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Atenţie * abonarea !
S tim a ţi p r ie te n i.
Abonarea Ia Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nu este limitată. Vă puteţi abona la
orice oficiu poştal din Republica Moldova şi România pe o perioadă de 6, 3 şi o lună.
De asemenea, Vă puteţi abona direct la AGEPI, în acest caz puteţi beneficia de un abonament
anual, fiind scutiţi de cheltuielile de difuzare.
Costul unui abonament pentru un an este de 48 lei; pentru 6 luni - 24 lei; pentru 3 luni -1 2
lei; pentru o lună - 4 Iei.
Indicele publicaţiei noastre - 22200.
F.S. Reţinem atenţia persoanelor interesate că Ia AGEFIpot R procurate exemplare
individuale la preţul d e 4 lei/număr estimativ, în limita stocurilor disponibile, exclusiv
cheltuielile d e difuzare.
La solicitare p o t li comandate exemplare individuale într-un tiraj suplimentar la
p reţ negociabil.

Attention - subscription!
D ea r fr ie n d s .
The subscription to the Official Bulletin o f Industrial Property (BOPI) is not limited.
The subscription can be made at any postoffice o f the Republic o f Moldova and in Romania
for a period o f 6 ,3 and one month.
It can be also subscribed directly at the AGEPI with a lower annual subscription costs by
excluding the postage.
The cost o f annual subcsription is 48 lei, for 6 months - 24 lei, for 3 months -1 2 lei, for 1
month - 4 lei.
The index o f our publication is 22200.
P.S. We request the attention o f all p eop le with interests at stake to the fact that
separate copies can b e bough t at the AGEFI at the price o f 4 lei, i f available.
Separate copies can b e ordered in addition on negotiated price.

Внима ние - п о д п и с к а !
У в а ж а ем ы е д р у з ь я ,
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Вы можете подписаться в любом отделении связи Республики Молдова и Румынии на
срок 6, 3 и один месяц.
Вы также можете подписаться непосредственно в AGEPI, что уменьшит Вам стоимость
годовой подписки за счет исключения расходов на почтовые услуги.
Стоимость подписки на год составляет 48 лей, на 6 месяцев - 24 лея, на 3 месяца - 12
лей, на 1 месяц - 4 лея.
Индекс нашей публикации - 22200.
P.S. Обращаем внимание заинтересованных лиц, что в AGEPIможно приобрести отдельные
экземпляры, в пределах имеющихся возможностей, по цене 4 лея за номер.
По запросу можно заказать отдельные экземпляры дополнительным тиражем по договорной
цене.
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Informaţie generală

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine
inform aţie diversă. C apitole speciale sunt destin ate
invenţiilor, modelelor de utilitate, desenelor şi modelelor
industriale, mărcilor. Consumatorii acestei informaţii vor
putea urmări starea juridică a obiectelor de proprietate in
dustrială, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova,
rezumatele brevetelor de invenţii, cererile depuse pentru
obţinerea protecţiei obiectelor de proprietate industrială,
decăderile protecţiilor etc. în Buletinul Oficial se vor mai
publica acte oficiale, regulamente, convenţii internaţionale,
acorduri bilaterale, norme şi standarde ce ţin de domeniu,
taxe etc.
Doritorii pot beneficia de paginile Buletinului pentru
a face publicitate invenţiilor proprii, altor soluţii tehnice
şi activităţi.

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială se poate procura de la Agenţia de Stat pentirii I
Protecţia Proprietăţii Industriale, str. Andrei Doga, 24, bloc 1, preţul unui exemplar - 4 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 1995)

WO

EP
EA
OA

AP

Organizaţia
Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
Oficiul European
de Brevete (OEB)
Oficiul Euroasiatic
de Brevete (OEAB)
Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)
Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AR
AT
AU
AW
AZ

Andorra
Emiratele Arabe
Unite
Afganistan
Antiguaţi Bsrbuda
Anguilla
Albania
Armenia
Antilele Olandeze
Angola
Argentina
Austria
Australia
Aruba
Azerbaidjan

BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
Bl
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ

Bosnia - Herţegovina
Barbade
Bangladesh
Belgia
BurldnaFaao
Bulgaria
Babrein
Burundi
Benin
Bermude
Brunei Darussalam
Bolivia
Brazilia
Bahamas
Bhutan
InsulaleBuve
Botswana
Benelux
Belarua
Balize

CA
CF

Canada
Republica
Centrafricană
Congo
Elveţia
Coasta de Fildeş
Insulele Cook
Chile
Camerun
China
Columbia
Costa Rica
Cuba
Insulele
Capului Verde
Cipru

AD
AE

CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY

CZ

Republica Cehă

DE
DJ
DK
DM
DO
DZ

Germania
Djibouti
Danemarca
Dominique
Republica
Dominicană >
Algeria

EC
EB
EG
EH
ER
ES
ET

Ecuador
Estonia
Egipt
Sahara de Apus
Eritrea
Spania
Etiopia

FI
FJ
FK

Finlanda
Fidji
Insulele Falkland
(Malvine)
Micronesin
(Stat Federativ)
Insulele Faro
Franţa

FM
FO
FR

KM
KN
KP

Gabon
Anglia
Grenada
Georgia
Gbana
Gibraltar
Groenlanda
Gambia
Guineea
Guineea Ecuatorială
Grecia
Georgia de Sud
ţi insulele
Sandvici de Sud
GT Guatemala
GW Guineea-Bissau
GY Guiana
Hong Kong
Honduras
Croaţia
Haiti
Ungaria

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT

Indonezia
Irlanda
Israel
India
Irak
Iran
(Republica Islamică)
Islanda
Italia

JM
JO
JP

Jamaica
Iordania
Japonia

KE
KG
KH
KI

Kenya
Kirghixstan
Cambodgia
Kiribati

LA
LB
IC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY

Laoo
Liban
Saint Lucia
Liechtenatem
SriLanka
Liberia
Leeotho
Lituania
Luxemburg
Letonia
libia

MA Maroc
MC Monaco
MD Republica Moldova
MG Madagascar
MH Insulele Marthall
MK Macedonia (fosta
Republică Iugoslavă)
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macao
MP Insulele
Mariana de Nord
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Maurice
MV Maidive
MW Malawi
MX Mexic
MY Malaysia
MZ Mozambic

GA
GB
GD
GB
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
G6

HK
HN
HR
HT
HU

KR
KW
KT
KZ

Comore (Insule)
Saint Kitts fi Nevig
Republica Populară
Democrată Coreea
Republica Coreea
Kuweit
Insulele Caimane
Kaiahatan
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NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ

Namibia
Niger
Nigeria
Nicaragua
Olanda
Norvegia
Nepal
Nauru
Noua Zeelandă

OM

Oman

PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY

Panama
Peru
Papua-Noua Guinea
Filipine
Pakistan
Polonia
Portugalia
Palau
Paraguay

QA

Qatar

RO

Romania

RU
RW

Federaţia Rusă
Ruanda

SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO

Arabia Saudită
Insulele Salomon
Seychelles
Sudan
Suedia
Singapore
Sfânta Elena
Slovenia
Republica Slovacă
Sierra Leone
Şan-Marino
Senegal
Somalia

SR
ST

Suriname
SaoTomée
ţi Principe
Salvador
Siria
Swaziland

sv
SY
SZ
TC
TD
TG
TJ
TM
TH
TN
TO
TP
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ

^

Insulele Turques
ţi Caïques
Ciad
' Togo
Tadjikistan
Turkmenistan
Thailanda
Tunisia
Tonga
East Timor
Tundă
Trinidad-Tobago
Tuvalu
Taiwan
(Provincie Chineză)
Republica Unită
a Tanzaniei
Ucraina
Uganda
Statele Unite
ale Americii
Uruguay
Usbekistan

VN
VU

Saint-Siège
Saint Vincent
et Grenadines
Venezuela
Insulele
Virgine Britanice
Vietnam
Vanuatu

WS

Samoa

YE
YU
ZA
ZM
ZR
ZW

Yemen
lugoeievia
Africa de Sud
Zambia
Zair
Zimbabwe

VA
VC
VE
VG

xxrvssrvxx
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I. Invenţii
Cereri de brevet*•
• Publicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o
protecţie provizorie, în condiţiile prevăzute de art.26 din Legea nr.461/1995 privind
brevetele de invenţie.
• Descrierile cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate
în acest număr, se află la sala de lectură a AGEPI - accesibile publicului- şi pot fi consultate
direct sau se pot com anda xerocopii, contracost.
• Depozitele internaţionale înregistrate conform tratatului PCT, la care Republica
Moldova este parte, se publică în limba engleză în Buletinul de Cereri Internaţionale de
Brevet ( PCT GAZETTE). Buletinul include datele bibliografice, rezumatul şi desenele,
dacă este cazul. Buletinul este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.
• Depozitele de brevete euroasiatice înregistrate conform Convenţiei Euroasiatice
de Brevete, la care Republica Moldova este parte, se publică în limba rusă în Buletinul
Oficiului Euroasiatic de Brevete (Бюллетень Евразийского Патентного Ведомства).
Buletinul include datele bibliografice, rezumatul şi desenele, dacă este cazul. Buletinul
este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.

. :{7
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CODURILE I!NID PENTRU IDENTIFI
CAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA INVENŢII
(11)
(13)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(41)
(43)

Numărul brevetului
Codul tipului de document, conform
normei ST. 16 OMPI
Numărul depozitului
Data depozitului
Numărul depozitului prioritar
Data depozitului prioritar
Ţara depozitului prioritar
Data la care a fost pusă la dispoziţia pub
licului cererea de brevet neexaminată
Data publicării hotărârii de acordare a
brevetului fără examinarea în fond

(44)

Data publicării hotărârii de acordare a
brevetului cu examinarea în fond

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

Data eliberării brevetului
Clasificarea Internaţională a Brevetelor
Titlul invenţiei
Documente din stadiul tehnicii
Rezumatul sau revendicările
N um ărul şi data depunerii cererii
anterioare la care prezentul document
este divizionar
Numele solicitantului (solicitanţilor),
codul ţării, conform normei ST.3 OMPI

(71)

(72)

Numele inventatorului (inventatorilor),
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)

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

Number of the patent
K ind-of-docum ent code according to
WIPO Standard ST. 16
(21) Number of the application
(22) Date of filing the application
(31) Number of the priority application
(32) Date of filing the priority application
(33) The country of the priority application
(41) Date of making available to the public
by viewing an unexamined application
(43) Date of making available to the public
by printing of patent granting decision
without examination as to substance
(44) Date of making available to the public
by printing of patent granting decision
with examination as to substance
(45) Date of the patent granting
(51) International Patent Clasification
(54) Title of the invention
(56) li s t of prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of the earlier
application from w hich the present
patent document has disided up
(71) Name(s) of applicant(s), the two - letter
code of the country, in accordance with
WIPO standard ST.3
(72) Name(s) of inventor(s), the two - letter
code of the country, in accordance with
WIPO standard ST.3
(73) Name(s) of the holder(s), the two - letter
code of the country, in accordance with
WIPO standard ST.3
(74) Name(s) of attomey(s) or agent(s)
(85) Date for introducing the national proce
dure according to the PCT
(86) Filing date of the PCT application; i.e.
application filing date, application num
ber
(87) Publication data of the PCT application;
i.e. publication date, publication number
(10)* Title of protection of the former USSR
(the verbal designation of the document,
the two - letter code of the country)
(30)* Priority data of the application^) regis
tered with the patent office of the former
USSR (number of the document, appli
cation filing date, the two - letter code of
the country)

(87)

Publicarea internaţională PCT: numărul
şi data
(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (in
dicarea verbală a documentului, nr. do
cumentului, codul ţării)
(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor
înregistrate la oficiul de brevete al fostei
U.R.S.S. (nr. documentului, data depo
zitului, codul ţării)

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION SECTIONS

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE A BREVETELOR
A
B
C
D
E
F

-

G H -

A
B
C
D
E
F

Necesităţi curente ale vieţii.
Tehnici industriale diverse. Transport.
Chimie şi metalurgie.
Textile şi hârtie.
Construcţii fixe.
Mecanică. Iluminat. încălzire. Arma
ment. Exploziv.
Fizică.
Electricitate.

-

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

THE WIPO NORMALIZED CODES FOR
IDENTIFICATION OF THE KING OF
PATENT DOCUMENTS, IN ACCORDANCEWITH THE STANDARD ST. 1 6

CODURILE NORMALIZATE OMPI
PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET DE
INVENŢIE, CONFORM NORMEI ST. 1 6 :
A-

primul nivel de publicare: cerere de bre
vet de invenţie publicată, neexaminată.

A-

1 st level of publication: published patent
application, unexamined

B l-

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).

B l-

2 nd level of publication: published pa
tent application, examined (is applied in
case the document with the code A 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 o f publication: published
patent application, examined (A pu
blished)

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

C l-

3 rd level of publication: patent specifi
cation (B l, B2 not published)

C 2 - al treilea nivel de publicare: descrierea
brevetului de invenţie (se aplică pentru
publicarea care urmează documentul cu
codul B l, B2).

C2-

3 rd level of publication: Patent Speci
fication (B l, B2 published)

F I-

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).

F I-

2 nd level of publication: publication of
decision o f granting a patent at the
a p p lica n t’s resp on sib ility , w ithout
substantial examination (A not publi
shed)

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 urmează documentul cu
codul A).

F2-

2 nd level of publication: publication of
decision of granting a patent at the
a p p lica n t’s resp on sib ility , w ithout
substantial examination (A published)

G l-

al treilea nivel de publicare: descrierea
brevetului de invenţie eliberat pe răs
p u n d erea solicita n tu lu i, fă ră exa 
m in area în fond (se a p lică pentru
publicare când documentul cu codul FI,
F2 n-a fost publicat).

G l-

3 rd level of publication: patent specifi
cation granted at the applicant’s res
ponsibility, without substantial exami
nation (FI, F2 not published)

G 2- al treilea nivel de publicare: descrierea
brevetului de invenţie, eliberat pe răs
punderea solicitantului, fără exam i
narea în fond (se aplică pentru publi
carea care urmează documentul cu codul
FI, F2).

G 2-

3 rd level of publication: patent specifi
cation granted at the applicant’s respon
sibility, without substantial examination
(FI, F2 published)

P I-

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

P I-

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

P2-

al treilea nivel de publicare: brevet de
invenţie pentru soi de plantă (se aplică
pentru publicarea care urmează docu
mentul cu codul B).

P2-

3 rd level of publication: plant veriety
patent documents (used for publication
normally following that of the B - coded
document).

'
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(21) 95-0429 (13) A
(51) A 6 1 K 32/14
(22) 21.12.1995
(71)(72)Spatarenco Afanasie, Budanţev Ale
xandru, MD
(54) M etodă de tratam ent al vacilor
afectate de mastită
(57) Invenţia se referă la veterinărie şi poate
fi utilizată la tratarea mastitei la vaci.
Esenţa invenţiei constă în introducerea
prin canalul mamelonar în a patra parte
a glandei mamare afectate câte 60 ml de
soluţie apoasă eleetroactivă de clorură de
sodiu de 0,3-0,9% cu pH=2,0-4,2 şi poten
ţial de oxidoreducere de 600-1100 mV, o
dată în zi, în decurs de 3-5 zile.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
sporirea capacităţii de distrugere a
microflorei patogene în regiunea afectată
a glandei mamare.
Revendicări: 1
*
(54)
(57)

(54)

(57)

*
*

Method of cows mastitis treatment
The invention relates to the veterinary
m edicine and m ay be used for cows
mastitis treatment.
The summary of the invention consists in
the introduction of 60 ml of the electroac
tive 0,3-0,9% aqueous solution NaCl with
pH=2,0-4,2 and the oxidative reduction
potential of 600-1100 mV, once a day,
within 3-5 days, into the affected mam
mary quarter through the mammillar
channel.
The technical result of the invention con
sists in increasing the destroying activ
ity of the pathogenic microflora into the
affected mammary area.

Revendicări: 9
Figuri: 10
*
*
(54)

(57)
Claims: 1

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

Procedeu de determinare şi utilizare
a cantităţii de materie primă încăr
cată în presa-filtru în procesul de
separare a fazelor solide şi lichide
D eterm inarea ca n tităţii de m aterie
primă (7) încărcată în presa-filtru cu pis
ton cu element de presare (6) pentru
separarea fazelor lichide şi solide se pro
duce prin câteva procese consecutive de
presare cu ajutorul examinării diagra
melor volumul produsului/randament.
Ţinând cont de poziţia diferitelor puncte
de lucru în această diagramă, caracteris
ticile şi includerea intermediară a pun
ctelor de lucru fictive, este posibilă
determinarea modificărilor privind volu
mul produsului şi randamentul la fiecare
operaţie de presare, precum şi cantitatea
de materie primă suplimentară, astfel
încât la separarea fazelor solide şi lichide
să se obţină volumul produsului şi randa
mentul maxime.
Procedeul presupune dirijarea automată
a tim pului de încărcare în raport cu
gradul de presare a produsului. Aceasta
asigură posibilitatea presării materiei
prime diverse (7) automat şi fără progra
marea preliminară a mărimilor absolute,
astfel încât, luând în considerare volumul
produsului şi cantitatea sucului secretat,
presa-filtru atinge randamentul optim.

95-0444 (13) A
B 30 B 9/22,9/04
21.03.1995
946/94-7
30.03.1994
CH
27.12.1995
PCT/CH9Ş/00062,21.03.1995
WO 9^26874,12.10.1995
BUCHER-GUYER AG, MASCHIENFABRIK, CH
HARTMANN EDUARD, CH
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*

Process for determining and using
the quantity of filling press material
in solid-liquid separation with a fil
ter press
The quantity of filling press material (7)
in solid-liquid separation using a piston
filter press with a press component (6) for
several successive pressing cycles can be
determined by observing the yield/effi
ciency graph. With an assumption of the
position characteristics connecting vari
ous working points in this graph and the
insertion of a notional working point, it
is possible to determine the changes in
yield and efficiency for each pressing
cycle and hence the quantities to be
added in such a way that the greatest
possible product of yield and efficiency
can be obtained for the solid-liquid sepa
ration cycles by the preselection of free
process quantities. The process allows

etanşări transversale pe ambalajul brut,
ce se divizează în două ambalaje. Fălcile
de lipire au în partea de jos plăci de
fixare, acestea având elemente de fixare,
care printr-un procedeu termic fixează
banda transportorului de demonstrare
de muchia superioară a fiecărui ambalaj
umplut, concomitent cu formarea etanşărilor transversale cu ajutorul fălcilor de
lipire. Fixarea am balajelor de banda
transportorului este considerabil simpli
ficată, în comparaţie cu dispozitivele con
form stadiului cunoscut al tehnicii.

automatic matching of the filling time to
the pressability of the products. It is thus
possible to supply products (7) with very
different pressing properties automati
cally and without predetermined refer
ence value in such a way that the best
possible yield and juice production effi
ciency is obtained in a filter press.
Claims: 9
Fig.: 10

Revendicări: 20
Figuri: 4
*
(54)

(57)

(21) 96-0312 (13) A
(51) B 65 B 15/04
(22) 12.01.1995
(31) 08/194,354
(32) 10.02.1994
(33) US
(85) 13.09.1996
(86) PCT/US95/00385,12.01.1995
(71) RECOT, INC, US
(72) Gur Aii, TR; Bown Thomas E., US
(54) Procedeu automatizat şi dispozitiv
pentru fixare detaşabilă a ambalaje
lor flexibile pe banda de demonstra
re
(57) Procedeu şi dispozitiv de fixare detaşa
bilă a am balajelor flexibile pe banda
transportorului de demonstrare, astfel
încât ambalajele se pot detaşa de la ea
fără a se afecta ermetizarea lor. Dispozi
tivul include fălci de lipire, care formează

♦
*

Automated method and apparatus
for detachably securing of flexible
packages to a display strip
A method and apparatus for removably
securing of flexible packages to a display
carrier strip so that the packages can be
removed therefrom without damaging
the sealed condition of the packages. The
apparatus includes sealing jaws which
form transverse seals on a package pre
form that is separated into two packages.
The sealing jaws have attached to the
underside thereof sealing blocks which
carry sealing elements that heat-seal the
display carrier strip to the top of each
filled sealed package sim ultaneously
with the forming of the transverse seals
by the sealing jaws. The attachment of
the packages to the ca rrier strip is
greatly simplified compared with prior
art attachment systems.
Claims: 20
Fig.: 4

(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)
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96-0304 (13) A
E 0 1 B 9/48
.... ' /
22.10.1993
PI 9204140
23.10.1992
BR
08.08.1996
PCT/BR92/00037,22.10.1993
WO 94/10382,11.05.1994
INDUSTRIAL ARTE TECNICA S.A., BR
CIECIELSKI, EZILDO, BR
Clemă elastică de fixare
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(57)

Invenţia se referă la clema elastică de
fixare, destinată fixării segmentului de
şină (4) la traversa corespunzătoare (1)
prin intermediul plăcii de fixare (3), dota
te cu tăieturi asociate angrenate la tra
versa (1), cu clemele elastice de fixare (5)
ajustate la fiecare parte a şinei în tăietu
rile corespunzătoare ale plăcii (3), totoda
tă partea de sus a temeliei clemei (5’) are
forma unui arc cu raza aproximativ ace
eaşi ca şi la tăietura plăcii (3), prin urma
re suprafaţa temeliei clemei (5’) exact se
asociază cu suprafaţa plăcii înjumătăţea
circumferinţei tăieturii plăcii (3).

