача, которую решает представленное
изобретение, состоит в получении новой
кристаллической формы арзоксифена, не
содержащей растворимой органической
кристаллической решетки и, которая может
быть воспроизведена и получена в коммерческих масштабах.
Кристаллический гидрат 6-гидрокси-3-(4-[2(пиперидин-1-ил)этокси]фенокси)-2-(4метоксифенил)бензо[b]тиофен гидрохлорида, F-1 - вещество с высокой степенью
кристаллизации. Фармацевтическая композиция с содержанием этого вещества еще
содержит один или больше носителей,
растворители или заменители и дополнительно эстроген, прогестин, ингибитор
ароматазы, аналог LHRH и ингибитор ацетилхолинэстеразы (AChE). Способ получения упомянутого вещества предусматривает кристаллизацию 6-гидрокси-3-(4-[2(пиперидин-1-ил)этокси]фенокси)-2-(4метоксифенил)бензо[b]тиофен гидрохлорида из тетрагидрофурана.
Вещество можно использовать для ингибирования патологических состояний, связанных с дифицитом эстрогена, таких, как
фиброз матки, эндометриоз, пролиферацию
гладких мышечных клеток в аорте, рестеноз,
эстроген-зависимый рак (включая рак молочной железы и рак матки), рак простаты,
доброкачественная гиперплазия простаты,
остеопороз, сердечно-сосудистое заболевание, гиперлипидемия, расстройства ЦНС
и болезнь Альцгеймера, предупреждение
рака молочной железы и активирование
холинацетилтрансферазы (ChAT).
П. формулы: 16
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(21)
(54)
(57)

99-0188 (13) A
Игра
Изобретение относится к производсту игр.
Сущность изобретения заключается в том,
что игрa содержит полый прозрачный корпус,
который разделен перегородкой в виде
поворотной заслонки на два отсека: сборный
- большего диаметра и накопительный меньшего диаметра, причем часть стенки
корпуса между ними выполнена конической.
Игрa дополнительно снабжена съемным
упругим кольцом, на внутренней части
которого выполнены два противоположно
расположенных плоских выступа, размещаемых в прорезях стенки накопительного
отсека. В сборном отсеке свободно размещены игровые шарики, которые окрашены
в разные цвета, а на их поверхности нанесены отличительные знаки.
Результат состоит в повышении занимательности.

(21)
(54)
(57)

99-0138 (13) A
Ветродвигатель
Изобретение относится к устройствам для
преобразования кинетической энергии ветра
в механическую и может быть использовано
для получения электрической энергии.
Сущность изобретения заключается в том,
что ветродвигатель содержит смонтированное на его оси ветроприемное устройство, которое включает два параллельно
расположенных диска и закрепленные
между ними дугообразные лопатки, причем
внешняя кромка лопатки расположена на
периферии дисков, а внутренняя - на расстоянии, равном 0,25…0,30 радиуса диска,
от оси.
Результат заключается в повышении эффективности работы.
П. формулы: 1
Фиг.: 2

П. формулы: 2
Фиг.: 3

(21)
(54)
(57)

99-0195 (13) A
Игра
Изобретение относится к производству игр.
Игра содержит полый цилиндрический
прозрачный корпус, в верхней части которого закреплен направляющий элемент с
коническими отверстиями. Корпус закрыт
прозрачной крышкой, а между ними с возможностью поворота вокруг своей оси
установлена перегородка, выполненная в
виде диска с отверстиями, на периферии
которого выполнен выступ, размещенный в
вырезе стенки корпуса. В корпусе свободно
размещены игровые разноцветные шарики,
на поверхности которых нанесены отличительные знаки.
Результатом является повышение занимательности.
П. формулы: 2
Фиг.: 3
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(21)
(54)
(57)

