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Expoziţia Internaţională Specializată
INFOINVENT la ediţia a III-a
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii

Pentru începuturi promiţătoare în inventică, dlui

Industriale (AGEPI) şi Centrul Expoziţional

V. MANASTÂRLÂ i s-a decernat diploma

Moldexpo, gazdele Expoziţiei Internaţionale

AGEPI "Cel mai dotat tânăr inventator".

Specializate INFOINVENT-2000, constată cu
satisfacţie că obiectivele ediţiei a III-a a
Salonului Inovaţional au fost efectiv realizate.
Vizitatorii Expoziţiei au luat cunoştinţă de noi
soluţii tehnice, modalităţi noi de protecţie a
produsului intelectual, au aflat noutăţi din
domeniul design-ului industrial, produselor şi
serviciilor lansate pe piaţă în anul curent.
Juriul oficial al Infoinvent-ului a acordat distincţii,
diplome şi premii oferite de diverse instituţii.
Doi inventatori de elită din republică -

Pavel VLAD şi Nina SAMUSI - au fost
distinşi pentru activitate inventivă fructuoasă cu
Premiul şi Medalia de Aur a Organizaţiei
Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI)
“Inventator Remarcabil”. De Medalia OMPI
s-a învrednicit de asemenea Ludmila EŢCO
pentru un ciclu de invenţii privind profilaxia şi
tratamentul afecţiunilor mamei şi copilului.
Pentru implementare eficientă a proprietăţii
intelectuale Institutul de Cercetări Ştiinţifice
pentru Porumb şi Sorg şi Întreprinderea

La nominaţia “Cea mai reprezentativă
participare” au concurat mai multe instituţii,
premiul respectiv fiind acordat Universităţii

Tehnice “Gh. Asachi” din Iaşi,
Universităţii de Medicină şi Farmacie
“N. Testemiţanu” din Chişinău şi
Universităţii Tehnice a Moldovei.
Pentru utilizarea eficientă a obiectelor de
proprietate industrială au fost decorate cu
diplomele speciale ale Juriului Institutul de

Cercetări Ştiinţifice “ELIRI”, Fabrica de
vin “Vinăria-Bardar”, Centrul Naţional
de Medicină Preventivă.
Premiul Parlamentului a fost acordat

dlui A. Gulea, iar premiul Guvernului
Republicii Moldova "Cel mai dotat inventator" a
fost conferit dlui V. Rudic.
Au mai fost decernate circa

70 Diplome de gradul I, II, III,
alte premii instituite de AGEPI, de alte
ministere.

Tehnico-ştiinţifică “OENOLAB”

Cu titlul Inventatori de Elită, instituit de

au fost distinse cu Trofeul OMPI

Institutul Naţional de Inventică din Iaşi, au fost

“Întreprindere Inovatoare”.

desemnaţi inventatorii V. Micu, V. Ţapcov,

Diploma şi Premiul “Cea mai bună

V. Bivol, T. Zagorneanu, G. Diaur.

inventatoare a anului 2000” au fost acordate

În cadrul expoziţiei au fost încheiate

V. DUMBRAVĂ pentru Perspective în

acorduri de colaborare şi au fost stabilite

diagnosticul şi tratamentul maladiilor

relaţii noi de afaceri. Pentru anul viitor

organelor interne şi E. PARTAS pentru

organizatorii îşi propun o serie de modificări

Hibrizi de porumb “Porumbeni”.

principiale, despre care vă vom informa ulterior.
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Informaţie generală

B

uletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine
informaţie diversă. Capitole speciale sunt destinate
invenţiilor, modelelor de utilitate, mărcilor, denumirilor de origine
a produselor, desenelor şi modelelor industriale. Utilizatorii acestei
informaţii vor putea urmări regimul juridic al cererilor de solicitare
a protecţiei, al obiectelor de proprietate industrială brevetate şi
înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul include
indexuri lunare şi semestriale specializate. În Buletin se publică
acte oficiale, regulamente, convenţii internaţionale, acorduri
bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.
Buletinul oferă în condiţii avantajoase spaţiu pentru
publicitate tuturor doritorilor în vederea propagării obiectelor de
proprietate industrială, altor activităţi.

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială se poate procura la Agenţia de
Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, preţul
unui exemplar este de 20 lei.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală - OMPI
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează sau înregistrează titluri
de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 1998)
W O Organizaţia
Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
IB
Biroul Internaţional
al Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelec
tuală
E P Oficiul European
de Brevete (OEB)
EA Oficiul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)
OA Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)
A P Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)
EM Oficiul de Armonizare
pe Piaţa Internă (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
B T Bhoutan
BV Insulele Buve
BW Botswana
BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica Democrată
Congo
CF
Republica
Centrafricană
CG Congo
CH Elveţia

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
IS
IT
JM
JO

Coasta de Fildeş
Insulele Cook
Chile
Camerun
China
Columbia
Costa Rica
Cuba

JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP

Japonia
Kenya
Kârgâzstan
Cambodgia
Kiribati
Comore (Insule)
Saint Kitts şi Nevis
Republica Populară
Insulele Capului Verde
Democrată Coreea
Cipru
KR Republica Coreea
Republica Cehă
K W Kuweit
Germania
KY Insulele Caimane
Djibouti
KZ Kazahstan
Danemarca
LA Laos
Dominique
LB Liban
Republica Dominicană LC Saint Lucia
Algeria
LI
Liechtenstein
Ecuador
LK Sri Lanka
Estonia
LR Liberia
Egipt
LS
Lesotho
Sahara de Apus
LT Lituania
Eritrea
LU Luxembourg
Spania
LV
Letonia
Etiopia
LY Libia
Finlanda
MA Maroc
Fiji
MC Monaco
Insulele Falkland
MD Republica Moldova
(Malvine)
MG Madagascar
Insulele Faro
MK Macedonia (fosta
Franţa
Republică Iugoslavă)
Gabon
ML Mali
Regatul Unit
MM Myanmar
Grenada
MN Mongolia
Georgia
MO Macao
Ghana
M P Insulele
Gibraltar
Mariana de Nord
Groenlanda
MR Mauritania
Gambia
MS Montserrat
Guineea
M T Malta
Guineea Ecuatorială
MU Maurice
Grecia
MV Maldive
Georgia de Sud şi InM W Malawi
sulele Sandvici de Sud
MX Mexic
Guatemala
MY Malaysia
Guineea-Bissau
MZ Mozambic
Guiana
NA Namibia
Hong-Kong
NE Niger
Honduras
NG Nigeria
Croaţia
NI
Nicaragua
Haiti
NL Olanda
Ungaria
NO Norvegia
Indonezia
N P Nepal
Irlanda
NR Nauru
Israel
NZ Noua Zeelandă
India
OM Oman
Irak
PA Panama
Iran
P E Peru
(Republica Islamică)
PG Papua-Noua Guinee
Islanda
P H Filipine
Italia
P K Pakistan
Jamaica
P L Polonia
Iordania
P T Portugalia
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PW
PY
QA
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST

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
SV
Salvador
SY
Siria
SZ
Swaziland
T C Insulele Turques
şi Caïques
T D Ciad
TG Togo
T H Thailanda
TJ
Tadjikistan
T M Turkmenistan
T N Tunisia
T O Tonga
T P East Timor
T R Turcia
T T Trinidad-Tobago
TV Tuvalu
T W Taiwan
(Provincie Chineză)
T Z Republica Unită
a Tanzaniei
UA Ucraina
UG Uganda
US
Statele Unite
ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VA Saint Siège
VC Saint Vincent
şi Grenadines
VE Venezuela
VG Insulele
Virgine Britanice
VN Vietnam
VU Vanuatu
WS Samoa
YE Yemen
YU Iugoslavia
ZA Africa de Sud
ZM Zambia
Z W Zimbabwe

INVEN|II
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I. Invenţii

P

rotecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind brevetele
de invenţie nr. 461-XIII din 18 mai 1995.
În conformitate cu această lege, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certifică
prioritatea, calitatea de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenţiilor. O invenţie
este brevetabilă, dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare
industrială.
Cererea de brevet se depune la AGEPI de către orice persoană care dispune de dreptul de a
solicita brevet, personal sau prin mandatar autorizat, şi trebuie să includă documentele prevăzute în art.
10 (2), (3) din Lege.
În BOPI se publică date privind cererile de brevet depuse, brevetele de invenţie acordate şi
brevetele eliberate conform procedurii naţionale.

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.
In accordance with this Law, the patents on inventions are granted by the AGEPI and attest to
the priority date, authorship and exclusive right of patent owners in the invention. An invention may be
patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application.
The patent application shall be filed with the Agency directly or through a professional representative, by any person to whom the right in the patent belongs and shall contain the documents
provided in Art. 10 (2), (3) of the Law.
The Agency is publishing notices concerning the filed patent applications, inventions according
to which there are granted and issued patents in accordance with the national procedure.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA INVENŢII

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING THE
INVENTIONS

(11) Numărul brevetului
(13) Codul tipului de document, conform normei
ST.16 OMPI
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data priorităţii de expoziţie
(31) Numărul depozitului prioritar
(32) Data depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului prioritar
(41) Data la care a fost pusă la dispoziţia publicului cererea de brevet neexaminată
(43) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului pe răspunderea solicitantului
(44) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului cu examinarea în fond
(45) Data eliberării brevetului
(51) Clasificarea Internaţională a Brevetelor
(54) Titlul invenţiei
(56) Documente din stadiul tehnicii
(57) Rezumatul sau revendicările
(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare
la care prezentul document este divizionar

(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)

(11) Number of the patent
(13) Kind-of-document code according to WIPO
Standard ST.16
(21) Number of the application
(22) Date of filing the application
(23) Date of exhibition priority
(31) Number of the priority application
(32) Date of filing the priority application
(33) Country of the priority application
(41) Date of availability for public of an
unexamined application
(43) Date of publication of patent granting decision at the responsibility of the applicant
(44) Date of publication of patent granting decision with examination as to substance
(45) Date of patent granting
(51) International Patent Classification
(54) Title of the invention
(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of earlier patent application from which the present patent document has divided up
(71) Name of applicant, two - letter code of the
country, in accordance with WIPO Standard
ST. 3
(72) Name of inventor, two - letter code of the
country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
(73) Name of the holder, two - letter code of the
country, in accordance with WIPO Standard
ST. 3
(74) Name of patent attorney or agent
(85) Date for introducing the national procedure
according to the PCT
(86) International application under the PCT:
number and filing date
(87) International publication under the PCT: number and publication date
(10)* Title of protection of the former USSR (verbal designation of the document, two - letter
code of the country)
(30)* Priority data of the applications registered
with the patent office of the former
USSR (number of the document, application
filing date, two - letter code of the country)

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE A BREVETELOR
- Necesităţi curente ale vieţii
- Tehnici industriale diverse. Transport
- Chimie şi metalurgie
- Textile şi hârtie
- Construcţii fixe
- Mecanică. Iluminat. Încălzire. Armament. Exploziv
- Fizică
- Electricitate

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION SECTIONS
Human necessities
Performing operations. Transporting
Chemistry. Metallurgy
Textiles. Paper
Fixed constructions
Mechanical engineering. Lighting. Heating.
Weapons. Blasting
Physics
Electricity

(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 mandatarului autorizat
(85) Data deschiderii procedurii naţionale, în
conformitate cu PCT
(86) Cerere internaţională PCT: numărul şi data

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F

-

G H -
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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 – 1 st level of publication: published patent
application, unexamined.

B1 – al doilea nivel de publicare: cerere de brevet
de invenţie publicată, examinată (se aplică în
cazul când documentul cu codul A n-a fost
publicat).

B1 – 2 nd level of publication: published patent application, examined (is applied in case the Acoded document has not been published).

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

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

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

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

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

C2 – 3 rd level of publication: patent specification
(B1, B2 published).

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

F1 – 2 nd level of publication: publication of decision of granting a patent at the applicant’s responsibility, without substantial examination
(A not published).

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

F2 – 2 nd level of publication: publication of decision of granting a patent at the applicant’s responsibility, without substantial examination
(A published).

G1 – al treilea nivel de publicare: descrierea
brevetului de invenţie eliberat pe răspunderea solicitantului, fără examinarea în fond (se
aplică pentru publicare când documentul cu
codul F1, F2 n-a fost publicat).

G1 – 3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, without substantial examination (F1, F2 not published).

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

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

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

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

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

P2 – 3 rd level of publication: plant variety patent
documents (used for publication normally following the B - coded document).
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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. 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 Invention No 461/1995. Descrip-tions
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 to the 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
to the public, and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional
fee.
Data concerning the Euroasiatic patent filings registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Official Bulletin of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings,
if necessary. The Official Bulletin is also available to the 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) 98-0248 (13) A
(51) C 07 D 471/04; A 61 K 31/435 // (C 07 D
471/04, 221:00, 209:00)
(22) 1997.05.05
(31) 9609820.7; 9609777.9
(32) 1996.05.10; 1996.05.10
(33) GB
(85) 1998.12.09
(86) PCT/EP97/02277, 1997.05.05
(87) WO 97/43287, 1997.11.20
(71) ICOS CORPORATION, US
(72) BOMBRUN, Agnes, FR
(74) Glazunov Nicolae
(54) Derivaţi ai carbolinei
(57) Derivaţii carbolinei cu formula (I):

(21)
(51)
(22)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

(I)

sunt inhibitori puternici ai fosfodiesterazei
care este specifică la guanozin-3',5'monofosfatul ciclic şi se aplică în diferite
domenii terapeutice în care această inhibare
este benefică, incluzând tratamentul afecţiunilor cardiovasculare.
Revendicări: 2
*
*

*

(54) Carboline derivatives
(57) Carboline derivatives of formula (I):

99-0080 (13) A
E 01 B 9/30
1996.02.13
1999.03.04
PCT/GB96/00319, 1996.02.13
WO 97/30224, 1997.08.21
PANDROL LIMITED, GB
YOUNG, Hartley, Frank, AU
Simanenkova Tatiana
Bride elastice de cale ferată
Brida elastică 10 pentru calea ferată, pentru
fixarea unei şine pe o placă de cale ferată
aşezată dedesupt sau pe o traversă de cale
ferată, de tipul care cuprinde o pereche de
elemente paralele 19, este realizată în formă
de D, astfel încât să aibă o porţiune curbată
frontală 16, adaptată pentru a se aşeza pe o
flanşă a şinei, porţiunea curbată 16 fiind
formată de capetele libere respective 18 ale
elementelor paralele 19 şi o porţiune de bază
11 adaptată pentru a se aşeza într-un canal în
placa de cale ferată sau traversă. Brida este
formată astfel încât porţiunile 14 ale
elementelor paralele 19 între porţiunea de
bază 11 şi porţiunea curbată frontală 16 să
fie conice în dimensiunile exterioare către
partea curbată 16 a bridei 10, iar capetele
libere 18 ale elementelor paralele 19 să fie
îndoite înapoi către partea posterioară 13 a
bridei 10 şi îndoite în afară astfel încât să se
sprijine pe porţiunea plăcii de cale ferată sau
a traversei, atunci când brida 10 este în
utilizare, prevenind astfel alunecarea în afară
a bridei 10 de pe flanşa şinei. În mod alternativ
sau în plus, perechea de elemente paralele 19
este legată printr-o porţiune curbată
posterioară 13 de lângă porţiunea de bază 11.
Revendicări: 7
Figuri: 19

*
* *
(54) Rail track elastic clamps
(57) An elastic clamp 10 of the rail track for rail
track plate, disposed under the sleeper or
thereon, comprising a pair of the parallel
members 19, it is D-shaped in such a manner to have a bent faced side 16 adapted to
fit the rail flange which is formed by the
corresponding free ends 18 of the parallel
members 19 and a basic part 11 adapted to
fit into the rail track channel or into the sleep.
The clamp is formed so that the parts 14 of
the parallel members 19 between the basic

(I)

are strong inhibitors of phosphodiesterase
specific to the cycloguanozine-3', 5'-monophosphate and are used in different therapeutical fields where this inhibition is useful, including the cardiovascular affections treatment.
Claims: 2

12

evacuare, care sunt situate pe partea
exterioară a uşilor. Pe plăcile de încălzire sunt
instalate tăvi amovibile pentru materialul
supus uscării.
Rezultatul constă în majorarea eficienţei
tehnologice de uscare a materialului.

part 11 and the bent faced side 16 were disposed under an angle to the bent side 16 of
the clamp 10, and the free ends 18 of the
parallel members 19 are bent opposite to the
rear part 13 of the clamp 10 and bent to the
outside so that when using the clamp they
could rest on the rail track plate or the sleepers, preventing the clamp 10 sliding down
from the rail flange. Besides or alternatively,
the pair of the parallel members 19 is interconnected by the bent part 13 and the basic
part 11 contiguous thereto.

Revendicări: 1
Figuri: 3
*
*

*

(54) Drying box
(57) The invention refers to the agriculture, in particular, to the hard particles vacuum drying.
The drying box contains a chamber, two
charging-discharging doors, heating plates,
removable trays. Summary of the invention
consists in, that the heating plates are formed
of pipelines for heat-transfer medium circulation.
The interior of each door is rigidly connected
to its housing, one end of which is supported
by rollers and simultaneously retains the
heating plates. The heating plates are formed
of pipe-lines for heat-transfer medium circulation. The pipe-lines are connected to the
inlet and outlet collection situated on the external door side. On the heating plates there
are installed removable trays for material
drying.
The result consists in increasing the drying
material technological efficiency.

Claims: 7
Fig.: 19

Claims: 1
Fig.: 3

(21) 98-0170 (13) A
(51) F 26 B 9/06, 5/04
(22) 1998.08.10
(71)(72) MIDONI Vasilie, MD; IVANOV Iurie, UA;
IVANOV Dmitrii, UA
(54) Dulap de uscat
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la
uscarea corpurilor solide în vid.
Dulapul de uscat conţine o cameră, două uşi
de încărcare-descărcare, plăci de încălzire, tăvi
amovibile. Esenţa invenţiei constă în aceea că
plăcile de încălzire sunt formate din
conductoare magistrale pentru circularea
agentului termic. Suprafaţa interioară a
fiecărei uşi este cuplată rigid cu carcasa sa,
un capăt al căreia se sprijină pe role şi totodată
stăpâneşte plăcile de încălzire. Plăcile de
încălzire sunt formate din magistrale pentru
circularea agentului termic. Magistralele sunt
cuplate la colectoarele de admisiune şi

(21) 99-0036 (13) A
(51) G 01 C 11/06
(22) 1999.01.04
(71)(72) Tamazlîcari Mihail, MD
(74) Şcerban Pavel
(54) Metodă de determinare stereometrică a
coordonatelor punctelor suprafeţei
obiectului
(57) Invenţia se referă la domeniul stereofotogrammetriei, în special, la determinarea
coordonatelor punctelor obiectului după
stereograma imaginilor şi se poate utiliza în
sistemele de vedere tehnică.
Esenţa invenţiei constă în fotografierea
stereoscopică a obiectului (1) cu sisteme
optice (2 şi 3) amplasate pe bază (4). Se

13
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modelează suprafaţa sferică prin orientarea
axelor optice (9 şi 10) ale sistemelor optice
(2 şi 3) astfel ca ele să se intersecteze în
punctul 0, aflat pe perpendiculara la mijlocul
bazei (4) şi acest punct reprezintă centrul
suprafeţei modelate. Pe suprafaţa obiectului
(1) se selectează punctul A, aflat pe suprafaţa
sferică frontală şi pe perpendiculara la
mijlocul bazei (4) şi acest punct se proiectează
în centrele fotoreceptoarelor (7 şi 8). Fiecare
fotoreceptor (7 şi 8) se execută matriceal în
formă de segment de sferă şi se divizează în
rigle fotoreceptoare cu fotoelemente.
Imaginea se disipă prin deplasarea fotoreceptoarelor (7 şi 8) de-a lungul axelor optice
(9 şi 10). Pe fotoreceptoare (7 şi 8) se
selectează două rigle fotoreceptoare, pe care
se proiectează punctul B al obiectului (1). Se
află diferenţa mărimilor intensităţii radiaţiei
obiectului (1) în două fotoelemente vecine ale
riglei fotoreceptoare, apoi se determină
diferenţa mărimilor obţinute pentru două
perechi de fotoelemente vecine în fiecare riglă
fotoreceptoare. Pe fiecare riglă fotoreceptoare
se determină punctul în care această mărime
îşi modifică semnul şi care va corespunde
proiecţiei punctului B pe fiecare fotoreceptor.
După diferenţa coordonatelor proiecţiei
punctului B pe două rigle fotoreceptoare se
determină îndepărtarea punctului obiectului
de la suprafaţa sferică frontală modelată.

object (1) surface it is selected the point A
situated on the frontal spherical surface and
on the perpendicular to the basis (4) middle
and this points is imaged on the photodetectors centres (7 and 8). Each photodetector (7
and 8) is executed as a matrix in the form of
a sphear segment and is divided into photodetector rules with photocells. The image is
blurried by moving the photodetectors (7 and
8) along the optical axes (9 and 10). On the
photodetectors (7 and 8) it is selected two
photodetector rules onto which it is imaged
the point B of the object (1). It is found the
difference of object (1) radiation intensity
values in two adjacent photodetector rule
photocells, thereafter it is determined the difference of the obtained values of the adjacent
photocells two pairs within each photodetector rule. On each photodetector rule it is determined a point in which this value changes
its sign and which will correspond to the
imaging of the point B on each photodetector. According to the difference of coordinates of point B imaging on two photodetector rules it is determined the distance of the
object point from the spherical frontal simulated surface.
Claims: 1
Fig.: 4

Revendicări: 1
Figuri: 4
*
*

*

(54) Method of stereometric determination of
subject surface points coordinates
(57) The invention refers to stereophotogrammetry field, particularly, to determination of
object points coordinates according to the
image stereo pair and may be used in the
technical vision systems.
Summary of the invention consists in the
object (1) stereoscopic filming with optical
systems (2 and 3), situated on the basis (4).
It is simulated the spherical surface by orientating the optical systems (2 and 3) optical axes (9 and 10) so as they could intercross in the point 0, situated on the perpendicular to the basis (4) middle and this point
is the centre of the simulated surface. On the

(21) 98-0225 (13) A
(51) G 01 N 33/36
(22) 1998.11.19
(71)(72) Scripcenco Angela, MD
(54) Instalaţie pentru studierea procesului de
susţinere a materialelor textile
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(54) Installation for study of textile material
supporting process.
(57) The invention refers to the light industry, particularly, to the installations for study of textile material supporting process.
The installation contains a device for textile
material supporting, measuring scale, light
source, recorder of reflected luminous flux.
Summary of the invention consists in, that it
additionally contains a truck with an electric
motor and a photometric complex. The device for textile material supporting consists
of a guiding cylinder, a screw with an adjusting nut, a cylindrical spring with needls, two
covers, cramps base with clamp, pillar, installed on the truck with the electric motor
and having the possibility of moving along
the guides in the plane perpendicular to the
light flux direction. The photometric complex
consists of a light source and a photometer
for registration of the reflected light flux. The
light source and the photometer are situated
in the same plane, the optical axes thereof
being parallel.
The result consists in the selection of technological regimens of textile material processing for obtaining the draped surface.