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

Revendicări: 1
Figuri: 7

(57)

Elastic fastening clamp in shape of a
double C
The invention refers to an elastic fasten
ing clamp in the shape of a double C for
fixing a stretch of rail (4) on its respective
sleeper (1) by means of a fastening plate
(3) provided with matching notches, fixed
on the sleeper (1) with elastic fastening
clamps (5’), adjusted to each side of the
rail at the corresponding notches of plate
(3), the upper of the basis of clamp (5’)
having the shape of an arc with approxi
mately the same radius as the notch of
plate (3), or in other words, the surface of
the basis of clamp (5’) matches perfectly
the surface in half circle of the notch of
the plate (3).

96-0322 (13) A
E 04 G 17/06
13.05.1993
P 42 15 731.5
13.05.1992
DE
29.08.1996
PCT/EP93AD1199,13.05.1993
WO 93/23640, 25.11.1993
RASCOR SPEZIALBAU GMBH., DE
SCHMID, RENÉ, P., CH
Procedeu de ridicare a pereţilor de
beton u tilizân d cofraju l fixat şi
dispozitiv pentru realizarea acestui
procedeu
Invenţia se referă la dispozitivul pentru
realizarea procedeului de ridicare a
pereţilor de beton cu utilizarea cofrajului, la care panourile cofrajului (1,2) sunt
situate paralel unul faţă de altul la o
distanţă, ce corespunde grosimii perete
lui care este ridicat cu ajutorul ancorajului de strângere (3), ce conţine distanţiere tubulare (4). Ancorajul de strângere
(3) este înlăturat după umplerea spaţiu
lui dintre panourile cofrajului din perete
le de beton obţinut, iar panourile cofraju
lui (1,2) sunt înlăturate, după ce distanţierele tubulare (4) râmase în panourile
de beton pentru ermetizarea locurilor de
racordare sunt umplute cu material de
umplere, materialul de umplere fiind
injectat sub presiune prin orificiile (11)
efectuate în cămaşa distanţierului tubu
lar (4) în cavităţile şi/sau fisurile în afara
cămăşii.

Claims: 1
Fig.: 7

Revendicări: 58
Figuri: 7

*
*

(54)
(57)

*

*
(54)
5'

5'
(57)
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*
*

Process and device for erecting con
crete w alls by m eans of braced
shutterings
A process and device are disclosed for
erecting concrete w alls by means of
braced shutterings. Shuttering planks
(1,2) are braced parallel to each other at
a distance from each other that corre
sponds to the thickness of the concrete
wall to be erected, by means of bracing
anchors (3) having tubular spreaders (4).
The bracing anchors (3) are removed
from the erected concrete wall after the
gap between the shuttering planks has
been run in, and the shuttering planks
(1, 2) are knock ed off. The tubular

(54)

spreaders (4) remaining in the concrete
walls are filled with grouting material in
order to seal the bracing spots. The grout
ing material is pressed into cavities and/
or cracks located outside the casing of the
tubular spreader (4) through holes (11)
provided in the casing.

(57)

Claims: 58
Fig.: 7

(21)
(51)
(22)
(71)
(72)
(54)
(57)

Claims: 1
Fig.: 5

95-0433 (13) A
G O I N 23/04
12.12.1995
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Dementiev Igori, Maximov Eugen, MD
P ro ce d e u d e în reg istra re a im agin ii
d e R oen tg en
Invenţia se referă la domeniul electroradiografiei, în particular, la metoda de
înregistrare a im aginilor cu ajutorul
radiaţiei de Roentgen (R).
Procedeul de înregistrare a imaginii de
Roentgen include încărcarea mediului de
înregistrare în câmpul descărcării coro
nare, expunerea sub acţiunea radiaţiei R
şi vizu a liza rea . P en tru a solu ţion a
problemele asigurării unei operativităţi
înalte şi simplificării metodei, încărcarea
şi vizualizarea se realizează prin introdu
cerea în calitate de mediu de înregistrare
a cristalului electrooptic fotosensibil cu
efect electrooptic liniar.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
sporirea operativităţii controlului calită
ţii pieselor în stadiile iniţiale de testare
(de 60 de ori) şi în simplificarea proce
sului de înregistrare.

96-0318 (13) A
G 02 B 5/10
06.03.1996
96102312
12.02.1996
RU
19.08.1996
PCT/RU9(/00053,06.03.1996
WO 96/18919, 20.06.1996
YALESTOWN CORPORATION N.V.,
NL
(72) SAFRONOV ANDREI GENNADIEVICH,
RU
(54) O g lin d ă stra tifica tă p ie z o e le c tr ic ă
d eform a b ilă b im o rfă
(57) Oglinda stratificată piezoelectrică defor
m abilă bim orfă pentru telescoapele
astronomice, laserii industriali, sistemele
de dirijare şi escortare conţine corpul (1)
în formă de pahar cu capacul (2) şi supra
faţa reflectoare (3) pe partea exterioară
a fundului paharului. Pe suprafaţa inte
rioară a fundului în limita suprafeţei re
flectoare (3) sunt fixate paralel cu supra
faţa interioară a fundului, cel puţin, două
piezoplăci (4) cu electrozi neîntrerupţi (5)
pe părţile opuse. Vectorii polarizării (6)
ai plăcilor alăturate sunt orientaţi în
direcţii opuse, iar electrozii lor omonimi
simt uniţi cu firele (7). Paharul repre(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)

Revendicări: 1
Figuri: 5
*
*

P rocess fo r roen tgen im age registra
tion
The invention relates to the radiography,
particularly, to the process for registra
tion of images by X-rays.
The process for roentgen image registra
tion includes the loading the registration
medium in the corona discharge field,
exposure at the X-rays action and visu
alization.
For solving the problem relating the pro
viding high operativeness and process
simplification, the loading and visualiza
tion are realised by introduction of pho
tosensitive electrooptical crystalls with
linear electrooptical effect as registration
medium.
The technical result of the invention con
sists in the increasing (60 times) the op
erativeness of the components quality
control in the initial stages of the tests as
well as registration process simplification

*
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zintă o piesă unică, iar partea de mijloc
a fundului acestuia, înzestrată cu supra
faţa reflectoare (3), are grosimea mai
mare în comparaţie cu partea periferică.
Cavitatea corpului (1) poate fi umplută
cu un ermetizator elastic (10).

(85) 07.06.1996
(86) PCT/EP92432875,11.12.1992 :
(87) WO 93/12035, 24.06.1993 . : ■ ^
(71)(72) MANFRED RIMPLER, DE
(54) G en era tor d e o z o n
(57) Este descris un dispozitiv pentru genera
rea ozonului, dotat cu o sursă de înaltă
tensiune (1) şi, cel puţin, doi electrozi
având forma unor discuri (5), situaţi la
distanţă unul faţă de celălalt, un dielec
tric (6) fixat între aceştia, pentru forma
rea, cel puţin, a unei căi de circulaţie, în
care, cel puţin, unul dintre electrozi (5)
are capacitatea de a vibra. Electrozii
sunt constituiţi din două straturi (3, 4)
din materiale conducătoare de electrici
tate bune, dintre care, cel puţin, unul
poate fi adus în stare de vibraţie, între
aceste două straturi (3,4) fiind amplasat
un material eficient pentru o umezire
rezilientă (2), iar ambele straturi (3, 4)
sunt consolidate astfel încât să permită
vibraţia electrozilor (5).

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

*

M u ltip le la y e r p ie z o e le c tr ic d e fo r 
m a ble b im o r p h ic m irror
The invention concerns a multiple layer
piezoelectric deformable bimorphic mir
ror intended for use in astronomical tele
scopes, industrial lasers and guidance
and tracking systems. The proposed mir
ror comprises a housing (1) in the from
of a shallow cylinder with a cover (2) and
a reflecting surface (3) on the outer face
of the cylinder bottom. A1 least two piezo
electric plates (4), each provided with
continuous electrodes (5) on opposite
faces, are provided on and parallel to the
inner surface of the bottom and within
the boundaries of the reflecting surface
(3). The polarisation vectors (6) of any
two adjacent plates are opposite in direc
tion and like electrodes of adjacent plates
are connected by wires (7). The cylinder
is designed as a single component, and
the cylinder bottom is thicker in the
middle, where the reflecting surface (3)
is supported, than around the periphery.
The cavity of the housing (1) can be filled
with an elastic sealant (10).

Revendicări: 16
Figuri: 4
*
*
(54)
(57)

Claims: 4
Fig.: 1
7

5

6

3

4

1

O zon e g e n e ra to r
An ozone generator has a high voltage
source (1) and at least two spaced apart
plate electrodes (5) between which is ar
ranged a dielectric (6) for forming at least
a flow path. At least one of the plate elec
trodes (5) can vibrate. The plate elec
trodes (5) are composed of two layers (3,
4) of an electroconductive material, of
which at least one layer (3,4) can vibrate.
A resilient - dampening material (2) is
arranged between both layers (3, 4) and
both layers (3,4) are secured so as to alow
the electrodes (5) to vibrate.
Claims: 16
Fig.: 4

(21)

96-0177 (13) A

(51) G 11C 16^08? G 08 F UA4
(22)
(31)
(32)
(33)

11.12.1992
P41 41 025.4
12.12.1991
DE
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Brevete de invenţie acordate
Orice persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat,
la AGEPI, revocarea în tot sau în parte a hotărârilor de acordare, în termen
de 6 luni de la data 31 iulie 1997 pentru neîndeplinirea cel puţin a uneia
din condiţiile prevăzute de art. 4-7 din Legea nr. 4 6 1 /1 9 9 5 privind brevete
le de invenţie.
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(11) 754 (13) F l
(51) A 0 1 G 1/00; A 0 1 H
A 0 1 N 25/02
(21) 96-0300
(22) 03.10.1996
(71) (7 3) Institutul de Genetică al Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Chintea Pavel, Zvedeniuc Anatol, MD
(54) Procedeu de cultivare a castrave
ţilor
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anu
me la procedeele de cultivare a plantelor
cu utilizarea substanţelor biologic active.
Esenţa invenţiei constă în tratarea
plantelor în faza de 2-3 frunze adevărate
cu soluţie apoasă având urm ătoarea
compoziţie: bis(2-cloretilfosfonat) hidraziniu - 0,04-0,06%;[(25R)-5a-furostan2 a ,3 p ,22 a ,2 6 -tetra ol]-2 6 -(î-D -glu copiranozidă - 0,01%.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
sporirea de 4-5 ori a numărului de flori
feminine la plante.

Esenţa invenţiei: se marchează rândurile
2-5. Pe suprafaţa solului de-a lungul
rândului marcat se aşază o placă-şablon
dreptunghiulară rigidă 6 executată cu
seob itu ri-cu ib u ri figu ra te 7 şi 8 pe
marginile laturilor lungi. Gropile de sădit
se sapă cu hidroburul concomitent cu
gropile pentru amplasarea stâlpilor de
spalier 10 în cuiburile şablonului cores
punzător 7 şi 8, şablonul cuprinzând în
lungime pe rând nu mai puţin de două
cuiburi de butaşi şi stâlpi, iar în lăţime
nu mai puţin de două rânduri. Se efectu
ează sădirea butaşilor 9 în gropile de
sădit în cuiburile 7 ale şablonului şi
amplasarea stâlpilor de spalier 10 cu
fixatorul în cuiburile 8 ale şablonului 6.
Se m ută placa-şablon 6 de-a lungul
rândului şi procesul se repetă.
Revendicări: 1
Figuri: 1

*

Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

(54)

ÿ

(57)

Process for cultivation of cucumbers
The invention relates to the agriculture,
in particular to the plant cultivation pro
cesses, using the biological active sub
stances.
The summary of the invention consists in
the plant aqueous solution treatment in
the 2-3 leafing stage with the following
composition: bis (2-chlorethylphosphonate)hydrazinium-0,04-0,06%; [(25R)-5afurostan-2a, 3p, 22a, 26 tetraol]-26-p-Dglucopyranoside-0,01%.
The technical result of the invention
consistsin increasing 4-5 times the num
ber of the plants pistillate flowers.

(11) 755 (13) B1
(51) A 0 1 G 1/00
(21) 97-0059
(22) 18.02.1997
(30)* 4785193/15,25.01.1990, SU
(10)* 1748729 A l
(71)(72)(73) Parmacli Dumitru, MD
(54) Procedeu de plantare a viţei de vie
(57) Utilizare: în agricultură, în special în
viticultură.
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*

P rocess for vin eyard p lantation
foundation
The invention relates the agriculture,
particularly, to the viticulture.
For the process carrying out there is used
the rigid rectangular plate-pattem with
the figured cuts-sockets on its long sides.
Claims: 1
Fig.: 1

Claims: 1

*

(11) 766 (13) B l
(51) A 0 1 G 17/14; B 2 1 F 29/02
(21) 97-0058
(22) 18.02.1997
(30)* 478519^15,25.01.1990, SU
(10)* 1743474 A l
(71)(72)(73) Parmacli Dumitru, MD
(54) Dispozitiv pentru fixarea sârmei de
spalier pe stâlpii de suport
(57) Invenţia se referă la agricultură, în spe
cial la viticultură şi horticultură.
Scopul invenţiei constă în extinderea
posibilităţilor de exploatare şi fiabilităţii
de fixare.
Dispozitivul conţine un cleşte de sârmă
(1) cu capetele încovoiate în plan orizon
tal (2) şi un mecanism de îmbinare (3) a
cleştelui (1) cu sârma (4), fixată pe stâlpul
de suport (5). Mecanismul (3) este execu
tat în formă de scoabă în “[“ (7) fixată
rigid la maneta (6) cu flancuri paralele
(8). în partea de jos a flancurilor (8) sunt
fixate proem inenţe conice (9), având
corpuri (10) cu crestături (11). Proemi
nenţele conice (9) sunt fixate pe flancuri
(8) cu p osib ilita tea reglă rii poziţiei
longitudinale cu ajutorul şuruburilor
(12). Pe capetele (13) flancurilor (8) sunt
executate cârlige în formă de crestături
orizontale (14) pentru sârma de spalier
(4). Pentru cleştii de sârmă, pregătiţi din
timp, se poate folosi pe larg dispozitivul
cu sârmă de spalier de diametru diferit
şi stâlpi de suport cu secţiune diferită,
ceea ce permite extinderea posibilităţilor
tehnologice ale dispozitivului. Sporeşte
fiabilitatea de fixare a sârmei de spalier
pe stâlpii de suport.
Revendicări: 1
Figuri: 2
*

*
(54)
(57)

*

Device for fixation of the espalier
wire to the supporting pillars
The invention relates to the agriculture,
particularly, to the viticulture, horticulture.
There is increased the reliability and the
exploitation possibility of the espalier
wire fixation to the supporting pillars.
Claims: 1

ZHT1XVVXI

M D - B O P I 7/1997

Fig.l

(11) 767 (13) B l
(51) A 0 1 H 6/08
(21) 95-0124
(22) 30.01.1995
(71) (73) Institutul de Cercetări Ştiinţifice,
Selecţie şi Tehnologii pentru Pomicul
tură, MD
(72) Duşutin Ksenia, MD
(54) Soi d e pâr Zorka
(57) Soiul de păr (Pyrus communis L.) omolo
gat cu denumirea Zorka este obţinut din
seminţe la polenizarea liberă a soiului
Williams, destinat pentru consum în
stare proaspătă şi raionat în Republica
Moldova pentru toate zonele pomicole de
cultură.
Pomul este viguros, cu coroană pirami
dală înaltă. Ramurile de schelet for
mează cu axul central unghiuri de 60-70°,
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Sjagg

garnisite moderat cu formaţiuni de rod.
Rodeşte pe pinteni inelaţi şi pe nuieluşe.
Soiul este autosteril. Ca polenizatori ser
vesc soiurile Williams şi Favorita lui
Clapp. Este incompatibil cu portaltoiul
de gutui. Productivitatea medie consti
tuie 12-23 t/ha. Perioada de coacere şi
recoltare a fructelor este luna august.
Soiul se caracterizează prin rezistenţă la
ger şi la rapăn.
Revendicări: 1
Figuri: 2
♦
(54)
(57)

toate zonele pomicole de cultură.
Pomul este de vigoare medie cu coroană
larg piram idală şi densitate medie.
Ramurile de schelet formează cu axul
central u n gh iu ri de 45°. Soiul este
autosteril. Ca polenizatori servesc soiu
rile Soperniţa şi Prezident. Producti
vitatea m edie constituie 25-30 1/ha.
Perioada de coacere şi recoltare a fruc
telor este sfârşitul lunii septembrie în cep u tu l lu n ii octom b rie. Soiul se
caracterizează prin rezistenţă sporită la
ger, boli şi dăunători.

★
*

Revendicări: 1
Figuri: 3

Pear variety Zorka
The pear variety (Pyrus Communis L.)
with registrated denomination Zorka is
obtained from the free pollination seeds
of the variety Williams and is intended
for using as frech fruits. The variety is
devided into the districts of the Republic
of Moldova for all the zones of variety
cultivation. The fruits are obtained on
the fruit-bearing spurs and fructiferous
shoots. The variety is autosterile. Liubimitsa Klappa and Williams are used as
polinators. The fruits are middle sized,
their mass made up 120-130 g, they are
two-conical shaped. Fruit skin is smooth,
thin, of light-green colour, on the sunny
side - rose. The pulp is white-creamcoloured, juicy, sweetish, a few crunchy,
oily.

*

*
(54)
(57)

Claims: 1
Fig.: 2

*

Prune variety Pozdniaia Hramova
Prune variety ( Prunus domestica L.)
w ith the reg istra ted d en om in ation
Pozdniaia Hramova is a bud mutation of
the variety Velikii H erzog and is in 
tended for using of fresh fruits and for
obtaining of dried prunes high quality.
The variety is devided into districts of the
Republic of Moldova for all the zones of
the variety cultivation. The variety is
autosterile. Sopemitsa and President are
used as pollinators. The fruits are large,
40-50 g, egg-shaped. The fruit skin is
middle thick, dense, elastic, of dark-vio
let colour with plentiful wax film. The
pulp is dense, sweet, with expressed sour.
Claims: 1
Fig.: 3

(11) 758 (13) B1
(51) A 0 1 H 5/08
(21) 95-0125
(22) 30.01.1995
(71) (73) Institutul de Cercetări Ştiinţifice,
Selecţie şi Tehnologii pentru Pomicul
tură, MD
(72) Hramov Eugen, Hramov Victoria, Juravel Alexei, Leviţchi Iidia, MD
(54) Soi de prun Pozdniaia Hramova
(57) Soiul de prun (Prunus domestica L.)
omologat cu denumirea Pozdniaia Hra
mova este o mutaţie mugurală a soiului
Marele Duce, destinat pentru consum în
stare proaspătă şi obţinerea prunelor
u scate de ca litate superioară. Este
raionat în Republica Moldova pentru
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(11) 759 (13) B l
(51) A 0 1 H 5/08
(21) 95-0126
(22) 30.01.1995
(71) (73) Institutul de Cercetări Ştiinţifice,
Selecţie şi Tehnologii pentru Pomicul
tură, MD
(72) Hramov Eugen, Hramov Victoria, Juravel Alexei, Leviţchi Lidia, MD
(54) Soi de prun Udlinionaia
(57) Soiul de prun (Prunus domestica L.)
omologat cu denumirea Udlinionaia este
obţinut prin hibridarea soiurilor Tuleu
Gras x Queen Victoria, destinat pentru
consum în stare proaspătă şi obţinerea
prunelor uscate de calitate superioară.
Este ra ion a t în R ep u b lica M oldova
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saturat cu apă la încălzire, concentrarea
extractului se realizează în vid până la
concentraţia vâscoasă, iar purificarea se
efectuează cu cloroform.
Rezultatul tehnic constă în majorarea
volumùlui produsului final şi simpli
ficarea procedeului de obţinere a lui.

pentru toate zonele pomicole de cultură.
Pomul este de vigoare medie cu coroană
sferică, densă. Râmurile de schelet for
mează cu axul central unghiuri de 90°.
Soiul este autosteril. Ca polenizatori ser
vesc soiurile Ana Şpath, Stanley, Vine
te de Italia, Vinete Moldoveneşti. Produc
tivitatea medie constituie 25-30 Vha.
Perioada de coacere şi recoltare a fructe
lor este sfârşitul lunii septembrie.
Fructele sunt transportabile. Soiul se
caracterizează prin rezistentă la ger şi,
relativ, la secetă, la dăunătorii principali.