99-0139 (13) A
Ветродвигатель
Изобретение относится к устройствам для
преобразования кинетической энергии ветра
в механическую и может быть использовано
для получения электрической энергии.
Сущность изобретения заключается в том,
что ветродвигатель содержит смонтированное на его оси ветроприемное устройство, которое включает два параллельно
расположенных диска и закрепленные
между ними дугообразные лопатки, причем
внешняя кромка лопатки расположена на
периферии дисков, а внутренняя - на расстоянии, равном 0,25…0,30 радиуса диска,
от оси. В центральной части размещена
камера сгорания жидкого или газообразного
топлива.
Результат заключается в возможности
управления процессом работы.
П. формулы: 1
Фиг.: 8
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FF9A Изобретения, по которым приняты
решения о выдаче патентов

Л

юбое заинтересованное лицо вправе подать в AGEPI в письменном виде
мотивированное ходатайство о полном или частичном аннулировании решения о
выдаче патента в течение 6 месяцев с 30 апреля 2001 г., если не было выполнено хотя бы
одно из условий, предусмотренных статьями 4-8 Закона о патентах на изобретения
№ 461-XIII от 18 мая 1995 г., измененного и дополненного на основании Закона № 1079-XIV,
вступившего в силу 14 декабря 2000 г.
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(11)
(54)
(57)

1641 (13) F1
Метод определения продуктивности
сортов озимой твердой пшеницы
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для определения продуктивности сортов озимой
твердой пшеницы.
Сущность изобретения состоит в том, что
предложенный метод включает анализ
элементов продуктивности колосьев на
вторичных стеблях, при этом определяют
количество и степень их развития, количество
и массу 1000 зерен в них, выполненность и
выровненность зерна, а в качестве продуктивных оценивают сорта, у которых показатели данных элементов близки к показателям колосьев главных стеблей.
Результат изобретения состоит в повышении
точности определения продуктивности
озимой твердой пшеницы.
П. формулы: 1

(11)
(54)
(57)

1642 (13) F1
Способ получения растений регенерантов кукурузы
Изобретение относится к сельскому хозяйству,
в частности к селекции и генетике растений и
может быть использовано для получения
растений регенерантов кукурузы только с
женскими репродуктивными органами.
Предложенный способ включает отделение
незрелых зародышей на 10…12 сутки после
опыления, их культивирование в течениe 14
дней на питательной среде Мурасиге-Скуга,
содержащей 2,4-дихлорфеноксиуксусную
кислоту, до формирования каллуса, повторное культивирование полученного каллуса
на такой же среде до получения эмбриогенного каллуса, а растения регенеранты кукурузы получают культивированием эмбриогенного каллуса на среде Мурасиге-Скуга, содержащей 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту в
концентрации 1,0…2,0 мг/л.
Результат изобретения состоит в увеличении частоты получения растений регенерантов кукурузы только с женскими репродуктивными органами.
П. формулы: 1
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(11)
(54)
(57)

1643 (13) F1
Способ получения консервированного
сливового десерта
Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к способу получения
консервированного десертного продукта на
основе сушеных слив.
Предложенный способ включает фарширование сушеных увлажненных слив без
косточек ядром ореха, укладывание их в тару,
заливку сиропом, содержащим алкоголь, с
концентрацией сухих растворимых веществ
по рефрактометру 66…74% при температуре
75…107°C и герметическую укупорку.
Результат изобретения состоит в уменьшении
возможности зaсахаривания продукта в
период его хранения.
П. формулы: 5

(11)
(54)
(57)

1644 (13) B2
Узел привода роликов машины для срезания зерен с початков кукурузы
Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к машинам для срезания
зерен с початков кукурузы в фазе молочной
спелости.
Узел содержит валы с роликами 8 и 9,
приводные валы 10 и 11, соединенные между
собой коническими передачами 12 и 13. Валы
с роликами 8 и 9 установлены в отдельных
корпусах 14 и 15. Концы, противоположные
фронтальным концам валов с роликами,
соединены шарнирно с приводными валами
10 и 11, а фронтальные концы соединены
между собой рычажной системой 17, которая
включает рычаг 24 с двумя равными плечами,
установленный между валами с роликами на
неподвижной оси 23, расположенной в одной
горизонтальной плоскости с осью ножевой
головки, и своими концами связанный шарнирно с корпусами валов при помощи тяг 27
и 28, равных по длине. Узел также снабжен
пружиной для сближения передних концов
корпусов и ограничителем сближения.
Результат состоит в исключении карданов и
червячных передач.
П. формулы: 1
Фиг.: 2
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(11)
(54)
(57)