(57) Invenţia se referă la industria uşoară, în particular la instalaţii pentru studierea procesului
de susţinere a materialelor textile.
Instalaţia conţine un dispozitiv de susţinere
a materialului textil, scară de măsurare, sursă
de lumină, înregistrator al fluxului de lumină
reflectată. Esenţa invenţiei constă în aceea că
ea adăugător conţine un cărucior cu motor
electric şi un complex fotometric. Dispozitivul
de susţinere a materialului textil este alcătuit
dintr-un cilindru de ghidaj, un şurub cu piuliţă
de reglare, o spirală cilindrică cu ace, două
capace, scoabă, bază cu clemă, un suport, fixate pe căruciorul cu motor electric, cu
posibilitatea deplasării pe patine în plan perpendicular direcţiei fluxului de lumină.
Complexul fotometric este alcătuit dintr-o
sursă de lumină şi un fotometru pentru
înregistrarea fluxului de lumină reflectată.
Sursa de lumină şi fotometrul se află într-un
plan, axele lor optice fiind paralele.
Rezultatul constă în alegerea regimurilor
tehnologice de prelucrare a materialelor textile pentru obţinerea suprafeţei de drapare.
Revendicări: 1
Figuri: 3

Claims: 1
Fig.: 3

*
*

*
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FF9A Brevete de invenţie acordate

O
A

rice persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la AGEPI revocarea în
tot sau în parte a hotărârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la 31 octombrie
2000 pentru neîndeplinirea cel puţin a uneia din condiţiile prevăzute de art. 4-7 din
Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie.
ny person concerned is entitled to file with the AGEPI a reasoned declaration of opposition in written form to any decision to grant a patent within six months following the
October 31, 2000 if any one of the conditions set out in Articles 4 to 7 of the Law on
Patents for Inventions No 461/1995 has not been met.
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(11) 1548 (13) F1
(51) A 23 L 1/06
(21) 99-0279
(22) 1999.12.10
(71)(72)(73) Tatarov Pavel, MD
(54) Procedeu de obţinere a confitiurului din
fructe şi pomuşoare
(57) Invenţia se referă la industria alimentară şi
anume la tehnologia de producere a
confitiurului din fructe şi pomuşoare.
Esenţa invenţiei constă în adăugarea la materia primă a acidului citric şi fierberea în vid
a masei obţinute, adăugarea ulterioară a
zaharozei, amidonului, xantanului şi guarului
şi fierberea în vid a amestecului obţinut,
componentele fiind luate în următoarele
cantităţi, în părţi de masă la 100 părţi de masă
de materie primă: zaharoză 70…90, acid citric 0,01…0,02, amidon 2,0…2,8, xantan
0,05…0,10, guar 0,1…0,2.
Aplicarea procedeului propus permite de a
spori gradul de stabilitate a structurii
reologice a confitiurului datorită blocării
procesului de histerezis.

(11) 1549 (13) F1
(51) A 23 L 1/212, 1/06, 3/00
(21) 99-0277
(22) 1999.12.09
(71)(72)(73) Tatarov Pavel, MD; Calmâş Valentina,
MD
(54) Procedeu de obţinere a pastei de legume
(57) Invenţia se referă la industria alimentară şi
anume la obţinerea pastelor de legume.
Procedeul de obţinere a pastei de legume,
conform invenţiei, include zdrobirea şi
tratarea termică a tomatelor, trecerea lor prin
sită, tratarea enzimatică a deşeurilor obţinute
urmată de trecerea lor prin sită, cupajarea
pulpei de tomate, adăugarea la ea a pulpei
altor legume în cantitate de 24…40% din
masa finală, dezaerarea în vid, sterilizarea şi
concentrarea pastei de legume obţinute.
Rezultatul invenţiei constă în reducerea
consumului de preparate enzimatice utilizate.
Revendicări: 1
*
*

Revendicări: 1

(54)
(57)

*
*
(54)
(57)

*

Process for confiture production of fruits
and berries
The invention refers to the food industry, in
particular to the confiture production technique of fruits and berries.
Summary of invention consists in addition to
the raw material of citric acid and boiling of
the obtained mass in vacuum, further addition of saccharose, starch, xanthan and guar
and boiling in vacuum of the obtained mixture at the following component ratio, in
mass parts per 100 mass parts of raw material: saccharose 70…90; citric acid
0,01…0,02; starch 2,0…2,8; xanthan
0,05…0,10; guar 0,05…0,2.
Utilization of the proposed process allows to
increase the stability degree of the confiture
rhealogic structure owing to the hysteresis
process blocking.

Process for vegetable paste production
The invention refers to the food industry,
namely, to the production of vegetable paste.
According to the invention the process for
vegetable paste production comprises tomatoes disintegration and heat processing, rubbing thereof through the sieve, enzimatic
treatment of the obtained by-products at further rubbing thereof through the sieve, tomato pulp blending, addition of other vegetable pulp thereto in the quantity of
24…40% of the final mass, deaeration in
vacuum, sterilization and concentration of
the obtained vegetable paste.
The result of the invention consists in decreasing the used enzimatic preparations
expenditure.
Claims: 1

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

Claims: 1
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1550 (13) F2
B 65 D 85/10
96-0303
1993.06.14
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acţiunii asupra lor a microorganismelor, ce
se află în produsele de prelucrare a fructelor
şi legumelor.
Compoziţia include, % mas.:
ciment Portland
16,0…20,0
nisip de cuarţ măcinat
60,0…64,0
emulsie silicatoorganică 119-215 2,0…4,0
benzoat de natriu
0,6…1,0
apă
restul.
Rezultatul invenţiei constă în majorarea
rezistenţei mecanice, a proprietăţilor bactericide, adeziunii compoziţiei la beton, a
fiabilităţii acestor construcţii, precum şi în
micşorarea porozităţii lor.

(85) 1996.08.13
(86) PCT/US93/05682, 1993.06.14
(87) WO 94/29193, 1994.12.22
(71)(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., US
(72) EVERS, Donald, H., US
(74) Sokolova Sofia
(54) Ambalaj de ţigări şi semifabricat pentru
formarea ambalajului de ţigări
(57) Invenţia se referă la ambalajele de ţigări, în
special la un ambalaj în formă de cutie.
Ambalajul conţine un capac articulat dotat cu
o lamelă ce se etalează mai jos de partea din
faţă a capacului. Parţial sau în întregime
lamela este fixată de acesta cu posibilitatea
desprinderii ei pe o linie de îndoire, executată
prin perforare şi/sau prin crestături. Lamela
asigură o suprafaţă suplimentară pentru
informaţii speciale.

Revendicări: 1
*
*

Revendicări: 20
Figuri: 7

(54)
(57)
*

*
(54)
(57)

*

Cigarette package and semifinished item
for cigarette package manufacturing
The invention refers to cigarette packages,
namely, to a box-like package.
The package comprises a hinged lid provided
with a tab which extends below the normal
front of the lid. All or the part of the lid tab
is joint to the lid with the possibility of its
removal along the weakness line, made by
perforation and/or partial scoring. The tab
provides additional surface for special information.
Claims: 20
Fig.: 7

*

Building mixture
The invention refers to compositions on the
cement and additive base, used for finishing,
isolation and protection of concrete and reinforced concrete constructions, exploited in
conditions of mircoorganism attack, being in
the materials of fruit and vegetable processing.
The composition comprises, mass %:
Portland cement
16,0…20,0
grinded quartz sand
60,0…64,0
organosilicon liquid 119-215
2,0…4,0
sodium benzoate
0,6…1,0
water
the rest.
The result of the invention consists in increasing the mechanical resistance, bactericidal characteristics, adherence of the composition to the concrete, longevity of these
structures as well as in decreasing porosity
thereof.
Claims: 1

(11) 1551 (13) F1
(51) C 04 B 28/02
(21) a 2000 0006
(22) 1999.12.23
(71)(72)(73) Rusu Ion, MD
(54) Amestec pentru construcţie
(57) Invenţia se referă la compoziţiile pe bază de
ciment şi adaosuri, utilizate pentru finisarea,
izolarea şi protecţia construcţiilor de beton
şi beton armat, exploatate în condiţiile

(11) 1552 (13) F1
(51) C 12 G 1/02
(21) 99-0247
(22) 1999.10.11
(71)(73) Întreprinderea tehnico-ştiinţifică
“Oenolab” S.R.L., MD
(72) Prida Andrei, MD
(54) Procedeu de fabricare a vinurilor mature
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(57)

Invenţia se referă la industria de vinificaţie,
şi anume la procedeele de fabricare a
vinurilor mature.
Procedeul de fabricare a vinurilor mature
include zdrobirea strugurilor, separarea
mustului, adăugarea extractului de stejar,
fermentarea, care se efectuează înainte sau
după separarea mustului, eventual administrarea adăugătoare a extractului de stejar
în vinul tânăr şi maturarea lui. Noutatea
invenţiei constă în aceea că mustul se
divizează în două părţi inegale, în partea mai
mică a mustului, ce constituie 10…20% din
volumul total, se adaugă 50…100% din
cantitatea totală a extractului de stejar.
Rezultatul constă în stabilizarea calităţii vinului fabricat şi lărgirea asortimentului de vinuri.

(54)
(57)

Revendicări: 1

Process for matured wine production
The invention refers to the wine-making industry, particularly, to processes for matured
wine production.
The process for matured wine production
comprises grapes disintegration, separation
of must, addition of the oak extract, fermentation that is realized before or after must
separation, eventual additional administration of the oak extract into the new wine and
maturation thereof. Novelty of the invention
consists in, that the must is separated in two
unequal parts, and in the lesser part thereof,
forming 10…20% of the total volume, it is
added 50..100% of the oak extract total quantity.
The result consists in stabilization of the produced wine quality and broadening the wine
variety.

*
*

Claims: 1

*
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FG9A Lista brevetelor de invenţie eliberate
la 2000.09.30
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform ST. 16 OMPI,
clasele conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI
în care a fost publicată hotărârea de acordare a brevetului
Nr.
crt.

Cod
ST. 3 OMPI

(11)
Nr. brevet

(13)
Cod
ST. 16 OMPI

1
2
3

MD
MD
GB

1097
1098
1236

G2
G2
C2

4

MD

1352

G2

5

IL

1374

G2

6

MD

1387

G2

7
8

MD
MD

1399
1413

G2
G2

9

MD

1417

G2

10
11
12
13

MD
MD
US
MD

1422
1424
1432
1437

G2
C2
C2
G2

(51)
Clase

B 60 C 17/08
B 62 D 55/24
F 02 B 19/04
F 02 B 19/06
F 02 B 75/02
C 12 N 1/00
C 12 P 23/00
C 07 K 16/28
C 12 N 5/20
A 61 K 39/395
C 07 K 14/705
A 01 K 47/02
A 01 K 53/00
C 12 G 3/06
A 61 K 31/04
A 61 K 31/06
A 61 K 31/33
A 61 K 31/395
A 61 K 38/33
C 03 C 3/076
C 03 C 6/04
G 01 N 29/04
H 01 B 13/06
A 61 K 38/00
H 01 F 29/10
H 01 F 30/04
H 01 F 38/08
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(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(43)(44)
Nr. BOPI

95-0005
95-0006
95-0109

1994.06.30
1994.06.30
1994.12.29

11/1998
11/1998
5/1999

99-0091

1999.03.16

11/1999

96-0296

1995.01.30

12/1999

99-0070

1999.02.18

1/2000

98-0229
99-0164

1998.11.18
1999.06.04

1/2000
2/2000

99-0074

1999.02.24

2/2000

97-0207
98-0093
96-0323
99-0032

1997.07.02
1998.04.08
1995.02.02
1998.12.29

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

MD - BOPI 10/2000

P

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

L

egal protection of utility models in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis
of registration with the AGEPI in the order settled in the Provisional Regulation on Industrial Property Protection approved by the Government decision No 456 of July 26, 1993.
In accordance with this Regulation an utility model may be registered if it relates to the
aids of mechanical completion and to the consumption objects or the components thereof, if it is
new and if it is susceptible of industrial application.
The applications for utility model registration and the registered utility models are published in the BOPI.
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III. Modele de utilitate

UTILITY MODELS

MD - BOPI 10/2000
CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE LA MODELE DE UTILITATE

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING THE
UTILITY MODEL

(11)
(13)

(11)
(13)

Publicarea internaţională PCT: numărul
şi data

Number of registered utility model
Kind-of-document code according to WIPO
Standard ST.16
(16) Number of renewal utility model
(18) Expected expiration date of renewal
(21) Number of application
(22) Date of filing the application
(23) Date of exhibition priority
(31) Number of priority application
(32) Date of filing the priority application
(33) Country of the priority application
(41) Date of availability for public of an unexamined registration application
(43) Publication date of utility model registration decision without examination as to substance
(44) Publication date of utility model registration
decision with examination as to substance
(45) Date of certificate granting
(51) International Patent Classification
(54) Title of the utility model
(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of earlier patent application from which the present patent document has divided up
(71) Name of applicant, two - letter code of the
country, in accordance with WIPO Standard
ST. 3
(72) Name of inventor, two - letter code of the
country, in accordance with WIPO Standard
ST. 3
(73) Name of the holder, two - letter code of the
country, in accordance with WIPO Standard
ST. 3
(74) Name of patent attorney or agent
(85) Date for introducing the national procedure
according to the PCT
(86) International application under the PCT:
number and filing date
(87) International publication under the PCT:
number and publication date

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE A BREVETELOR
- Necesităţi curente ale vieţii
- Tehnici industriale diverse. Transport
- Chimie şi metalurgie
- Textile şi hârtie
- Construcţii fixe. Minerit
- Mecanică. Iluminat. Încălzire. Armament. Exploziv
- Fizică
- Electricitate

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION SECTIONS
Human necessities
Performing operations. Transporting
Chemistry. Metallurgy
Textiles. Paper
Fixed constructions. Mining art.
Mechanical engineering. Lighting. Heating.
Weapons. Blasting
Physics
Electricity

Numărul modelului de utilitate înregistrat
Codul tipului de document conform normei
ST.16 OMPI
(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data priorităţii de expoziţie
(31) Numărul depozitului prioritar
(32) Data depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului prioritar
(41) Data la care a fost pusă la dispoziţia publicului cererea de înregistrare neexaminată
(43) Data publicării hotărârii de înregistrare a
modelului de utilitate fără examinarea în fond
(44) Data publicării hotărârii de înregistrare a
modelului de utilitate cu examinarea în fond
(45) Data eliberării certificatului
(51) Clasificarea Internaţională a Brevetelor
(54) Titlul modelului de utilitate
(56) Documente din stadiul tehnicii
(57) Rezumatul sau revendicările
(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare
la care prezentul document este divizionar
(71)

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

(72)

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

(73)

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

(74)
(85)

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

(86)
(87)

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F

-

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

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

U -

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

Y1 - second publication level: published , examined utility model registration application (is
applied in case the U-coded document has
not been published).

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

Y2 - second publication level: published, examined utility model registration application (is
applied in case the U-coded document has
been published).

Z1 – al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat (se aplică pentru
publicare, dacă documentul cu codul Y1, Y2
n-a fost publicat).

Z1 -

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

Z2 – al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat (se aplică
pentru publicarea care urmează documentul cu codul Y1,Y2).

Z2 -

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

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

W1 - second publication level: publication of the
utility model registration decision at the responsibility of the applicant, without examination as to substance (is applied in case the
U-coded document has not been published).

W2 – al doilea nivel de publicare: hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate pe răspunderea solicitantului, fără examinarea în fond
(se aplică pentru publicarea care urmează documentul cu codul U).

W2 - second publication level: publication of the
utility model registration decision at the responsibility of the applicant, without examination as to substance (is applied in case the
U-coded document has been published).

I1 –

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

I1

I2 –

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

I2 - third publication level: the registered utility
model specification at the responsibility of
the applicant without examination as to substance (is applied in case the W1, W2-coded
document has been published).
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first publication level: published,
unexamined utility model registration application.

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

MODELE DE UTILITATE

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

UTILITY MODELS

MD - BOPI 10/2000

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

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

AZ1K Lista cererilor de înregistrare a modelelor
de utilitate depuse, aranjate în ordinea
numerelor de depozit

AZ1K Numerical index of filed applications for
the registration of utility models

BZ9K Cereri de înregistrare a modelelor de
utilitate publicate

BZ9K Published applications for the registration of utility models

FF9K Modele de utilitate înregistrate

FF9K Registered utility models

FG9K Lista certificatelor de înregistrare a
modelelor de utilitate eliberate

FG9K List of granted utility model certificates

NZ9K Lista modelelor de utilitate reînnoite

NZ9K List of renewed utility models
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Î

n conformitate cu Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale în
Republica Moldova aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993, certificatele
de înregistrare a modelelor de utilitate se eliberează de AGEPI.
Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate confirmă prioritatea, calitatea de autor
şi dreptul exclusiv al titularului asupra modelului de utilitate.
Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate se acordă pe un termen de 5 ani de la
data constituirii depozitului reglementar la AGEPI şi poate fi prelungit la cererea titularului
pentru încă 5 ani.

I

n accordance with the Provisional Regulation on Industrial Property Protection in the Republic of Moldova, approved by the Government decision No 456 of July 26, 1993, the
utility model certificates are granted by the AGEPI.
The utility model certificate shall attest to the priority, authorship and exclusive right of
the utility model owner.
The utility model certificate is granted on a period of 5 years as from the date of filing with
the AGEPI of a regular national application and may be prolonged for further 5 years.
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FF9K Modele de utilitate înregistrate

UTILITY MODELS

MD - BOPI 10/2000
(11) 42 (13) W1
(51) E 01 C 19/16
(21) 0048
(22) 1999.07.06
(71)(72)(73) Port Chiril, MD
(54) Gudronator remorcat
(57) Modelul de utilitate se referă la tehnica
pentru construcţia şi repararea drumurilor
şi anume la maşinile de transportare şi
distribuire a topiturii de bitum.
Gudronatorul conţine o cisternă 1 cu ţeavă
de flacără 4, un coş de fum 5, un sistem de
alimentare cu combustibil, o pompă de
bitum cu angrenaje 13, un niplu de refugiu
19, o ţeavă de distribuţie 18, armătură de
închidere.
Sistemul de alimentare cu combustibil
conţine un rezervor 7, cuplat cu gura 6 a
ţevii de flacără 4 printr-o conductă 8 şi un
robinet 9. Coşul de fum 5 este executat telescopic, pompa de bitum 13 este reversibilă
şi conectată la arborele prizei de forţă a
mijlocului de transport prin intermediul
unui arbore cardanic, ţeava de distribuţie
18 este executată cu posibilitatea de reglare
a numărului de injectoare.
Rezultatul constă în simplificarea construcţiei gudronatorului, lărgirea posibilităţilor funcţionale, reducerea staţionărilor tehnologice.