Revendicări: 1

(54)
(57)

Revendicări: 1
Figuri: 1
*
(54)
(57)

*

*

♦
*

P ru n e v a rie ty U dlin en n aia
Prune variety (Primus domestica L.) with
registrated denomination Udlinennaia is
obtained by crossing of the variety Tuleu
with that of Queen Victoria. The fruits
are transportable and have the universal
nomination. The variety is devided into
districts of the Republic of Moldova for all
the zones of the variety cultivation. It is
autosteril. The varieties Anna Shpet,
Stenley, Vengherka italianskaia, Vengherka moldavskaia are used as polli
nators. The fruits are very large, 50-60 g
and have the elongated-oval form. The
fruit skin is delicate, of dark-blue colour,
with intensive bluish wax film. The pulp
is delicate, of the sour- sweet taste.

*

T h e s t e r o id g ly c o s id e p r o d u c t io n
p rocess
The invention relates to the vegetable
raw material steroid glycosides process.
Atropa Belladonna seed are used as veg
etable raw material.
The technical result of the invention con
sists in increasing the final product vol
ume and in simplification its prepara
tion.
Claims: 1

Claims: 1
F ig .:l

(11) 760 (13) F1
(51) A 0 1N 65/00; C 07 J 71/00, 7E/00
(21) 97-0065
(22) 03.03.1997
(71) (73) Institutul de Genetică al Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Şveţ Ştefan, Veveriţa Efimia, Chintea
Pavel, Buiucli Petru, MD
(54) P ro ce d e u d e o b ţin e re a g lico z id e lo r
s te ro id ice
(57) Invenţia se referă la metodele de obţinere
a substanţelor biologic active din materia
primă vegetală la hibridarea plantelor.
Procedeul se realizează în modul urmă
tor: seminţele de mătrăgună (Atropa: belladonna L .) se extrag cu butanol-1
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(11) 761 (13) F2
j
(51) A 6 1 B 7/04
(21) 95-0228
(22) 19.01.1995
(71)(72)(73) Terzi Alexandru, MD
(54) S tetoscop e le c tr o n ic
(57) Invenţia se referă la domeniul tehnicii
•
medicinale.
Stetoscopul electronic conţine un micro
fon, un amplificator, un separator pentru
recepţionarea paralelă a informaţiei, o
sursă de alimentare, un cap dinamic, un
conductor sonor cu liră, noutatea constă
în introducerea unei instalaţii de încăr
care, conectată la sursa de alimentare, şi
unei scheme punte, conectată la ieşirea
amplificatorului.
R ezultatul tehnic constă în m ărirea
puterii semnalului de ieşire şi stabilirea
unei mărimi constante a tensiunii la
ieşirea sursei de alimentare.
Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*
(54)
(57)

*

E le ctro n ic steth oscop e
The electronic stethoscope relates to the
medicinal technique.
The electronic stethoscope contains a mi
crophone, an am plifier, an isolating
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switch for the information simultaneous
reception, a power source, a dynamic
head, a pipe acoustic line, the novelty
consists in the introduction of a charger
connected to the power source and a
bridge circuit connected to the exit of the
amplifier.
The technical result consists in increas
ing the output signal power and the de
termination of the voltage constant quan
tity to the power source input.

sion, they are disposed in the distance
equal to the sphear diameter.
The technical resu lt consists in the
strengthening the muscles and in the
reduction of the hypodermic grease by
the intensification of the directed action
of the hoop massage elements on the
training body part.
Claims: 1
Fig.: 2

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 762 (13) B2
(51) A 6 1 H lfyOO
(21) 95-0240
(22) 28.04.1995
(71)(72)(73) Pancu Valeriu, MD
(54) Cerc de antrenament şi masaj
(57) Cercul de antrenament şi masaj se referă
la dispozitive de antrenament, destinate
în mod special pentru întărirea unor
anumite părţi ale corpului, şi la dispozi
tive pentru masaj, în special la cercuri de
masaj.
Esenţa invenţiei: cercul de antrenament
şi masaj constă dintr-un inel 1 dotat cu
elemente de masaj executate în formă de
bile 2, fixate rigid pe un inel, având ace
laşi diametru, şi amplasate la o distanţă
una de alta egală cu diametrul bilei.
Rezultatul tehnic constă în intensificarea
acţiunii directe a elementelor de masaj
ale cercului asupra părţilor corpului
antrenate pentru întărirea muşchilor şi
a rticu la ţiilor, precum şi redu cerea
stratului excesiv de grăsime.
Revendicări: 1
Figuri: 2
*
(54)
(57)

(11) 763 (13) F1
(51) A 6 1 K 7/08
(21) 96-0286
(22) 08.04.1996
(71) (73) Societatea pe Acţiuni“VIORICA-COSMETIC”, MD
(72) Plecina M argarita, Crapivina Elena,
MoghiliovscaiaNatalia, Chintea Anasta
sia, Romaniuc Vasilii, MD
(54) Preparat pentru spălarea părului
(57) Se solicită un preparat pentru spălarea
părului pe bază de substanţă tensioactivă
sintetică ce conţine (în % de masă): sulfoetoxilaţi - 9,0-13,0; dietanolamide ale aci
zilor alifatici - 2,0-4,0; clorură de sodiu 2,0-4,0; extract de muşeţel - 0,3-0,7; ex
tract de gălbenele - 0,5-1,5; extract de
coada-şoricelului - 0,3-0,7; adaos bioactiv
de alge de mare - 0,3-0,7; acid organic
micromolecular - 0,10-0,14; conservant 0,03-0,07; odorant - 0,5-1,1 şi apă - res
tul.
Rezultatul tehnic constă în producerea
unui preparat pentru spălarea părului de
o consistenţă gelatinoasă stabilă, cu
conţinut scăzut de substanţe anionice
tensioactive, cu înaltă putere de spălare
şi spumare.

*
*

Training- massage hoop
The training-massage hoop relates to the
training devices for strengthening of the
separate parts of the body and to the
massage devices, specially, to the mas
sage hoops.
The summary of the invention: the train
ing massage hoop consists of the ring 1
provided w ith massage elements, ex
ecuted as the sphears 2 which are rigid
fixed on the ring, having the same dimen-

Revendicări: 3
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*
(54)
(57)

*

H a ir w a sh in g agent
The synthetic surface active hair wash
ing agent is proposed, comprising (in
mass %): sulfoathoxylates - 9,0-13,0;
alifatical acid diethanolamides - 2,0-4,0;
sodium chloride - 2,4-4,0; Matricaria
chamonulla extract - 0,3-0,7; Calendula
officinalis extract - 0,5-1,5; Achillea
millifolium extract - 0,3-0,7; alga bioac
tive additive - 0,3-0,7; micromolecular
organic acid - 0,10-0,14; conservant 0,03-0,07; odorant - 0,5-1,1 and waterthe rest.
The technical result of the invention con
sists in the creation of a new hair wash
ing agent having a stable gelatinous con
sistence, with the anionic frothing surfac
tants low content, with a high washing
and frothing power.

(54)
(57)

A n tib a cteria l oin tm en t
The invention relates to the medicine and
particularly, to the ointments and may be
used'as antibacterial preparation.
The summary of the invention consists in
the fact, that the ointment compound
contains the following ingredients (mass
percent):
acetat retinol oil solution
1,1-1,8
ether oil of montanae Saturea
2,0-2,7
trimecaines
2,1-2,8
polyethylenglycoles 400
37,8-38,9
polyethylenglycoles 1500
the rest.
The technical result of the inve ntion con
sists in the preparation of the new oint
ment with high activity for Staphylococ
cus aureus carrier sanation.
Claims: 1

Claims: 3

(11) 764 (13) B1
(51) A 6 1 K 9 /0 6 ,3 1 /0 7 ,3S/78
(21) 96-0155
(22) 27.06.1996
(71) (73) Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, MD
(72) Prisacari Viorel, Plop Tatiana, Diug
Eugen, Bodrug Mihai, MD
(54) U nguent a n tib a cteria n
(57) Invenţia se referă la medicină, în special
la unguente şi poate fi folosită ca remediu
antibacterian pentru asanarea purtăto
rilor de Staphylococcus aureus.
Esenţa invenţiei constă în obţinerea un
guentului cu capacitate înaltă a eficaci
tăţii de asanare a purtătorilor de Sta
phylococcus aureus ce include urm ă
toarele ingrediente, în % de masă:
soluţie uleioasă
de retinol acetat
1,1-1,8
ulei eteric de
cimbru-de-munte
2,0-2,7
trimecaină
2,1-2,8
polietilenglicol 400
37,8-38,9
polietilenglicol 1500
restul.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
m ărirea activităţii antibacteriene a
remediului pentru sanarea purtătorilor
de Staphylococcus aureus.

(11) 765 (13) B l
(51) A 6 1 K 35/78
(21) 94-0398
(22) 02.12.1994
(71) (73) Centrul Farmaceutic Ştiinţific şi de
Producţie, MD
(72) Matcovschi Constantin, Calistru Zinaida,
Cojocaru-Toma Maria, Vâlcu Silvia, MD
(54) R em ed iu p e n tru tratam en tu l h ep a 
titelor
(57) Invenţia se referă la medicină şi poate fi
aplicată în tratamentul hepatitelor.
Remediul pentru tratamentul hepati
telor conţine extract din rădăcini de
tătăneasă (Symphytum officinalis).
Rezultatul tehnic constă în crearea unui
remediu cu acţiunea hepatoprotectoare
sporită.
Revendicări: 1
*
(54)
(57)
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*

H epatitis treatm en t rem ed y
The invention relates to the medicine and
may be applied to the hepatitis treat1
ment.
The remedy for hepatitis treatment con
tains the extract of the Symphytum
officinalis root.
The technical result of the invention con
sists in the obtaining of remedy caracterized by the increasing hepatoprotected activity.
Claims: 1

Revendicări: 1

*
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(11) 766 (13) B l
(51) A 6 1 K 35/78
(21) 96-0170
(22) 15.07.1996
(71) (73) Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie “Nicolae Testemiţanu” , MD
(72) Prisacari Viorel, Bodrug Mihai, Colţun
Maricica, Dizdari Ana, MD
(54) Remediu cu acţiune antimicrobiană
(57) Invenţia se referă la medicină, în special
la substanţele antibacteriene şi antimicotice.
Remediul antimicrobian este obţinut din
materie primă vegetală şi în calitate de
substanţă biologic activă este folosit
uleiul eteric din Koellia virginiana în
concentraţie de 0,06-1,0%.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
mărirea proprietăţilor inhibitoare faţă de
bacterii şi fungi patogeni.

căruia împreună cu pereţii 4 formează
confuzorul 5 tubului Venturi, fundul
înclinat 6 fiind imit cu un zăvor hidraulic
regulator 7, iar un vas 8 cu nodul de
irigaţie în formă de orifîcii 9, instalat la
joncţiunea ştuţului 1 cu concentratorul 2,
un orificiu 10 amplasat vertical, imit cu
concentratorul 2 şi cu vasul confuzorului
5, având un vas 11 cu ajutaje 12, un
difuzor 13, un ştuţ intermediar 14, unit
tangenţial cu un captator de picături 15,
care conţine un ştuţ 16 şi un fund conic
17, unit prin intermediul unor conducte
18, 19 corespunzător cu vasele 8, 11 şi
prin intermediul unui regulator 20 cu
conducta de pompare a apei suplimen
tare şi cu un indicator de nivel 21.
Procedeul constă în spălarea şi puri
ficarea m ultietajată şi consecutivă a
gazului cu lichid pulverizat şi prelucrat
prin scurgere liberă.
Rezultatul tehnic este nivelul înalt al
schimbului de masă care asigură randa
m entul de absorbţie a im purităţilor
solide, cât şi chemosorbţia componen
telor acide din gaz cu soluţii apoase.

Revendicări: 1
*

*
(54)
(57)

*

Remedy with antimicrobic activity
The invention référés to the medicine,
particularly, to the antimicrobic and an
tibacterial remedies.
The antimicrobic remedy is prepared of
the vegetal raw material and as a biologi
cal active base contains volatile oil
Koellia virginiana at the concentration of
0,06-1,0 percents.
The technical result of the invention con
sists in the formation of the new antimi
crobic remedy, having inhibitor proper
ties to the pathogen bactéries and fungi.
Claims: 1

(11) 767 (13) F I
(51) B 0 1 D 47/10
(21) 96-0039
(22) 27.02.1996
(71)(72)(73) Ştehman Boris, MD
(54) Procedeu şi dispozitiv de purificare
a gazelor de im purităţi solide şi
gazoase
(57) Invenţia se referă la tehnica purificării
umede a gazelor tehnologice şi poate fi
aplicată în energetică şi în alte ramuri ale
industriei.
Dispozitivul conţine un ştuţ 1 amplasat
vertical, un concentrator hidrodinamic 2
orizontal, umplut cu lichid 3, oglinda
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Revendicări: 2
Figuri: 1
*
*
(54)

*

Device for wet cleaning of techno
logical gases from the fine dispersed
and gaseous admixtures and process
therefor
(57) The invention relates to the technologi
cal gases wet cleaning.
The device containes a vertical branch
pipe 1, horisontal hydrodynamical con
centrator 2 filled with the liquid 3,the
surface of which with the walls 4 forms
a confusor 5 of the Venturi tube, and the
inclinated bottom is coupled to the hydro
gate by the regulator 7, the reservoir 8 is
coupled to the irrigation jonction in the
form of the openings 9 situated in the
zones contiguous of the branch pipe 1
with the concentrator 2, the vertical neck
10, coupled to the concentrator 2 and the
confusor space 5 containing the réservoir
11 with injectors 12, diffusor 13, reducer
14 coupled tangential to the drop collec
tor 15 containing the branch pipe 16 and
the one bottom 17, coupled by the pipes
18,19 to the reservoirs 8,11 accordingly
and by the regulator 20 to the additional
water pipe and the level indicator 21.

1
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promotes as the efficiency of the solid ad
mixture so and the chemisorption of the
acid components from the gas by the
water compositions.

The process for wet cleaning gases from
the fine dispersed and gaseous admix
tures consists in the multi-stage and
sequently washing- and gas cleaning by
the gravity flow of the dispersed and ex
haust liquid.
The technical result of the invention con
sists in the mass transfer high level that

Claims: 2
Fig.: 1

(11) 768 (13) F1
(51) B 0 1 D 53/18, B 0 1 D 47/L0
(21) 96-0038
(22) 27.02.1996
(71)(72)(73) Ştehman Boris, MD
(54) D isp o zitiv p en tru a b so rb ţia şi p u ri
fica re a u m ed ă a g a ze lo r
(57) Invenţia se referă la tehnica purificării
umede a gazelor tehnologice prăfuite şi
poate fi aplicată în energetică, metalur
gie, industria minieră şi în alte ramuri
ale industriei.
Dispozitivul conţine un tub Venturi, care
include un confuzor 1 cu injectoare 2
pentru irigaţia lichidului, un orificiu 3 şi
un difuzor, executat în trepte cu elemente
aranjate consecutiv, elementul vertical 4
al torentului descendent cu gaz poluat,
care se lărgeşte în direcţia cotirii lui cu
90 grade, cel orizontal 5 cu camera 6,
umplută cu lichid, al cărei fund 7 este
înclinat în direcţia mişcării gazului şi

",

elementul vertical 8 al torentului ascen
dent, la intrarea căruia sunt instalate
injectoare 9, un vaz 10 cu lichid pentru
irigaţie cu regulator de nivel 11, un ştuţ
12, un scruber 13 cu captator de picături
14, un zăvor hidraulic 15, unit cu captato
rul de picături 14 şi cu vasul 10, un zăvor
hidraulic 16, unit cu vasul 10 şi cu cam
era 6,un zăvor hidraulic 17, unit cu cam
era 6 şi cu un rezervor pentru nămol.
R ezultatul teh n ic e n ivelu l înalt al
schimbului de masă, care asigură randa
mentul de absorbţie a particulelor dure,
precum şi chemosorbţia componentelor
acide din gaz, folosind soluţii apoase.
Revendicări: 1
Figuri: 1

23

M D - B O P I 7/1997
(54)

Absorption and wet gas cleaning
device
(57) The invention relates to the wet cleaning
of dusted technological gases.
The device contains Venturi tube which
includes confusor 1 with injectors 2 for ir
rigation liquid, neck 3 and diffusor ex
ecuted stepwise with sequently situated
parts, the vertical part 4 of the descend
ing dusted gas flow which enlarges at the
rotation on 90 horisontal part 5 with the
chamber 6 filled with the liquid and hav
ing a bottom 7 inclinated to the gas mov
ing side and the vertical part 8 of the
ascending flow on which entrance the

injectors 9 and the reservoir 10 for irri
gation liquid with level regulator 11 are
mounted, branch pipe 12, scrubber 13
with drop collector 14, hydrogate 15
coupled to the drop collector 14 and res
ervoir 10, the hydrogate 16 coupled to the
chamber 6 and the sludge settling tank.
The technical resu lt consists in the
masstransfer high level that promotes as
the efficiency of solide gas particules ab
sorption so and chemisorption of acid
components with water solutions.
Claims: 1
Fig.: 1

formează o cameră de concentrare D.
Discul inferior 3 este fixat rigid pe ţeava
de eşapament 5 şi formează un joc circu
lar C cu peretele corpului, iar discul su
perior 2 formează cu ţeava de eşapament
5 o cavitate circulară B. Paletele 4, fiind
executate curbiliniu, sunt fixate perpen
dicular faţă de suprafeţele orizontale ale
discurilor 2 şi 3 şi sunt orientate într-o
direcţie.
Rezultatul tehnic constă în distribuirea
preventivă şi concentrarea torentului
dispers de gaze de eşapament, ceea ce
reduce uzura abrazivă a aparatului direc
tor şi suprafeţei corpului şi măreşte
gradul de captare a prafului.

(11) 769 (13) F1
(51) B 04 C 5/00
(21) 95-0448
(22) 29.12.1995
(71)(72)(73) Ştehman Boris, MD
(54) E lem en tul ciclo n u lu i
(57) Invenţia se referă la tehnica purificării
gazelor, în special, la cicloane destinate
purificării gazelor de incluziuni dure şi
poate fi utilizată în energetică, în indus
tria minieră şi în alte ramuri ale indus
triei.
în elementul ciclonulului, care include un
corp 1, un aparat director cu palete pe
perimetru, ce formează cu pereţii corpu
lui un joc circular E, o ţeavă de eşapa
ment 5, aparatul director este executat în
formă de două discuri, superior 2 şi infe
rior 3, cu palete 4 fixate între ele, care

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

*

C y clo n e elem en t
The invention relates to the gase purifi
cation, is intended to the purification of
the hard particles and may be used in the
power engineering, mining and others
industry branches.
In the cyclone element containing the
body 1, direction device w ith blades
sealed hermetically around the edges and
forming together with the body sides a
circular slot E, the exhaust pipe 5, the
direction device is formed of two discs,
the upper 2 and the lower 3 with blades
4, fixed between them and which form
the concentration chamber D.The lower
disc 3 is rigid fixed on the exhaust pipe 5
and forms the circular slot C with thebody side. The upper disc 2 forms along the
end face the circular cavity B with the ex
haust pipe 5. The blades 4 are executed
curvilinear, fixed perpendicular to the
horizontal planes of the discs 2 and 3 and
have unilateral direction.
The technical result consists in predistri
bution and concentration of the disper
sion flow of the exhaust gases that re
duces the abrasive wear of the direction
device and the body surface as well in
creases the dust separation degree.