1645 (13) F1
Носовое зеркало
Изобретение относится к медицине, а
именно к оториноларингологии.
Носовое зеркало содержит две губки для
расширения с ручками, соединенными при
помощи винта для фиксации губок в открытом положении. Одна из ручек снабжена
шаровым соединением, один из элементов
которого выполнен в виде стержня. Свободный конец стержня установлен с возможностью перемещения в эластичном
оголовье, которое крепится к голове
больного.
Результат состоит в надежной фиксации
носового зеркала на голове больного для
предотвращения травматизации носа во
время операции.

b – угол между средней диафизарной осью
большеберцовой кости и осью проксимальной эпифизарной зоны большеберцовой
кости на скиаграмме.
П. формулы: 1

(11)
(54)

(57)

П. формулы: 3
Фиг.: 4

(11)
(54)

(57)

1646 (13) F1
Метод определения угла варусной
деформации при болезни Блоунта у
детей
Изобретение относится к медицине, и в
частности к детской ортопедии.
Сущность изобретения состоит в том, что
выполняют радиографию нижней конечности
спереди, от коленного сустава до средней
трети голени. Затем по полученной скиаграмме определяют среднюю диафизарную
и проксимальную эпифизарную оси, а также
ось проксимальной физарной зоны большеберцовой кости. После чего, угол варусной деформации вычисляют по следующей
формуле:
K = (90o – a) + b,
где:
K – угол варусной деформации,
90o – угол между средней диафизарной осью
большеберцовой кости и осью проксимальной физарной зоны большеберцовой кости
в норме,
а – угол между средней диафизарной осью
большеберцовой кости и осью проксимальной физарной зоны большеберцовой кости
на скиаграмме,

1647 (13) F1
Способ обработки растительной массы
шалфея мускатного Salvia sclarea и ее
применение для лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата
Изобретение относится к практической
медицине и используется для бальнеологического лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата.
Сущность изобретения состоит в том, что
после гидродистилляции горячим паром
измельченной растительной массы шалфея
мускатного Salvia sclarea проводят сушку с
помощью вентиляции при влажности не
превышающей 18% с последующим ее
измельчением. Полученную растительную
массу применяют для лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата.
П. формулы: 2

(11)
(54)
(57)

1648 (13) F1
Устройство для улавливания пыли
Изобретение относится к устройству для
улавливания пыли из газов, и может быть
использовано в различных отраслях промышленности, например, на предприятиях
мебельной промышленности и других предприятиях деревообрабатывающей промышленности.
Устройство для улавливания пыли включает
два уровня очистки газового потока путем
использования инертного сепаратора на
первом уровне, батарею матерчатых фильтров со сборным бункером на втором уровне.
Новизна изобретения состоит в том, что
сепаратор, установленный в верхней части
устройства, выполнен в виде спирали,
входной патрубок сепаратора и сепаратор в
сечении имеют форму прямоугольника по
всей их длине, выходной патрубок сепаратора соединен со сборным бункером
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посредством воронки и трубопровода,
установленных соосно, причем сборный
бункер, размещенный под батареей
фильтров, снабжен шнековым механизмом
с электроприводом, а батарея фильтров
установлена на пружинном блоке, на оси
которого закреплено эксцентричное устройство, подсоединенное к электроприводу.
Результат состоит в повышении степени очистки
газовых выбросов от пылевидных частиц
различной степени дисперсности и плотности.