The result consists in tar paver structure
simplification, broadening the function potentialities, reducing the technological time
wasted.
Claims: 1
Fig.: 4

(11) 43 (13) W1
(51) G 09 F 3/03; E 05 B 39/02
(21) 0054
(22) 1999.09.27
(71)(72)(73) Ghelas Valentin, MD; Fomenco
Alexandru, MD
(54) Sigiliu
(57) Modelul de utilitate se referă la un sigiliu
destinat asigurării împotriva deschiderii de
către o persoană neautorizată a lăzilor,
containerelor, vagoanelor, contoarelor
tarifare etc.
Sigiliul conţine o carcasă ca un pahar, în
care este amplasat un corp de rotire, ambele
fiind executate din material elastic. În
corpul ambelor elemente sunt executate
orificii străpunse, pentru trecerea prin ele
a şnurului de control. Sigiliul de asemenea
conţine un mijloc de fixare a carcasei cu
corpul de rotire care constă dintr-o proeminenţă circulară executată pe corpul de
rotire şi dintr-o canelură executată pe
carcasă; elemente de angrenare a carcasei

Revendicări: 1
Figuri: 4
*
*
(54)
(57)

*

Tar paver trailer
The utility model refers to the construction
and road patch work technique, in particular, to the machines for transporting and
distribution of fluxing paving asphalt.
The tar paver contains a tank 1 with a flame
tube 4, a chimney 5, fuel system gear pump
for the asphalt 13, inlet pipe 19, distribution pipe 18, locking accessories.
The fuel system comprises a vessel 7, connected to the end 6 of the flame tube 4
through the fuel line 8 and the cock 9. The
chimney 5 is executed telescopic, the gear
pump for the asphalt 13 is made reversible
and is connected to the vehicle power takeoff shaft by means of the cardan shaft, the
distribution tube 18 is executed with a possibility of regulating the nozzle number.
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The seal comprises a housing in the form
of a barrel into which it is mounted a rotation body, both being executed of elastic
material. Into the body of both members
there are made through holes for control
cord passing. The seal comprises as well
means for fixation of the housing to the
rotation body consisting of an annular
bulge executed on the rotation body and of
an annular groove executed on the housing; members for engaging the housing
with the rotation body executed in the form
of a ratchet-wheel inside the housing and
the dogs on the rotation body.
On the rotation body face it is made an easily detachable tab.
The housing comprises a plate in the form
of a flag for location of the informational
signs and on the barrel edge it is made an
annular bulge having a triangular shape in
the cross-section.

cu corpul de rotire, executate în formă de
roată cu clichet, roata fiind executată pe
partea interioară a carcasei, iar clichetele
pe corpul de rotire.
Frontal, pe capătul corpului de rotire este
executată o lamelă uşor detaşabilă.
Carcasa în formă de pahar conţine o plăcuţă
ca un steguleţ, pentru indicarea pe ea a unor
semne informaţionale, iar pe gura carcasei
este executată o proeminenţă circulară de
formă triunghiulară în secţiune transversală.
Revendicări: 2
Figuri: 3
*
*
(54)
(57)

*

Seal
The utility model refers to a seal provided
for garding against bracking in the boxes,
containers, vans, tariff counters etc. by the
unauthorized persons.

Claims: 2
Fig.: 3

FG9K Lista certificatelor de înregistrare
a modelelor de utilitate eliberate la 2000.09.30
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului,
codul tipului de document conform ST. 16 OMPI, clasele conform CIB,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată
hotărârea de înregistrare modelului de utilitate
Nr.
crt.

(11)
Nr. certificat

(13)
Cod ST. 16
OMPI

(51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(42)
Nr. BOPI

1

33

W2

H 02 M 5/00
H 02 M 5/04

0051

1999.07.29

5/2000
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IV. Mărci

P

TRADEMARKS

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.
În conformitate cu această lege, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de
AGEPI. Certificatul de înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra
mărcii pentru produsele şi serviciile indicate în certificat.
Cererile de înregistrare şi mărcile înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid la care Republica Moldova este
parte se publică în limbile franceză şi engleză în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale (“Gazette
OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks”). Buletinul, editat pe
suport electronic, include atât datele bibliografice, cât şi reproducerile mărcilor şi lista produselor/
serviciilor şi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.

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.
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 to the public in the AGEPI library.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA MĂRCI

(181)
(186)
(210)
(220)
(230)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
(510)
(511)

(526)
(531)

(540)
(551)

Numărul de ordine al mărcii
Numărul de ordine al mărcii reînnoite
Data de înregistrare
Data de reînnoire
Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării
/ reînnoirii
Data prevăzută de expirare a termenului înregistrării
Data prevăzută de expirare a reînnoirii
Numărul de ordine al depozitului
Data depozitului
Data priorităţii de expoziţie
Numărul de ordine al cererii iniţiale
Data cererii iniţiale
Ţara cererii iniţiale
Data la care informaţia privind cererea
examinată a fost pusă la dispoziţia publicului
Data la care informaţia privind înregistrarea
a fost pusă la dispoziţia publicului
Lista produselor şi / sau serviciilor
Indicarea claselor conform Clasificării
Internaţionale a Produselor şi Serviciilor în
scopul înregistrării mărcilor (Clasificarea de
la Nisa)
Disclamări
Descrierea elementelor figurative ale mărcii
conform Clasificării Internaţionale a Elementelor Figurative ale Mărcilor (Clasificarea de
la Viena)
Reproducerea mărcii
Indicaţia că marca este colectivă, de certificare
sau de garanţie

(111) Serial number of registration
(116) Serial number of renewal
(151) Date of registration
(156) Date of renewal
(170) Expected duration of registration/renewal
(181) Expected expiration date of registration
(186)
(210)
(220)
(230)
(310)
(320)
(330)
(442)

Expected expiration date of renewal
Serial number of application
Date of filing the application
Date of exhibition priority
Serial number of initial application
Date of filing the initial application
Country of initial application
Date of availability for public of the examined application
(450) Date of availability for public of registration
data
(510) List of goods and/or services
(511) Designation of classes according to the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of
Marks (Nice Classification)
(526) Disclaimers
(531) Description of the figurative elements of the
mark according to the International Classification of the Figurative Elements of Marks
(Vienna Classification)
(540) Reproduction of the mark
(551) Indication to the effect that the mark is a
collective mark, a certification mark or a
guarantee mark
(554) Indication to the effect that the mark is a
three-dimensional mark
(591) Indication of colors claimed
(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
(740) Name and address of the patent attorney
(750) Address for correspondence
(791) Name and address of the licensee
(800) Identification of data according to the Madrid
Agreement and Madrid Protocol
(300)* Priority data of the applications registered
with the patent office of the former USSR
(number of document, application filing date,
two - letter code of the country)

(554) Indicaţia că marca este tridimensională
(591) Indicarea culorilor revendicate
(646) Numărul şi data altor înregistrări înrudite juridic
(700) Informaţii privind părţile interesate de cerere
/ înregistrare
(730) Numele şi adresa solicitantului sau titularului
(740) Numele şi adresa mandatarului
(750) Adresa pentru corespondenţă
(791) Numele şi adresa licenţiatului
(800) Identificarea datelor conform Aranjamentului
de la Madrid şi Protocolului de la Madrid.
(300)* Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate la oficiul de brevete al fostei
U.R.S.S. (nr. documentului, data depozitului,
codul ţării)
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(111)
(116)
(151)
(156)
(170)

LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO MARKS

MD - BOPI 10/2000

Cereri de înregistrare

Î

n conformitate cu Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din
22 septembrie 1995, cererea de înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant,
personal sau prin mandatar autorizat. O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să
conţină documentele prevăzute în art. 8 (5), (6) din Lege.
Orice persoană este îndreptăţită, în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la
cerere, să depună o contestaţie împotriva înregistrării mărcii.

I
TRADEMARKS

n accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No 588-XIII of September 22,1995, an application for registration of a trademark shall be filed with the AGEPI by the
applicant in person or through a professional representative. The application shall concern only
one trademark and shall contain documents provided in Art. 8 (5), (6) of the Law.
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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(511)(510)
01 - produse chimice destinate utilizării în
industrie; substanţe tensioactive; emulgatori,
dispersatori, solvenţi şi umezitori; adezivi şi
adaosuri la adezivi; adaosuri de spălat pentru
benzină, gazolină şi combustibili de motor;
răşini artificiale în stare brută şi materiale
plastice în stare brută; produse chimice
pentru albit uleiuri, grăsimi şi ceară; produse
chimice pentru accentuarea culorilor destinate
utilizării în procesele industriale; decoloranţi;
substanţe degresante pentru utilizare în
procese de confecţionare; detergenţi utilizaţi
în procesul confecţionării; emolienţi pentru
scopuri industriale; enzime şi preparate de
enzimă pentru scopuri industriale; substanţe
chimice care preîntâmpină colorarea ţesăturilor; substanţe ce contribuie la economisirea combustibilului; preparate pentru
piuat în industria textilă; preparate pentru
înlăturarea unsorii utilizate în procesul de
confecţionare; preparate chimice pentru
impregnarea ţesăturilor; umezitori pentru
albire, colorare şi industrie textilă; preparate
chimice pentru coloranţi (pigmenţi); substanţe chimice pentru curăţarea unsorii şi
apei; reactivi chimici; substanţe chimice
impermeabile pentru ţesături; produse
chimice utilizate pentru confecţionarea
parfumurilor şi cosmeticii; produse chimice
pentru slăbirea acţiunii razelor ultraviolete;
substanţe chimice pentru ecranare antisolară
utilizate la confecţionarea produselor de
îngrijire antisolară.
(531) 05.03.13; 05.03.14; 24.15.13.

(591) Culori revendicate: alb, verde, negru, galbencafeniu.
(511)(510)
32 - bere blondă.
(531) 03.01.02; 03.01.17; 03.01.24; 05.07.02;
25.01.06; 25.01.17; 27.05.01; 29.01.14.

(210) 008340
(220) 1999.01.11
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company,
US
1007 Market Street, Wilmington, Delaware
19898, Statele Unite ale Americii
(540)

TERATHANE
(511)(510)
01 - polieter glicol pentru industria textilă.

(210) 008959
(220) 1999.11.12
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(730) ICI CHEMICALS & POLYMERS LIMITED, GB
The Heath, Runcorn, Cheshire, WA7 4QF,
Anglia
(540)

(210) 008330
(220) 1998.12.21
(730) “APOLLON” S.R.L., Asociaţie de Cercetare şi Producere, MD
Str. Grenoble nr.165, bloc 3, MD-2028,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 10/2000
(210) 009014
(220) 1999.12.09
(730) “EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT” S.A., întreprindere cu capital
străin, MD
Str. Petricani nr. 21, MD-2031, Chişinău, Republica Moldova
(540)

de distribuţie a apei şi instalaţii tehnicosanitare, inclusiv instalaţii de răcire a apei,
lichidelor şi aburilor, instalaţii, aparate şi maşini
de curăţat, distilat, sterilizat şi filtrat apa,
vaporizatoare; instalaţii şi aparate de
dedurizare a apei, dispozitive de clorurare a
apei, instalaţii de desalinizare a apei, filtre
pentru apă potabilă, prize de apă, pompe,
aparate pentru mişcarea turbionară a apei,
aparate pentru irigaţie; fântâni decorative,
pulverizatoare; dispozitive de încălzire a apei;
economizoare de combustibil, conducte,
instalaţii, aparate şi dispozitive de încălzit
(inclusiv electrice şi electronice), termofoare,
încălzitoare (inclusiv pentru menaj), cămine;
umectoare; utilaje, instalaţii şi dispozitive de
apeduct; instalaţii pentru purificarea apelor
reziduale; aparate pentru apă; cabine de duş,
duşuri, rezervoare şi capacităţi pentru apă şi
aburi, inclusiv băi, băi turbulente; veceuri,
lavoare, cabine (transportabile) pentru băi,
mecanisme de siguranţă, de reglare şi de
instalare pentru produsele sus-menţionate
incluse în clasa 11, piese şi acccesorii pentru
produsele sus-menţionate incluse în clasa 11;
aparate şi instalaţii (inclusiv electronice şi
electrice) pentru dezodorizare, ionizare,
purificare, sterilizare, uscare, filtrare,
ventilare, condiţionare, încălzire şi răcire a
aerului, nişe de ventilaţie, aparate de încălzit,
rezervoare pentru stocarea apei sub presiune,
utilizând aer cald, aparate pentru dezinfecţie,
aparate şi instalaţii de uscat, uscătoare
electrice de rufe; fenuri pentru păr, mecanisme de siguranţă, de reglare şi instalare
pentru produsele sus-menţionate incluse în
clasa 11; piese şi accesorii ale acestora la
produsele sus-menţionate incluse în clasa 11;
aparate, instalaţii şi dispozitive cu gaz, aparate
de încălzit şi iluminat, funcţionând pe bază
de combustibil gazos, răcitoare de gaze, utilaj
pentru purificarea gazelor, mecanisme de
siguranţă, de reglare şi instalare pentru
produsele sus-menţionate incluse în clasa 11,
piese şi accesorii ale acestora incluse în clasa
11; generatoare, hidrante, cuptoare solare,
cuptoare pentru încălzit, uscat, de calcinare,
crematorii de gunoaie, registre de tiraj pentru
cuptoare, coşuri de fum şi hornuri pentru
coşurile de fum; aparate de iluminat (inclusiv
pentru menaj), instalaţii, dispozitive şi aparate
de iluminat, inclusiv lămpi de noapte;
mecanisme de siguranţă, de reglare şi
instalare pentru produsele sus-menţionate,
piese şi accesorii ale produselor sus-

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 02.01.09; 27.05.11; 27.05.24.

TRADEMARKS

(210) 009068
(220) 2000.01.06
(730) FORD MOTOR COMPANY, corporaţia
statului Delaware, US
The American Road, Dearborn, Michigan
48121, Statele Unite ale Americii
(540

(511)(510)
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere
a aburului, de prelucrare termică a produselor
alimentare, de răcire, de uscare, de ventilaţie,
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menţionate incluse în clasa 11; lămpi de lipit;
tehnică pentru menaj, utilaj, instalaţii,
mecanisme şi dispozitive pentru prepararea,
încălzirea, conservarea şi prelucrarea
produselor alimentare, inclusiv cuptoare şi
dispozitive pentru cuptoare incluse în clasa
11, sobe cu microunde, cuptoare pentru pâine,
role, grile, cuptoare de copt, reşouri electrice,
forme pentru gofre, aparate electrice pentru
prepararea hranei, inclusiv sub presiune,
dispozitive electrice pentru prepararea
iaurturilor, dispozitive pentru fiert cafea,
râşniţe de cafea, tostere, rostere, ceainice
electrice, filtre electrice, aparate şi instalaţii
de congelat; aparate, instalaţii şi camere
refrigeratoare; aspiratoare de praf; dispozitive
care controlează puritatea ambianţei.
(531) 05.03.13; 07.11.10; 26.04.15; 26.04.16.

(210) 009150
(220) 2000.02.09
(730) PARKER PEN PRODUCTS, GB
101 Syon Lane, Isleworth, Middlesex TW7
5NP, Anglia
(540)

(511)(510)
02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foi şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti;
19 - materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice;
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială, servicii de birou;
comercializarea mărfurilor;
37 - construcţii, reparaţii, servicii de instalare.
(531) 24.15.21; 26.03.23; 27.05.07; 27.05.10;
27.05.17.

(511)(510)
16 - instrumente pentru scris, desenat şi marcat;
cerneluri, mine şi cartuşe pentru instrumente
de scris, desenat şi marcat; mine şi cartuşe
pentru instrumente de scris cu role punctiforme capilare şi punctiforme rotative;
grife pentru creioane; grife de rezervă (de
schimb) pentru creioane; cutii (inclusiv
penare), suporturi şi conteinere pentru
instrumente de scris, desenat şi marcat pentru
cerneluri, mine şi cartuşe pentru grife de
creioane, pentru grife de rezervă (de schimb)
pentru creioane; rechizite de birou; echipament de oficiu (cu excepţia mobilei); peniţe
şi alte vârfuri pentru instrumente de desenat
şi marcat; radiere; seturi de birou (inclusiv
seturi de scris); lichide pentru corecturi,
pelicule şi benzi pentru corectarea greşelilor
în procesul scrisului, imprimării, dactilografierii; dizolvanţi (diluanţi) pentru lichidele
de corecturi sus-menţionate, toate produsele
incluse în clasa 16.

(210) 009174
(220) 2000.02.22
(730) “IN-EX” S.R.L., firmă comercială
inginerească ramificată de cercetări
ştiinţifice, MD
Str. Furmanov nr. 1, MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
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(210) 009163
(220) 2000.02.15
(730) “MCF-ENGROS” S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-olandeză, MD
Str. Dosoftei nr. 156, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 10/2000
(540)

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

(210) 009213
(220) 2000.03.14
(730) “SANDRILIONA” S.R.L., întreprindere
mixtă, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 30, Ialoveni, MD6801, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole pentru
acoperit capul;
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială, servicii de birou;
comercializarea mărfurilor.
(531) 26.01.05; 26.02.01; 26.02.07; 26.03.05;
27.05.02; 27.05.07.

TRADEMARKS

(210) 009176
(220) 2000.02.22
(730) “AGRIMATCO-SERVICE” S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Bd. Decebal nr. 99, bloc 6, of. 11, MD-2038,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, galben, alb, albastruînchis, albastru-deschis.
(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;
35 - publicitate, comercializarea produselor.
(531) 01.15.17; 03.07.08; 03.07.25; 27.05.02;
29.01.15.

(511)(510)
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială, servicii de birou;
comercializarea mărfurilor;
42 - magazine de firmă.
(531) 01.05.02; 01.05.09; 05.03.13; 27.05.01.

(210) 009219
(220) 2000.03.27
(730) The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 009179
(220) 2000.02.23
(730) Beecham Group p.l.c., GB
Four New Horizons Court, Harlequin Avenue,
Brentford, Middlesex TW8 9EP, Anglia
(540)
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(591) Culori revendicate: alb, albastru, albastrudeschis, albastru-închis, portocaliu, roşu,
galben, verde, negru.
(511)(510)
03 - detergenţi, preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi tratare
abrazivă; mijloace pentru îngrijirea, tratarea
şi înfrumuseţarea ţesăturilor; săpunuri.
(531) 02.05.23; 02.07.23; 02.07.25; 26.02.07;
26.04.16; 29.01.15.

(511)(510)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; produse de imprimerie; broşuri, cărţi, hârtie, ghiduri-cărţi,
ghiduri, îndrumare, îndreptare, fotografii;
papetărie; material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); cărţi de joc;
39 - servicii prestate de agenţiile de turism şi de
agenţiile de organizare a călătoriilor; servicii
de planificare a călătoriilor şi de organizare a
tururilor; servicii de însoţire şi transportare
a călătorilor; servicii de transport feroviar,
auto, nautic şi aerian;
42 - cazare temporară; agenţii de oferire a locurilor
(samsari în rezervarea locurilor / apartamentelor).
(531) 24.15.13; 27.05.02; 27.03.15; 27.05.08.

(210) 009220
(220) 2000.03.28
(730) Compania Akbar Brothers Limited, LK
P.O. Box 1726, No. 334, T.B. Jayah Mawatha,
Colombo 10, Sri Lanka
(540)

(511)(510)
30 - ceai.
(531) 05.03.13; 26.01.01; 26.01.18; 27.05.22;
27.05.24.

(511)(510)
03 - parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice;
săpunuri, săpunuri cosmetice; pudră tip talc,
şampoane şi loţiuni pentru păr; geluri şi sare
pentru baie; deodorante pentru corp; produse
pentru îngrijirea dinţilor.

(210) 009223
(220) 2000.03.29
(730) World Investment Company Limited, GB
Globe House, 2 Milford Lane, London,
WC2R 3LN, Anglia
(540)

(210) 009232
(220) 2000.03.03
(730) “UNGHENI-VIN” S.A., întreprindere
mixtă moldo-canadiană, MD
MD-3441, Pârliţa, judeţul Ungheni, Republica Moldova
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(210) 009224
(220) 2000.03.29
(730) CAROLINA HERRERA LTD., US
501 Seventh Ave., 17th Floor, 10018 New
York, Statele Unite ale Americii
(540)

MD - BOPI 10/2000
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) 28.05.00.

(540)

(210) 009236
(220) 2000.03.29
(730) “Farmaco” S.A., întreprindere mixtă
moldo-română, MD
Str. Vadul-lui-Vodă nr. 2, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511)(510)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide şi toate
produsele incluse în clasa 05 cu excepţia
bomboanelor de uz medical;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) 28.05.00.

TRADEMARKS

(591) Culori revendicate: bej-deschis, negru, vişiniu,
bronz.
(511)(510)
33 - divin;
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială, servicii de birou;
comercializarea produselor.
(531) 01.01.20; 05.13.06; 24.01.13; 24.01.20;
25.01.10; 25.01.15; 29.01.14.

(210) 009234
(220) 2000.03.27
(730) “Farmaco” S.A., întreprindere mixtă
moldo-română, MD
Str. Vadul-lui-Vodă nr. 2, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

009238
1999.03.05
708991
1999.03.05
WO
World Investment Company Limited, GB
Globe House, 2 Milford Lane, London,
WC2R 3LN, Anglia

(540)

(511)(510)
39 - servicii prestate de agenţiile de organizare a
călătoriilor/de turism; servicii de planificare
a călătoriilor şi de organizare a odihnei;
servicii de însoţire şi transportare a călătorilor;
42 - agenţii de rezervare a locurilor (cazare
temporară).

(511)(510)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide;
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(210) 009239
(220) 2000.04.07
(730) Amitee Cosmetics, Inc. (o corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului California), US
151 Kalmus Drive, Suite H-3, Costa Mesa,
California 92626, Statele Unite ale Americii
(540)

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea mărfurilor.
(531) 03.04.01; 03.04.13.

(210) 009243
(220) 2000.04.10
(730) THE GILLETTE COMPANY (o corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
Statului Delaware), US
Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, Statele Unite ale Americii
(540)

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

(511)(510)
08 - brice şi lame pentru brice, truse pentru ras,
distribuitoare, casete şi cartuşe conţinând
lame; părţi şi fitinguri pentru articolele susmenţionate; scule şi instrumente de mână
acţionate manual; cuţitărie; toate produsele
incluse în clasa 08.
(531) 26.04.12; 26.04.24; 26.07.13; 26.11.08;
27.05.17; 27.05.21.

(210) 009245
(220) 2000.04.12
(730) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaţie din statul Delaware, US
410 North Michigan Avenue Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
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(210) 009241
(220) 2000.04.10
(730) “Oenolab” S.R.L., întreprindere tehnicoştiinţifică, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 51a, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 10/2000
(540)

(210) 009260
(220) 2000.04.20
(730) “MOLDCELL” S.A., întreprindere mixtă,
MD
Str. 31 August 1989 nr. 67, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
30 - articole de cofetărie, în special gumă de
mestecat.