(11) 770 (13) F2
(51) B 6 0 J3AX)
(21) 94-0375
(22) 15.11.1994
(31) 9200517!yiT05l078
(32) 10.11.1992
(33) RU
(71) (73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Suharenco Iurii, Panasiuc Lev, MD;
Cernobaev Andrei, RU; Cleiman Svetlana, UA
(54) F iltru a n tio r b ito r p e n tru m ijlo a ce
d e tra n sp ort şi p r o c e d e u d e c o n fe c 
ţion a re
(57) Invenţia se referă la amenajarea mijloa
celor mecanice de transport, în special la
filtre de lumină şi la un procedeu de con
fecţionare.
Filtrul antiorbitor pentru mijloace de
transport constă dintr-un substrat trans
parent, pe care în partea stângă este
depus un strat de material ce absoarbe
lumina cu pragul roşu de absorbţie de
590 - 620 nm, cu o grosime de 1,5 - 2,0 pm,
raportul dintre lungim ea sectorului
acoperit şi a celui transparent pe margi
nea superioară a filtrului este de la 3 :1
până la 4 :1 , hotarul dintre sectorul aco
perit şi cel transparent fiind efectuat în
formă de trecere lentă sub un unghi de
45 - 60° spre verticală.
Procedeul de confecţionare a filtrului
antiorbitor include depunerea termică în
vid a unui strat din material ce absoarbe
lumina pe substratul transparent care
este în continuă mişcare, dirijând peri
odic distribuţia condensatului pe lungi
mea substratului, prin introducerea în
masa moleculară a unei măşti antiflux,
în treru p ân d flu xu l m olecu la r după
fiecare depunere a stratului pe un timp
ce constituie 1/3 - 3/4 din timpul depu
nerii, după care substratul se taie în
lungim e prin m ijlocurile sectoarelor
acoperit şi transparent.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
slăbirea fluxului de lumină în diapazonul
undelor scurte al spectrului.
Revendicări: 2
Figuri: 1
*
Kt
(54)

(57)

*

A nti-dazzle filte r o f tra n sp ort fa cilit ie s a n d th e p r o d u c t i o n p r o c e s s
th e re o f
The invention relates to the transporta-

M D - B O P I 7/L997
tion equipment, in particular, to the light
filters and the production process thereof
The transportation anti-dazzle filter con
sists of a transparent base, in the left side
of which is applied the light-absorbing
layer with the absorption red boundary
o f590-620 nm, its thickness being of 1,52,0 pm, with the lengths relation of the
layer covered and transparent sections
on the filter upper edge from 3 :1 to 4 :
1, and the boundary between them is
made in the form of a smooth transition
to the vertical at an angle of 45-60°.
The anti-dazzle filter production process
includes the vacuum thermic deposition
of the light-absorbing layer to the con
tinuous moving transparent base, peri
odically controlling the condensate distri
bution along the base length, the intro
duction of the anti-flow mask into the mo
lecular flow, interrupting the molecular
flow after each deposition on a time mak
ing up 1/3-1/4 of the deposition time, af
ter what the base is cut lengthwise the
middle of the covered and transparent
sections.
The technical result of the invention con
sists in decreasing the luminous radia
tion capacity of the spectrum short - wave
part.
Claims: 2
Fig.: 1

(11)
(51)
(21)
(22)
(71)
(72)

(73)
(54)
(57)

hrană, pe suprafaţa laterală a carcasei
este fixat un întrerupător conectat elec
tric cu cipul, totodată între contactele în
trerupătorului este instalată o placă dielectrică cuplată mecanic cu muselet-ul.
R ezultatul tehnic în cazul utilizării
invenţiei constă în apariţia unui semnal
sonor în momentul destupării buteliei.
Revendicări: 3
Figuri: 1
*
*
(54)
(57)

*

B ottle
The bottle contains a body with a concave
bottom and a cork sealed with a m uslet.
The characteristic property of the device
consists in the fact, that on the outer
surface of the concave bottom is mounted
a power unit consequently connected
with a chip and a membrane, on the lat
eral surface of the body is fixed an inter
rupter electrically connected with the
chip, at the same time a dielectric plate
is installed between the contacts of the
interrupter, mechanically coupled with
the muslet.
The technical result in the invention uti
lization consists in the appearance of a
sonorous signal w hile uncorking the
bottle.
Claims: 3
Fig.: 1

771 (13) B1
B 65 D 1/02; B 67 B 1/00
95-0211
06.03.1995
Firma “VIS”, firma “VAS”, MD
Şchileov Vladim ir, Zolotco Anatolie,
B oreţ S erghei, D iseac Pavel, A rcea
Alexei, MD
Societatea pe acţiuni “VISVAS”, MD
B u telie
Invenţia se referă la articolele de butelie
cu fund concav şi poate fi utilizată în
procesul fabricării buteliilor destinate
umplerii cu diverse substanţe lichide, în
special cu şampanie, precum şi cu sub
stanţe lichide deosebit de agresive.
Butelia conţine o carcasă cu fund concav
şi un dop astupat cu muselet.
Specificul dispozitivului constă în aceea
că pe suprafaţa exterioară a fundului
concav este instalat un bloc de alimen
tare conectat în serie cu un cip şi o mem-

(11) 772 (13) F1
(51) B 65 D 5/66,85/10
(21) 97-0011
(22) 21.01.97
(71)(72)(73) Bîcicov Vladimir, MD
(54) P a ch et p en tru ţigări
(57) Invenţia se referă la domeniul ambala
jelor, în special la construcţia pachetelor
pentru ţigări, şi poate fi utilizată de
asemenea în industria alim entară şi
farmaceutică.
Pachetul 2 pentru ţigări care conţine un
capac 7, pereţi laterali 8 şi o bază 9, este
dotat cu un dispozitiv 1 pentru extra
gerea ţigărilor cu bucata, confecţionat în
formă de panglică elastică de ridicare 3.
Un capăt al panglicii de ridicare este fixat
rigid în interiorul pachetului, iar altul,
situat în exterior, este dotat cu un mâner
6 .0 porţiune 4 superioară a panglicii din
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(11) 773 (13) F1
(51) C 0 1 B 3 V 0 8
(21) 95-0187
(22) 01.03.1995
(71) (73)Institutul de Cercetări pentru Preluc
rarea Elastomerilor, RO; Institutul de
Chimie al Academiei de Ştiinţe a Repub
licii Moldova, MD
(72) Posedaru Mihai, Constantin Constantin,
Pârvu Maria, Alexandru Olga, Mihai
Georgiana, Costache Adrian, Stanciu
Ioana, Stirbăţ Pau, Olaru Gabriela,
T rifan Ana, Badea G heorghe, Sonu
Marcel, Albu Marius, RO; Lupaşcu Tudor, Monahova Larisa, Gonciar Veaceslav, MD
(54) P r o c e d e u d e o b ţin e re a că rb u n ilo r
a ctiv i
(57) Invenţia se referă la procedeul de obţi
nere a cărbu n ilor activi u tiliza ţi la
purificarea apei potabile şi industriale,
pentru decolorări în industria alimen
tară, cât şi pentru utilizări speciale în
medicină, în caz de intoxicaţii acute, boli
ale ficatului, ale rinichilor , enteroabsorbţie.
Esenţa in ven ţiei constă în aceea că
pentru obţinerea cărbunilor activi se
utilizează subprodusele vegetale agricole
cu un conţinut de cenuşă mai mic de 10%
şi umiditate mai mică de 20%. Mangalizarea se efectu ează prin tratam en t
termic primar la temperatură de până la
400-600°C, urmând procesul de distilare
uscată. Mangalul obţinut se macină şi se
separă în fracţiuni mai mici de 0,25 mm,
de la 0,25 până la 1 mm, de la 1 până la
2,5 mm, care se activează separat cu
vapori de apă la temperatura de 8001100°C.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
sporirea porozităţii cărbunilor activi şi a
rezistenţei m ecanice.
1

interiorul pachetului este acoperită cu o
com poziţie lipicioasă, iar porţiunea
inferioară 5 este elastică.
R ezu ltatu l tehnic constă în fixarea
ţigărilor pe panglică şi extragerea lor din
pachet.
Revendicări: 1
Figuri: 3
*
(54)
(57)

*
*

C iga rette p a ck et
The invention relates to packaging, in
particular to the cigarette packing pro
cess and may be used in food industry
and pharmacy.
The packet supplementary contains a
cigarette taking out by the piece appli
ance.
The technical result of the invention con
sists in reducing the cigarette fixation on
the band and taking them out from the
packet.
Claims: 1
Fig.: 3

Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

Fig. 3
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*

P ro ce ss fo r a ctiv a ted c a r b o n prep ara tion
The invention relates to the activated
carbon preparation used for purification
of drinking waters and sewage for decolorising in the food industry, as well as in
the medicine during intoxication, stomach and kidney deseases, for enterosorptio n .
The summary of the invention consists in
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the fact that for active carbon prepara
tion there is used agricultural waste ma
terial, which is carbonized by preheating
to 400-600°C with further dry distilla
tion, the prepared carbon is reduced to
fragments and divided into fractions less
than 0,25 mm, from 0,25 to 1 mm, from
1 to 2,5 mm, which are activated sepa
rately with water steam at 800-1100°C.
The technical result of the invention con
sists in the increase of the active carbon
total pores volume and its mechanical
strength.
Claims:!

774 (13) F2
C 02 F 3/32
95-0289
(22) 12.07.1995
(71)(73)Institutul de Microbiologic al Acade
miei de Ştiinţe a Republicii Moldova,
Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Rudic Valeriu, Gulea Aurelian, MD; Ce
cal Alexandru, RO; Cepoi Liliana, MD;
Palamaru Ileana, Humelnicu Doina, RO
(54) Procedeu de purificare a apelor
reziduale de ionii de uranil
(57) Invenţia se referă la purificarea apelor
reziduale de impurităţi radioactive.
E senţa invenţiei constă în aceea că
procedeul propus include tratarea bio
logică a apelor reziduale prin cultivarea
tulpinii algei roşii Porphyridium cruentum CNM-AR-01 printr-un procedeu
semicontinuu şi separarea ulterioară a
biomasei.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
sporirea acumulării ionilor de uranil.
( 11)
(51)
(21)

sists in increasing the accumulation of
uranil ions.
Claims: 1

(11)
(51)

775 (13) F I
C 07 C 251/88; C 07 C 39/38; C 07 D 307/
71
(21) 97-0043
(22) 11.02.1997
(71) (73) Universitatea de Stat din Moldova,
MD
(72) Ţapcov Victor, Samusi Nina, MD
(54) Procedeu de obţinere a 2-hidroxinaftil-l-m e tin h id r a z o n e i 5-n itro -2 furaldehidei
(57) Invenţia se referă la procedeul de obţi
nere a compusului organic biologic activ
din clasa hidrazonelor, şi anume a 2hidroxinaftil-1-metinhidrazonei 5-nitro2-furaldehidei. Această substanţă poate
fi aplicată în m edicină, deoarece se
caracterizează prin toxicitate redusă
(LD5o>1000 mg/kg), iar în ceea ce priveş
te activitatea bacteriostatică faţă de
bacteriile din genul Staphylococcus
depăşeşte de 1,3 - 93 ori cele mai bune
preparate din şirul nitrofuranic, utilizate
în medicină.
Esenţa invenţiei constă în faptul că în
procedeul, care prevede condensarea
consecutivă a hidrazinei, iniţial cu 2hidroxi-l-naftaldehidă, iar apoi cu 5-nitro-2-furaldehidă, se schimbă consecutivitatea condensării hidrazinei cu aldehidele date.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
sinteza 2-hidroxinaftil-1-metinhidra
zonei 5-nitro-2-furaldehidei cu un randa
ment sporit (de 1,3 ori).

Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

Revendicări: 1
*

*
*

Method of sewage treatment from
uranil ions
The invention relates to the sewage
treatment from the radioactive waste.
The summary of the invention consists in
the fact, that the proposed method in
cludes the biochemical sewage treatment
by means of semicontinuons cultivation
method of the red alga Porphyridium
cruentum CNM-AR-01 strain with the
subsequent biomass separation.
The technical result of the invention con-

(54)

(57)
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*

The 2-hydroxynaphthyl-l-methinehydrazone of 5-nitro-2-furaldehyde
synthesis method
The invention relates to the organic bio
logical active compound synthesis met
hod of the hydrazone class, namely the 2hy dr oxynaphthyl -1 -methinehydrazone
of 5-nitro-2-furaldehyde.
This substance may be applied in medi
cal practice since it has a low toxity
(LDgo > 1000 m g/kg), but as to the bac
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a) interacţiunea într-un mediu apos a 3morfolino-sidnoniminei sau a sării ei cu
ciclodextrină, sau cu un derivat al ei şi
separarea ulterioară à complecşilor din
soluţie prin deshidratare, sau
b) măcinarea energică a 3-morfolinosidnoniminei sau a sării ei cu ciclodex
trină, sau derivaţii èi.
Rezultatul tehnic constă în stabilizarea
3-morfolino-sidnoniminei şi derivaţilor ei
cu ciclodextrină.

terial growth - inhibitory activity with
regard to the Staphylococcus bacteria it
exceeds 1.3-93 times the best nitrofuranic
preparations used in medicine.
The summary of the invention consists in
the fa ct, that in the method, which fore
sees the consecutive hydrazine condensa
tion in itially w ith the 2 -h yd rox y-1naphthaldehyde, and then with the 5nitro-2-furaldehyde, the sequence of the
hydrazine condensation with the alde
hydes is being changed.
The technical result of the invention con
sists in the 2-hydroxynaphthyl-l-methinehydrazone o f 5-nitro-2-furaldehyde
synthesis with an improved yield (1.3
times ).

Revendicări: 14
*
*
(54)

Claims: 1

(11)
(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)

(85)
(86)
(54)

(57)

776 (13) B2
C 08 B 37/16; C 07 D 271/04,295/30,41#
01; A 6 1 K 31/41, 31/535
94-0334
28.03.1991
1869/90
28.03.1990,27.06.1990
HU
(73) THERABEL INDUSTRIES S.A., FR
Vikmon Maria, Szejtli Jozsef, Szente
Lajos, Gaâl Jozsef, Herm ecz Istvân,
Horvath Âgnes, M ârm arosi Katalin,
Horvâth Gâbor, Munkâcsi Iren/ HU
25.08.94
PCT/HU 91/00013,28.03.1991
Complecşi de incluziune a 3-morfolino-sidnoniminei sau a sărurilor ei,
sau a izomerului ei tautomeric cu
ciclodextrină, sau cu derivaţii ei,
procedeu de obţinere a lor, compo
ziţii farm aceutice care îi conţin,
procedeu de obţinere a lor şi de
tratare a stenocardiei, sau a bolii
ischemice
Inven ţia se referă la com p lecşii de
incluziune a 3-morfolino-sidnoniminei
sau sărurilor ei, sau a izomerului ei tau
tomeric cu ciclodextrină, sau derivaţii ei,
la procedeul de obţinere a lor, la compo
ziţiile farm aceutice care îi conţin, la
procedeul de obţinere a lor şi de tratare
a stenocardiei, sau a bolii ischemice.
Complecşii de incluziune a 3-morfolinosidnoniminei sau a sărurilor ei cu ciclode
xtrină, sau derivaţii ei se obţin prin:

(57)

*

Inclusion complexes of 3-morpholinesydnonimine or its salts,or its
tautomeric isomer with cyclodex
trine or its derivatives, method for
preparation thereof, pharmaceuti
cal composition thereof, method for
preparation thereof and for treat
m ent o f sten ocard ia or ish em ic
desease
The invention relates to the inclusion
complexes of 3-morpholinesydnonimine
or its salts, or its tautomeric isomer with
cyclodextrine or its derivatives, method
for preparation thereof, containing their
pharmaceutical compositions, method for
preparation thereof and for treatment of
stenocardia or ishemic desease.
Inclusion complexes of 3-morpholinesy
dnonimine or its salts with cyclodextrine
or its derivatives are prepared:
a) by 3-morpholinesydnonimine or its
salts interaction in the aqueous medium
with cyclodextrine or its derivatives and
by the further isolation of complexes from
the solution by dehydrotation, or
b) there is carried out the intensive
grounding 3-morpholinesydnonimine or
its salts with cyclodextrine or its deriva
tives.
The technical result of the invention con
sists in the stabilisation of 3-morpholinesydnonimine and its derivatives with
cyclodextrines.
Claims: 14

(11) 777 (13) F2
(51) C 09 D 167/00,163/00,133/00,123/00
(21) 94-0037
(22) 21.02.1990
(31) 3 908104
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(32) 13.03.1989
(33) DE
(85) 31.01.1994
(86) PCT/EP 90/00283, 21.02.1990
(87) WO 90/10678, 20.09.1990
(71) (73) BASF LACKE+FARBEN AKTIEN
GESELLSCHAFT, DE
(72) KEWELON Ludger, KÖSTER Bernhard,
KRAUSE Siegfried, DE
(54) Compoziţie pentru acoperirea su
prafeţei ambalajului şi procedeu de
obţinere a acesteia
(57) Invenţia se referă la compoziţia pentru
acoperirea ambalajului şi la procedeul de
obţinere a acestei compoziţii, în special
pentru borcane fabricate prin metoda de
laminare adâncă. Compoziţia include
agent peliculogen în formă de lac pe baza
unui poliester, care conţine grupe hidroxilice, şi/sau răşinii epoxidice, ce includ
grupe hidroxilice, şi/sau copolimerului
acrilic, care conţine grupe hidroxilice, în
combinare cu un agent de reticulare şi un
lubrifiant.
Esenţa invenţiei constă în faptul că în
calitate de lubrifiant se utilizează o pastă
de ceară în cantitate de 0,8 - 8,0 % mas.
calculată la 100% mas. de compoziţie
pentru acoperire cu următoarea compo
nenţă (% mas.):
unul sau câteva tipuri de
ceară poliolefinică
şi/sau politetrafluoretilenică
3-30
una sau câteva răşini acrilice
cu indicele hidroxilic 10 150 mg KOH/g şi masa
moleculară medie de 2000 - 7000 5-40
unul sau câţiva dizolvanţi
organici
restul.
Procedeul de obţinere a compoziţiei pen
tru acoperire prsupune o amestecare
intensivă a componentelor sus-menţionate.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
faptul că acoperirile obţinute posedă
stabilitate înaltă la imprimarea ulterioa
ră, rezistenţă înaltă la abraziune, pose
dând simultan elasticitate şi grad înalt de
lustru.
Revendicări: 10
*

*
(54)

(57)

*

Composition for painting the packages outside and process for preparation thereof
The invention relates tc the composition
for painting the packages outside and
process for preparation thereof, particu-

30

larly, for painting the outside of deepdrown cans. The composition includes
the film-forming substance in form of
varnish on base of hydroxyl containing
polyester and/or hydroxyl containing
epoxy resine, and/or hydroxyl containing
acrilat copolymer with cross-linking and
lubricant agents.
The summary of the invention consists in
the fact that as lubricant the composition
contains in the amounts by mass of the
components in each case totalling 100%
by mass 0,8-8,0 mass % of wax paste hav
ing the following composition:
one or more polyolefinic and/or
polytetrafluorethylenic waxes
3-30
one or more acrylate resines
having hydroxyl value of 10-150 mg
KOH/g and number average
molecular mass 2000-7000
5-40
one or more organic solvents
the rest.
Process for preparation of coating compo
sition forsees the intensive mixing the
above indicated components.
The technical result of the invention con
sists in the fact that the obtained coating
possess the high printing and detrition
stability at the simultaneous high elastic
ity and polish degree.
Claims: 10

(11) 778 (13) F1
(51) C 10 M 101/00
(21) 97-0040
(22) 03.02.1997
(71) (73)Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Crăciun A lexandru, M oraru Victor,
Crăciun Svetlana, MD
(54) Lubrifiant consistent
(57) Invenţia se referă la materialele lubri
fiante destinate pentru ungerea diferi
telor subansam bluri de frecare, care
funcţionează în domeniul de temperaturi
-40...130°C şi sunt utilizate în diverse
ramuri ale construcţiilor de maşini, de
aparate şi în aviaţie.
E senţa invenţiei constă în aceea că
lubrifiantul consistent include ulei din
seminţe de rapiţă în calitate de mediu
dispersional, săpun de litiu al acidului
12-oxistearic, ameliorator al indicelui de
viscozitate (I.V.), aditiv antioxidant,
având următorul conţinut de ingrediente
( % mas.):
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(21) 96-0235
(22) 23.05.1996
(71) (73) Asociaţia de Producţie “AROMA”, MD
(72) Cozub Gheorghe, Solonari Andrei, Baraboi Boris, Perova A lexandra, Doruc
Ludmila, Storojenco Anatolie, MD
(54) B ău tu ră d e tip b ra n d y
(57) Invenţia se referă la industria vinului,
lichiorului şi votcii, în special la o compo
ziţie de băuturi tari de tip brandy.
Băutura conţine (dai la 1000 dai de
cupaj): alcool etilic rectificat de purificare
superioară - 250-260, distilat de vin
pentru coniac de 3 ani - 200-220, extract
de stejar - 30-35, caramel -1-3, sirop de
zahăr de 81% - 14-16, acid citric - 0,250,30 kg, apă dedurizată - restul.
Rezultatul tehnic constă în crearea unei
noi băuturi tari cu aromă specifică şi gust
armonios.

ulei din seminţe de răpită
80,3...84,3
săpun de litiu al acidului
12-oxistearic
11...15
ameliorator I.V. Poliizobutilenă
P-20
3,7...4,1
aditiv antioxidant Naftam-2 0,6... 1,0.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
îmbunătăţirea proprietăţilor reologice şi
de rezistentă la presiune şi uzură ale
lubrifiantului, care posedă sarcini înalte
de gripare (P ~ = 790 N) şi de sudare
(Psud = 2000 N), precum şi un indice înalt
de gripaj (Igy = 43,5), condiţionate de fap
tu l că lu b rifia n tu l con ţin e ulei din
seminţe de răpită.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Plastical grease
The invention relates to the lubrificants
materials applied for the lubrication of
d ifferen t frictio n u n its w ork in g at
-40...130° C in the different machinery,
instrument engineering and aviation
branches.
The summary of the invention consists in
the fact that in the plastical grease con
taining as dispersion medium the veg
etable oil, lithium soap of 12-oxistearic
acid, V.I. improver, oxidation inhibitor,
the vegetable oil of the rape seeds is used
at the follow ing components relation
(mass %):
rape seeds oil
80,3...84,3
lithium soap of
12-oxistearic acid
11...15
V.I. improver
Polyisobutylene P-20
3,7 ...4,1
oxidation inhibitor
Naphtam-2
0,6 ...1,0.
The technical result of the invention con
sists in the improvement of the rheologi
cal, antiwearing and antiscoring proper
ties of the plastical grease that is pro
vided by presence of the rape seeds in its
composition which possesses a high grip
ing load (Pgr= 790 N), welding load (Pw
= 2000 N) and high score index (Ig = 43,5).