(11)
(54)

(57)

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11)
(54)
(57)

1649 (13) F2
Способ очистки сточных вод от ионов
тяжелых металлов
Изобретение относится к способам очистки
сточных вод от ионов тяжелых металлов.
Сущность изобретения состоит в том, что
предлагается cпособ очистки сточных вод от
ионов тяжелых металлов с помощью химических реагентов-восстановителей, используемых при рН 6…8 в следующем соотношении, моль/л :
боргидрид натрия
0,05…0,06
гипофосфит натрия
0,25…0,30
муравьиный альдегид
0,60…0,70
гидразин
0,30…0,40.
Способ осуществляется в потоке при линейной скорости потока воды 0,2…0,3 м/мин
и объемной плотности теплового потока
20…30 Вт/дм3, создаваемого электромагнитным полем частотой 60…74 кГц на поверхности катализатора. В качестве катализатора используют никелево-цинковый
сплав, нанесенный путем электрохимического осаждения на поверхность стальной
сетки с размером ячейки 0,5…2,0 мм.
Раствор реагентов-восстановителей дозируют так, чтобы их массовое отношение к
суммарному содержанию ионов тяжелых
металлов составляло (1,5…2,0) : 1.
Результат состоит в повышении степени
очистки сточных вод и в снижении расхода
материалов и энергии на реализацию процесса очистки.
П. формулы: 4
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1650 (13) F1
3,5-Дибромсалицилидентиосемикарбазидопиридинмеди, обладающий антистафилококковой и антистрептококковой
активностью
Изобретение относится к химии координационных соединений переходных металлов, а именно к 3,5-дибромсалицилидентиосемикарбазидопиридинмеди, обладающему высокой антистафилококковой и
антистрептококковой активностью, благодаря чему он может быть использован в
медицине как антимикробный препарат.
Сущность изобретения состоит в получении
3,5-дибромсалицилидентиосемикарбазидопиридинмеди с формулой:

Результат изобретения состоит в расширении спектра соединений, обладающих
антистафилококковой и антистрептококковой асктивностью.
П. формулы: 1

(11)
(54)

(57)

1651 (13) F2
Грибные штаммы Nectria pityrodes Montagne, обладающие фунгицидными свойствами и способ их отбора, биофунгицид,
биофунгицидная композиция и метод
ингибирования фунгицидной инфекции
Изобретение относится к защите растений и
может быть использовано для биологической борьбы с болезнями растений.
Сущность изобретения состоит в том, что
предложены новые штаммы рода Nectria
pityrodes Montagne J76, J1431, J1432, MOS1
и ROS2 для борьбы с фунгицидными инфекциями у растений. Изобретение также
относится к способу отбора этих микроорганизмов для биологической борьбы с
болезнями растений и к методу ингибирования фунгицидных инфекций. Представлены также биофунгицид, биофунгицидная
композиция и способ ее получения.
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зовано при получении гетероструктур тонких
слоев бинарных соединений A II B VI для
изготовления фоторезисторов и фотопреобразователей.
Способ получения тонкопленочных гетероструктур на основе бинарных соединений
A IIB VI включает осаждение в вакууме на
подложке, при наличии градиента температур между испарителем и подложкой,
слоя составляющих с узкозонной компонентой методом испарения в квазизамкнутом объеме с последующей термической
и химической обработкой и слоя составляющих с широкозонной компонентой путем
дискретного испарения.

Результат изобретения состоит в биологической борьбе с фунгицидными инфекциями у растений.
П. формулы: 11
Фиг.: 6

(11)
(54)

(57)

1652 (13) F2
Протеин с цитокиновой активностью,
рекомбинантная ДНК, кодирующая этот
протеин, трансформированные клетки и
микроорганизмы, вектор экспрессии, способ получения протеина и лекарственное
средство, содержащее этот протеин
Изобретение относится к протеину с цитокиновой активностью или к предшественнику
этого протеина, который содержит следующую последовательность аминокислот (a1),