TRADEMARKS

(210) 009249
(220) 2000.04.12
(730) “RUSNAC”, întreprindere individuală,
MD
Str. Ostafi nr. 7, MD-3100, Bălţi, Republica
Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: cafeniu-închis, cafeniudeschis, negru, alb.
(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; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foi şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări, fitiluri;

(591) Culori revendicate: alb, roşu.
(511)(510)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor;
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială, servicii de birou;
comercializarea produselor;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
42 - magazine de firmă.
(531) 25.05.17; 26.02.03; 26.04.07; 26.04.18;
27.01.12; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.12.
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05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice;
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi
metalice; safeuri; produse metalice neincluse
în alte clase; minereuri;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre); instrumente pentru
agricultură altele decât cele acţionate manual,
incubatoare pentru ouă;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali; articole ortopedice; material pentru
suturi;
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere
a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare;
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală;
13 - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozivi;
artificii;
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate neincluse în alte
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente de cronometrat;
15 - instrumente muzicale;

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;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale neincluse în alte
clase; produse din materiale plastice
semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare
şi izolare; tuburi flexibile nemetalice;
18 - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole
de şelărie;
19 - materiale de construcţie nemetalice; tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile, monumente nemetalice;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale
preţioase sau placate); piepteni şi bureţi; perii
(cu excepţia pensulelor); materiale pentru
perii; materiale pentru întreţinerea curăţeniei;
bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată
(cu excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte clase;
22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute;
23 - fire de uz textil;
24 - ţesături şi articole textile neincluse în alte clase;
cuverturi de pat şi feţe de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperit capul;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi; nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale;
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27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete,
cu excepţia celor din materiale textile;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport neincluse în alte clase; ornamente pentru
pomul de Crăciun;
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;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; hrană pentru animale, malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
42 - servicii de alimentaţie publică; cazare
temporară; îngrijiri medicale, de igienă şi de
frumuseţe; servicii veterinare şi agricole;
servicii juridice; cercetare ştiinţifică şi
industrială; programare pentru calculatoare.
(531) 03.01.24; 03.04.07; 03.04.24; 29.01.14.

(591) Culori revendicate: roşu, verde, cafeniu,
galben, albastru, alb.
(511)(510)
05 - preparate farmaceutice pentru uz uman.
(531) 02.09.25; 04.05.01; 05.09.24; 29.01.15.

(210) 009266
(220) 2000.04.21
(730) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES,
LTD., JP
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka,
Japonia
(540)

(591) Culori revendicate: roşu, verde, cafeniu,
galben, albastru, alb.
(511)(510)
05 - preparate farmaceutice pentru uz uman.
(531) 02.09.25; 04.05.01; 05.09.24; 29.01.15.

(210) 009265
(220) 2000.04.21
(730) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES
LTD., JP
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka,
Japonia
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35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) 28.05.00.

(210) 009272
(220) 2000.03.30
(730) “LION GRI” S.R.L., întreprindere mixtă
(Moldova-SUA), MD
Str. Munceşti nr. 801, MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 009276
(220) 2000.04.26
(730) Dow AgroSciences LLC, a Delaware limited liability Company, US
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), cu
excepţia votcii şi maceratului.
(531) 28.05.00.

(511)(510)
05 - pesticide, preparate pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide şi
insecticide.

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

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

009277
2000.04.26
Ž000048A
2000.01.19
HR
British American Tobacco (Brands) Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place, London,
WC2R 2PG, Anglia

(540)

(511)(510)
34 - ţigări, tutun, articole din tutun, articole pentru
fumători, brichete, chibrituri.

(210) 009274
(220) 2000.04.07
(730) Combinatul de vinuri şi coniacuri din
Bălţi, MD
Bd. Victoriei nr. 49, MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(210) 009278
(220) 2000.04.27
(730) BULOVA CORPORATION (o corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului New York), US
ONE BULOVA AVENUE, WOODSIDE,
NEW YORK, Statele Unite ale Americii

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
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(210) 009273
(220) 2000.04.07
(730) Combinatul de vinuri şi coniacuri din
Bălţi, MD
Bd. Victoriei, nr. 49, MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)
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pielii capului; produse pentru îngrijirea
corpului; exfoliante; preparate pentru
îngrijirea dinţilor; preparate pentru îngrijirea
unghiilor; ţesături impregnate cu preparate
de igienă şi cosmetică nemedicinale, inclusiv
preparate şi remedii cosmetice;
05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi
medicinale.

(511)(510)
14 - ceasornice şi instrumente de cronometrat,
mecanismele ceasului şi corpurile ceasului,
părţi şi fitinguri pentru toate produsele susmenţionate incluse în clasa 14.

(210) 009378
(220) 2000.06.13
(730) “MOBEXPERT” S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 73, of. 400 “a”, MD2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 009279
(220) 2000.04.27
(730) Glaxo Group Limited, GB
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Anglia
(540)

(511)(510)
03 - preparate de igienă şi cosmetică nemedicinale; preparate şi remedii cosmetice;
creme, loţiuni şi geluri cosmetice; creme,
loţiuni şi geluri umectante; uleiuri esenţiale;
deodorante şi antiperspirante; săpunuri;
produse pentru îngrijirea pielii, inclusiv
preparate pentru bronzare; remedii pentru
machiaj; produse pentru îngrijirea părului şi
TRADEMARKS

(511)(510)
20 - mobilă, oglinzi, rame; articole (neincluse în
alte clase) fabricate din lemn, plută, trestie,
papură, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, baga, scoici, chihlimbar, sidef, spumă
de mare şi imitaţii ale acestor materiale sau
din materiale plastice.
(531) 25.12.03; 26.04.18; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.21.
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Lista mărcilor înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului,
numărul acordat mărcii, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării
conform ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr. crt.

(210)
(220)
Nr. depozit Data depozit

1
1

2
007269

3
1997.10.30

(111)
Nr. marcă
acordat
4
7522

(151)
Data
înregistrării
5
2000.09.04

2

007809

1998.05.19

7523

2000.09.04

3

007810

1998.05.19

7524

2000.09.04

4

008106

1998.08.24

7525

2000.09.04

5

008107

1998.08.24

7526

2000.09.04

6

008522

1999.03.19

7527

2000.09.04

7
8
9
10
11
12
13
14

008908
008935
008936
008937
008938
008939
008988
009007

1999.10.20
1999.11.02
1999.11.02
1999.11.02
1999.11.02
1999.11.02
1999.11.30
1999.12.09

7528
7529
7530
7531
7532
7533
7534
7535

2000.09.04
2000.09.04
2000.09.04
2000.09.04
2000.09.04
2000.09.04
2000.09.04
2000.09.05

15

009023

1999.12.15

7536

2000.09.05

16

009024

1999.12.15

7537

2000.09.05

17

009025

1999.12.17

7538

2000.09.05

18

009026

1999.12.17

7539

2000.09.05

19
20
21

009037
009057
007530

1999.12.23
1999.12.30
1998.02.11

7540
7541
7542

2000.09.05
2000.09.05
2000.09.06

22

008151

1998.03.19

7543

2000.09.06

23

008283

1998.11.30

7544

2000.09.06

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST. 3 OMPI

6
7
07,35,37,3 Societatea pe Acţiuni pentru Reparaţia
9,40
Tehnicii Agricole "RTS-SPICUŞOR",
MD
33
Întreprinderea tehnico-ştiinţifică "Oeno
Consulting" S.R.L., MD
33
Întreprinderea tehnico-ştiinţifică "Oeno
Consulting" S.R.L., MD
33
Întreprinderea tehnico-ştiinţifică "Oeno
Consulting" S.R.L., MD
33
Întreprinderea tehnico-ştiinţifică "Oeno
Consulting" S.R.L., MD
09,28,41
Lucas Licensing Ltd. (o corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului California), US
05
A.Nattermann & Cie GmbH, DE
05,42
SB Pharmco Puerto Rico Inc., PR
05
SB Pharmco Puerto Rico Inc., PR
05
SB Pharmco Puerto Rico Inc., PR
05
SB Pharmco Puerto Rico Inc., PR
05
SB Pharmco Puerto Rico Inc., PR
05
Pharmacia & Upjohn Caribe, Inc., PR
05,29,30,3 Pfizer Products Inc. (o corporaţie
1,32,33
organizată şi existentă conform legilor
statului Connecticut), US
34
British American Tobacco (Brands)
Limited, GB
34
British American Tobacco (Brands)
Limited, GB
05
SmithKline Beecham Corporation (o
corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Pennsylvania),
US
05
SmithKline Beecham Corporation (o
corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Pennsylvania),
US
03
HAYAT KÍMYA SANAYÍ A.Ş.,TR
05
Glaxo Wellcome Poznan s.a., PL
33
Întreprinderea mixtă moldo-gibraltară
"VINORUM", MD
33
Societatea cu răspundere limitată "West
Worldwide Corp.", MD
39
United Parcel Service of America, Inc.,
US

43

(442)
Nr. BOPI
8
1/1999

4/1999
4/1999
5/1999
6/1999
4/2000

4/2000
4/2000
4/2000
4/2000
4/2000
4/2000
4/2000
4/2000

4/2000
4/2000
4/2000

4/2000

4/2000
4/2000
5/2000
5/2000
5/2000

MD-BOPI 10/2000
1

2

3

4

5

24

008284

1998.11.30

7545

2000.09.06

39

6

25
26

008533
008552

1999.03.25
1999.03.15

7546
7547

2000.09.06
2000.09.06

29,30,32
29,30

27
28

008940
009027

1999.11.02
1999.12.17

7548
7549

2000.09.06 05
2000.09.06 05

29
30
31
32
33

009067
009076
009077
009079
009080

2000.01.06
2000.01.10
2000.01.10
2000.01.10
2000.01.12

7550
7551
7552
7553
7554

2000.09.06 05
2000.09.06 05
2000.09.06 05
2000.09.06 05
2000.09.06 02

34

009081

2000.01.12

7555

2000.09.06

02

35

009084

2000.01.12

7556

2000.09.06

29,32

36

009017

1999.12.14

7557

2000.09.08

07,09

37

008960

1999.11.15

7558

2000.09.08

38

008975

1999.11.25

7559

2000.09.08

01,02,03,
04,05,42
03,05,07,
09,21,35,
37,41,42

7

8

United Parcel Service of
America, Inc., US
MARS, INCORPORATED, US
DANONE ASIA Pte. Ltd.
(companie organizată după legile
Singapore), SG
SB Pharmco Puerto Rico Inc., PR
SmithKline Beecham
Corporation (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Pennsylvania), US
Rhone-Poulenc Agro, FR
SmithKline Beecham p.l.c., GB
SmithKline Beecham p.l.c., GB
SmithKline Beecham p.l.c., GB
E.I. du Pont de Nemours and
Company, US
E.I. du Pont de Nemours and
Company, US
Combinatul de produse
alimentare din Bălţi,
Întreprindere de Stat, MD
Delphi Technologies, Inc., a
Delaware corporation, US
ICI CHEMICALS &
POLYMERS LIMITED, GB
S.C. Johnson Commercial
Markets, Inc., US

5/2000
5/2000
5/2000

5/2000
5/2000

5/2000
5/2000
5/2000
5/2000
5/2000
5/2000
5/2000

5/2000
5/2000
5/2000

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

1

R 120

2010.11.02

29, 30

–

5/1994

2

R 165

2010.12.03

25

BESTFOODS, US
International Plaza, 700 Sylvan
Avenue, Englewood Cliffs,
NJ 07632, Statele Unite ale
Americii
WOLVERINE WORLD WIDE,
INC., US
9341 Courtland Drive, N E,
Rockford, Michigan 49351, SUA

–

6/1994
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(450)
Nr. BOPI
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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.
Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau
prin mandatar autorizat, de către persoana care dispune de dreptul la certificat. Cererea trebuie să
conţină documentele prevăzute în art. 11 (2), (3) şi (4) din Lege.
Desenele şi modelele industriale înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.
Desenele şi modelele industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, la care 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/modele, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI.
Pentru etichete şi ambalaje ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.
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DESIGN

L

egal protection of the industrial designs in the Republic of Moldova shall be afforded on the
basis of registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on Protection
of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996.
The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a professional representative, by the person to whom the right to the certificate belongs. The application shall
contain documents provided in Art. 11 (2), (3) and (4) of the Law.
Industrial designs registered under the national procedure shall be published in the Official Bulletin of Industrial Property.
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 to the public in the AGEPI library. In the BOPI shall be published designs arranged in order of the international registration numbers and IDC classes .
For labels and packings the semantic weight of the verbal part is not protected.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE
INDUSTRIALE
(11)

LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING TO
INDUSTRIAL DESIGNS

Numărul certificatului

(11)

Number of registration

(15) Data de înregistrare

(15) Date of registration

(18) Data prevăzută de expirare a termenului de
valabilitate a înregistrării

(18) Expected expiration date of registration

(21) Numărul depozitului

(21) Number of application

(22) Data depozitului

(22) Date of filing the application

(23) Data priorităţii de expoziţie

(23) Date of exhibition priority

(28) Numărul de desene / modele

(28) Number of industrial designs

(30) Date referitoare la prioritate conform
Convenţiei de la Paris

(30) Priority data under the Paris Convention

(31) Numărul depozitului prioritar

(31) Number of priority application

(32) Data depozitului prioritar

(32) Date of filing the priority application

(33) Ţara depozitului prioritar

(33) Country of the priority application

(43) Data de publicare a cererii neexaminate

(43) Publication date of unexamined application.

(44) Data de publicare a cererii după examinare

(44) Publication date of the examined application
(45) Date of certificate granting

(45) Data eliberării certificatului
(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 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 mandatarului autorizat

(74) Name of the patent attorney

(80) Datele de depozit internaţional conform

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

DESIGN

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

CODURILE OMPI PENTRU
CODIFICAREA TITLURILOR
INFORMAŢIILOR REFERITOARE LA
DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE
PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
CONFORM NORMEI ST. 17

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, half-yearly)

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

DESIGN

FF4L Desene şi modele industriale înregistrate
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FF4L Desene şi modele industriale înregistrate

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.

A

DESIGN

ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Articles
4 to 8 of the Law on Protection of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996
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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245
2000.09.20
LOC (7) Cl. 09-01
0256
1999.08.17
2004.08.17
1

(71)(73) FIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE
“ASCONI” S.R.L., MD
MD-6824, Puhoi, judeţul Chişinău, Republica
Moldova
(72) SÂRBU Anatolii, MD
(54) Butelie
(55)

1.1

1.2

1.3

49

DESIGN

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

MD - BOPI 10/2000
(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)

246
2000.09.20
LOC (7) Cl. 09-03
f 2000 0001
2000.01.21
2005.01.21

(28) 1
(71)(73) ESMENA TRADING CORPORATION, IE
Suite, 4, 41, Lower Baggot Str., Dublin, 2,
Irlanda
(72) TODORAŞCO Eugen, MD
(54) Pachet pentru ambalarea ţigărilor

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

DESIGN

1.1

1.2
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(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

247
2000.09.20
LOC (7) Cl. 19-08
f 2000 0003
1999.08.26
2004.08.26
1

(71)(73) SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ, AGROFIRMA “TOAMNA DE
AUR”, MD
Str. Burebista nr. 78, MD-2032, Chişinău,
Republica Moldova
(72) DRANGOI Valentina, MD; DRANGOI Vasilii,
MD
(54) Etichetă

(55)

DESIGN

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor/modelelor industriale
eliberate în septembrie 2000
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului,
clasele conform CIDMI, numărul depozitului, data depozitului,
numărul de desene/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
des./mod.
industr.

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(44)
Nr. BOPI

1

195

19-08

0239

1999.03.30

1

ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ
MOLDO-GIBRALTARĂ
"VINORUM" S.A., MD

1/2000

2

199

19-08

0233

1999.05.19

4

FIRMA "ESMALDA" S.R.L., MD

1/2000

3

200

19-08

0242

1999.05.18

1

ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ
MOLDOVA-SUA "BEL-ALCO"
S.R.L., MD

1/2000

4

202

02-04

0248

1999.07.19

7

ÎNTREPRINDEREA DE STAT,
FIRMA COMERCIALINDUSTRIALĂ "ТИГИНА", MD

2/2000

5

203

02-04

0252

1999.07.20

7

DZIURCOVSCHI Alexandr, MD

2/2000

6

204

23-03

0235

1999.05.19

2

"UZINA TURNĂTORIE ARALIT"
S.A., MD

2/2000

7

205

25-02

0236

1999.05.19

8

"UZINA TURNĂTORIE ARALIT"
S.A., MD

2/2000

8

206

31-00

0241

1999.06.07

1

KUZNEŢOV Vitalii Nikolaevici,
RU; LAVROV Alexandr
Feodorovici, RU;
PODOBEDOV Alexandr Vasilevici,
RU

2/2000

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

(11)
Nr. certificatului

(18) Data
expirării
reînnoirii

(21)
Nr.
depozit

(22)
Data depozit

(51)
Clase

(28)
Numărul
de
des./mod.
industr.

(73)
Titular, cod ST. 3
OMPI

(44)
Nr. BOPI

1

22

2004.12.18

0030

1994.12.29

09-02

4

Giordano
Magnoni, IT
Via Emilia Est
No. 207,
1-41100
Modena, Italia

9/1995

52

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.

(15)
Data
înregistrării
3

(23)(30)
Prioritate

1

(11)
Nr.
înregistrării
2

4

5

1

DM/050844

2000.02.01

1999.12.09,
DE

2

DM/050853

2000.01.28

W.GOEBEL PORZELLANFABRIK GMBH & CO. KG,
DE
COSMOV S.P.A , IT

3

DM/050883

2000.02.16

11:18

1999.08.23,
JP - nr.2

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

SONY OVERSEAS SA, CH

(54)
Denumirea des. / mod. ind.

7

(28) Nr.de
des./mod.
ind.
8

9

10

Figurine / Figurines / Figurines

11-02

24

2005.02.01

3/2000

Mânere pentru uşă / Handles for
furniture / Poignées de meubles
Cameră video dotată cu magnetoscop
şi înregistrator/ player pentru
elemente de semiconductor, monitor
de control cu cască, radio înzestrat
cu player cu disc audio digital şi ceas
electric / Video camera combined
with video tape recorder and
recorder/player for semiconductor
element, monitor television receiver
with earphone, radio receiver
combined with digital audio disc
player and clock / Caméras vidéo
combinées à un magnétoscope et un
lecteur-enregistreur / vidéo pour
élément semi conducteur, moniteurs
récepteurs de télévision munis
d'écouteurs, récepteurs radio combinés à des lecteurs de disquettes musicales et une horloge numériques

08-06

9

2005.01.28

3/2000

14-01,
03;
16-01

3

2005.02.16

3/2000

6

(51)
Clase

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

4

DM/050893

1999.12.22

1999.07.23,
DE

MARS GMBH, DE

5

DM/050894

2000.01.05

1999.07.12,
DE

HÄRTNER BRIGITTE, DE

6

DM/050907

2000.02.29

7

DM/050908

2000.02.29

8

DM/050914

2000.01.07

9

DM/050923

1999.12.17

10

DM/050933

2000.02.07

11

DM/050954

1999.11.23

12

DM/050960

2000.01.21

MARESCHAL, JEANCHRISTOPHE, FR

13

DM/050972

2000.03.01

14

DM/051011

2000.01.31

RADO UHREN AG (RADO
WATCH CO. LTD.)
(MONTRES RADO SA), CH
CONCORD KINDERAUTOSITZE- UND KINDERMÖBEL- SOWIE GERÄTEHERSTELLUNGSGESELLSCHAFT MBH, DE

SWATCH AG (SWATCH
SA) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH
SA) (SWATCH LTD.), CH
DJA CRISTEL (SOCIÉTÉ
ANONYME), FR
1999.06.25,
IT

ARIETE S.P.A., IT

SONY OVERSEAS SA, CH

1999.05.26,
SE

1999.08.05,
DE

SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, SE

Vase cu două compartimente /
Double chamber containers /
Récipients à double compartiment
Pernă / Cushion / Coussin

09-01

26

2004.12.22

3/2000

06-09

1

2005.01.05

3/2000

Ceas de mână / Montrebracelet / Wrist watch
Brăţară pentru ceas / Bracelet de
montre / Watch bracelet
Mâner pentru ustensilă de bucătărie /
Poignée d'ustensiles de
cuisine / Kitchen utensil handle
Pistol pentru distribuirea vaporilor /
Steam distributing pistol / Pistolet de
diffusion de vapeur
Player cu disc audio digital dotat cu
radio şi magnetofon / Digital audio
disc player combined with radio
receiver and tape recorder / Lecteur
de disque audionumérique combiné
avec un récepteur radio et un
magnétophone
Distribuitoare pentru hârtie şi săpun /
Paper dispensers and soap
dispensers / Distributeurs de papier
et distributeurs de savon
Cadran pentru ceas cu ace / Cadran de
montre avec aiguilles associées /
Watch dial with associated watch hands
Ceas de mână / Montrebracelet / Wrist watch

10-02

1

2005.02.29

3/2000

10-07

1

2005.02.29

3/2000

07-02

1

2005.01.07

3/2000

07-05

1

2004.12.17

3/2000

14-01,03

1

2005.02.07

3/2000

23-02

12

2004.11.23

3/2000

10-07

1

2005.01.21

3/2000

10-02

1

2005.03.01

3/2000

21-01

5

2005.01.31

3/2000

Jocuri fragile / Soft toys / Jouets
souples

1

2

3

15

DM/051013

2000.02.03

16

DM/051029

1999.12.02

17

DM/051030

1999.11.15

18
19

DM/051032
DM/051047

1999.12.06
2000.02.14

20

DM/051049

2000.02.16

21

DM/ 051052

2000.02.16

22

DM/051071

2000.02.04

23

DM/051072

2000.02.21

11:18

4

5

6

7

8

9

10

Telefon celular repliator / Foldable cellular phone / Téléphone cellulaire repliable
Ţesături / Tissus / Textile fabrics