Revendicări: 1
*
*

(54)
(57)

S tron g d rin k o f typ e B ran d y
The invention relates to the wine-making
and liqueur-vodka industry, particularly,
to one of compositions of strong drinks of
type Brandy.
The strong drink containes (dal on 1000
dal of blending): ethylic alcool, rectificated, of high purification - 250-260, the
alcool of cognac,endurance of 3 years 200-220, oak-extract - 30-35, sugarplum
-1-3, sugar sirup 81% -14-16, citric acid
- 0,25-0,30 kg, the rest is the softed wa
ter.
The technical result consists in the new
srtong drink production having a specific
aroma and harmonized taste.
Claims: 1

(11) 780 (13) F1
(51) C 12 G 3/06
(21) 96-0236
(22) 11.07.1996
(71) (73) Asociaţia de Producţie “AROMA”, MD
(72) Cozub Gheorghe, Solonari Andrei, Baraboi Boris, P erova A lexandra, Doruc
Ludmila, Storojenco Anatolie, MD
(54) C om p oziţie de ra ch iu
(57) Invenţia se referă la industria lichiorului
şi votcii, în special la o compoziţie de
băuturi tari.

Claims: 1

(11)
(51)

*

779 (13) FI
C 12 G S/06
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Rachiul conţine (kg la 1000 dal de cupaj):
zahăr - 29,5-30,5, acid citric - 0,29-0,31
şi soluţie hidroxil-alcoolică - restul.
Rezultatul tehnic constă în crearea unei
noi compoziţii de rachiu cu gust moale.

(54)
(57)

Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Composition of vodka
The invention relates to, liqueur-vodka
industry, particularly, to one of vodka
composition.
The vodka composition containes (kg on
1000 dal of mixture): sugar - 9,5-30,5,
citric acid - 0,29-0,31, water-alcool mix
ture - the rest.
The technical resu lt consists in the
obtaing of vodka compozition having a
softed taste.

Selective medium for separation of
S trep tococcu s bacteries
The invention relates to the medical mi
crobiology, particularly, to themicroorganismes cultivation mediums and may be
applied in the laboratory practice for
Streptococcus separation.
The selective medium contains (g/1): the
fermentative hydrolyzate of human blood
erythrocytes -18, food yest extract - 5,0,
a-glutamin - 0,25, sodium chloride - 3,0,
sodium acetate - 1,0, disubstituted so
dium phosphate - 7,25, naphthalidenthiosemicarbasidatopyridine of copper 0,0008-0,002 and the distilled water - the
rest.
The technical result of the invention con
sists in the rising of the nutritive medium
selectivity.
Claims: 1

Claims: 1

(11) 781 (13) B1
(51) C 12 Q 1/04; C 12 R 1/46
(21) 95-0233
(22) 19.04.1995
(71) (73) Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie “N. Testemiţanu” din Repub
lica Moldova, MD
(72) Prisacari Viorel, Ciaica Tatiana, Plop
Tatiana, Ţapcov Victor, Samusi Nina,
MD
(54) Mediu selectiv de indentificare a
bacteriilor din genul S trep tococcu s
(57) Invenţia se referă la microbiologia medi
cală, în special, la mediile pentru culti
varea m icroorganism elor şi poate fi
utilizată în practica de lobarator pentru
izolarea streptococilor.
Mediul selectiv include (gd): hidrolizat
ferm entativ al eritrocitelor sângelui
omului - 18, extract de drojdii - 5,0, aglutamină - 0,25, glucoză - 2,5, clorură de
sodiu - 3,0, acetat de sodiu - 1,0, hidrogenofosfat de sodiu - 7,25, naftalidentiosemicarbazidatopiridincupru - 0,00080,02 şi apă distilatătă - restul.
Rezultatul tehnic constă în majorarea
capacităţii selective a mediului nutritiv.

(11) 782 (13) FI
(51) C 12 Q f/04
(21) 96-0054
(22) 12.03.1996
(71) (73) Centrul de Patologie al Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Gheorghiţa Teodor, Bortă V asile, Anghel
Rita, MD
(54) Reactiv pentru indicarea reductazei
microbilor
(57) Invenţia se referă la microbiologie, şi
anume la reactivii pentru indicarea
reductazei microbilor.
Esenţa invenţiei constă în aceea că reac
tivul pentru indicarea reductazei micro
bilor conţine substratul şi purtătorul
substratului, totodată în calitate de
substrat reactivul conţine telurit de
potasiu, iar în calitate de purtător al
substratului, amidon, gelatină şi soluţietampon fosfatic cu pH 8,0, în următorul
raport al ingredientelor (mg/ml):
telurit de potasiu
7,5-12,5
amidon
20,0-30,0
gelatină
7,5-12,5
soluţie-tampon fosfatic,
pH 8,0
restul.
Revendicări: 1

Revendicări: 1

*
*

*

(54)
*
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(57)

wire pickling solution for wire drawing.
The summary of the invention consists in
the fact that a solution is utilized com
prising ( mass % ):
hydrochloric acid
10....25
boric acid
1,8....2,5
oxalic acid
0,03....0,06
borax
0,01...0,05
water
the rest.
The pickling process runs at a relatively
low temperature (10...25°C) within 5-26
min and with the formation on the pickled steel wire surface of an antifrictional
and passive film, oxidation resistive in
the storage period.
The utilization of the solution permits to
decrease the heat consumption.

The invention relates to the microbiology
and can be used for the microbes reduc
tase indication.
The summary of the invention consists in
the fact, that the microbes reductase in
dication reagent contains the substrate
and the substrate carrier, at the same
time the reagent contains potassium tel
lurite as a substrate, but as a substrate
carrier the reagent contains starch,
gelatine and phosphate buffer with pH
8,0 with the following ingredient relation
(mg/ml):
potassium tellurite
7,5-12,5
starch
20,0-30,0
gélatine
7,5-12,5
phosphate buffer solution
pH 8,0
the rest.

Claims: 1

Claims: 1
(11) 784 (13) F1
(51) F 0 1 K 25/06,23/04
(21) 95-0258
(22) 12.08.1993
(31) 07/929433
(32) 14.08.1992
(33) US
(71) MILLENIUM TECHNOLOGIES, INC.,
US
(72) KAKOVITCH Thomas, US
(73) MILLENIUM RANKINE TECHNOLO
GIES, INC a Delaware Corporation, US
(85) 12.04.1995
(86) 12.08.1993, PCT/US92/07462
(87) 03.03.1994, WO 94/04796
(54) Procedeu de transformare a ener
giei termice în energie mecanică şi
dispozitiv pentru realizarea lui,
procedeu de sporire a entalpiei şi a
co eficien tu lu i de com prim are a
vaporilor de apă
(57) Se propune un procedeu şi un dispozitiv
de transformare a energiei termice în
energie mecanică cu eficacitate mare. In
conformitate cu acest procedeu energia
termică se transmite lichidului funcţio
nal în rezervor 12, ceea ce conduce la
transformarea lichidului funcţional în
vapori, apoi lichidul funcţional se debi
tează în faza de vapori în dispozitiv 16,
de exemplu, în generator 1, pentru a
transform a această energie în lucru
mecanic. Lichidul funcţional este apoi
returnat ciclic în rezervor 12. Pentru a
m ări efica cita tea acestui proces, în
lichidul funcţional din rezervor 12 se
adaugă gaz ( de exemplu He), masa mo-

(11) 783 (13) F1
(51) C 23 F 1/28; C 23 D 3/00
(21) 96-0378
(22) 09.12.1996
(71)(72)(73) Zaguralischi Mihail, Radcenco
Iurie, MD
(54) Soluţie pentru decaparea oţelului
(57) Invenţia se referă la domeniul de curăţire
chimică a suprafeţei oţelului de ţunder şi
rugină, în special la decaparea sârmei de
oţel pentru trefilare.
Esenţa invenţiei constă în utilizarea
soluţiei cu următorul conţinut (% mas.):
acid clorhidric
10...25
acid boric
1,8...2,5
acid oxalic
0,03...0,06
borax
0,01...0,05
apă
restul.
Decaparea decurge la temperaturi rela
tiv scăzute, de 10...25°C, timp de 5...26
min cu formarea pe suprafaţa decapată
a sârmei de oţel a unei pelicule antifricţionale şi rezistentă la oxidare în
perioada păstrării uzinale.
Utilizarea soluţiei permite reducerea
consumului de energie termică.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Steel pickling solution
The invention relates to the steel surface
chemical descaling and derusting, par
ticularly to the compositions of the steel
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leculară a căruia nu este mai mare decât
masa moleculară a lichidului funcţional.
Acest gaz este apoi separat de lichidul
funcţional în afara rezervorului.
Efectul tehnic constă în mărirea entalpiei
reale, a valorilor coeficientului de compri
mare şi dilatare a lichidului funcţional.
Revendicări: 15
Figuri: 10
*
*
(54)

(57)

*

A m eth od and apparatus fo r con vert
in g h ea t e n e rg y to m e ch a n ica l e n 
e rg y w ith g rea ter e ffic ie n cy
According to the method, heat energy is
applied to a working fluid in a reservoir

12 sufficient to convert the working fluid
to a vapor and the working fluid is passed
iti vapor form to means 16 such as a gen
erator for converting the energy therein
to mechanical work. The working fluid is
then recycled to the reservoir 12. In or
der to increase the efficiency of this pro
cess, a gaz (H e) having a m olecular
weight no greater then the approximate
molecular weight of the working fluid is
added to the working fluid in the reser
voir 12 and separated from the working
fluid downstream from the reservoir.
Claims: 15
Fig.: 10

Fig. 8
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embedded into supercharger.

(11) 785 (13) B l
(51) F 02 B 25/08,33/14
(21) 96-0098
(22) 02.04.1996
(71X72X73) Budico Nicolae, MD
(54) M otor c u a rd ere in tern ă în d o i tim pi
cu m işca re în sens op u s a p istoan elo r
(57) Invenţia se referă la construcţia motoa
relor şi poate fi utilizată în motoarele
monocilindrice în doi timpi cu mişcare în
sens opus a pistoanelor.
Motorul conţine un cilindru 3, în care este
plasat pistonul 6, unit prin bielă 7 cu
arborele cotit 2, şi un contrapiston 9, unit
cu arborele cotit prin intermediul tra ver
sei elastice 10 care este unită articulat cu
bielele 11. In partea inferioară a cilin
drului m otorului, coaxial cu el, este
plasat un compresor, pistonul 8 căruia
este fixat rigid la capătul pistonului 6, iar
traversa este executată elastică.
Rezultatul tehnic constă în realizarea
unui grad înalt de compresiune a ameste
cului carburant în cilindru cauzat de
acumularea dinamică a presiunii gazelor
datorită traversei elastice în ansamblu cu
acţiunea compresorului încorporat.

Claims: 1
Fig.: 1

Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*
(54)

(57)

*

T h e tw o-strok e in tern a l com b u stion
e n g in e w it h th e c o n v e r s e m o v in g
p iston s
The invention relates to the engine engi
neering and may be applied in the twostroke one-cylinder engines with the con
verse moving pistons.
The engine contains a cylinder 3, wherein
a piston 6 is being placed, linked by a con
necting rod 7 with a crankshaft 2, and a
cou n terpiston 9 connected w ith the
crankshaft by means of an elastic crossarm 10 which is hinged joined with the
connecting rods 11. In the lower part of
the cylinder coaxial is placed the super
charger, the piston 8 of which is fixed to
the end of the piston 6, and the cross-arm
is made elasticlly.
The technical result of the invention con
sists in increasing the compression ratio
of the fuel-aerial mixture in the cylinder
at the expense of the dynamical gass
pressure storage of the elastic cross-arm
in the conjunction with the action of the

(11) 786 (13) B1
(51) F 02 B 53/00
(21) 96-0130
(22) 16.05.1996
(71)(72)(73) Socolov Dumitru, Socolov Vitalie,
Socolov Ghenadie, Cuzneţova Lidia, MD
(54) M otor W ankel c u a rd e re in tern ă
(57) Invenţia se referă la construcţia de
maşini şi anume la construcţia motoa
relor cu ardere internă fără mecanism
bielă-manivelă şi arbore cotit.
Motorul Wankel cu ardere internă repre
zintă un rotor cilindric 5, un capăt al
căruia este instalat rigid pe arborele de
comandă 1, în interior pe axa acestuia
este amplasat un stator 3, care repre
zintă un disc imobil, instalat prin inter
mediul unui lagăr pe arborele de coman
dă, pe coardele căruia sunt amplasaţi în
mod rigid cilindri de lucru 4, fiecare pis
ton 9 al cărora este cuplat în mod articu-
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lat prin intermediul tijei 10 cu pârghia
balansată arcuită 12, un umăr al căreia
este m ontat articulat pe arborele de
comandă 1, iar al doilea umăr se sprijină
liber în mecanismul cu clichet arcuit 16
al rotorului 5, pentru transformarea
mişcării de translaţie a pistonului din
cilindru în mişcare de rotaţie a rotorului.
Statorul 3 conţine două grupuri de
cilindri.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
transformarea mişcării de translaţie a
pistoanelor din cilindri în mişcare de
rotaţie a rotorului fără folosirea mecanis
mului de bielă-manivelă.

O
§a
u
E)
&
3
Cb

tor and piston) represents a cylindrical
rotor 5, one end of which is rigid setted
on the main drive shaft 1, inside on the
axis thereof is disposed a stator 3, repre
senting a fixed d isk , setted on the main
drive shaft,of a bearing, on the chords of
which are rigid placed the force cylinders
4 the piston 9 of which is linked by means
of the rod 10 with the spring-loaded le
verage rocker 12, one arm of which is
linked on the main drive shaft 1, and the
second arm is free setted against the
spring-loaded ratchet-and-pawl gear 16
of the rotor 5 for the conversion of the
piston translational motion in the cylin
der into the main drive shaft rotary mo
tion, but the stator contains at least two
groups of cylinders.
The technical result of the invention con
sists in the transformation of the pistons
translational motion in the cylinders into
the rotary motion of the rotor without
using the crank mechanism.

Revendic&ri: 1
Figuri: 5
*
*
(54)
(57)

*

Wankel internal combustion engine
The invention relates to the engineering
industry, in particular to the axial crank
internal combustion engine manufactur
ing.
Wankel internal combustion engine (ro

Claims: 1
Fig.: 5

Fig. 3
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(11) 787 (13) F I
(51) G O I N 27/333
(21) 97-0047
(22) 13.02.1997
(71) (73) Universitatea de Stat din Moldova,
MD
(72) Revenco Mihail, Ursu Alexandru, Timco
Grigore, Gărbălău Nicolae, MD
(54) Compoziţie pentru membrana elec
trodului senzitiv la prezenţa ionilor
de dodecilsulfat
(57) Invenţia se referă la domeniul metodelor
fizico-chimice de analiză, şi anume la
determ inarea conţinutului ionilor de
dodecilsulfat în soluţii şi ape reziduale,
precum şi la confecţionarea electrozilor
cu membrane tip film senzitive la prezen
ţa ionilor de dodecilsulfat.
Esenţa invenţiei constă în faptul că în
com poziţia m em branei electrodulu i
senzitiv la prezenţa ionilor de dodecilsul
fat, ce include substanţă electroactivă,
solvent-plastifiant şi matrice din policlorură de vinii, în calitate de substanţă
electroactivă este introdus dodecilsulfatul benzoatului trinudear de crom(III),
iar ca solvent-plastifiant nitrobenzen şi
dioctilftalat în urm ătorul raport (%
mas.):
nitrobenzen
55
dioctilftalat
20. .. 25
clorură de polivinil
2 0. .. 25
dodecilsulfat de benzoat
trinuclear de crom(III)
(moVkg de
solvent-plastifiant)
IO'2 ... 10'3.
Substanţa electroactivă este stabilă, se
spală greu din membrană şi asigură buni
parametri de electrod. Ca rezultat se
măreşte durata de viaţă şi senzitivitatea
electrodului.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(54)

(57)

Com position o f the ion-selective
electrode membrane for dodecyl
sulfate ions determination
The invention relates to the physico
chemical analysis methods, in particular,
to the dodecylsulfate ions content deter-'
mination in the solutions and industrial
waters, as well the dodecylsulfate ion- se
lective electrodes production.
The summary of the invention consists in
th e fa ct that the trin u clea r chro-
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mium(III) benzoate dodecylsulfate is be
ing used as an electroactive substance in
the composition of the ion-selective elec
trode membrane for dodecylsulfate ions
determination, comprising electroactive
substance, the solvent-plasticizer and
polyvinylchloride polymeric matrix, and
as a solvent-plasticizer nitrobenzene and
dioctylphthalate is used with the follow
ing components relation ( mas. %):
nitrobenzene
55
dioctylphthalate
20...25
polyvinylchloride
20...25
trinuclear chromium(III)
benzoate dodecylsulfate
(mol^kg of the
solvent-plasticizer)
10‘2...10'3.
The electroactive substance is stable, it
is hardly washed out from the electrode
membrane and provides suitable elec
trode caracteristics. As a result the ser
vice life and the sensitivity of the elec
trode are being increased.
Claims: 1
Fig.: 2

(11) 788 (13) F I
(51) G01N3<yOO,3(V02
(21) 96-0067
(22) 20.03.1996
(71) (73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Duca Maria, Duca Gheorghe, Budeanu
Oleg, MD
(54) Procedeu de determinare a fitohormonilor
(57) Invenţia se referă la fiziologia plantelor,
şi anume la procedeele de determinare şi
separare a fitohormonilor.
Esenţa in ven ţiei constă în aceea că
procedeul de determinare a fitohormo
n ilor include extragerea, separarea
precipitatului de extract, evaporarea lui
ulterioară şi cromatografierea pe coloana
de 2 m x 4 mm cu 5% SE-30 DMCS
C rom oton W la tem peratura de 60240°C.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
determinarea simultană a mai multor
fitohormoni în aceeaşi probă şi efectu
area analizelor în decurs de 30 min.
Revendicări: 1

*

*
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(54)
(57)

Phytohormone determination met
hod
The invention relates to the plant physi
ology, and can be used for the hormones
determination and the separation the
reof.
The summary of the invention consists in
the fact, that the phytohormone determi
nation method includes the settling ex
traction and separation from the extract,
the subsequent evaporation thereof and
the column chromatography 2 m x 4 mm
of it with 5% SE-30 DMCS Cromoton W
at a temperature of 60-240°C.
The technical result of the invention con
sists in the simultaneous determination
of more than one phytohormones in the
same sample and the conduction of the
analyses within 30 min.