Gly Pro Val Pro Pro Ser Thr Ala Leu Arg Glu Leu Ile Glu Glu Leu
1
5
10
15
Val Asn Ile Thr Gln Asn Gln Lys Ala Pro Leu Cys Asn Gly Ser Met
20
25
30
Val Trp Ser Ile Asn Leu Thr Ala Xaa Met Tyr Cys Ala Ala Leu Glu
35
40
45
Ser Leu Ile Asn Val Ser Gly Cys Ser Ala Ile Glu Lys Thr Gln Arg
50
55
60
Met Leu Ser Gly Phe Cys Pro His Lys Val Ser Ala Gly Gln Phe Ser
65
70
75
80
Ser Leu His Val Arg Asp Thr Lys Ile Glu Val Ala Gln Phe Val Lys
85
90
95
Asp Leu Leu Leu His Leu Lys Lys Leu Phe Arg Glu Gly Arg Phe Asn
100

105

110

где Хаа представляет собой Asp или Gly.
Изобретение также относится к рекомбинантной ДНК, кодирующей данный протеин, к трансформированным клеткам и
микроорганизмам, к вектору экспрессии, а
также к способу получения протеина и
лекарственному средству с иммуномодулирующей активностью.
П. формулы: 25
Фиг.: 7

(11)
(54)
(57)

1653 (13) F1
Способ получения тонкопленочных гетероструктур
Изобретение относится к области радиоэлектронной техники и может быть исполь-

П. формулы: 1
Фиг.: 3

(11)
(54)
(57)

1654 (13) F1
Устройство для каталитической обработки газовых выбросов
Изобретение относится к машиностроению,
а именно к устройствам для каталитической
обработки газовых выбросов для их очистки
и обезвреживания и может быть использовано в автомобильном транспорте и
термоэнергетических устройствах.
Устройство включает цилиндрический корпус с входным и выходным газовыми патрубками и катализатор, размещенный
внутри корпуса. Катализатор выполнен из
проволочных элементов в форме Z, поверхность которых покрыта слоем активного
металла электрохимическим способом,
причем концы проволочных элементов
расположены последовательно в форме
спирали c возможностью расширения и
жестко укреплены на внутренней поверхности цилиндрического корпуса по всей его
длине.
Результат состоит в упрощении конструкции
устройства, уменьшении гидравлического
сопротивления, повышении эффективности
очистки и обезвреживания газовых
выбросов.
П. формулы: 3
Фиг.: 3
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(11)
(54)
(57)

стеклянной изоляции включает обезжиривание стеклянной трубки, размещение в
ней жилообразующего материала в виде
стержня с кольцевой канавкой на одном
конце и переходящего в конус на другом
конце, который устанавливают в трубке
коаксиально и закрепляют, нагревая ее и
обжимая снаружи на уровне кольцевой
канавки, затем непрерывно откачивают
воздух из полученной таким образом бинарной заготовки, предварительно разогревают
ее до вакуумплотного соединения на коническом и прилегающем к нему участках
поверхностей стержня и стеклянной трубки
и далее подают коническим участком в поле
ВЧ-индуктора образуя вокруг бинарной
заготовки квазизамкнутый объем, из которого затем вытягивают микропровод в
стеклянной изоляции, параметры которого
контролируют и корректируют в процессе
плавления путем изменения его составляющих, вокруг бинарной заготовки в области действия поля ВЧ осуществляют
подачу непрерывно обновляемого инертного
газа.