14-03

1

2005.02.03

3/2000

05-05

18

2004.12.02

3/2000

1999.05.17,
DE

D'AGOSTINI, GIOVANNI,
IT
WESTFÄLISCHE TEXTIL
GESELLSCHAFT KLINGENTHAL & CO. MBH, DE
TRAX FORMENBAU FÜR
KUNSTSTEINPRODUKTE
GMBH & CO., DE
AXIONS S.A., CH
BRITISH-AMERICAN
TOBACCO (GERMANY)
GMBH, DE

11-02,99

28

2004.11.15

3/2000

Ambalaj / Packaging / Emballage
09-03
Chioşc pentru prezentare, informare şi
20-02
vânzare / Presentation, information and/or
sales booth / Kiosque de présentation,
d'information et/ou de vente
Cadrane pentru ceasuri cu ace asociate /
10-07
Cadrans de montre avec aiguilles associées / Watch dials with their dial hands
Lampă electrică/lanternă / Flashlamp /
26-02
torch / Lampe électrique/torche
Pulverizator pentru ejector de gaze
09-01
inerte / Spray dispenser for inert gas
burner nozzle / Atomiseur pour
éjecteur de gaz inerte
14-01,03
Cască dotată cu radio, player cu disc
audio digital înzestrat cu radio, magnetofon şi înregistrator cu disc magnetic,
player cu discuri optice, telefon fără fir /
Headphone combined with radio
receiver, digital audio disc player combined with radio receiver, tape recorder
and magnetic disc recorder, optical disc
player, wireless telephone / Casque
combiné à un récepteur radio, lecteur de
disque audionumérique combiné à un
récepteur radio, enregistreur à bande
magnétique et enregistreur de disques
magnétique, lecteur de disques optique,
téléphone sans fil

1
1

2004.12.06
2005.02.14

3/2000
3/2000

8

2005.02.16

3/2000

1

2005.02.16

3/2000

1

2005.02.04

3/2000

4

2005.02.21

3/2000

1999.09.10,
DE

MARESCHAL, JEANCHRISTOPHE, FR
1999.08.21,
DE

1999.08.23,
JP - nr.1

HNC IMPORT-EXPORT &
VERTRIEBS AG, DE
RÄTZER VIKTOR AG
MASCHINEN-UND
FAHRRADTEILE-FABRIK,
CH
SONY OVERSEAS SA, CH

Articole decorative / Ornamental
articles / Articles décoratifs

24

DM/051073

2000.03.10

SANFORD GMBH, DE

25

DM/051079

1999.12.31

26

DM/051082

2000.02.22

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

27

DM/051084

2000.03.01

SONY OVERSEAS SA, CH

28

DM/051119

2000.03.10

29

DM/051122

2000.01.03

WESTFÄLISCHE TEXTILGESELLSCHAFT KLINGENTHAL & CO. MBH, DE
INTERIOR'S, FR

30

DM/051123

2000.01.03

INTERIOR'S, FR

31
32

DM/051124
DM/051125

2000.01.03
2000.01.03

INTERIOR'S, FR
INTERIOR'S, FR

33

DM/051126

2000.01.03

INTERIOR'S, FR

34

DM/051127

2000.01.03

INTERIOR'S, FR

35
36

DM/051128
DM/051129

2000.01.03
2000.01.03

INTERIOR'S, FR
INTERIOR'S, FR

37

DM/051130

2000.01.03

INTERIOR'S, FR

38

DM/051131

2000.01.03

INTERIOR'S, FR

Instrumente penru scris / Writing
instruments / Instruments pour
écrire
Ţesături / Tissus / Textile fabrics

19-06

4

2005.03.10

3/2000

05-05

9

2004.12.31

3/2000

Telefon fără fir / Wireless
telephone / Téléphone sans fil
Televizor / Television
receiver / Téléviseur
Ţesături / Tissus / Textile fabrics

14-03

1

2005.02.22

3/2000

14-03

1

2005.03.01

3/2000

05-05

11

2005.03.10

3/2000

Mobilă pentru albituri care se
deschide din faţă / Meuble à linge
s'ouvrant sur le devant / Furniture for
linen which opens on the front
Mobilă joasă / Meuble bas / Low
furniture
Birouri / Bureaux / Desks
Mobilă pentru aranjare / Meubles de
rangement / Storage furniture
Mobilă cu uşi din sticlă / Meubles à
porte vitrée / Furniture with glass
doors
Masă pentru cafea / Table
basse / Coffee table
Cuier / Portemanteau / Coat rack
Pat cu sertare / Lit à tiroirs / Bed
with drawers
Suport pentru saltea / Support pour
matelas à langer / Support for
changing mats
Paturi pentru copii / Lits de bébé /
Beds for babies

06-04

1

2005.01.03

3/2000

06-04

1

2005.01.03

3/2000

06-03
06-04

2
2

2005.01.03
2005.01.03

3/2000
3/2000

06-04

2

2005.01.03

3/2000

06-03

1

2005.01.03

3/2000

06-06
06-01

1
1

2005.01.03
2005.01.03

3/2000
3/2000

06-09

1

2005.01.03

3/2000

06-01

2

2005.01.03

3/2000

1

2

3

39
40
41

DM/051132
DM/051133
DM/051134

2000.01.03
2000.01.03
2000.01.03

INTERIOR'S, FR
INTERIOR'S, FR
INTERIOR'S, FR

42

DM/051135

2000.01.10

INTERIOR'S, FR

43

DM/051136

2000.01.10

INTERIOR'S, FR

44

DM/051137

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

45

DM/051138

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

46

DM/051139

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

47

DM/051140

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

48

DM/051141

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

49

DM/051142

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

50

DM/051143

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

51

DM/051144

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

52

DM/051145

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

53

DM/051146

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

54

DM/051147

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

55

DM/051148

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

56

DM/051149

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

11:18

4

5

6

7

8

9

10

Leagăn / Berceau / Cot
Masă mică / Petite table / Small table
Scaun pentru copii / Chaise
d'enfant / Chair for children
Obiect decorativ / Objet
décoratif / Decorative object
Oglinzi de perete / Miroirs à
accrocher / Mirrors for hanging
Etajeră suspendată / Etagère à
accrocher / Hanging shelf
Ramă pentru fotografii / Cadre pour
photographies / Frame for
photographs
Oglindă decorativă / Miroir
décoratif / Decorative mirror
Ceas montat / Horloge à
poser / Freestanding clock
Platou cu mânere / Plateau avec
anses / Tray with handles
Platou cu motiv pictat / Plateaux
avec motifs / Trays with motifs
Poliţă de perete / Etagère à
accrocher / Hanging shelf
Cutie pentru chei / Boîte à
clefs / Key box
Cutii decorative / Boîtes
décoratives / Decorative boxes
Panouri decorative / Panneaux
décoratifs / Decorative panels
Oglinzi cu motiv pictat / Miroirs
avec motifs / Mirrors with motifs
Însemne de perete / Enseignes à
accrocher / Hanging signs
Oglindă de perete / Miroir à
accrocher / Hanging mirror

06-01
06-03
06-01

1
1
1

2005.01.03
2005.01.03
2005.01.03

3/2000
3/2000
3/2000

11-02

1

2005.01.10

3/2000

06-07

2

2005.01.10

3/2000

06-04

1

2005.01.11

3/2000

06-07

1

2005.01.11

3/2000

06-07

1

2005.01.11

3/2000

10-01

1

2005.01.11

3/2000

07-99

1

2005.01.11

3/2000

07-99

3

2005.01.11

3/2000

06-04

1

2005.01.11

3/2000

11-02

1

2005.01.11

3/2000

11-02

2

2005.01.11

3/2000

11-02

5

2005.01.11

3/2000

06-07

5

2005.01.11

3/2000

11-02

2

2005.01.11

3/2000

06-07

1

2005.01.11

3/2000

57

DM/051150

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

58

DM/051151

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

59

DM/051152

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

60

DM/051153

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

61

DM/051154

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

62

DM/ 051155

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

63

DM/051156

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

64

DM/051157

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

65
66

DM/051158
DM/051159

2000.01.11
2000.01.10

INTERIOR'S, FR
INTERIOR'S, FR

67

DM/051160

2000.01.10

INTERIOR'S, FR

68

DM/051161

2000.01.10

INTERIOR'S, FR

69

DM/051162

2000.01.10

INTERIOR'S, FR

70

DM/051163

2000.01.10

INTERIOR'S, FR

71

DM/051164

2000.01.10

INTERIOR'S, FR

72

DM/051165

2000.01.10

INTERIOR'S, FR

Suporturi pentru lămpi / Pieds de
lampes / Lamp bases
Statuetă montată / Statuette à
poser / Freestanding statuette
Statuetă montată / Statuette à
poser / Freestanding statuette
Cutii decorative / Boîtes
décoratives / Decorative boxes
Vitrină de perete / Vitrine à
accrocher / Display case for
hanging
Masă pentru cafea / Table basse/
Coffee table
Mobilă pentru aranjare / Meubles de
rangement / Storage cabinets
Comodă / Commode / Chest of
drawers
Scaun / Chaise / Chair
Cutie pentru stocat / Boîtes à
poser / Storage tins
Cuier de perete / Patère à
accrocher / Coat-peg for hanging
Statuetă montată / Statuettes à
poser / Free-standing statuettes
Statuetă montată / Statuettes à
poser / Free-standing statuettes
Sfeşnice montate / Bougeoirs à
poser / Free-standing candlesticks
Tablouri de perete / Tableaux
(huiles) à accrocher / Oil paintings
for hanging
Însemn decorativ de perete /
Enseigne de décoration à
accrocher / Ornamental sign for
hanging

26-05

2

2005.01.11

3/2000

11-02

1

2005.01.11

3/2000

11-02

1

2005.01.11

3/2000

11-02

4

2005.01.11

3/2000

06-04

1

2005.01.11

3/2000

06-03

1

2005.01.11

3/2000

06-04

2

2005.01.11

3/2000

06-04

1

2005.01.11

3/2000

06-01
11-02

1
2

2005.01.11
2005.01.10

3/2000
3/2000

08-08

1

2005.01.10

3/2000

11-02

5

2005.01.10

3/2000

11-02

5

2005.01.10

3/2000

26-01

2

2005.01.10

3/2000

11-02

6

2005.01.10

3/2000

11-02

1

2005.01.10

3/2000

1

2

3

73

DM/051166

2000.01.10

INTERIOR'S, FR

74

DM/051167

2000.01.10

INTERIOR'S, FR

75

DM/051168

2000.01.10

INTERIOR'S, FR

76
77
78

DM/051169
DM/051170
DM/051171

2000.01.17
2000.01.17
2000.01.17

INTERIOR'S, FR
INTERIOR'S, FR
INTERIOR'S, FR

79

DM/051172

2000.01.17

INTERIOR'S, FR

80

DM/051173

2000.01.17

INTERIOR'S, FR

81

DM/051174

2000.01.17

INTERIOR'S, FR

82

DM/051180

2000.01.17

INTERIOR'S, FR

83

DM/051195

2000.03.16

TISSOT S.A., CH

84

DM/051197

2000.03.16

85

DM/051204

2000.02.09

86

DM/051205

2000.02.21

SWATCH AG (SWATCH
SA) (SWATCH LTD.), CH
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, DE
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, DE

11:18

4

1999.09.03,
DE
1999.09.03,
DE

5

6

7

8

9

10

Însemne decorative de perete / Enseignes de décoration à accrocher /
Ornamental signs for hanging
Însemne decorative de perete /
Enseignes de décoration à
accrocher / Ornamental signs for
hanging
Obiecte decorative montate / Objets
décoratifs à poser / Free-standing
ornamental objects
Pat / Lit / Bed
Paravan / Paravent / Folding screen
Comodă / Meuble à tiroirs / Chest of
drawers
Birou şcolar / Bureau
d'écolier / School desk
Bancă mică pentru şcolari / Petit
banc d'écolier / Small school bench
Cutii decorative / Boîtes
décoratives / Decorative boxes
Tejghea informaţională pentru
comercializare / Comptoir
informatique pour la
vente / Computer sales counter
Ceas de mână / /Montre
bracelet / Wrist watch
Cutiuţă / Etui / Case

11-02

2

2005.01.10

3/2000

11-02

13

2005.01.10

3/2000

11-02

2

2005.01.10

3/2000

06-01
06-06
06-04

1
1
1

2005.01.17
2005.01.17
2005.01.17

3/2000
3/2000
3/2000

06-03

1

2005.01.17

3/2000

06-01

1

2005.01.17

3/2000

11-02

7

2005.01.17

3/2000

20-02

1

2005.01.17

3/2000

10-02

1

2005.03.16

3/2000

03-01

1

2005.03.16

3/2000

Automobil / Vehicle / Véhicule

12-08

1

2005.02.09

3/2000

Automobil / Vehicle / Véhicule

12-08

1

2005.02.21

3/2000

87

DM/051216

1999.11.19

88

DM/051220

1999.11.25

89

DM/051227

1999.12.07

90

DM/051229

2000.01.11

91

DM/051246

2000.02.21

1999.10.19,
DE

92

DM/051250

2000.03.15

1999.09.17,
DE

93

DM/051251

2000.03.17

1999.09.21,
JP

1999.06.11,
SE

S.A. ANCIENNE
FABRIQUE GEORGES
PIAGET & CIE, CH
MONTBLANC-SIMPLO
GMBH, DE
EGGSTRA PACK AB, SE
INTERIOR'S, FR
VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT,
DE
CONCORD
KINDERAUTOSITZE- UND
KINDERMÖBEL- SOWIE
GERÄTEHERSTELLUNGSGESELLSCHAFT MBH, DE
SONY OVERSEAS SA, CH

Bijuterii / Bijoux / Jewelry

11-01

8

2004.11.19

3/2000

Stilouri / Writing
instruments / Instruments d'écriture
Ambalaj pentru ouă / Packagings for
eggs / Emballages à oeufs
Coşuri cu toartă / Corbeilles avec
anse / Baskets with handle
Automobil / Vehicle / Véhicule

19-06

2

2004.11.25

3/2000

09-03

8

2004.12.07

3/2000

11-02

2

2005.01.11

3/2000

12-08

1

2005.02.21

3/2000

Garnitură de mobilă cu scaun pentru
copii / Padded insert for a child's
seat / Garniture rembourrée pour
siège d'enfant

06-09

1

2005.03.15

3/2000

Controlor pentru computer,
înregistratoare / playere pentru
elemente de semiconductor /
Controller for computer,
recorders/players for semiconductor
elements / Contrôleur d'ordinateur,
enregistreurs/lecteurs pour élément
semi-conducteurs

14-01,02

3

2005.03.17

3/2000

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
1

(11)
Nr.
înregistrării
2

(15)
Data
înregistrării
3

03-01

DM/051197

2000.03.16

05-05

DM/051029

1999.12.02

05-05

DM/051079

1999.12.31

05-05

DM/051119

2000.03.10

06-01

DM/051129

2000.01.03

SWATCH AG (SWATCH
SA) (SWATCH LTD.), CH
WESTFÄLISCHE
TEXTILGESELLSCHAFT
KLINGENTHAL & CO.
MBH, DE
WESTFÄLISCHE
TEXTILGESELLSCHAFT
KLINGENTHAL & CO.
MBH, DE
WESTFÄLISCHE
TEXTILGESELLSCHAFT
KLINGENTHAL & CO.
MBH, DE
INTERIOR'S, FR

06-01

DM/051131

2000.01.03

INTERIOR'S, FR

06-01
06-01

DM/051132
DM/051134

2000.01.03
2000.01.03

INTERIOR'S, FR
INTERIOR'S, FR

06-01
06-01

DM/051158
DM/051169

2000.01.11
2000.01.17

INTERIOR'S, FR
INTERIOR'S, FR

11:18

(23)(30)
Prioritate
4

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(54)
Denumirea des. / mod. ind.

(28) Nr. de
des./mod.
ind.
7

(18)
Valabilitate
8

9

Cutiuţă / Etui / Case

1

2005.03.16

3/2000

Ţesături / Tissus / Textile fabrics

18

2004.12.02

3/2000

Ţesături / Tissus / Textile fabrics

9

2004.12.31

3/2000

Ţesături / Tissus / Textile fabrics

11

2005.03.10

3/2000

Pat cu sertare / Lit à tiroirs / Bed with
drawers
Paturi pentru copii / Lits de bébé / Beds
for babies
Leagăn / Berceau / Cot
Scaun pentru copii / Chaise d'enfant / Chair
for children
Scaun / Chaise / Chair
Pat / Lit / Bed

1

2005.01.03

3/2000

2

2005.01.03

3/2000

1
1

2005.01.03
2005.01.03

3/2000
3/2000

1
1

2005.01.11
2005.01.17

3/2000
3/2000

5

6

Nr. IDB

06-01

DM/051173

2000.01.17

INTERIOR'S, FR

06-03
06-03

DM/051124
DM/051127

2000.01.03
2000.01.03

INTERIOR'S, FR
INTERIOR'S, FR

06-03
06-03

DM/051133
DM/ 051155

2000.01.03
2000.01.11

INTERIOR'S, FR
INTERIOR'S, FR

06-03

DM/051172

2000.01.17

INTERIOR'S, FR

06-04

DM/051122

2000.01.03

INTERIOR'S, FR

06-04
06-04

DM/051123
DM/051125

2000.01.03
2000.01.03

INTERIOR'S, FR
INTERIOR'S, FR

06-04

DM/051126

2000.01.03

INTERIOR'S, FR

06-04

DM/051137

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

06-04

DM/051143

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

06-04

DM/051154

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

06-04

DM/051156

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

06-04
06-04

DM/051157
DM/051171

2000.01.11
2000.01.17

INTERIOR'S, FR
INTERIOR'S, FR

06-06
06-06

DM/051128
DM/051170

2000.01.03
2000.01.17

INTERIOR'S, FR
INTERIOR'S, FR

Bancă mică pentru şcolari / Petit banc
d'écolier / Small school bench
Birouri / Bureaux / Desks
Masă pentru cafea / Table basse / Coffee
table
Masă mică / Petite table / Small table
Masă pentru cafea / Table basse/ Coffee
table
Birou şcolar / Bureau d'écolier / School
desk
Mobilă pentru albituri care se deschide din
faţă / Meuble à linge s'ouvrant sur le
devant / Furniture for linen which opens on
the front
Mobilă joasă / Meuble bas / Low furniture
Mobilă pentru aranjare / Meubles de
rangement / Storage furniture
Mobilă cu uşi din sticlă / Meubles à porte
vitrée / Furniture with glass doors
Etajeră suspendată / Etagère à
accrocher / Hanging shelf
Poliţă de perete / Etagère à
accrocher / Hanging shelf
Vitrină de perete / Vitrine à accrocher /
Display case for hanging
Mobilă pentru aranjare / Meubles de
rangement / Storage cabinets
Comodă / Commode / Chest of drawers
Comodă / Meuble à tiroirs / Chest of
drawers
Cuier / Portemanteau / Coat rack
Paravan / Paravent / Folding screen

1

2005.01.17

3/2000

2
1

2005.01.03
2005.01.03

3/2000
3/2000

1
1

2005.01.03
2005.01.11

3/2000
3/2000

1

2005.01.17

3/2000

1

2005.01.03

3/2000

1
2

2005.01.03
2005.01.03

3/2000
3/2000

2

2005.01.03

3/2000

1

2005.01.11

3/2000

1

2005.01.11

3/2000

1

2005.01.11

3/2000

2

2005.01.11

3/2000

1
1

2005.01.11
2005.01.17

3/2000
3/2000

1
1

2005.01.03
2005.01.17

3/2000
3/2000

1

2

3

06-07

DM/051136

2000.01.10

INTERIOR'S, FR

06-07

DM/051138

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

06-07

DM/051139

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

06-07

DM/051147

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

06-07

DM/051149

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

06-09

DM/050894

2000.01.05

06-09

DM/051130

2000.01.03

06-09

DM/051250

2000.03.15

07-02

DM/050914

2000.01.07

07-05

DM/050923

1999.12.17

07-99

DM/051141

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

07-99

DM/051142

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

08-06

DM/050853

2000.01.28

COSMOV S.P.A , IT

08-08

DM/051160

2000.01.10

INTERIOR'S, FR

11:18

4

1999.07.12,
DE

5

HÄRTNER BRIGITTE, DE
INTERIOR'S, FR

1999.09.17,
DE

1999.06.25,
IT

CONCORD
KINDERAUTOSITZEUND KINDERMÖBELSOWIE
GERÄTEHERSTELLUNGSGESELLSCHAFT MBH,
DE
DJA CRISTEL (SOCIÉTÉ
ANONYME), FR
ARIETE S.P.A., IT

6

Oglinzi de perete / Miroirs à
accrocher / Mirrors for hanging
Ramă pentru fotografii / Cadre pour
photographies / Frame for photographs
Oglindă decorativă / Miroir
décoratif / Decorative mirror
Oglinzi cu motiv pictat / Miroirs avec
motifs / Mirrors with motifs
Oglindă de perete / Miroir à
accrocher / Hanging mirror
Pernă / Cushion / Coussin
Suport pentru saltea / Support pour matelas
à langer / Support for changing mats
Garnitură de mobilă cu scaun pentru copii /
Padded insert for a child's seat / Garniture
rembourrée pour siège d'enfant