Scopul invenţiei este sporirea rapidităţii,
preciziei şi extinderea limitelor rezisten
ţelor reproduse.
Dispozitivul conţine borne 1-3, multirezistoare comandate de proporţie 4 şi 5
cu reducere la scară, divizor de tensiune
comandat 6, alcătuit din magazin coman
dat 7 şi imitator de rezistenţă comandat
8 în formă de stea cu o singură limită,
conectate în serie, şi amplificatoare ope
raţionale 9 şi 10. Imitatorul de rezistenţă
8 conţine magazin principal şi de înlocu
ire 11,12 şi bara comună 13.
Revendicări: 1
Figuri: 2
*
*
(54)
(57)

Claims: 1

(11) 789 (13) B1
(51) G 0 1 R 27/00
(21) 96-0364
(22) 25.10.1996
(30)* 4723972/09,25.07.1989, SU
(10)* Certificat de autor, nr. 1693564, SU
(71) (73) Institutul de Cercetări Ştiinţifice
“ELIRF S.A., MD
(72) Badinter Efim, Grişanov Ivan, Cem ov
Anatol, Zotov Sergiu, Torcunov Alexan
dru, MD
(54) Imitator de rezistenţă electrică
(57) Invenţia se referă la tehnica electrică de
măsurat.

F ig -1

38

*

Electrical resistance simulator
The invention relates to the electro-mea
suring engineering.
The purpose of the invention is the in
crease of the speed, accuracy and the ex
pansion of the reproduced resistances
limits.
The device contains the terminals 1-3,
the controllable scale multiresistors 4
and 5, and the controllable voltage di
vider 6, made in the form of the conse
quently connected controllable box 7 and
the controllable monolimited star-shaped
resistance simulator 8 and the opera
tional amplifiers 9 and 10. The resistance
simulator 8 contains the basic and re
placeable boxes 11, 12 and the common
bus 13.
Claims : 1
F ig .: 2
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(11) 790 (13) B l
(51) G 0 1 R 27/00
(21) 96-0367
(22) 25.10.1996
(30)* 4723971/09, 25.07.1989, SU
(10)* Certificat de autor, nr. 1688190, SU
(71) (73) Institutul de Cercetări Ştiinţifice
“ELIRI” S.A., MD
(72) Badinter Efim, Grişanov Ivan, Cem ov
Anatol, Zotov Sergiu, Torcunov Alexan
dru, MD
(54) M ăsură a co n d u ctib ilită ţii e le ctrice
(57) Invenţia se referă la tehnica electrică de
măsurat, şi anume la măsura conducti
bilităţii electrice.
Scopul invenţiei este extinderea limi
telor, sporirea numărului şi a preciziei
conductibilităţilor reproduse.
Dispozitivul conţine o bornă 0, prima, a
doua, a treia şi a patra borne 1, 2, 3, 4,
ecrane interior şi exterior 5 şi 6, comuta
tor de limite 7, multirezistor comandat de
proporţie 8, cutii de conductanţe princi
pală şi suplimentară, care alcătuiesc
convertizorul analogic-numeric 9, organ
de repetare de tensiune 10, bornă supli
mentară 11. Ansamblul de blocuri şi
legături introdus face posibilă realizarea
scopului propus.
Revendicări: 2
Figuri: 4

(11) 791(13) F1
(51) G 03 C IV 24; C 25 C V 24
(21) 96-0017
(22) 30.01.1996
(71) (73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Covaliov Victor, Covaliova Olga, Chirienco Ana, MD
(54) P ro ce d e u d e ex tra g ere a argin tu lu i
d in m ateriale fo to se n sib ile tratate
în prea la b il
(57) Invenţia se referă la procedeul de extra
gere a argintului, în special, din pelicu
lele tratate şi developate, hârtiile fotogra
fice şi din alte materiale, care se utilizea
ză în industria fotografică şi roentgenoscopie, fiind tratate cu reactivi chimici.
Esenţa invenţiei constă în aceea că
procedeul de extragere a argintului din
materiale fotosensibile include tratarea
lor cu reactivi chimici, introducând faza
de dispersie cu separarea ulterioară a
precipitatului prin decantare, unde în
calitate de reactiv se foloseşte peroxidul
de hidrogen, iar în calitate de fază de
dispersie, magnetita dispersată, luate în
raportul de m asă 1: (5-10), procesul
desfăşurându-se la o temperatură de 50-

*
*
(54)
(57)

*

C on d u cta n ce m easure
The invention relates to the electrical
measuring engineering, namely to the
conductance measures.
The purpose of the invention is the in
crease of the limits, quantity and preci
sion of the reproduced conductances.
The device contains a terminal 0, the
first, second, third and fourth 1,2,3 and
4 terminals, indoor and outdoor screens
5 and 6, a limit switch 7, the controllable
scale m ultiresistor 8, the basic and
supplementary conductance boxes, form
ing the analog-to-digital converter 9, a
tension follower 10, a supplementary ter
minal 11.
The introduced set of units and couplings
allows to ensure the attainment of the
raised purpose.
Claim s: 2
Fig. :4
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70°C cu lichefiere magnetică a mediului
dispers cu tensiunea de 1200-1500 Oe pe
corpurile cauciucate sferice dinferomagnet, com puse din hexaferit de bariu
sintetizat, magnetizat până la saturaţie.
Cele mai bune rezultate se obţin la
utilizarea soluţiei de peroxid de hidrogen
de 7-10%.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
accelerarea procesului de oxidare a
compuşilor argintului şi intensificarea
schimbului de masă.

the fact that the process for silver recov
ery from the exhausted photographic ma
terial includes the reagent treatment
thereof by introducing the disperse phase
with the subsequent sediment separa
tion, wherein hydrogen peroxide and the
dispersed m agnetite are used as re 
agents, taken in mass relation 1 : (5-10),
the process is carried out at a tempera
ture of 50-70°C with the magneto-lique
faction of the disperse medium by the su
perposition of the alternating electro
magnetic field with the intensity of 12001500 Oe on the ferromagnetic gummed
spherical bodies comprised of sintered
barium hexaferite magnetized till the
saturation. The best results are reached
at the introducion of 7-10 % hydrogen
peroxide solution.
The technical result of the invention con
sists in the acceleration of the silver con
taining compounds oxidation process and
the mass transfer increase.

Revendicări: 2
*
*
(54)
(57)

*

Process for silver recovery from the
exhausted photographic material
The invention relates to the silver recov
ery, mainly from the exhausted and de
veloped X-ray and fluorographic films,
photographic paper and other photo
graphic materials by means of chemical
reagent treatment thereof.
The summary of the invention consists in

Claims: 2

♦

ÎN ATENŢIA TUTUROR CELOR INTERESAŢI!
re d a c ta re a m a te r ia le lo r cererii de b r e v e t de in v e n 
ţie se e fe c tu e a ză con form R e g u la m e n tu lu i d e a p li
care a L e g ii n r. 4 6 1 /1 9 9 5 p riv in d b re v e te le de in v e n ţie care
e ste accesibil p u b licu lu i la b ib lio teca A G E P I .
P u te ţi d ev e n i ch ia r p o seso ru l u n u i e x e m p la r . C o s tu l - 4 lei.

40

Lista brevetelor de invenţie
eliberate în luna iunie 1 9 9 7
Se publică următoarele date: numărul brevetului, clasele conform
Clasificării Internaţionale a Brevetelor, numărul depozitului, data
depozitului, numărul BOPI în care s-a publicat cererea de înregistrare

(11) Nr
brevet

(13) Codul
tipului de
document

l
597

2
G2

598

C2

599

C2

600
601

C2
C2

602

C2

603
604
606
608

G2
C2
C2
G2

609
610
611
612
613
614
615
617

G2
C2
G2
G2
G2
G2
G2
C2

618
620
621
622
623
624
V .625
^626
\ / 6 2 7.
628
629
630
631
632
633

G2
C2
G2
C2
C2
C2
G2
G2
G2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

(51) Clase

(21) Nr
depozit

(22) Data
depozit

(41) Nr
BOPI

3
A 01 C 1/00
A 0 1 N 37/02
A 61 B 17/56
A 61 B 17/58
A 61 B 17/56
A 61 B 17/58
A 61 B 19/02
A 61 K 31/00
A 61 K 31/155
A 61 K 31/00
A 61 K 31/155
A 61 K 31/725
A 6 1 K 35/78
B 25 B 21/02
B 60 L 11/12
B 60 K 6/02
B 60 T 8/00
B 64 C 27/04
B 65 D 19/00
C 04 B 28/14
C 07 D 271/10
C 12 N 1/12
C 12 N 1/20
C 12 N 1/20
C 12 Q 1/04
C 12 N 5/00
C 12 Q 1/04
C 12 S 8 02
F 16 H 15/52
G 01N 1 1 /1 0
G 01 R 19/00
H 0 1 H 85/30
H 01 L 21/205
H 01 L 21/205
A 0 1 H 5/08
A 01 H 5/08
A 01 H 5/08
A 01 H 5/08
A 01 H 5/08
A 01 H 5 08

4
96-0044

5
28.02.1996

6
11/1996

95-0051

21.12.1994

11/1996

95-0208

06.03.1995

11/1996

96-0045
95-0299

29.02.1996
18.07.1995

11/1996
11/1996

95-0365

06.10.1995

11/1996

95-0319
95-0246
95-0327
94-0236

04.09.1995
10.05.1995
10.07.1995
05.07.1994

11/1996
11/1996
11/1996
13/1996

96-0015
95-0331
96-0077
96-0086
94-0051
94-0262
95-0038
95-0317

26.01.1996
10.07.1995
21.03.1996
09.04.1996
24.02.1994
07.09.1994
26.12.1994
28.08.1995

11/1996
11/1996
11/1996
11/1996
11/1996
11.1996
11/1996
11/1996

95-0418
95-0209
95-0442
95-0335
96-0046
95-0012
93-0066
94-0004
94-0257
96-0041
96-0042
96-0043
95-0437
96-0051
96-0057
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14.12.1995
11/1996
06.03.1995
11/1996
27.12.1995
11/1996
10.07.1995
11/1996
29.02.1996
11/1996
08.12.1994
11/1996
21.11.1993
'■ 11/1996
13.01.1994
11/1996.
25.07.1994
11/1996
27.02.1996
12/1996
27.02,1996 • ' ” £181996’
27.02.1996
12/1996
19.12.1995
181996
21.02.1996
181996
27.02.1996
181996
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III. Mărci
Cereri de înregistrare

epozitele internaţionale înregistrate conform A ra n ja

D

m entului de la M adrid, la care Republica M oldova este

parte, se publică în lim bile franceză şi engleză în Buletinul O M P

de M ărci Internaţionale (“G azette O M P I des m arques in ternati
onales / W IP O G azette of International M a rk s”). B uletinul in 
clude atât datele bibliografice, cât şi reproducerile mărcilor şi lista
produselor/serviciilor şi este expus în biblioteca A G E P I, accesibil
publicului.

42

M D - B O P I 7/1997

LIST OF INID CODES
CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA
RELATING TO MARKS

CODURILE INID PENTRU
IDENTIFICAREA DATELOR
BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA MĂRCI
(111)
(116)
(151)
(156)
(170)
(180)
(186)
(210)
(220)
(310)

Numărul de ordine al mărcii
Numărul de ordine al mărcii reînnoite
Data de înregistrare
Data de reînnoire
Termenul prevăzut de valabilitate a înre
gistrării / reînnoirii
Data prevăzută de expirare a termenului
înregistrării / reînnoirii
Data prevăzută de expirare a reînnoirii
Numărul de ordine al depozitului
Data depozitului
Numărul de ordine al cererii iniţiale

(320) Data cererii iniţiale
(330) Ţara cererii iniţiale
(442) Data la care informaţia privind cererea
examinată a fost pusă la dispoziţia pub
licului
(450) Data la care informaţia privind înre
gistrarea a fost pusă, la dispoziţia publi
cului
(510) Lista produselor ş i/s a u serviciilor
(511) Indicarea claselor conform Clasificării
Internaţionale a Produseor şi Serviciilor
în scopul înregistrării mărcii (Clasificarea
de la Nisa)
(526) Disclamări
(531) Descrierea elementelor figurative ale
mărcii conform Clasificării Internaţi
onale a Elementelor Figurative ale Măr
cilor (Clasificarea de la Viena)
(540) Reproducerea mărcii
(551) Indicaţia că marca este colectivă, de
certificare sau de garanţie
(554) In d icaţia că m arca este trid im e n 
sională
<
(591) Indicarea culorilor revendicate
(646) Numărul şi data altor înregistrări înru
dite juridic
(730) Numele şi adresa solicitantului sau
titularului
(740) Numele şi adresa mahdatarului
(750) Adresa pentru corespondenţă
(791) Numele şi adresa licenţiatului(lor)
(800) Identificarea datelor conform Aranja
mentului de la Madrid şi Protocolului de
la Madrid.

(I ll)
(116)
(151)
(156)
(170)

Serial number of the registration
Serial number of the renewal
Date of the registration
Date of the renewal
Expected duration of the registration/renewal
(180) Expected expiration date of the registration/renewal
(186) Expected expiration date of the renewal
(210) Serial number of thé application
(220) Date of filing of the application
(310) Serial number assigned to the first ap
plication
(320) Date of filing of the first application
(330) State of the first application
(442) Date of making information available to
the public regarding the examined appli
cation
(450) Date of making information available to
the public regarding the registration
(510) List of goods and/or services
(511) According to the International Classifi
cation of Goods and Services for the Pur
poses of the Registration of Marks (Nice
Classification)
(526) Disclaimer
(531) Description of the figurative elements of
the mark according to the International
Classification of the Figurative Elements
of Marks (Vienna Classification)
(540) Reproduction of the mark
(551) Indication to the effect that the mark is
, a collective mark, a certification mark or
a guarantee mark
(554) Three-dimensional mark
(591) Information concerning colors claimed
(646) Number and date of other legally related
registrations
(730) Name and address of the applicant or the
holder of the registration
(740) Name and address of the representative
(750) Address for correspondence
(791) Name and address of the licensee
(800) Identification of data related to the Mat
drid Agreement and Madrid Protocol
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(210) 004621
(220) 13.06.1995
(730) C om binatul de p rod u se alim entare
d in B ălţi, MD
Str. Kiev, nr.114, MD-3100, Bălţi,
Republica Moldova
(540)

(511X510)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

(210) 004845
(220) 01.09.1995
(730) S o c i e t a t e a M ix tă M o ld o -C e h ă A m erican ă “CEM A” S.A., MD
Str. Costiujeni, nr.14, MD-2019, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

(511X510)
29 - came, peşte, păsări şi vânat; concen
trate din came; fructe şi legume conser
vate, uscate şi fierte; jeleuri, dulciuri,
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă,
sago, surogate de cafea, făină şi produse
cerealiere, pâine; articole de patiserie
şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop din
melasă, drojdie, prafuri de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente); miro
denii; gheaţă alimentară;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi
grâne neincluse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe,
plante verzi şi flori naturale; furaje pen
tru animale, malţ;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(511X510)
32 - băuturi nealcoolice;
33 - băuturi alcoolice.

(210) 004846
(220) 05.09.1995
(730) SOCIETATEA CU RĂSPU N D E RE
L IM IT A T Ă ÎN T R E P R IN D E R E A
P R O D U C Ă T O A R E - DE C O M E R 
CIALIZARE “T R IP T IH ” , MD
Str. Feroviarilor, nr.131, MD-3100,
Bălţi, Republica Moldova
(540)

Triptih

(210) 004725
(220) 05.07.1995
(730) T h e S troh B re w e ry C om p a n y (an
A rizo n a co rp o ra tio n ), US
100 River Place, Detroit, Michigan
48207, Statele Unite ale Americii
(540)

(5U)(510)
21 - ustensile şi vase pentru menaj sau bucă
tărie (cu excepţia celor din metale preţi
oase sau placate); piepteni şi bureţi;
perii (cu excepţia pensulelor); materiale
pentru industria periilor; instrumente
şi materiale pentru întreţinerea curăţe

BULL
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(210) 004998
(220) 31.10.1995
(730) E.I. DU PO N T DE NEMOURS AND
COMPANY, US
1007 M arket Street, W ilm ington,
Delaware, 19898, Statele Unite ale
Americii
(540)

niei, bureţi metalici, sticlă brută sau
semifabricată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faian
ţă neincluse în alte clase;
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comer
ciale; administrare comercială, servicii
de birou;
40 - prelucrare de materiale.

AN TRO N

(210) 004913'
(220) 25.09.1995
(730) în t r e p r in d e r e a m ix tă "V ita n ta In travest” S.A., MD
Str. Uzinelor, nr. 167, MD-2036, Chişi‘ nău, Republica Moldova
(540)

»

0.5L

in iv

v v i v i w a x x t x i

i m : h i : k i . o m i .T

1 3 5 7 9 11

(210) 005276
(220) 18.03.1996
(730) F IR M A D E C E R C E T A R E , P R O 
DUCŢIE ŞI COM ERŢ “VISBU RG ”
S.R.L., MD
Str.Ion Creangă, nr.16, bloc 1, ap.l, MD2069, Chişinău, Republica Moldova
(540)

s i ' i - n . u J 11%

13 15 17 19 21 23 25 27 29 31.

(511X510)
33 - bere.

(210) 004996
(220) 27.10.1995
(730) NORGIPS AS, NO
Terkop N-3060 SVELVIK, Norvegia
(540)

NORGIPS
(511X510)
35 - închiriere de încăperi pentru publici
tate; organizare de expoziţii în scopuri
comerciale şi publicitare; studierea
opiniei publice (cercetări sociologice);
informaţie privind afacerile; consultaţii
profesionale în domeniul businessului;
stimulare în desfacerea produselor;

(511X510)
19 - materiale de construcţie nemetalice,
cornişe, plăci de tencuială prefabricate,
tencuială, ghips, m ortar şi ciment,
articole fabricate din tencuială, alabas
tru, ghips, ciment şi mortar.
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22 - fibre artificiale;
23 - tort şi fire din fibre artificiale.
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36 - vânzare de bunuri imobile (afaceri
imobiliare), servicii de audit;
42 - băi turceşti, agenţii matrimoniale,
asistenţă veterinară, aziluri de bătrâni,
exploatare de brevete; studierea proiec
telor, planurilor (cu excepţia celor care
ţin de afaceri); lucrări inginereşti (ex
pertiză); lucrări de proiectare (desen
industrial); încercare de materiale,
încercarea sondelor de petrol: cercetări
în bacteriologie, cercetări în genealogie,
' Cfercetări geologice, cercetări cosmice,
" cercetări în m ecanică, cercetări în
chimie, cercetări tehnice; proiectări de
construcţii; consultaţii de orientare
profesională, consultaţii în domeniul
construcţiei şi arhitecturii; consultaţii
în problemele ce ţin de documentele
secrete; consultaţii profesionale (fără
legătură cu conducerea afacerilor);
corespondenţă personală (corespondare, schimb), cabinete cosmetice, cli
nici particulare; masşj; lucrări de cadas
tru, deservire de dineuri,; nunţi etc.;
tutele; organizare de expoziţii, cu
excepţia celor comerciale şi publicitare;
organizare de întâlniri (cluburi de
.
•, întâlnire); am enajarea încăperilor;
■gestiunea afacerilor ce ţin de protecţia
drepturilor de autor; gardă personală;
agenţii de supraveghere.-nocturnă; sa
loane de coafură; traducere; Culegere de
..
texte; pepiniere de plante; închiriere de
locuinţe temporare; asistenţă medicală;
curatelă; închiriere de com putere;
'
închiriere de material pentru exploatări
agricole; închiriere de distribuitoare
•
automate;.închiriere de aparate pentru
cercetări ştiinţifice; selecţia persona
lului prin procedee psihotehnice; creşte■ re de animale; redactare de materiale
(texte); restaurante; asistenţă în cerce
tări judiciare; aprovizionare eu produse
alimentare; însoţire în societate; elabo
rare de programe pentru computere;
reportaje, cuvântări, mesaje, rapoarte;
: - , reportaje fotografice; lucrări de proiec■tare (construcţii), consultaţii în dome
niul construcţiilor; topografie; agenţii
de detectivi; servicii de desenatori
pentru ambalaje; agenţii de suprave
ghere nocturnă; fotografiere; analize
chimice; servicii juridice; servicii de
brevetare; băi publice; bufete, baruri;
design industrial; prospecţiuni geolo
gice; rezervare de hoteluri; rezervare de
pensiuni.