1655 (13) B2
Ветродвигатель с вертикальной осью
вращения
Изобретение относится к ветроэнергетике, а
именно к ветродвигателям с вертикальной
осью вращения.
Ветродвигатель с вертикальной осью вращения, смонтированной на опоре, содержит
расположенные ярусами и связанные с осью
тросовыми растяжками горизонтальные
ободы с лопастями. Лопасти закреплены
между ободами с возможностью вращения
вокруг своих осей, которые равномерно
установлены во втулках, закрепленных с
внешней стороны ободов. С внутренней
стороны ободов закреплены ограничители
вращения лопастей.
Pезультат заключается в снижении изгибающих моментов, действующих на лопасти,
и опрокидывающих моментов, действующих
на ободы.
П. формулы: 13
Фиг.: 2

(11)
(54)
(57)

1656 (13) F1
Метод диагностики аутоиммунных процессов при хронических гепатитах
Изобретение относится к медицине, а
именно к гепатологии.
Сущность изобретения заключается в том,
что для диагностирования аутоиммунных
процессов при хронических гепатитах применяют тест определения антикардиолипина.
П. формулы: 1

(11)
(54)
(57)
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1657 (13) B2
Способ изготовления микропровода в
стеклянной изоляции
Изобретение относится к электротехнике, в
частности, к способам производства микропровода в стеклянной изоляции.
Способ производства микропровода в

П. формулы: 2
Фиг.: 1

(11)
(54)

(57)

1658 (13) F1
Схема соединения двух трехфазных
нагрузок с трехфазным трансформатором
Изобретение относится к электротехнике и
предназначено для последовательного
подключения двух трехфазных нагрузок к
трансформатору.
Схема включает трехфазный трансформатор с гальванически разобщенными
вторичными обмотками и две трехфазные
нагрузки, одна из которых подключена к
выходам вторичных обмоток трансформатора, а вторая - к входам вторичных
обмоток.
П. формулы: 1
Фиг.: 2

Publicitate  Anun\uri  Publicitate  Anun\uri  Publicitate  Anun\uri  Publicitate

Ziua Mondială
a Proprietăţii Intelectuale – 2001
Data de 26

APRILIE – ziua intrării în vigoare a

Revista cercetătorilor şi inventatorilor “Intellectus”,

Convenţiei Organizaţiei Mondiale de Proprietate

editată de AGEPI, îşi propune întâlniri cu autorii şi

Intelectuală (OMPI) - a fost desemnată ca

beneficiarii săi. Institutul de Proprietate Intelectuală

Ziua Mondială a Proprietăţii
Intelectuale. Această zi va fi celebrată de

“Tinereţe creatoare”, în cadrul căreia participanţii

OMPI şi de statele membre în fiecare an, constituind

Taberei de iarnă vor susţine proiectele lor

o oportunitate pentru sensibilizarea publicului asupra

inovaţionale, în urma cărora vor fi înscrişi fără

rolului şi contribuţiei proprietăţii intelectuale la

testare pe lista studenţilor IPI.

dezvoltarea economică, culturală şi socială a ţărilor
lumii. Celebrarea primei Zile Mondiale a Proprietăţii
Intelectuale a decurs prin organizarea, la sediul
OMPI, a mai multor acţiuni de anvergură, printre
care şi a unui Concurs internaţional de eseuri pentru
tineret pe tema proprietăţii intelectuale.
AGEPI a elaborat de asemenea un vast program
anual de acţiuni consacrate acestei date.
PROGRAMUL include:
Organizarea unor briefing-uri la AGEPI, la Uniunea
Jurnaliştilor (UJM) din Moldova şi la Centrul Independent de Jurnalism (CIJ) cu genericul “Proprietatea
intelectuală şi contemporaneitatea”, oglindirii pe larg a
situaţiei în domeniul PPI în Republica Moldova,
derularea unor training-uri expres pentru jurnaliştii
care scriu în domeniul proprietăţii industriale.