Mâner pentru ustensilă de bucătărie /
Poignée d'ustensiles de cuisine / Kitchen
utensil handle
Pistol pentru distribuirea vaporilor / Steam
distributing pistol / Pistolet de diffusion de
vapeur
Platou cu mânere / Plateau avec
anses / Tray with handles
Platou cu motiv pictat / Plateaux avec
motifs / Trays with motifs
Mânere pentru uşă / Handles for
furniture / Poignées de meubles
Cuier de perete / Patère à accrocher / Coatpeg for hanging

7

8

9

2

2005.01.10

3/2000

1

2005.01.11

3/2000

1

2005.01.11

3/2000

5

2005.01.11

3/2000

1

2005.01.11

3/2000

1

2005.01.05

3/2000

1

2005.01.03

3/2000

1

2005.03.15

3/2000

1

2005.01.07

3/2000

1

2004.12.17

3/2000

1

2005.01.11

3/2000

3

2005.01.11

3/2000

9

2005.01.28

3/2000

1

2005.01.10

3/2000

09-01

DM/050893

1999.12.22

1999.07.23,
DE

09-01

DM/051071

2000.02.04

09-03
09-03

DM/051032
DM/051227

1999.12.06
1999.12.07

10-01

DM/051140

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

10-02

DM/050907

2000.02.29

10-02

DM/050972

2000.03.01

10-02

DM/051195

2000.03.16

SWATCH AG (SWATCH
SA) (SWATCH LTD.), CH
RADO UHREN AG
(RADO WATCH CO.
LTD.) (MONTRES RADO
SA), CH
TISSOT S.A., CH

10-07

DM/050908

2000.02.29

10-07

DM/050960

2000.01.21

10-07

DM/051049

2000.02.16

MARESCHAL, JEANCHRISTOPHE, FR

11--02

DM/051174

2000.01.17

INTERIOR'S, FR

11-01

DM/051216

1999.11.19

S.A. ANCIENNE
FABRIQUE GEORGES
PIAGET & CIE, CH

1999.06.11,
SE

MARS GMBH, DE

RÄTZER VIKTOR AG
MASCHINEN- UND
FAHRRADTEILEFABRIK, CH
AXIONS S.A., CH
EGGSTRA PACK AB, SE

SWATCH AG (SWATCH
SA) (SWATCH LTD.), CH
MARESCHAL, JEANCHRISTOPHE, FR

Vase cu două compartimente / Double
chamber containers / Récipients à double
compartiment
Pulverizator pentru ejector de gaze inerte /
Spray dispenser for inert gas burner
nozzle / Atomiseur pour éjecteur de gaz
inerte
Ambalaj / Packaging / Emballage
Ambalaj pentru ouă / Packagings for
eggs / Emballages à oeufs
Ceas montat / Horloge à
poser / Freestanding clock
Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist
watch
Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist
watch

26

2004.12.22

3/2000

1

2005.02.04

3/2000

1
8

2004.12.06
2004.12.07

3/2000
3/2000

1

2005.01.11

3/2000

1

2005.02.29

3/2000

1

2005.03.01

3/2000

Ceas de mână / Montre bracelet / Wrist
watch
Brăţară pentru ceas / Bracelet de
montre / Watch bracelet
Cadran pentru ceas cu ace / Cadran de
montre avec aiguilles associées / Watch
dial with associated watch hands
Cadrane pentru ceasuri cu ace asociate /
Cadrans de montre avec aiguilles
associées / Watch dials with their dial
hands
Cutii decorative / Boîtes
décoratives / Decorative boxes
Bijuterii / Bijoux / Jewelry

1

2005.03.16

3/2000

1

2005.02.29

3/2000

1

2005.01.21

3/2000

8

2005.02.16

3/2000

7

2005.01.17

3/2000

8

2004.11.19

3/2000

1

2

3

4

11-02

DM/050844

2000.02.01

1999.12.09,
DE

11-02

DM/051135

2000.01.10

W.GOEBEL
PORZELLANFABRIK
GMBH & CO. KG, DE
INTERIOR'S, FR

11-02
11-02

DM/051144
DM/051145

2000.01.11
2000.01.11

INTERIOR'S, FR
INTERIOR'S, FR

11-02

DM/051146

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

11-02

DM/051148

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

11-02

DM/051151

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

11-02

DM/051152

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

11-02

DM/051153

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

11-02

DM/051159

2000.01.10

INTERIOR'S, FR

11-02

DM/051161

2000.01.10

INTERIOR'S, FR

11-02

DM/051162

2000.01.10

INTERIOR'S, FR

11-02

DM/051164

2000.01.10

INTERIOR'S, FR

11-02

DM/051165

2000.01.10

INTERIOR'S, FR

11-02

DM/051166

2000.01.10

INTERIOR'S, FR
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5

7

8

9

Figurine / Figurines / Figurines

6

24

2005.02.01

3/2000

Obiect decorativ / Objet
décoratif / Decorative object
Cutie pentru chei / Boîte à clefs / Key box
Cutii decorative / Boîtes
décoratives / Decorative boxes
Panouri decorative / Panneaux
décoratifs / Decorative panels
Însemne de perete / Enseignes à
accrocher / Hanging signs
Statuetă montată / Statuette à
poser / Freestanding statuette
Statuetă montată / Statuette à
poser / Freestanding statuette
Cutii decorative / Boîtes
décoratives / Decorative boxes
Cutie pentru stocat / Boîtes à
poser / Storage tins
Statuetă montată / Statuettes à poser / Freestanding statuettes
Statuetă montată / Statuettes à
poser / Free-standing statuettes
Tablouri de perete / Tableaux (huiles) à
accrocher / Oil paintings for hanging
Însemn decorativ de perete / Enseigne de
décoration à accrocher / Ornamental sign
for hanging
Însemne decorative de perete / Enseignes
de décoration à accrocher / Ornamental
signs for hanging

1

2005.01.10

3/2000

1
2

2005.01.11
2005.01.11

3/2000
3/2000

5

2005.01.11

3/2000

2

2005.01.11

3/2000

1

2005.01.11

3/2000

1

2005.01.11

3/2000

4

2005.01.11

3/2000

2

2005.01.10

3/2000

5

2005.01.10

3/2000

5

2005.01.10

3/2000

6

2005.01.10

3/2000

1

2005.01.10

3/2000

2

2005.01.10

3/2000

11-02

DM/051167

2000.01.10

INTERIOR'S, FR

11-02

DM/051168

2000.01.10

INTERIOR'S, FR

11-02

DM/051229

2000.01.11

INTERIOR'S, FR

11-02,
99

DM/051030

1999.11.15

1999.05.17,
DE

12-08

DM/051204

2000.02.09

1999.09.03,
DE

12-08

DM/051205

2000.02.21

1999.09.03,
DE

12-08

DM/051246

2000.02.21

1999.10.19,
DE

14-01,
02

DM/051251

2000.03.17

1999.09.21,
JP

14-01,
03

DM/050933

2000.02.07

TRAX FORMENBAU FÜR
KUNSTSTEINPRODUKTE
GMBH & CO., DE
VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT,
DE
VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT,
DE
VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT,
DE
SONY OVERSEAS SA, CH

SONY OVERSEAS SA, CH

Însemne decorative de perete / Enseignes
de décoration à accrocher / Ornamental
signs for hanging
Obiecte decorative montate / Objets
décoratifs à poser / Free-standing
ornamental objects
Coşuri cu toartă / Corbeilles avec
anse / Baskets with handle
Articole decorative / Ornamental
articles / Articles décoratifs

13

2005.01.10

3/2000

2

2005.01.10

3/2000

2

2005.01.11

3/2000

28

2004.11.15

3/2000

Automobil / Vehicle / Véhicule

1

2005.02.09

3/2000

Automobil / Vehicle / Véhicule

1

2005.02.21

3/2000

Automobil / Vehicle / Véhicule

1

2005.02.21

3/2000

Controlor pentru computer, înregistratoare
/playere pentru elemente de semiconductor
/ Controller for computer, recorders/players
for semiconductor elements / Contrôleur
d'ordinateur, enregistreurs/lecteurs pour
élément semi-conducteurs
Player cu disc audio digital dotat cu radio
şi magnetofon / Digital audio disc player
combined with radio receiver and tape
recorder / Lecteur de disque
audionumérique combiné avec un récepteur
radio et un magnétophone

3

2005.03.17

3/2000

1

2005.02.07

3/2000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14-01,
03

DM/051072

2000.02.21

1999.08.23,
JP - nr.1

SONY OVERSEAS SA, CH

4

2005.02.21

3/2000

14-01,
03;
16-01

DM/050883

2000.02.16

1999.08.23,
JP - nr. 2

SONY OVERSEAS SA, CH

3

2005.02.16

3/2000

14-03

DM/051013

2000.02.03

1

2005.02.03

3/2000

14-03

DM/051082

2000.02.22

D'AGOSTINI, GIOVANNI,
IT
SONY OVERSEAS SA, CH

1

2005.02.22

3/2000

14-03

DM/051084

2000.03.01

SONY OVERSEAS SA, CH

Cască dotată cu radio, player cu disc audio
digital înzestrat cu radio, magnetofon şi
înregistrator cu disc magnetic, player cu
discuri optice, telefon fără fir / Headphone
combined with radio receiver, digital audio
disc player combined with radio receiver,
tape recorder and magnetic disc recorder,
optical disc player, wireless telephone /
Casque combiné à un récepteur radio,
lecteur de disque audionumérique combiné
à un récepteur radio, enregistreur à bande
magnétique et enregistreur de disques
magnétique, lecteur de disques optique,
téléphone sans fil
Cameră video dotată cu magnetoscop şi
înregistrator / player pentru elemente de
semiconductor, monitor de control cu
cască, radio înzestrat cu player cu disc
audio digital şi ceas electric / Video camera
combined with video tape recorder and
recorder/player for semiconductor element,
monitor television receiver with earphone,
radio receiver combined with digital audio
disc player and clock / Caméras vidéo
combinées à un magnétoscope et un
lecteur-enregistreur vidéo pour élément
semi conducteur, moniteurs récepteurs de
télévision munis d'écouteurs, récepteurs
radio combinés à des lecteurs de disquettes
musicales et une horloge numériques
Telefon celular repliator / Foldable cellular
phone / Téléphone cellulaire repliable
Telefon fără fir / Wireless
telephone / Téléphone sans fil
Televizor / Television receiver / Téléviseur

1

2005.03.01

3/2000

11:18

19-06

DM/051073

2000.03.10

SANFORD GMBH, DE

19-06

DM/051220

1999.11.25

20-02

DM/051047

2000.02.14

MONTBLANC-SIMPLO
GMBH, DE
BRITISH-AMERICAN
TOBACCO (GERMANY)
GMBH, DE

20-02

DM/051180

2000.01.17

21-01

DM/051011

2000.01.31

1999.08.05,
DE

23-02

DM/050954

1999.11.23

1999.05.26,
SE

26-01

DM/051163

2000.01.10

26-02

DM/ 051052

2000.02.16

26-05

DM/051150

2000.01.11

1999.09.10,
DE

INTERIOR'S, FR

CONCORD
KINDERAUTOSITZEUND KINDERMÖBELSOWIE
GERÄTEHERSTELLUNG
SGESELL-SCHAFT MBH,
DE
SCA HYGIENE
PRODUCTS AB, SE

INTERIOR'S, FR
1999.08.21,
DE

HNC IMPORT-EXPORT &
VERTRIEBS AG, DE
INTERIOR'S, FR

Instrumente penru scris / Writing
instruments / Instruments pour écrire
Stilouri / Writing instruments / Instruments
d'écriture
Chioşc pentru prezentare, informare şi
vânzare / Presentation, information and/or
sales booth / Kiosque de présentation,
d'information et/ou de vente
Tejghea informaţională pentru
comercializare / Comptoir informatique
pour la vente / Computer sales counter
Jocuri fragile / Soft toys / Jouets souples

Distribuitoare pentru hârtie şi săpun / Paper
dispensers and soap dispensers /
Distributeurs de papier et distributeurs de
savon
Sfeşnice montate / Bougeoirs à
poser / Free-standing candlesticks
Lampă electrică/lanternă /
Flashlamp/torch / Lampe électrique/torche
Suporturi pentru lămpi / Pieds de
lampes / Lamp bases

4

2005.03.10

3/2000

2

2004.11.25

3/2000

1

2005.02.14

3/2000

1

2005.01.17

3/2000

5

2005.01.31

3/2000

12

2004.11.23

3/2000

2

2005.01.10

3/2000

1

2005.02.16

3/2000

2

2005.01.11

3/2000

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)
Nr. înregistrare

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(28)(20)
Nr. de des. / mod. ind. reînnoite (nr.
des. / mod. ind. reînnoit)

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DM/032238
DM/032361
DM/032378
DM/032445
DM/032487
DM/033916
DM/034036
DM/034050
DM/034051
DM/034170
DM/034214
DM/034215
DM/034216
DM/034217
DM/034218
DM/034219
DM/034220
DM/034563
DM/035363
DM/035684
DM/036031
DM/036033
DM/037110

SONY OVERSEAS S.A., CH
BAT (SUISSE) S.A., CH
SONY OVERSEAS S.A., CH
SONY OVERSEAS S.A., CH
B.A.T. (SUISSE) S.A., CH
WESTFÄLISCHE TEXTIL-GES. KLINGENTHAL & CO. MBH, DE
WESTFÄLISCHE TEXTIL-GES. KLINGENTHAL & CO. MBH, DE
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
WESTFÄLISCHE TEXTIL-GES. KLINGENTHAL & CO. MBH, DE
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
GROSFILLEX S.A.R.L., FR
PIERRE PEJU, CH
KURT SAUTER, DE
GROSFILLEX S.A.R.L., FR
GROSFILLEX S.A.R.L., FR
BELAL ESTABLISHMENT, LI

1 (2)
1
2
1
1
7 (1, 2, 4, 9, 10, 11, 12)
10 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11)
3
5
3 (2, 3, 4)
1
1
3
10
1
2
1
4
1
1
3
2
2

2005.02.28 (1R)
2005.03.06 (1R)
2005.03.09 (1R)
2005.03.17 (1R)
2005.03.21 (1R)
2005.08.28 (1R)
2005.09.04 (1R)
2005.09.05 (1R)
2005.09.05 (1R)
2005.09.21 (1R)
2005.09.26 (1R)
2005.09.26 (1R)
2005.09.26 (1R)
2005.09.26 (1R)
2005.09.26 (1R)
2005.09.26 (1R)
2005.09.26 (1R)
2005.07.24 (1R)
2005.03.15 (1R)
2005.04.18 (1R)
2005.07.17 (1R)
2005.07.24 (1R)
2005.09.01 (1R)

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

3/2000
3/2000
3/2000
3/2000
3/2000
3/2000
3/2000
3/2000
3/2000
3/2000
3/2000
3/2000
3/2000
3/2000
3/2000
3/2000
3/2000
3/2000
3/2000
3/2000
3/2000
3/2000
3/2000

11:18

MD-BOPI 10/2000

VIII. Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor sau titlurilor de protecţie ale
obiectelor de proprietate industrială
n acest capitol sunt prezentate schimbările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi
titlurilor de protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor / titularilor, ale adreselor
acestora; date despre cererile retrase, respinse, decăzute din drepturi, repuse în termenele
omise; titluri de protecţie decăzute din drepturi, anulate, revalidate; date privind contractele de
cesiune, licenţă şi franchising; listele eratelor.

Î

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, refilled 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.

1

OPI

Nr.
depozit

Nr. titlului
de protecţie

Nr.
BOPI

Date iniţiale

Mărci

000441
000442
001800
001801
002067

479
480
2966
2967
4860

(730) Windsor House,
50, Victoria Street,
London SW1H ONL,
Anglia

(730) Globe House, 4
Temple Place, London
WC2R 2PG, Anglia

005767

5767

007597

6459

003776
003774
003775
003764
003898
003763
003765
003766
004198

3008
3017
3018
3156
3391
3545
3546
3547
3237

9/1994
9/1994
8/1995
2/1996
2/1997
9/1997
9/1997
8/1998
1/1999
6/1999
2/1996
2/1996
2/1996
2/1996
3/1996
4/1996
4/1996
4/1996
3/1996
2/2000
5/2000

(730) Exxon
Corporation, US
225 E.John
W.Carpenter Freeway,
Irving Texas, 750622298, Statele Unite ale
Americii

(730) Exxon Mobil
Corporation, US
5959 Las Colinas
Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, Statele Unite
ale Americii

(730) Pyramid
Sportswear AB,
corporaţia statului
Swedish, SE

(730) GANT AB, SE

(730) 2400 Broadway,
Santa Monica,
California, US

(730) One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, Statele Unite
ale Americii

(730) Întreprinderea
Mixtă "CRICOVAACOREX" S.A.
(Moldova, SUA.,
Singapore), MD
Str. Mitropolit G.
Bănulescu-Bodoni, nr.
45, MD-2012,
Chişinău, Republica
Moldova
(730) BankAmerica
Corporation
(corporaţia statului
Delaware), US

(730) Întreprinderea Mixtă
"CRICOVA-ACOREX"
S.A., MD
Str. P. Ungureanu nr. 3,
MD-2084, comuna
Cricova, mun. Chişinău,
Republica Moldova

(730) DANSON
LANE, HULL HU8
7DS, REGATUL
UNIT

(730) DANSOM LANE,
HULL HU8 7DS,
REGATUL UNIT

2

Mărci

3

Marcă

4

Mărci

005555
005556
005547

5070
5071
5722

5

Mărci

006224

5776

006225

6009

008224

-

6/2000

008495

7289

11/1999
5/2000

6

7

Cerere
de
înregistrare a
mărcii
Marcă

5/1997
5/1997
10/1997
2/1998
12/1997
9/1998
7/1998
12/1998

71

Date modificate

(730) Bank of America
Corporation (corporaţia
statului Delaware), US

MD-BOPI 10/2000

MG9A Lista brevetelor decăzute din drepturi
prin neachitarea taxelor de publicare a descrierii
şi de eliberare a brevetului
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

1

MD

1100

(13)
Cod ST. 16
OMPI
F2

2
3
4
5
6

MD
MD
MD
MD
MD

1109
1110
1111
1112
1122

F1
F1
F1
F1
F1

7

MD

1123

F1

8

ES

1162

F1

9

MD

1181

F1

10

MD

1271

F1

11

MD

1272

F1

12

HU

1273

F1

(51)
Clase
B 66 C 23/18
B 66 C 23/36
B 66 C 23/40
B 66 C 23/42
B 66 C 23/44
B 66 C 23/46
C 12 Q 1/00
C 12 Q 1/00
C 12 Q 1/00
C 12 Q 1/00
B 28 C 5/24
B 01 F 9/00
B 28 C 5/24
B 01 F 9/00
G 01 R 21/133
G 08 C 17/00
G 08 C 19/16
H 02 J 13/00
F 26 B 3/08
F 26 B 17/10
A 61 B 17/322
A 61 B 17/56
A 61 F 2/08
A 61 F 2/10
A 61 F 2/28
A 61 B 17/322
A 61 B 17/56
A 61 F 2/28
C 07 C 333/20
C 10 M 135/18

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(43)(44)
Nr. BOPI

95-0173

1994.11.01

11/1998

98-0131
98-0133
98-0134
98-0139
97-0096

1998.06.15
1998.06.15
1998.06.15
1998.06.15
1997.03.25

11/1998
11/1998
11/1998
11/1998
12/1998

97-0097

1997.03.25

12/1998

94-0378

1994.09.02

2/1999

98-0173

1998.08.26

3/1999

98-0233

1998.11.25

7/1999

98-0234

1998.11.25

7/1999

96-0072

1996.02.02

7/1999

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

1
1
2
3
4
5
1
6
7
8
9
10
11
12

2
AU
US
MD
HR
US
2
CA
US
MD
RU
MD
MD
MD

(21)
Nr. depozit
3
97-0188
97-0195
97-0200
97-0221
97-0227
3
97-0253
97-0325
98-0016
98-0030
98-0137
98-0221
99-0075

(22)
Data depozit
4
1995.11.17
1995.12.13
1997.07.14
1997.06.10
1995.11.16
4
1995.12.21
1996.04.11
1998.01.22
1995.05.19
1998.05.04
1998.11.17
1999.02.26

72

Data retragerii
cererii
5
2000.07.04
2000.07.04
2000.07.06
2000.07.06
2000.07.03
5
2000.07.03
2000.08.08
2000.07.04
2000.08.08
2000.07.06
2000.06.27
2000.07.06

(41)
Nr. BOPI
6
1/1999
4/1999
5/1999
5/1999
5/1999
6
5/1999
7/1999
2/1999
-

MD-BOPI 10/2000

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

OPI

Nr.
depozit

Nr.
BOPI

004267

Nr.
certif./
brevet
7470

1

Marcă

2

Marcă

007406

6343

3

Marcă

008460

7461

11/1998
5/1999
3/2000
8/2000

4

Cerere
de înregistrare a
mărcii

008884

-

5

Cerere de
brevet de
invenţie

99-0010

-

3/2000
8/2000

7/2000

7/2000

Publicat

(511)(510)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapiocă, griş, surogate de cafea,
făină şi produse cerealiere, pâine,
articole de patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, melasă (glucoză),
drojdie, prafuri de copt, sare,
muştar, piper, oţet, sosuri (dresuri);
mirodenii; gheaţă, gume de
mestecat.
(511)(510)
01 - preparate chimice folosite în
industrie, ştiinţă, fotografie,
agricultură, horticultură,
silvicultură, inclusiv preparate
chimice de laborator şi ambalate şi
preparate chimice organice
pulverulente;
(511)(510)
03 - preparate şi substanţe pentru
curăţare; preparate condiţionere
pentru ţesături; preparate pentru
albit; preparate pentru curăţat,
lustruit, degresat şi abrazat;
săpunuri; săpunuri de redresare a
nuanţelor ţesăturilor (avivare);
mijloace pentru spălat manual.
(71)(72) Institutul de Fizică
Aplicată al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD
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Se va citi

(511)(510)
30 - gume de mestecat cu
aromă de mentă.