(210) .005558
(220) 25.06.1996
(730) A c ţio n e r n o e o b s c e s tv o z a cr â to g o
tipa “P rod resu rs-S V ” , RU
Sumscoi proezd, nr.4, bloc 3, 113208,
Moscova, Rusia
(540)

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

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

005585
01.07.1996
39600739
09.01.1996
DE
SUN MICROSYSTEMS, INC, US 2550 Garda Avenue, Mountain View,
California 94043-1100, Statele Unite ale
Americii
. ■■
(540)
■■■■;

JAVASOFT
(511X510)
09 - aparate şi in stru m en te ştiin ţifice
pentru investigaţie de laborator, apara
te şi instrumente navale, geodezice şi
electrice, (incluse în clasa 09); aparate
şi instrumente pentru tehnica în care
se aplică curent electric tare, în special
tehnica pentru transmitere, transfor
mare, păstrare şi comandă; aparate şi
instrumente pentru tehnica în care se
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imprimate de rezervă pentru compu
tere, circuite integrate; software pentru
computere, incluse în clasa 09, în special
sisteme operaţionale pentru computere;
programe pentru interfaţă grafică de
utilizare, interfeţe grafice de utilizare
pentru reţele computeriale; date înre
gistrate pe purtători magnetici de date;
procesoare centrale de com putere;
camere video de luat vederi şi micro
foane pentru aplicare în sistem ele
computeriale de comunicaţie şi siste
mele de conferinţe video; componente
semiconductoare, dispozitive electro
nice, magnetice şi optice de memorare,
discuri flexibile, discuri magnetice,
discuri optice, toate cu sau fără informa
ţie înregistrată pe ele; dispozitive
pentru protecţia datelor, micromodule
electrice conţinând microcircuite de
memorie, microprocesoare; aparataj,
cabluri de conexiune şi conectoare
pentru blocuri de prelucrare a datelor
şi aparatajului de telecom unicaţie;
extinctoare; aparate de proiectare;
aparate de m ărit; trepiede pentru
aparate fotografice, camere cinema
tografice de luat vederi şi camere video;
aparate şi maşini de imprimare, inclu
siv fotografice, electrostatice şi termice;
cabluri electrice, conductoare, fire şi
conexiuni pentru ele; dispozitive electri
ce de comutare, tablouri şi dulapuri de
distribuţie; aparate şi instrumente de
com andă pentru nave, în special,
aparate şi instrumente pentru efectua
rea măsurilor şi pentru transmiterea
ordinelor; dispozitive de telecomandă în
procesele tehnologice; maşini de oficiu
pentru cartele perforate; programe şi
sisteme operaţionale pentru computere,
în reg istra te pe p u rtă tori de date
computeriale; purtători de date de toate
tipurile cu program e com puteriale
înregistrate pe ele; sisteme compute
riale portative, constituite din sistem
operaţional, software de reţea şi utiliza
tor de programe; pelicule filmate; ace
pentru pick -upuri de înregistrări,
etuiuri şi genţi pentru aparatele şi
instrumentele sus-menţionate; fluiere
de semnalizare; fluiere de comandă
pentru câini; semne de prevenire a
stopării vehiculelor în caz de accidente;
îm brăcăm inte de p rotecţie pentru
scopuri de salvare, inclusiv încălţă
minte, îmbrăcăminte specială pentru
scopuri de salvare; ochelari de protecţie,

aplică curent electric slab, în special
pentru tehnica de telecomunicaţie, de
înaltă frecvenţă şi de comandă; electro
nică de uz casnic; aparate şi instru
mente fotografice, cu bandă, optice, de
cântărit, de măsurat, de semnalizare,
de comandă, de salvare şi didactice;
ciocane electrice de lipit; aparate elec
trice de sudare; fiare de călcat electrice;
îmbrăcăminte cu încălzire electrică;
brichete electrice pentru trabucuri şi
ţigări utilizate în vehicule; aparate
electrice de uz casnic pentru curăţat, în
special aspiratoare de praf, aparate de
lustruit parchetul, mecanisme electrice
pentru uşi; aparate pentru înregis
trarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului, imaginii şi datelor numerice;
purtători magnetici de date, înregistrări
pe purtători magnetici; casete; filme
video; jocuri video; televizoare şi apara
te de radio; camere video, magnetofoane
video şi player-e video, player-e pentru
discuri compacte; maşini pentru vân
zare automată şi mecanisme pentru
aparatele care declanşează prin intro
ducerea monedelor; aparate de încasat;
maşini de calcul; computere şi echipa
ment pentru prelucrarea datelor; echi
pament periferic pentru computere,
echipament pentru introducerea, extra
gerea, depozitarea şi transm iterea
datelor; maşini pentru contabilitate,
m aşini pentru emiterea conturilor;
program e şi baze de date pentru
computere; aparataj pentru computere,
software pentru computere, inclusiv
software pentru aplicare în domeniul
managementului de reţea şi sistem,
inclusiv pentru elaborarea altor softwa
re; aparataj pentru computere şi sistem,
inclusiv pentru elaborarea altor softwa
re; aparataj pentru com putere şi
software, inclusiv software computeriale pentru introducerea şi obţinerea
informaţiei prin reţelele Internet şi
Worldwide Web; aparataj pentru com
putere şi software computeriale pentru
realizarea accesului în sistemele Inter
net şi pentru utilizarea acestor sisteme;
aparataj pentru computere, în special
computere, centre de lucru, dispozitive
pentru discuri flexibile, imprimante,
basturi, mouse, manşe pentru compu
tere, inclusiv părţile lor, monitoare
pentru computere, dispozitive cu ecrane
de cristal lichid, blocuri pentru display,
plăcuţe imprimate, modeme, plăcuţe
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16 -

37 -

38 -

41 -

42-

scuturi şi măşti pentru muncitori;
aparate de respiraţie pentru scufundă
tori, inclusiv echipament de scafandru
uşor, centuri de salvare; flotoare pentru
înot şi scăldat; pompe incendiare; in
strumente de măsurat (transportoare);
întrerupătoare automate cu mecanisme
de ceasornic; dispozitive pentru diver
tisment, folosite în calitate de echipa
ment suplimentar pentru televizoare,
inclusiv automate pentru jocuri care
declanşează prin introducerea monede
lor, automate pentru vânzarea biletelor,
automate pentru cântărit, automate
bancare, maşini de fotografiat automa
te, inclusiv piese pentru produsele susnumite; materiale de imprimare, inclu
siv instrucţiuni şi documentaţie pentru
utilizatori, programişti şi operatori,
care se referă la computere şi software
înregistrate în reprezentare de maşină,
inclusiv pe discuri flexibile şi optice;
ghiduri, inclusiv cele privind tehnica
computerială şi software, şi programe
înregistrate pentru computere vândute
aparte;
materiale imprimante, inclusiv instruc
ţiuni şi documentaţie pentru utilizatori,
programişti şi operatori de computere;
îndrumare şi alte materiale imprimate
de însoţire, inclusiv pentru computere
si software computeriale;
servicii referitoare la aparatajulcomputerial şi software, în special, instalarea,
deservirea şi reparaţia sistemelor şi
reţelelor computeriale;
servicii on-line, în special, cu folosirea
tehnicii de calcul şi software-lor pentru
computere; transmitere electronică de
programe înregistrate pentru compu
tere prin reţeaua Internet, la Worldwide Web şi serviciile serverelor de reţea;
servicii de oferire a cutiei poştale
electronice; servicii de telecomunicaţie;
colectarea şi expedierea mesajelor;
transmiterea electronică de date prin
reţele globale de distribuire pentru
prelucrarea datelor, inclusiv Internet;
cursuri de instruire, inclusiv cele pentru
u tilizarea tehnicii com puteriale şi
software-lor;
acordare de programe computeriale în
reţelele de transmitere a datelor, în
special, în Internet şi Worldwide Web;
acordare de acces la bazele de date;
servicii consultative în domeniul tehni
cii computeriale şi software; înnoirea
software-lor; elaborare de software

pentru computere; închiriere de softwa
re pentru com putere; elaborare de
software pentru prelucrare de date;
închiriere de aparataj pentru prelucrare
de date; acordare de tim p pentru
utilizarea bazei de date; servicii consul
tative în dom eniul con figu ra ţiilor
sistemelor de transmitere a datelor
numerice şi vocale.

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

005637
24.07.1996
7^048,606
25.01.1996
US
DELL COM PUTER CORPORA
TION , a D ela w a re co r p o ra tio n , US
2214 W. Braker Lane, Suite D, Austin
Texas 78758-4053, Statele Unité ale
Americii

(540)

(511X510)
09 - computere şi componentele acestora,
dispozitive de memorare şi blocuri de
memorie pentru ele, în special, plache
te, blocuri de memorie suplimentare,
inclusiv plachete de memorie, microscheme, interfeţe pentru computere,
procesoare şi coprocesoare, modeme,
monitoare, echipament şi programe
pentru ele, dispozitive pentru preluc
rarea informaţiei, tastatură pentru
maşini de calcul, purtători magnetici şi
optici de informaţie, discuri, inclusiv
discuri flexibile şi rigide, discuri CDROM, winchester-e şi dispozitive pen
tru discuri, inclusiv cele CD-ROM şi cu
benzi, software, programe, inclusiv cele
de operaţiuni, dispozitive de citire pen
tru computere, inclusiv scanere, mijloa
ce audiovizuale de instruire, cabluri
electrice, mufe de ambreiaj, conectoare,
inclusiv cele liniare, dispozitive de citire
pentru computere, programe şi ghiduri
de utilizare şi instruire vândute împre
ună.
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(511X510)
09 - maşini de calcul, computere şi compo
nentele acestora, dispozitive de memo
rare şi blocuri de memorie pentru ele,
în special, plachete, blocuri de memorie
suplim entare, inclusiv plachete de
memorie, microscheme, interfeţe pen
tru computere, procesoare şi copro
cesoare, modeme, monitoare, echipa
ment şi programe pentru ele, dispo
zitive pentru prelucrarea informaţiei,
tastatură pentru m aşini de calcul,
purtători magnetici şi optici de infor
maţie, discuri, inclusiv discuri flexibile
şi rigide, discuri CD-ROM, winchestere şi dispozitive pentru discuri, inclusiv
cele CD-ROM şi cu benzi, software,
programe, inclusiv cele de operaţiuni,
dispozitive de citire pentru computere,
inclusiv scanere, mijloace audiovizuale
de instruire, cabluri electrice, mufe de
am breiaj, conectoare, inclusiv cele
liniare, dispozitive de citire pentru
computere, programe şi ghiduri de
utilizare şi instruire vândute împreună.

(210) 005638
(220) 24.07.1996
(730) D E L L C O M P U T E R C O R P O R A 
TION, a D elaw a re co rp o ra tio n , US
2214 W. Braker Lane, Suite D, Austin
Texas 78758-4053, Statele Unite ale
America
(540)

DELL
(511X510)
09 - maşini de calcul, computere şi compo
nentele acestora, dispozitive de memo
rare şi blocuri de memorie pentru ele,
în special, plachete, blocuri de memorie
suplim entare, inclusiv plachete de
memorie, microscheme, interfeţe pen
tru computere, procesoare şi coproce
soare, modeme, monitoare, echipament
şi programe pentru ele, dispozitive
pentru prelucrarea informaţiei, tasta
tură pentru maşini de calcul, purtători
m agnetici şi optici de inform aţie,
discuri, inclusiv discuri flexibile şi
rigide, discuri CD-ROM, winchester-e
şi dispozitive pentru discuri, inclusiv
cele CD-ROM şi cu benzi, software,
programe, inclusiv cele de operaţiuni,
dispozitive de citire pentru computere,
inclusiv scanere, mijloace audiovizuale
de instruire, cabluri electrice, mufe de
am breiaj, conectoare, inclusiv cele
liniare, dispozitive de citire pentru
computere, programe şi ghiduri de
utilizare şi instruire vândute împreună.

(210) 005642
(220) 25.07.1996
(730) A socia ţia N aţională d e Id en tifica re
A utom ată “EAN M OLDOVA” , MD
Str. M.Kogălniceanu, nr. 63, MD-2014,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

EAN f#
(5U)(510)
16 - hârtie, carton şi articole din aceste
m ateriale, neincluse în alte clase;
produse imprimate; articole de legătorie; fotografii, papetărie, materiale
adezive pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti plastici; pensu
le; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilei); materiale didac
tice şi intuitive (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaje
(neincluse în alte clase); cărţi de joc;
caractere tipografice; clişee tipografice,
toate produsele ce se referă la această
clasă;
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comer

(210) 005639
(220) 24.07.1996
(730) D E L L C O M P U T E R C O R P O R A 
TION, a D elaw are co rp o ra tio n , US
2214 W. Braker Lane, Suite D, Austin
Texas 78758-4053, Statele Unité ale
Ani'èricii'
(540)

D

&
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ciale; administrare comercială, servicii
de birou, toate serviciile incluse în
această clasă;
41 - educaţie, organizarea procesului de in
struire, divertisment, activitate spor
tivă şi culturală, toate serviciile incluse
în această clasă;
42 - serviciile de utilizare a codului liniar în
toate domeniile.

(511X510)
29 - fructe şi legume conservate, uscate,
fierte şi congelate; jeleuri, gemuri şi
dulceţuri;
30 - sosuri;
32 - băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri de
fructe, concentrate pentru fabricarea
băuturilor şi sucurilor de fructe.

(210) 005648
(220) 29.07.1996
(730) Ocean Spray Cranberries, Inc., a
Corporation organized and existing
under the law s o f the State of
Delaware, US
1 Ocean Spray Drive Lakeville-Middlebore, Massachusetts 02349, Statele
Unite ale Americii
(540)

(210) 005643
(220) 29.07.1996
(730) Ocean Spray Cranberries, Inc., a
Corporation organized and existing
under the law s of the State ,of
Delaware, US
1 Ocean Spray Drive Lakeville-Middlebore, Massachusetts 02349, Statele
Unite ale Americii
(540)

OCEAN SPRAY

CRAISINS

(511X510)
29 - fructe şi legume conservate, uscate,
fierte şi congelate; jeleuri, gemuri şi
dulceţuri;
30 - sosuri;
32 - băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri de
fructe, concentrate pentru fabricarea
băuturilor şi sucurilor de fructe.

(511X510)
29 - fructe şi legume conservate, uscate,
fierte şi congelate; jeleuri, gemuri şi
dulceţuri;
30 - sosuri.

(210) 005647
(220) 29.07.1996
(730) Ocean Spray Cranberries, Inc., a
Corporation organized and existing
under the law s o f the State of
Delaware, US
1 Ocean Spray Drive Lakeville-Middlebore, M assachusetts 02349, Statele
Unite ale Americii
(540)

(210) 005649
(220) 29.07.1996
(730) Ocean Spray Cranberries, Inc., a
corporation organized and existing
under the law s of the State of
Delaware, US
1 Ocean Spray Drive Lakeville-Middlebore, M assachusetts 02349, Statele
Unite ale Americii
(540)
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expoziţiilor; serviciile alim entaţiei
publice; hoteluri, moteluri de diferite
tipuri; livrarea mâncării fabricate la
domiciliu sau în camerele hotelelor;
îngrijire m edicală şi stomatologică,
igienică şi cosmetică; servicii veteri
nare; servicii de masaj; tabere turistice;
agenţii m atrim oniale; băi publice;
informaţii privind moda contemporană
şi dezvoltarea ei; servicii de orientare
profesională.

(511X510)
29 - fructe şi legume conservate, uscate,
fierte şi congelate; jeleuri, gemuri şi
dulceţuri;
30 - sosuri;
32 - băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri de
fructe, concentrate pentru fabricarea
băuturilor şi sucurilor de fructe.

(210) 005652
(220) 16.07.1996
(730) P u b lica ţia p e rio d ic ă “TRIO-ZAHAREN CO” I.I., MD
Str. L.Deleanu, nr.5, bloc 3, ap.7, MD2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 005663
(220) 01.08.1996
(730) S .R L . “VITO L” , MD
Str. I. Neculce, nr.12, bloc 1, ap.7, MD2039, Chişinău, Republica Moldova
(540)

orjlh/x
tJIEWIgHMg

(511)(510)
16 - hârtie, carton şi articole din aceste
m ateriale, neincluse în alte clase;
produse imprimate; articole de legătorie; fotografii, papetărie, materiale
adezive pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti plastici; pen
siile; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilei); materiale didac
tice şi intuitive (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaje
(neincluse în alte clase); cărţi de joc;
caractere tipografice; clişee tipografice;
toate produsele incluse în această clasă;
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comer
ciale; administrare comercială, servicii
de birou; toate serviciile incluse în
această clasă;
38 - telecomunicaţii; toate serviciile incluse
în această clasă;
41 - educaţie, organizarea procesului de
instruire, divertism ent, activitate
sportivă şi culturală; toate serviciile
incluse în această clasă;
42 - activitatea comerciala: cumpărarea şi
comercializarea produselor şi mărfu
rilor, materiei prime, materialelor şi
pieselor de completare; desenul indus
trial (servicii de designeri); engineering;
lucrări de proiectare; consultaţii profe
sionale (care nu tin de operaţiuni de
afaceri); servicii juridice; organizarea

VITOL
(511)(510)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi
igienice, substanţe dietetice pentru uz
medicinal, alimente pentru copii, plas
turi, materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare; dezinfectante;
substanţe pentru distrugerea anima
lelor dăunătoare, fungicide, erbicide;
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comer
ciale; administrare comercială, servicii
de birou;
36 - asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare;
;
37 - construcţie, reparaţie, servicii de insta
lare;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea călătoriilor.
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(210) 005665
(220) 02.08.1996
(730) T h e G illette C om pany, a D elaw are
C orporation, US
Prudential Tower Building, Boston,
Massachusetts 02199, Statele Unite ale
Americii
(540)

SATIN

C3
K

(540)

(511X510)
19 - com poziţii speciale de construcţie,
inclusiv ipsos special pentru montarea
plăcilor din ipsos şi carton, plăci de
tencuială prefabricate, panouri şi plăci
din ipsos.

C A RE

(5U)(510)
03 - p rod u se n em edicin ale de toaletă;
cosmetică; parfumuri; produse nemedi
cinale aplicate până la, pentru şi după
ras; preparate pentru păr; paste şi
p ra fu ri pen tru dinţi; săpunuri şi
şampoane de toaletă; preparate neme
dicinale pentru baie sau duş; prafuri de
talc; produse şi m ateriale pentru
depilare şi epilare; produse contra
transpiraţiei; articole de toaletă.

(210) 005677 '
(220) 06.08.1996
(730) SSANGYONG M O TO R COMPANY,
KR
Ssangyong Building 24-1, 2-ka JeoDong, Chung-ku, Seoul, Republica
Coreea
(540)

<3

n
n
CI
8
§»

(210) 005675
(220) 06.08.1996
(730) G e b r. K n a u f W estd eu tsch e G ip s
w erk e, DE
Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen/Ufr.,
Germania
(540)

(511X510)
12 - mijloace de transport pentru pasageri,
vehicule furgoane, furgonete, vehicule
cu destinaţie multiplă, vehicule spor
tive, autobuze, vehicule remorci, trac
toare, camioane, automobile de curse,
roţi de vehicule, motociclete, biciclete,
părţi şi fitinguri pentru toate produsele
sus-menţionate.

yWlFLOTT
(511X510)
02 - masticuri, chituri, inclusiv cele desti
nate pentru aplicarea pe plăci din ipsos
şi carton, plăci de tencuială prefabricate
şi la îmbinările dintre foi şi/sau plăci.