şi-a planificat desfăşurarea Taberei de primăvară

Comisia pentru decernarea Medaliei de Aur OMPI
“Inventator Remarcabil” şi Trofeului OMPI
“Întreprindere Inovatoare” pentru anul 2001 va
organiza preselecţia inventatorilor şi unităţilor de
producţie ce vor candida la aceste distincţii.
Un punct forte al programului de acţiuni l-a
constituit organizarea pe data de 26-27 aprilie a
Simpozionului ştiinţifico-practic “Lecturi AGEPI”, la
care au participat specialişti din Republica
Moldova, România, Ucraina.
Organizarea seminarelor în domeniul protecţiei
proprietăţii industriale în judeţele Republicii
Moldova prin intermediul Centrului mobil AGEPI a
devenit deja o tradiţie. Tematica lor include prestaţii
pentru agenţii economici din sfera industrială şi
agricolă, în special privind importanţa protecţiei

Pe parcursul anului se vor organiza o serie de

noilor soiuri de plante, rolul convenţiilor

seminare consacrate proprietăţii intelectuale în

internaţionale în domeniu, dezvoltarea sistemului

cadrul instituţiilor superioare de învăţământ din

de protecţie a soiurilor de plante în Republica

oraşele Chişinău, Bălţi, Cahul, Comrat, reuniuni

Moldova.

tematice privind importanţa protecţiei obiectelor de
PI pentru:


Un efort deosebit constituie organizarea participării
inventatorilor naţionali la următoarele saloane şi

instituţiile sferei cercetare-dezvoltare, industria

expoziţii: Salonul Internaţional de Invenţii, Tehnică şi

constructoare de maşini, energetică, medicină

Produse Noi de la Geneva, expoziţiile judeţene în

şi farmaceutică, vinificaţie, industria lactatelor

domeniul PPI la Bălţi şi Cahul, Expoziţia specializată

şi a cărnii, industria mobilei.

“Infoinvent-2001”.
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Celebration
of the World Intellectual Property Day
April 26

was designated as the World Intellectual

Property Day, which will be celebrated every year. This
is the date of entry into force of the Convention of the
World Intellectual Property Organization.
Every year, the WIPO and its Member States will celebrate
this holiday on April 26, offering everyone an opportunity
for meditation and appraisal of the role and contribution of
intellectual property to the economic, cultural and social
development of the countries of the world.
Celebration of the first World Intellectual Property Day
took place by organizing many actions in the headquarters of the WIPO, among which an international essay
contest on the Intellectual Property topic.

The researcher’s and inventor’s periodical
“INTELLECTUS” published at the AGEPI has the aim to
organize meetings with its authors and readers. The
Intellectual Property Institute has planned unfolding of
the spring Camp “Creative Youth” within the framework
of which the participants of the winter Camp will uphold
their innovational projects, as a result they will be listed
as IPI students without testing.
The Commission for awarding the WIPO Gold Medal
“Outstanding Inventor” and the WIPO Trophy “Innovational Enterprise” for 2001 will organize preselection of
inventors and enterprises which will aspire to such
distinctions.
Another important point of the program

AGEPI has also elaborated a wide yearly program of

was organization of the scientific and practical

actions for this date, including:
organization of briefings at the AGEPI, at the

Symposium “AGEPI Reading”, wherein specialists
from the Republic of Moldova, Romania, Ukraine

Union of Journalists of Moldova (UJM) and at the

participated.

Center of the Independent Journalists (CIJ) with
the main title “The Intellectual Property and the

Organization in the districts of Moldova of the
seminars in the industrial property protection field has

Present Day”, wide reflection of the situation in

become already a tradition. Their topic includes

the IPP field in the Republic of Moldova, express
training for reporters who write in the field of

services for the economical agents , namely on the
importance of new plant varieties protection, the role

intellectual property;

of the international conventions in the field, develop-

intellectual property seminars within the Colleges

ment of the plant varieties protection system in the
Republic of Moldova.





and Universities from Chisinau, Balti, Cahul,
Comrat; thematic reunions on the importance of

An exquisite effort is the organization of national

intellectual property objects protection for the
research-development institutions, engineering

inventors participation in the following exhibitions and
fairs: the International Exhibition of Inventions, Tech-

industry, energetics, medicine and pharmaceutics,

nique and New Products in Geneva, district exhibitions

wine industry, dairy and meat industry, furniture

in the IPP field in Balti and Cahul, the Specialized
Exhibition “Infoinvent-2001”.

industry etc.
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