(591) Culori revendicate: alb,
negru, gri.
(511)(510)
01 - preparate chimice folosite în
industrie, ştiinţă, fotografie,
agricultură, horticultură,
silvicultură, inclusiv preparate
chimice de laborator şi preparate
chimice organice ambalate şi
pulverulente;
(511)(510)
03 - detergenţi, preparate şi
substanţe pentru curăţare;
preparate condiţionere pentru
ţesături; preparate pentru albit;
preparate pentru curăţat, lustruit,
degresat şi abrazat; săpunuri;
săpunuri de redresare a nuanţelor
ţesăturilor (avivare); mijloace
pentru spălat manual.
(71) Institutul de Fizică Aplicată
al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD
(72) Simbov Anatol, MD; Bologa
Mircea, MD; Berzoi Simeon,
MD; Frunze Ruslan, MD

MD-BOPI 10/2000

IX. Contestaţii examinate la Comisia
de Apel a AGEPI
n acest compartiment sunt publicate date vizând rezultatele examinării contestaţiilor depuse la
Comisia de Apel a AGEPI.
Conform regulii 5.2 a Regulamentului privind Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova, orice decizie referitoare la protecţia
obiectelor de proprietate industrială poate fi contestată de către solicitanţi/titulari (nemijlocit sau
prin mandatari autorizaţi) sau de către persoane terţe.

Î

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 patent
attorneys) or by third parties.
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia
de Apel a AGEPI în august 2000
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data depozitului,
solicitantul, denumirea titlului de protecţie, data şi obiectul contestaţiei, contestatarul,
data examinării contestaţiei, soluţionării examinării contestaţiei
Nr.
crt.

Nr şi data
depozitului

Solicitantul

Denumirea
titlului de
protecţie

1

007468
1998.01.16

Boeana Group S.A.,
MD

ТАМЯНКА
(marcă
combinată)

2

008684
1999.06.10

“TUTUNCTC” S.A.,
MD

ЛЯНА
(marcă
combinată)

3

008277
1998.11.24

UNILEVER
N.V., NL

LUX
(marcă
verbală)

4

696461
1998.07.08

Kerakoll
S.p.A., IT

KERAKOLL
(marcă
combinată)

5

690197
1998.03.03

OTKRYTOE
AKTSIONERNOE
OBSHTCHESTVO
“GAZ”, RU

GAZelle
(marcă
verbală)

Data
depunerii şi
obiectul
contestaţiei
2000.02.07
Privind
decizia de
respingere
a cererii de
înregistrare

2000.05.15
Împotriva
înregistrării
mărcii
combinate
“Ляна”
2000.07.10
Privind
decizia de
respingere a
cererii de
înregistrare
2000.07.10
Privind
decizia de
respingere a
cererii de
înregistrare
1999.05.06
Împotriva
înregistrării
mărcii
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Contestatarul

Data
examinării

Rezultatul
soluţionării

Boeana Group
S.A., MD

2000.08.10

Covalenco
Anatolie,
MD

2000.08.10

Contestaţia privind decizia
de respingere a cererii de
înregistrare a fost
satisfăcută, marca
combinată cu nr. depozit
007468 a fost înregistrată
pe numele firmei
solicitante Boeana - Group
S.A. (MD) cu disclamarea
elementului verbal
“ТАМЯНКА” şi limitarea
listei de produse: “băuturi
alcoolice care conţin vin
produs din struguri de viţă
de vie tameanca”.
Înregistrarea mărcii verbale
TAMEANCA cu nr. 5040
se anulează
Contestaţia împotriva
înregistrării mărcii a fost
respinsă integral

UNILEVER
N.V., NL

2000.08.10

Contestaţia privind decizia
de respingere a cererii de
înregistrare a fost respinsă
integral

Kerakoll
S.p.A., IT

2000.08.10

Contestaţia privind decizia
de respingere a cererii de
înregistrare a fost
satisfăcută, marca a fost
înregistrată conform
scrisorii de acord

Hachette
Filipacchi
Presse, FR

2000. 08. 10

Contestaţia împotriva
înregistrării mărcii a fost
satisfăcută parţial, marca a
fost înregistrată cu
limitarea listei produselor
din clasa 16 la “formulare,
ediţii, prospecte şi planuri
în domeniul industriei
automobilelor.”
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X. Monitor

Î
I

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

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

Hotărâre
Cu privire la decernarea Medaliei de Aur
a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI)
“Inventator remarcabil”
şi Trofeului OMPI “Întreprindere inovatoare”
În scopul stimulării activităţii inovaţionale în
domenii cu pondere intelectuală şi eficientizării
utilizării proprietăţii industriale în diverse ramuri
ale economiei naţionale, Guvernul Republicii
Moldova HOTĂRĂŞTE:

Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de

1.

juriza anual Expoziţia Internaţională Spe-

2.

3.

Proprietate Intelectuală (OMPI) “Inventator
remarcabil” şi Trofeului OMPI “Întreprindere
inovatoare” (anexele 2 şi 3). Comisia
nominalizată este abilitată cu dreptul de a

Se instituie Comisia pentru decernarea
Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de
Proprietate Intelectuală (OMPI) “Inventator
remarcabil” şi Trofeului OMPI “Întreprindere
inovatoare”.

cializată “Infoinvent”.
4.

Se stabileşte că, în cazul când un membru
al comisiei este eliberat din funcţia pe care
o deţine, calitatea de membru al comisiei

Se acceptă condiţiile stabilite în Regulamentul cu privire la decernarea Medaliei
de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) “Inventator
remarcabil” şi Trofeului OMPI “Întreprindere
inovatoare” (anexa 1).

revine în mod automat, fără emiterea unei
alte hotărâri de guvern, noii persoane numite
în funcţia respectivă.
5.

Asigurarea tehnico-organizatorică a activităţii comisiei se pune în sarcina Agenţiei de
Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale

Se aprobă Regulamentul şi componenţa
nominală a Comisiei pentru decernarea

a Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA

Dumitru BRAGHIŞ

Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
Ministrul economiei şi reformelor

Andrei Cucu

Ministrul justiţiei

Valeria Şterbeţ

Chişinău, 12 septembrie 2000.
Nr. 933.
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Anexa 1

la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
nr. 933 din 12 septembrie 2000

REGULAMENT
cu privire la decernarea Medaliei de Aur
a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI)
“Inventator remarcabil”
şi Trofeului OMPI “Întreprindere inovatoare”
I. Principii generale

II. Organizarea concursului pentru
Medalia OMPI şi Trofeul OMPI,
procedura de selectare şi desemnare
a laureaţilor

1. Medalia de Aur a Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelectuală (OMPI) “Inventator
remarcabil” (în continuare Medalia OMPI) şi Trofeul
OMPI “Întreprindere inovatoare” (în continuare
Trofeul OMPI) sunt distincţii speciale instituite
de OMPI în scopul stimulării activităţii creative şi
inovaţionale, creării imaginii inventatorilor şi
încurajării întreprinderilor naţionale din diverse
ramuri ale economiei, în special a celor mici şi
mijlocii, care aplică eficient proprietatea
intelectuală.
Pot fi decernate şi alte medalii ale OMPI, care
se acordă în calitate de titluri onorifice de
încurajare diferitelor categorii de inventatori: femei
inventatoare, tineri inventatori, studenţi şi copii
dotaţi etc.
2. În Republica Moldova Medalia OMPI şi
Trofeul OMPI se decernează anual în cadrul
Expoziţiei Internaţionale Specializate “Infoinvent”,
conform bilanţului unui concurs special al inventatorilor şi întreprinderilor cu merite deosebite în
realizarea progresului economic şi tehnologic.
3. Examinarea şi aprecierea materialelor
prezentate la concursul pentru Medalia OMPI şi
Trofeul OMPI se efectuează de către Comisia
pentru decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei
Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI)
“Inventator remarcabil” şi Trofeului OMPI
“Întreprindere inovatoare” (în continuare Comisia).
4. Modul de instituire şi funcţionare a Comisiei
este stabilit de Regulamentul acesteia.
5. Laureaţii Medaliei OMPI şi ai Trofeului
OMPI sunt desemnaţi de Comisie cu confirmarea
ulterioară de către OMPI.
6. Numele laureaţilor Medaliei OMPI şi ai
Trofeului OMPI, împreună cu materialele însoţitoare necesare, se prezintă la OMPI cu cel puţin
două luni până la data şedinţei solemne de
decernare.

1. În vederea desfăşurării concursului se
constituie Secretariatul Comisiei, organizat de
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale a Republicii Moldova (AGEPI).
2. Secretariatul anunţă prin intermediul massmedia condiţiile şi termenele de desfăşurare a
concursului şi expediază solicitanţilor fişele de
participare, conform cărora aceştia vor depune la
AGEPI în termenul stabilit setul de materiale
necesare.
3. Setul de materiale depuse se examinează
într-o şedinţă specială a Comisiei.
4. Imediat după finalizarea lucrărilor de
examinare a materialelor depuse, se efectuează
bilanţul.
5. În baza acestui bilanţ se numesc laureaţii
Medaliei OMPI şi ai Trofeului OMPI. Lucrările şi
rezultatele şedinţei de bilanţ se consemnează întrun proces verbal, întocmit de secretarul Comisiei
şi vizat de toţi membrii acesteia.
6. Medalia OMPI şi Trofeul OMPI sunt
înmânate în şedinţa solemnă de decernare în
cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate
“Infoinvent” de către persoana acreditată de
OMPI.

III. Medalia OMPI
1. Medalia de Aur OMPI “Inventator remarcabil” reprezintă o piesă plată poleită cu aur, pe
care este gravată denumirea. Medalia OMPI se
confirmă printr-un certificat eliberat pe numele
laureatului, semnat de Directorul General OMPI,
fiind însoţită în anumite cazuri de un premiu
bănesc.
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2. La Medalia OMPI pot pretinde cetăţenii
Republicii Moldova, ale căror invenţii (cicluri de
invenţii) sunt destinate dezvoltării economiei
naţionale sau contribuie la soluţionarea problemelor ce ţin de necesităţile curente ale vieţii,
de tehnică, transport, chimie, industria alimentară,
industria textilelor şi a hârtiei, mecanică,
electricitate, fizică şi orice alte domenii de utilitate
publică.
3. Medalia OMPI poate fi decernată unuia şi
aceluiaşi inventator doar o singură dată.
4. Comisia admite candidaţii la concursul
pentru Medalia OMPI în următoarele condiţii:
z inventatorul serveşte drept exemplu pentru
ceilalţi, în special pentru tinerii inventatori;
z inventatorul este autorul sau coautorul mai
multor invenţii sau cicluri de invenţii cu un
substanţial impact asupra tehnologiei sau
producţiei într-un domeniu concret, precum
şi asupra dezvoltării economice şi tehnologice a ţării;
z invenţiile (ciclurile de invenţii) selectate sunt
protejate prin brevete sau fac obiectul cererilor
de brevet;
z invenţiile (ciclurile de invenţii) reprezintă o
contribuţie potenţială la producţia şi inovarea
industrială.
5. Comisia analizează şi apreciază invenţiile
sau ciclurile de invenţii în baza unui sistem de
criterii.
6. Comisia acordă un tratament egal tuturor
inventatorilor, indiferent de naţionalitate, etnie,
limbă, religie, apartenenţa politică, originea
socială, sex, opinie.

fabricarea produselor şi aplicarea tehnologiilor
bazate pe invenţii brevetate, modele de
utilitate, desene industriale înregistrate sau
pe dreptul de autor;
z utilizarea informaţiei privind proprietatea
industrială în activitatea de cercetaredezvoltare, în implementarea noilor tehnologii;
z utilizarea mărcilor înregistrate şi altor semne
distinctive pentru promovarea şi comercializarea produselor;
z utilizarea indicaţiilor geografice şi denumirilor
de origine ca suport pentru marketing;
z crearea şi gestionarea portofoliului drepturilor
de proprietate intelectuală;
z aprecierea şi încurajarea activităţii creative şi
inovaţionale a personalului.
3. La selectarea şi desemnarea laureaţilor
Comisia va lua în considerare următorii factori:
z numărul titlurilor de proprietate industrială
pentru care se solicită protecţie şi cele
deţinute deja de întreprindere (brevete, certificate de înregistrare a mărcilor, modelelor
de utilitate, denumirilor de origine, indicaţiilor
geografice, programelor de calculator etc.);
z totalitatea activităţilor de afaceri prin care sunt
valorificate raţional şi eficient drepturile de
proprietate intelectuală;
z modul în care întreprinderea face publicitate
drepturilor de proprietate intelectuală;
z instituirea sistemului de proprietate intelectuală şi a unei structuri administrative
speciale (de exemplu, departamentul de
proprietate intelectuală), precum şi solicitarea
unor consultaţii de la organele abilitate etc.;
z utilizarea informaţiei privind proprietatea
industrială în activitatea de cercetaredezvoltare şi prestarea serviciilor de supraveghere comercială şi tehnologică;
z numărul contractelor de licenţă privind
drepturile de proprietate intelectuală, în
vigoare;
z măsurile luate în vederea protecţiei drepturilor
de proprietate intelectuală;
z cooperarea cu alte organizaţii în vederea
promovării activităţii creative şi inovaţionale;
z măsurile concrete de susţinere a activităţii
creative şi inovaţionale a personalului.
z

IV. Trofeul OMPI
1. Trofeul OMPI “Întreprindere inovatoare”
reprezintă o placă cu design special, pe care
sunt gravate denumirea şi menirea lui, denumirea
întreprinderii câştigătoare, anul, data şi locul
decernării.
2. La Trofeul OMPI pot pretinde întreprinderile
naţionale mici sau mijlocii care implementează
eficient proprietatea intelectuală prin următoarele
activităţi:
z elaborarea invenţiilor sau modelelor de utilitate
şi protecţia lor prin brevete sau certificate;
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Anexa 2

la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
nr. 933 din 12 septembrie 2000

REGULAMENTUL
Comisiei pentru decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei
Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI)
“Inventator remarcabil”
şi Trofeului OMPI “Întreprindere inovatoare”
Comisia pentru decernarea Medaliei de

Proprietate Intelectuală (OMPI) “Inventator

Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate

remarcabil” şi Trofeului OMPI “Întreprindere

Intelectuală (OMPI) “Inventator remarcabil” şi

inovatoare”;

1.

Trofeului OMPI “Întreprindere inovatoare” (în



continuare Comisia) se constituie din repre-

recepţionează materialele necesare pentru
participarea la concurs;

zentanţi ai organelor de stat şi ai instituţiilor de



examinează materialele depuse, antrenând

cercetare-dezvoltare, specialişti din diverse

savanţi şi specialişti din domeniile cores-

domenii ale ştiinţei şi tehnicii.

punzătoare;

2.

Componenţa nominală a Comisiei se



pregăteşte şi prezintă Organizaţiei Mondiale

aprobă prin hotărâre de Guvern. Informaţia privind

de Proprietate Intelectuală propuneri privind

componenţa Comisiei se publică în mijloacele de

decernarea Medaliei OMPI şi Trofeului OMPI;

informare în masă.
3.

Comisia îşi desfăşoară activitatea de

comun acord cu Agenţia de Stat pentru Protecţia

organizează şedinţa solemnă de decernare;



examinează exponatele prezentate la
Expoziţia

Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova

Internaţională

Specializată

“Infoinvent” şi acordă premiile stabilite de

(AGEPI).
4.



ministere, AGEPI şi alte organizaţii din ţară.

Comisia se divizează în grupuri de experţi

6.

Şedinţele Comisiei se desfăşoară în

pe diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii pentru

conformitate cu planul aprobat.

examinarea şi evaluarea prealabilă a materialelor

Comisiei se adoptă prin votul secret al majorităţii

prezentate la concursul pentru Medalia OMPI şi

simple din numărul celor prezenţi.

pentru Trofeul OMPI (în continuare concurs).

7.

Hotărârile

Şedinţele Comisiei sunt prezidate de

5. Comisia exercită următoarele funcţii:

preşedintele acesteia sau, în absenţa lui, de



informează despre desfăşurarea concursului;

persoana desemnată de el.



stabileşte cerinţele privind întocmirea setului

8.

Lucrările de secretariat ale Comisiei sunt

executate de AGEPI.

de materiale depuse de participanţi şi
condiţiile de prezentare a acestora conform

9.

Hotărârile Comisiei sunt consemnate în

Regulamentului cu privire la decernarea

procese-verbale, vizate de preşedintele şi

Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de

secretarul acesteia.
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Anexa 3

la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
nr. 933 din 12 septembrie 2000

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru decernarea Medaliei de Aur
a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI)
“Inventator remarcabil”
şi Trofeului OMPI “Întreprindere inovatoare”
Preşedintele Comisiei:

ROJNEVSCHI Maria - doctor în biologie, consilier al directorului general al
Agenţiei de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii Industriale

DUCA Gheorghe - academician, preşedintele
Comisiei pentru cultură,
învăţământ, ştiinţă şi mijloace
de informare în masă a
Parlamentului Republicii
Moldova

Secţiunea B.

Vicepreşedinte:
VLAD Pavel

SCALNÂI Vitalie - doctor habilitat, preşedintele Consiliului Naţional de
Evaluare Academică şi
Acreditare a Instituţiilor de
Învăţământ din Republica
Moldova

- academician, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei

Secretar:
SPINEI Maria

- şeful secţiei promovarea
proprietăţii industriale şi marketing a Agenţiei de Stat
pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale

COZMA Valeriu - şeful secţiei mecanică,
electricitate a Agenţiei de
Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale

Secţiunea C.

Membrii Comisiei:

Secţiunea A.

Protecţia mediului, securitate, salvare

Materiale şi echipamente
industriale, metalurgie,
mecanică, engineering

AMARIEI Valentin - doctor în ştiinţe tehnice,
prorector al Universităţii
Tehnice a Moldovei

JOLONDCOVSCHI
Alexandru
- doctor în filozofie, conferenţiar universitar, viceministru al mediului şi amenajării teritoriului
TODERAŞ Ion

Mijloace de transport,
drumuri, lifturi, ambalaj,
stocaj

GAINDRIC Constantin - doctor în ştiinţe fizicomatematice,
directorul
Institutului de matematică al
Academiei de Ştiinţe a
Moldovei

- doctor habilitat, director al
Institutului de zoologie al
Academiei de Ştiinţe a
Moldovei

TALPĂ Sergiu

LUPAŞCO Tudor - doctor habilitat, vicedirector
al Institutului de chimie al
Academiei de Ştiinţe a
Moldovei

81

- doctor în ştiinţe tehnice,
şef-adjunct al secţiei tehnologie, biologie, agricultură
a Agenţiei de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii Industriale
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Secţiunea D.

Chimie, materiale noi

VLAD Pavel

- academician, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei

GUDUMAC Valentin - doctor habilitat, şeful
secţiei biochimie a Laboratorului central de cercetări
ştiinţifice al Universităţii de
Stat de Medicină şi Farmacie “N.Testemiţanu”

GULEA Aurelian - doctor habilitat, şeful
catedrei chimie anorganică a
Universităţii de Stat din
Moldova

GORDIENCO Maria - şeful secţiei examinare
preliminară a Agenţiei de Stat
pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale

EGOROV Tamara - şeful secţiei medicină,
chimie a Agenţiei de Stat
pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale

Secţiunea E.

Energie, electricitate,
electronică, telecomunicaţii, tehnologii audio,
video

GHIŢU Dumitru

- academician, directorul
Centrului ştiinţific al Institutului de fizică aplicată al
Academiei de Ştiinţe a
Moldovei

Secţiunea H.

Vestimentaţie, textile,
menaj, artizanat, meşteşuguri

BULGARU Valentina - şeful catedrei modelaj şi
tehnologia pielii a Universităţii
Tehnice a Moldovei
POSTOLACHE Elena - şeful secţiei studiere
meşteşuguri populare artistice a Institutului de arheologie şi etnografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
CORCEBAŞ Valentina - vicedirector al direcţiei
industrie uşoară a Ministerului Industriei şi Energeticii

STAVINSCHI Valeriu - viceministru al industriei
şi energeticii
SĂU Tatiana

- specialist principal în secţia
mecanică, electricitate a
Agenţiei de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii Industriale

GOREMÂCHIN Ludmila - şef-adjunct al secţiei
mărci, desene şi modele
industriale a Agenţiei de Stat
pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale

Secţiunea F.

Calculatoare, programe,
echipamente, birotică

Secţiunea I.

BUZDUGAN Artur - doctor habilitat, directorul
Centrului automatizare şi
metrologie al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei
GROSU Viorel

Medicină, farmacie, cosmetică, paramedical

PRISACARI Viorel - doctor habilitat, prorector
al Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie
“N.Testemiţanu”

- şeful secţiei strategii informaţionale şi Internet a
Agenţiei de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii Industriale

Secţiunea G.

Biotehnologii

SPÂNU Constantin - doctor habilitat, vicedirector
al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină
Preventivă al Ministerului
Sănătăţii

RUDIC Valeriu

- academician, directorul
Institutului de microbiologie
al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei

TIMONIN Alexandru - şef-adjunct al secţiei
medicină, chimie a Agenţiei
de Stat pentru Protecţia
Proprietăţii Industriale
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Secţiunea J.

Agricultură, noi soiuri de
plante şi rase de animale,
alimentaţie, băuturi

Secţiunea K.

Construcţii, arhitectură,
inginerie civilă, materiale, mobilă

TARAN Nicolae

- doctor habilitat, vicedirector
al Institutului Naţional al Viei
şi Vinului

CIUPAC Ion

DELEU Vasile

- şeful direcţiei învăţământ şi
pregătire profesională a
Ministerului Agriculturii şi
Industriei Prelucrătoare

- doctor habilitat, decanul
facultăţii cadastru şi construcţii a Universităţii Tehnice
a Moldovei

CABA Pavel

- inginer, preşedintele Companiei “MOLDCONINVEST”
S.A.

MICU Vasile

- academician, directorul
Institutului de Cercetări
Ştiinţifice “Porumbeni”

ANDREEV Svetlana - specialist în secţia
mecanică, electricitate a
Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale

CRASNOV Nadejda
- doctor în chimie, şeful
secţiei tehnologie, biologie,
agricultură a Agenţiei de Stat
pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale
NADIOJCHIN Natalia - doctor în biologie, specialist principal în secţia
tehnologie, biologie, agricultură a Agenţiei de Stat
pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale
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Secţiunea L.

Alte domenii

DELEU Vasile

- şeful direcţiei învăţământ şi
pregătire profesională a
Ministerului Agriculturii şi
Industriei Prelucrătoare

JOVMIR Tudor

- şeful direcţiei invenţii,
modele de utilitate, topografii,
soiuri de plante a Agenţiei de
Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale
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XI. Materiale de informare şi documentare
din domeniul proprietăţii industriale

C

apitolul inserează texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova
este parte, ale acordurilor regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme
OMPI; alte materiale de informare şi documentare în domeniul protecţiei proprietăţii
industriale.

T

he Chapter inserts texts of the international conventions and treaties to which the Republic
of Moldova is party, of the regional and bilateral agreements; regulations, instructions,
classifications, the WIPO standards; other information and search materials in the field of
industrial property protection.
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Modificări la Regulamentul de aplicare a Tratatului
de cooperare în domeniul brevetelor (PCT)
( în vigoare de la 1 ianuarie 2000)

Regula 4
Cererea (conţinutul)
b) Adiţional la prevederile alineatului a) iv)
sau v):

4.1 la 4.9 (fără modificări)
4.10 . Revendicarea priorităţii

i) în cazul în care cererea anterioară este o
cerere regională sau o cerere internaţională,
revendicarea priorităţii poate indica una sau mai
multe ţări părţi la Convenţia da la Paris pentru
protecţia proprietăţii industriale pentru care această
cerere a fost depusă;

a) Orice declaraţie la care se referă art. 8.1
(“Revendicarea priorităţii”) poate revendica prioritatea
unei sau mai multor cereri anterioare depuse într-o
ţară sau pentru orice ţară parte la Convenţia da la
Paris pentru protecţia proprietăţii industriale sau
într-o ţară sau pentru orice ţară membră a

ii) în cazul în care cererea anterioară este o
cerere regională şi, cel puţin, o ţară parte la tratatul
privind brevetul regional nu este nici parte la
Convenţia da la Paris pentru protecţia proprietăţii
industriale, nici membră a Organizaţiei Mondiale
de Comerţ, revendicarea priorităţii trebuie să indice,
cel puţin, o ţară parte la această Convenţie sau
membră a acestei organizaţii pentru care această
cerere a fost depusă.

Organizaţiei Mondiale de Comerţ care nu este
parte la această Convenţie. Orice revendicare a
priorităţii trebuie, în sensul regulii 26bis.1, să
figureze în cerere; ea constă dintr-o declaraţie de
revendicare a priorităţii unei cereri anterioare şi
trebuie să indice:
i) data de depozit al cererii anterioare, având o
dată cuprinsă în limitele perioadei de 12 luni ce
precedă data depozitului internaţional;

c) Pentru prevederile alineatelor a) şi b), art. 2
vi) nu se aplică.

ii) numărul de depozit al cererii anterioare;
iii) în cazul în care cererea anterioară este o

d) În cazul în care, la 29 septembrie, alineatele
a) şi b) în forma modificată în vigoare de la 1 ianuarie
2000, nu sunt compatibile cu legislaţia naţională
aplicată de un oficiu desemnat, aceste alineate în
forma în care este în vigoare până la 31 decembrie
1999 vor continua să fie aplicate după această dată
referitor la oficiul desemnat atât timp cât alineatele
menţionate în formă modificată vor fi incompatibile
cu această legislaţie, cu condiţia că acest oficiu va
informa despre aceasta Biroul internaţional până
la 31 octombrie 1999. Biroul internaţional va publica în timp scurt informaţia primită.

cerere naţională, denumirea ţării parte la Convenţia
da la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale
sau membre a Organizaţiei Mondiale de Comerţ,
care nu este parte la această Convenţie, în care ea
a fost depusă;
iv) în cazul în care cererea anterioară este o
cerere regională, administraţia aleasă de eliberare
a brevetelor regionale conform tratatului privind
brevetul regional;
v) în cazul în care cererea anterioară este o
cerere internaţională, oficiul receptor la care ea a
fost depusă.

4.11 la 4.17 (fără modificări)
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Lista taxelor
în vigoare de la 1 ianuarie 2000
Taxele
1.

2.

Baremul

Taxa de bază:
(Regula 15.2.a))
a) dacă cererea internaţională conţine
nu mai mult de 30 file

650 franci elveţieni

b) dacă cererea internaţională conţine
mai mult de 30 file

650 franci elveţieni plus 15 franci elveţieni pentru
fiecare filă depăşind numărul de 30

Taxa de desemnare:
(Regula 15.2.a))

3.

a) pentru desemnările conform
Regulii 4.9. a)

140 franci elveţieni, cu specificarea că
desemnările ce vor depăşi a 8-a efectuate
conform Regulii 4.9.a) nu vor fi supuse plăţii
taxei de desemnare

b) pentru desemnările efectuate conform
Regulii 4.9.b) şi confirmate în baza Regulii
4.9.c)

140 franci elveţieni pentru desemnare

Taxa de tratare:

233 franci elveţieni

(Regula 57.2.a))

Reduceri
4.

5.

Baremul taxelor achitate conform punctelor

75% pentru cererile internaţionale a cărui

1 şi 2. a) se reduce cu 200 franci elveţieni în

solicitant este o persoană fizică care are

cazul în care cererea internaţională, conform

reşedinţă sau sediu permanent într-un stat

Instrucţiunilor administrative, este depusă

în care venitul naţional pentru un locuitor

pe suport de hârtie fiind însoţită de o copie

este mai mic de 3000 dolari SUA; în cazul

a cererii în format electronic.

în care sunt mai mulţi solicitanţi, fiecare

Toate taxele aferente (ţinând cont de

dintre ei trebuie să corespundă acestor

reducerea prevăzută în pct. 4) se reduc cu

criterii.
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XII. Informaţie internaţională

C

apitolul inserează informaţii privind diverse forumuri internaţionale în domeniul protecţiei proprietăţii industriale, comunicări despre reuniuni şi alte acţiuni ale organelor
administrative ale organizaţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte; reflectă
activitatea comitetelor şi grupurilor de lucru ale acestor organizaţii, precum şi alte materiale în domeniu.

T

he Chapter inserts information relating to diverse international forums in the field of
industrial property protection, communications about meetings and other actions of
the administrative bodies of the international organizations to which the Republic of Moldova
is party; reflects the activity of the committees and working groups of those organizations and other
materials in the field.
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OMPI va avea o nouă emblemă
Unul din obiectivele majore ale programului de
lucru al OMPI reprezintă spulberarea misterului
ce învăluie proprietatea intelectuală. Deşi au fost
înregistrate realizări însemnate în acest domeniu,
mai trebuie soluţionate încă multe probleme.

OMPI şi ale publicului larg. Noua emblemă
urmează să întruchipeze dinamismul şi spiritul
inovator. Ea trebuie sa fie simplă, uşor de
memorizat şi distinctivă, de asemenea trebuie să
fie utilizabilă în diverse forme, pe produsele
imprimate, pe Internet şi în mijloacele mass-

Un aspect al procesului de demistificare îl
constituie crearea unei imagini corporative noi a
OMPI, care este un proces de durată, fiind
materializat în produsele informaţionale generate
după 1998, precum şi în versiunile noi ale celor
existente. Noua imagine urmează să reflecte mai
reuşit viziunea şi strategia OMPI, dezvăluind mai
pregnant caracterul ei dinamic, progresiv, operant
şi deschis. Deja acum opinia publică percepe
proprietatea intelectuală ca un element
indispensabil al vieţii cotidiene, iar unităţile
comerciale, ca un aspect important al strategiei
în afaceri.

media.
În ultimii ani multe organisme internaţionale şi
naţionale care activează în domeniul proprietăţii
intelectuale utilizează diverse embleme ca parte
a imaginii sale corporative. Toate sunt atractive,
moderne şi conţin elemente distinctive.

Concurs pentru cea mai bună emblemă
În cazul în care va fi adoptată decizia de creare a
noii embleme, OMPI va anunţa un concurs
pentru cel mai bun proiect de emblemă. Pentru
aceasta, Directorul general OMPI:
 va desemna un juriu independent, constituit

Este timpul transformărilor

din coordonatori ai grupelor regionale care au

Întrucât OMPI este reorganizată în condiţiile unor
evoluţii sociale rapide, este momentul de a
examina şi problema modificării emblemei, care
se află la baza imaginii corporative a organizaţiei.
În epoca noilor tehnologii actuala emblemă nu
mai reprezintă această organizaţie.

sediul la Geneva şi câţiva membri ai
Secretariatului OMPI. Decizia juriului va fi
definitivă;


va institui reguli de desfăşurare a concursului,
care vor fi aprobate de juriu; membrii juriului
vor desemna, prin emiterea unei decizii,
Preşedintele juriului;

Prezenta emblemă îşi are originea în 1962, când
a fost pentru prima oară publicată şi simboliza
organizaţia predecesoare a OMPI, BIPPI.
Imaginea de atunci a emblemei era
asemănătoare cu cea de azi. Conform informaţiei
din arhivă, emblema actuală a fost prezentată în
1970 statelor contractante ale Uniunii de la Paris
în vederea protecţiei conform Articolului 6 ter al
Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţi
industriale. Din acest an şi până în prezent este
folosită această emblemă.



va aviza despre organizarea concursului
Reprezentanţele permanente ale statelor
membre ale OMPI cu sediul la Geneva, iar în
cazul în care acestea nu există, prin
intermediul ministerelor afacerilor externe.

Prin decizia juriului se vor desemna şi se vor
anunţa deţinătorii premiilor întâi, doi şi trei.
Juriul va fi asigurat cu asistenţă consultativă şi
coparticiparea experţilor din diverse state.
Proiectul care va obţine premiul întâi va constitui
noua emblemă a OMPI, dacă eventual nu va fi

Noua emblemă trebuie să simbolizeze viziunea
actuală a OMPI, transformările curente şi
activitatea ulterioară a organizaţiei. Ea trebuie să
reflecte elocvent aspiraţiile statelor membre ale

emisă o altă decizie, în baza unor anumite
circumstanţe. În această situaţie, juriul va lua
decizia corespunzătoare.
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După adoptarea noii embleme a OMPI,
se va trece la aplicarea acesteia
în toată documentaţia, pe rechizitele
de cancelarie şi produsele imprimate
ale OMPI.



elaborarea unei imagini de o înaltă valoare,
fapt condiţionat de destinaţia acesteia şi de
amploarea organizaţiei ce o va simboliza.

Concursul va demara la începutul lui 2001 şi va
dura trei luni. Anunţarea primilor trei câştigători şi
afişarea emblemei OMPI se va face la mijlocul lui
2001. Implementarea noii embleme va fi prevăzută
pentru perioada bienală 2002-2003. Pe parcursul
acestei perioade vor fi retrase, treptat, toate
produsele informaţionale, rechizitele de cancelarie
şi documentaţia cu emblema veche a OMPI.

Se propune ca juriul să fie desemnat de
Directorul general, iar regulile de desfăşurare a
concursului să fie aprobate de juriu la sfârşitul
anului curent.
Premiile întâi, doi şi trei să vor constitui
50.000, 25.000 şi, respectiv, 10.000 franci
elveţieni. Aceste sume sunt rezonabile,
luându-se în considerare o serie de factori,
şi anume:
 realizarea unui înalt nivel creativ, necesar
pentru elaborarea unei embleme noi a OMPI,
care va fi utilizată în toată lumea;

Cheltuielile legate de desfăşurarea concursului
vor fi acoperite din contul mijloacelor prevăzute
de buget pentru perioada 2000-2001, iar cele
efectuate la etapa de implementare a emblemei
noi vor fi reflectate în bugetul pentru următoarea
perioadă bienală 2002-2003.

Grupul de lucru
pentru probleme bugetare al OEAB
În perioada 4-8 septembrie curent la Moscova a
avut loc a V-a sesiune a grupului de lucru pentru
probleme bugetare al Consiliului Administrativ al
OEAB.

Al doilea document prezentat pentru
examinare a fost bugetul OEAB pentru
anul viitor, care a fost elaborat în conformitate
cu articolul 12 al Instrucţiunii Financiare a
Convenţiei OEAB.

La sesiune au participat reprezentanţi ai zece ţări
membre ale OEAB.

Pe parcursul discuţiilor au fost lansate propuneri
cu privire la modificarea articolelor 9 şi 15 ale
compartimentului cheltuieli.

Preşedinte al grupului de lucru a fost ales unanim
Dl A. Torin, şef direcţie finanţe şi personal OEAB.

Aceste modificări se referă la cheltuielile ce ţin de
organizarea seminarelor, care se vor desfăşura în
alte ţări membre ale Convenţiei.

Din agenda de lucru a sesiunii relevăm
următoarele subiecte:
z
raportul anual al OEAB pentru anul 1999;
z
proiectul bugetului pentru anul 2001.

Proiectul bugetului OEAB pentru anul 2001 a fost
elaborat şi prezentat spre examinare la nivelul
anului 2000.

La primul subiect au fost analizate chestiuni
privind venitul stabilit pentru anul 1999 şi cel
realizat, iar la compartimentul cheltuieli au fost
enumerate şi argumentate cheltuielile efectuate în
perioada de referinţă.

Membrii grupului de lucru pentru probleme
bugetare, reprezentanţi ai ţărilor membre ale
Convenţiei, au examinat şi au semnat integral
acest proiect, lansând propunerea de a-l prezenta
în vederea aprobării la Consiliul Administrativ al
OEAB.

La sesiune s-a menţionat despre necesitatea şi
posibilitatea creării unui fond de rezervă, destinat
construcţiilor capitale.
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Noi instituţii de protecţie a proprietăţii
intelectuale în Ucraina
Reforma administrativă desfăşurată recent în
Ucraina a avut ca obiectiv reorganizarea organelor
puterii de stat competente în acordarea, exercitarea
şi protecţia drepturilor de proprietate intelectuală.
Astfel, prin Hotărârea nr. 601 din 4 aprilie 2000
emisă de Guvernul Ucrainei, în cadrul Ministerului
Învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei a fost instituit
Departamentul de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală, iar în baza Oficiului de Stat pentru
Brevete al Ucrainei şi a Institutului de Proprietate
Industrială (organul de expertiză), care au fost
desfiinţate, a fost creat Institutul de Proprietate
Intelectuală al Ucrainei “Укрпатент”. Totodată, în
locul Agenţiei de Stat pentru Dreptul de Autor şi
Drepturile Conexe a fost creată Agenţia pentru
Dreptul de Autor şi Drepturile Conexe a Ucrainei
(ADADCU). Ambele instituţii sunt în subordonarea
Departamentului de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Ele au preluat sediul, numerele de telefon şi
fax ale organizaţiilor predecesoare. Adresele
electronice noi vor fi comunicate ulterior.
Fiind succesorul instituţiilor lichidate,
Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei a
transmis Departamentului împuternicirile legate de
eliberarea titlurilor de protecţie, editarea buletinului
oficial, administrarea registrelor de stat în domeniul

proprietăţii industriale etc. Institutul de Proprietate
Intelectuală al Ucrainei este oficiul receptor pentru
cererile internaţionale depuse conform Tratatului
PCT şi oficiul naţional pentru înregistrarea
internaţională a mărcilor conform Sistemului
de la Madrid.
A fost reluată eliberarea titlurilor de protecţie
asupra obiectelor de proprietate intelectuală ale
Ucrainei. Deşi au existat dificultăţi legate de
reorganizare, acestea nu au prejudiciat drepturile
solicitanţilor şi titularilor. În perioada de referinţă a
continuat perfecţionarea legislaţiei naţionale: în iulie
Rada Supremă a Ucrainei a adoptat “Legea pentru
modificarea şi completarea Legii privind protecţia
drepturilor asupra invenţiilor şi modelelor de
utilitate”, Ucraina a aderat la Protocolul referitor la
Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea
internaţională a mărcilor şi la Aranjamentul de la Nisa
privind clasificarea internaţională a produselor şi
serviciilor în scopul înregistrării mărcilor. Aranjamentele menţionate vor intra in vigoare referitor la
Ucraina la sfârşitul anului curent.
Aceste transformări sunt orientate spre
consolidarea sistemului de protecţie a proprietăţii
industriale în Ucraina şi vor avea un efect benefic
asupra cooperării cu alte state.

OMPI informează că la 19 iulie curent

Convenţia internaţională privind protecţia realizărilor
în selecţie, adoptată la 2 decembrie 1961, Actul din
1991. Prezentul Act a intrat în vigoare cu privire la
Republica Estonia la 24 septembrie curent.

Guvernul Republicii Armenia a depus instrumentul
de aderare la Protocolul referitor la Aranjamentul de
la Madrid privind înregistrarea internaţională a
mărcilor, adoptat la 27 iunie 1989. Protocolul a intrat
în vigoare cu privire la Republica Armenia la 19
octombrie 2000.
Tot la această dată Republica Armenia a depus la
OMPI instrumentul de aderare la Convenţia
internaţională de la Berna cu privire la operele
literare şi artistice, adoptată la 9 septembrie 1886.
Convenţia de la Berna a intrat în vigoare cu privire la
Republica Armenia la 19 octombrie 2000. La
aceeaşi dată Republica Armenia a devenit membră
a Uniunii de la Berna.

Guvernul Turciei a depus, recent, la OMPI o
declaraţie cu privire la aprobarea modificărilor
aduse Art. 5 (2) (b) al Protocolului referitor la
Aranjamentul de la Madrid, şi anume: termenul
limită de un an se substituie cu 18 luni. Declaraţia
intră în vigoare de la 8 noiembrie 2000.
Republica Populară China informează ONU şi alte
organizaţii internaţionale că prevederile
Aranjamentului de la Madrid, Protocolului referitor la
Aranjamentul de la Madrid şi Tratatului PCT, la care
Republica este parte nu au incidenţă asupra
Regiunii Administrative Speciale Macao.

UPOV anunţă despre depozitarea de către Guvernul
Republicii Estonia a instrumentului de aderare la
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În atenţia
persoanelor interesate
Am elaborat un principiu nou de motor, care este cel mai economic din toate
cele existente. Se solicită un sponsor care ar acoperi cheltuielile legate de construcţia acestui
motor.

E-mail:popusoi@rambler.ru

Мною разработан новый принцип двигателя самого экономичного из всех
существующих ныне. Ищу спонсора который возьмет на себя создание этого двигателя.

E-mail:popusoi@rambler.ru
I have elaborated a new principle of engine which is the most efficient now a
days. I am looking for a sponsor who will agree to fabricate this engine.

E-mail:popusoi@rambler.ru
Leonid Popuşoi

Colecţia CD-ROM a AGEPI
Doriţi să obţineţi urgent informaţia necesară
despre invenţiile create sau protejate în
Republica Moldova?
Vreţi să ştiţi cu exactitate ce prevede
legislaţia naţională a Republicii Moldova
în materie de proprietate industrială?
Nimic mai simplu! Trebuie doar să utilizaţi
colecţia de discuri optice editate de AGEPI
care conţine:

 Legisla\ia Republicii Moldova

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

REŢINEŢI:

Puteţi utiliza
sau procura aceste discuri optice
la Biblioteca AGEPI.

 Inven\ii create ]n Republica

Moldova ]n anii 1963-1992.
Index bibliografic

RELAŢII LA TEL.:

 Inven\ii protejate ]n Republica

centrala

Moldova. 1993-1999
(la nivel de date bibliografice,
rezumate, revendic=ri, descrieri,
figuri [i desenele)

interior
106

44-96-06,
44-02-55,
44-96-54;
2-28
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Important!
Biblioteca AGEPI vă oferă imense
posibilităţi de a vă documenta operativ în orice
domeniu al proprietăţii industriale prin cele mai
moderne mijloace şi din cele mai valoroase
surse.



LA BIBLIOTECA AGEPI MAI PUTEŢI:

Fondul bibliotecii conţine circa 25 mii
exemplare, dintre care mai mult de 4200 pe
CD-ROM.

Biblioteca AGEPI:
zeste depozitarul Colecţiei Naţionale de Brevete,



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



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



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



beneficia de consultanţă şi ajutor în

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

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





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

domeniul protecţiei proprietăţii industriale.

descrierile invenţiilor şi modelelor de
utilitate protejate în Republica Moldova şi
în străinătate;

VĂ AŞTEPTĂM!
PROGRAM:

buletinele oficiale de proprietate industrială din 32 de ţări şi de la 4 organizaţii
internaţionale;

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