(210) 005688
(220) 05.07.1996
(730) B IFA BISKUVI VE G ID A SANAYII
ANONIM SIRKETI, T R
Eregli Yolu Uzeri Karaman, Turcia

(210) 005676
(220) 06.08.1996
(730) G eb r. K n a u f W estd eu tsch e G ip s
w e rk e, DE
Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen/Ufr.,
Germania
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(511X510)
05 - substanţe dietetice pentru uz medicinal,
alimente pentru copii;
29 - came, peşte, păsări şi vânat; concen
trate din carne; fructe şi legume conser
vate, uscate şi fierte; jeleuri, dulciuri,
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă,
sago, surogate de cafea, făină şi produse
cerealiere, pâine; articole de patiserie
şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop din
melasă, drojdie, prafuri de copt, sare,
m uştar, oţet, sosuri (condim ente);
mirodenii; gheaţă alimentară;
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comer
ciale; administrare comercială, servicii
de birou; «
42 - aprovizionare cu produse alimentare,
vânzare engros, vânzare cu amănuntul.

(511X510)
30 - biscu iţi, crecker, gofre, ciocolată,
prăjituri, gumă de mestecat, dulciuri,
batoane de ciocolată cu nuci, amestecuri
de nuci cu cacao, marshmallow, produse
cu glazură de ciocolată, carameluri şi
alte produse similare; aperitive uşoare
din produse cerealiere, dulciuri din
pastă de fructe, bezele.

(210) 005692
(220) 13. 08.1996
(730) S .R L . “D ILCO N ”, MD
Str. N. Dimo, nr. 29, bloc 3, ap. 31, MD2030, Chişinău, Republica Moldova
(540)

N
(210) 005728
(220) 23.08.1996
(730) M ars, In corp ora ted , US
6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883, Statele Unite ale Americii
(540)
. ..,

(511X510)
33 - white strong wine.

(210) 005699
: "
t
(220) 03.06.1996
v'
(730) S ocietatea cu ră sp u n d ere lim itată
“ OLENTINA” , MD
Str. Paris, 53, bloc 1, ap. 4, MD-2051,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: albastru, alb, gal
ben, roşu; verde, oranj, bleu, violet,
bruni!
--i
...
(511X510) .
29 - fructe, legume'şi cartofi, toate conser
vate, congelate, uscate, preparate şi
pregătite pentru consum, umpluturi sau
amestecuri pentru prepararea buca
telor; produse; finite sau semifabricate
şi produse 'sub formă de paste pentru
pâine, constituite mai întâi de:toate din
produsele sus-numite; plante uscate;
carne, peşte în stare ■proaspătă, con
gelată sau conservată, păsări şi vânat,
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produse marine; umpluturi sau ames
tecuri pentru prepararea bucatelor,
produse finite sau semifabricate, produse
sub formă de paste pentru pâine, consti
tuite, mai întâi de toate, din articolele
sus-indicate; supe; lapte, produse lactate,
şi anume unt, caşcaval, frişcă, iaurt,
brânză de vaci, zară, chefir, brânză dulce
de vaci cu nucşoare şi irişcă; umpluturi
sau amestecuri pentru prepararea buca
telor, bucate preparate sau semifabricate
şi produse sub formă de paste pentru
pâine, constituite mai întâi de toate, din
produsele sus-menţionate; băuturi având
în componenţa lor lapte; marmelade,
gem uri, m arinată de legum e con di
mentate, uleiuri şi grăsimi comestibile;
umpluturi şi amestecuri pentru prepa
rarea bucatelor, bucate preparate sau
semifabricate şi produse sub formă de
paste pentru pâine, constituite mai întâi
de toate din produsele sus-num ite;
produse alimentare finite preparate din
substanţe proteice, care simt suplimente
în formă de granule, pulberi sau texturată;
30 - făină, produse cerealiere, articole din
produse cerealiere folosite în alimentare,
orez, inclusiv în pachete pentru fiert, şi
fiert în prealabil sau deshidratat, paste;
paste făinoase; produse sub formă de
paste pentru pâine, bucate fabricate sau
semifabricate, aperitive uşoare, servite
între dejun, prânz şi cină (sandviciuri,
tartine), care conţin toate produsele sus
menţionate sau cu adăugarea cartofilor,
cărnii, peştelui, cărnii de pasăre, legu
melor, mirodeniilor; ceai, cafea, surogate
de cafea, cacao, băuturi din ciocolată,
produsele sus-numite în formă de con
centrate (lichide sau uscate), ca băuturi
finite pentru consumare, inclusiv amba
late (în pachete), de asemenea pentru
comercializare prin automate de comerţ,
m formă de suplimente sau umpluturi
pentru produse de patiserie şi cofetărie
şi umpluturi pentru articole de cofetă
rie, care includ toate produsele sus
menţionate; melasă, zahăr, miere, sosuri
(inclusiv condimente pentru salate), pro
duse de cofetărie nemedicinale; gheaţă,
glazură, îngheţată, articole din înghe
ţată, dulciuri congelate, pâine, torturi,
checuri, prăjituri, fursecuri, articole de
cofetărie, bomboane, caramele, deserturi,
zaharicale, ciocolată, articole din cioco
lată, u m plu tu ri pentru articole de
patiserie şi cofetărie şi umpluturi pentru

aperitive uşoare de cofetărie preparate
din produsele sus-menţionate.

(210) 005733
(220) 28.08.1996
(730) A m erica n H om e P ro d u cts C o r p o 
ra tion , US
Five Giralda Farms, Madison, New
Jersey, 07940-0874, Statele Unite ale Americii
(540)

LYM ELLE
(511X510)
05 - produse farmaceutice, inclusiv produ
se farmaceutice utilizate în terapia
feminină hormonală de substituire;
hormoni pentru scopuri medicinale.

(210) 005735
(220) 10.04.1996
(730) S ocieta tea p e a cţiu n i “F a b rica d e
co n se rv e 'F L O R E ŞTI”, MD
Str. M.Viteazul, nr. 3, MD-2800, Floreşti, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
29 - concentrate din came; fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte;
35 - p u b licita te, gestiu n ea a fa cerilor
comerciale; administrare comercială,
servicii de birou;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea călătoriilor;
42 - amenajarea magazinelor, realizarea
mărfurilor.
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Chişinău, Republica Moldova

(210) 005736
(220) 02.09.1996
(730) F E R R O S A N A /S, D a n is h P u b lic
L im ited C om pany, DK
Sydmarken 5,2860 Soborg, Danemarca
(540)

(540)

CONTABILUL
(511)(510)
16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi
articole din carton, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor);
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comer
ciale; administrare comercială, servicii
de birou;
42 - tipărire ofset, consultaţii în vederea
alegerii profesiei, consultaţii profesio
nale (care nu ţin de operaţiuni de afa
ceri), birouri pentru redactarea mate
rialelor (pregătirea către tipar).

MULTI-TABS
(511X510)
05 - ' produse farmaceutice, substanţe diete
tice pentru uz medicinal, vitamine şi
substanţe minerale, remedii naturale
pentru uz medicinal.

(210) 005737
(220) 03.09.1996
(730) în trep rin d erea de A rendă “COGÎLN IC” , MD
Str. Decebal, nr. 127, MD-4100, Cimişlia, Republica Moldova
(540)

IN

O
(210) 005741
(220) 03.09.1996
(730) F irm a “T atia n a ” SRL, MD
Str. M.Kogălniceanu, nr. 26, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

TELEOKO
(511X510)'
16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi
articole din carton, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor);
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comer
ciale; administrare comercială/servicii
de birou;
42 - tipărire ofset, consultaţii în ;»vederea
alegerii profesiei, consultaţii -profesio
nale (care nu ţin de operaţiuni de afa
ceri), birouri pentru redactarea mate
rialelor (pregătirea către tipar). ,

(511)(510)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) 005740
'(220) 03.09.1996
(730) F irm a “T atia n a ” SRL, MD
Str. M.Kogălniceanu, nr. 26, MD-2001,

(210) 005742
(220) 03.09.1996
(730) F irm a “T atia n a ” SRL, MD
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Str. M.Kogălniceanu, nr. 26, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova

de birou;
42 - tipărire ofset, consultaţii în vederea
alegerii profesiei, consultaţii profesio
nale (care nu ţin de operaţiuni de
afaceri), birouri pentru redactarea
materialelor (pregătirea către tipar).

(540)

f
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(210) 005745
(220) 14.08.1996
(730) B e re n tze n B re n n e re ie n G m bH &
C o., DE
R itterstrasse 7, 49740 Haselünne,
Germania
(540)

A n tre p re n o r
(511X510)
16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi
articole din carton, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor);
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comer
ciale; administrare comercială, servicii
de birou;
42 - tipărire ofset, consultaţii în vederea
alegerii profesiei, consultaţii profesio
nale (care nu ţin de operaţiuni de afa
ceri), birouri pentru redactarea mate
rialelor (pregătirea către tipar).

(210) 005743
(220) 03.09.1996
(730) F irm a “T atian a” SRL, MD
Str. M.Kogălniceanu, nr. 26, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 005752
(220) 09.09.1996
(730) K abu sh ik i K aisha M ik im oto (also
tradin g as K. M ik im oto & Co., Ltd.),
JP
5-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japonia
(540)

Observatorul
din Chişinău
$

(511X510)
16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi
articole din carton, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor);
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comer
ciale; administrare comercială, servicii

MIKIM.O
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33 - vinuri, băuturi alcoolice ţari, lichioruri;
băuturi alcoolice aromatizate din fructe.

(511X510)
14 - perle naturale, perle crescute artificial
şi imitaţii din perle; bijuterie şi articole
de bijuterie, inclusiv articole de bijut
erie din metale nobile şi perle, coliere
din perle.

(210) 005764
(220) 11.09.1996
(730) Reecham Group p.l.c., GB
Four New Horizons Court, Harlequin
Avenue, Brentford, M iddlesex TW8
9EP, Anglia
(540)
-. ■ '
1

(210) 005753
(220) 09.09.1996
(730) Kabuşhiki Kaisha Mikimoto (also
trading as K. Mikimoto & Co., Ltd.),
JP
5-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japonia
,r
(540)

AQUAFRESH PROTECT
(511X510)
03 - preparate nem edicinale de toaletă,
prafuri şi paste de dinţi, preparate
pentru clătirea gurii;
05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi
medicinale pentru uz uman;
10 - fire pentru curăţarea spaţiului interdentar;
21 - periuţe de dinţi;
30 - articole de patiserie şi cofetărie; pastile,
gume de mestecat.

(511X510)
14 - perle naturale, perle crescute artificial
şi imitaţii din perle; bijuterie şi articole
de bijuterie, inclusiv articole de bijute
rie din metale nobile şi perle, coliere din
perle.

(210) 005769
(220) 13.09.1996
(730) Asociaţia de Producţie “AROMA”,
MD
Str. Toma Ciorbă, nr. 38, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 005762
(220) 10.09.1996
(730) Bass P u b lic L im ited C om pan y, G B
High Street, Burton-on-Trent, Marea
Britanie
(540)

(591) Culori revendicate: negru, galben, ver
de.
(511X510)
32 - bere, bere neagră, bere lager/tare (ger
mană), bere neagră (tare); ape minerale
şi gazoase; băuturi aromatizate din
fructe;

(511X510)
33 - rachiu.
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V B tA D B S B J & lR lK S S

(210) 005771
(220) 10.09.1996
(730) în t r e p r in d e r e a d e p r o d u c e r e a
c o n s e r v e lo r n a tu ra le ”A g r o c o n serv it” S.A., MD
Str. Uzinelor, nr. 19, MD-2023, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

(540)

(511X510)
33 - divin.

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu,
verde.
(511)(510)
29 - came, peşte, păsări şi vânat; concen
trate din carne; fru cte şi legum e
conservate, uscate şi fierte; jeleuri,
dulciuri, compoturi; ouă, lapte şi produ
se lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comer
ciale; administrare comercială, servicii
de birou;
37 - con stru cţie, reparaţie, servicii de
instalare;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea călătoriilor;
42 - aprovizionare cu produse alimentare,
investigări şi elaborări ştiinţifice şi
industriale, în special pentru scopurile
industriei de construcţie.

(210) 005773
(220) 17.09.1996
(730) H A IT A I C O N F E C T IO N E R Y C O .,
LTD., K R
108-2, 5 KA, YANGPYUNG-DONG
YOUNGDEUNGPO-KU, SEOUL, Re
publica Coreea
(540)

HAITAI
(511)(510)
30 - cafea, ceai, cozonaci, pâine, articole de
patiserie şi cofetărie, îngheţată, miro
denii, cuişoare, prăjituri, biscuiţi, cara
mele, oţet, gofre.

(210) 005772
(220) 17.09.1996
(730) A S O C IA Ţ IA D E P R O D U C Ţ IE
“ARO M A” , MD
Str. Toma. Ciorbă, nr. 38, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova

(210) 005774
(220) 17.09.1996
(730) H A IT A I C O N F E C T IO N E R Y CO .,
LTD., K R
108-2, 5 KA, YANGPYUNG-DONG
YOUNGDEUNGPO-KU, SEOUL, Re
publica Coreea
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22101-3883, Statele Unite ale Americii

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru,
verde, galben, eafeniu-deschis.
(511)(510)
30 - făină, produse cerealiere, articole din
produse cerealiere folosite în alimen
tare, orez, inclusiv în pachete pentru
fiert, şi fiert în prealabil sau deshid
ratat, paste; paste făinoase; produse
sub formă de paste pentru pâine, bu
cate fa b rica te sau sem ifabricate,
aperitive uşoare, servite între dejun,
prânz şi cină (sandviciuri, tartine), care
conţin toate produsele sus-menţionate
sau cu adăugarea cartofilor, cărnii,
peştelui, cărnii de pasăre, legumelor,
mirodeniilor; ceai, cafea, surogate de
cafea, cacao, băuturi din ciocolată, pro
dusele sus-numite în formă de con
centrate (lichide sau uscate), ca băuturi
finite pentru consum are, inclusiv
ambalate (în pachete), de asemenea
pentru comercializare prin automate
de comerţ, în formă de suplimente sau
umpluturi pentru produse de patiserie
şi cofetărie şi umpluturi pentru articole
de cofetărie, care includ toate produ
sele sus-menţionate; melasă, zahăr,
miere, sosuri (inclusiv condimente pen
tru salate), prod u se de cofetărie
nemedicinale; gheaţă, glazură, înghe
ţată, articole din îngheţată, dulciuri
congelate, pâine, torturi, checuri,
prăjituri, fursecuri, articole de cofetă
rie, bomboane, caramele, deserturi,
zaharicale, ciocolată, articole din cioco
lată, umpluturi pentru articole de pati
serie şi cofetărie şi umpluturi pentru
aperitive uşoare de cofetărie preparate
din produsele sus-menţionate.

(210) 005775
(220) 16.09.1996
(730) S.A. “A g rofirm a CAHUL” , MD
MD-3917, Cotihana, Cahul, Republica
Moldova
(540)

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

(210) 005777
(220) 17.09.1996
(730) Mars, In co rp ora ted , US
6885 Elm Street, McLean, Virginia
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(511)(510)
30 - cafea, ceai, cozonaci, pâine, articole de
patiserie şi cofetărie, îngheţată, mirode
nii, cuişoare, prăjituri, biscuiţi, cara
mele, oţet, gofre.

a i

(540)

M D - BO P I 7/1997
(210) 005778
(220) 17.09.1996
(730) M ars, In corp ora ted , US
6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883, Statele Unite ale Americii
(540)

22101-3883, Statele Unite ale Americii
(540)

(511X510)
30 - făină, produse cerealiere, articole din
produse cerealiere folosite în alimen
tare, orez, inclusiv în pachete pentru
fiert, şi fiert în prealabil sau deshidra
tat, paste; paste făinoase; produse sub
formă de paste pentru pâine, bucate
fabricate sau semifabricate, aperitive
uşoare, servite între dejun, prânz şi cină
(sandviciuri, tartine), care conţin toate
produsele sus-menţionate sau cu adău
garea cartofilor, cărnii, peştelui, cărnii
de pasăre, legumelor, mirodeniilor; ceai,
cafea, surogate de cafea, cacao, băuturi
din ciocolată, produsele sus-numite în
form ă de concentrate (lich ide sau
uscate), ca băuturi finite pentru consu
mare, inclusiv ambalate (în pachete), de
asemenea pentru comercializare prin
automate de comerţ, în formă de supli
mente sau umpluturi pentru produse
de patiserie şi cofetărie şi umpluturi
pentru articole de cofetărie, care includ
toate produsele sus-menţionate; mela
să, zahăr, miere, sosuri (inclusiv condi
mente pentru salate), produse de cofe
tărie nemedicinale; gheaţă, glazură,
îngheţată, articole din îngheţată, dul
ciuri congelate, pâine, torturi, checuri,
prăjituri, fursecuri, articole de cofetărie,
bomboane, caramele, deserturi, zahari
cale, ciocolată, articole din ciocolată,
umpluturi pentru articole de patiserie
şi cofetărie şi umpluturi pentru aperi
tive uşoare de cofetărie preparate din
produsele sus-menţionate.

(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru,
bleu, galben, cafeniu-deschis.
(511)(510)
30 - făină, produse cerealiere, articole din
' produse cerealiere folosite în alimen
tare, orez, inclusiv în pachete pentru
fiert, şi fiert în prealabil sau deshidra
tat, paste; paste făinoase; produse sub
formă de paste pentru pâine, bucate
fabricate sau semifabricate, aperitive
uşoare, servite între dejun, prânz şi cină
(sandviciuri, tartine), care conţin toate
produsele sus-menţionate sau cu adău
garea cartofilor, cărnii, peştelui, cărnii
de pasăre, legumelor, mirodeniilor; ceai,
cafea, surogate de cafea, cacao, băuturi
din ciocolată, produsele sus-numite în
formă de concentrate (lichide sau us
cate), ca băuturi finite pentru consuma
re, inclusiv ambalate (în pachete), de
asemenea pentru comercializare prin
autom ate de com erţ, în form ă de
suplim ente sau um pluturi pentru
produse de patiserie şi cofetărie şi
umpluturi pentru articole de cofetărie,
care includ toate produsele sus-menţio
nate; melasă, zahăr, miere, sosuri
(inclusiv condimente pentru salate),
produse de cofetărie nemedicinale;
gheaţă, glazură, îngheţată, articole din
îngheţată, dulciuri congelate, pâine,
torturi, checuri, prăjituri, fursecuri,
articole de cofetărie, bomboane, cara
mele, deserturi, zaharicale, ciocolată,
articole din ciocolată, umpluturi pentru
articole de patiserie şi cofetărie şi
umpluturi pentru aperitive uşoare de
cofetărie preparate din produsele sus
menţionate.

(210) 005781
(220) 18.09.1996
(730) S.A. “FRIG O M AŞ” , MD
Str. Ştefan cel Mare, nr. 51, MD-3700,
Străşeni, Republica Moldova

(210) 005779
(220) 17.09.1996
(730) M ars, In corp ora ted , US
6885 Elm Street, McLean, Virginia
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(210) 005784
(220) 19.09.1996
(730) Institutul Naţional al Viei şi Vinu
lui, MD
Str. G renoble, nr. 128, M D -2019,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(540)

C

R A M

I

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

(511X510)
11 - aparate şi instalaţii frigorifice.

(210) 005782
(220) 18.09.1996
(730) SEIKO EPSO N K ABU SH IK I K AISHA (ALSO T RAD IN G AS SEIKO
EPSON CO RPO RATIO N ), J P
4-1 Nishishinjuku 2-Chome, Shinjukuku, Tokyo, Japonia
(540)

EPSON
(511X510)
09 - camere cifrate şi cărti-CD (discuri cu
înregistrări);
16 - benzi cu cerneală pentru imprimante,
panglici de ungere cu cerneală pentru
imprimante şi benzi de toner pentru
imprimante.
(511)(510)
25 - îmbrăcăminte, realizarea ei;
41 - educaţie, asigurarea procesului instruc
tiv;
42 - cazare temporară.

(210) 005783
(220) 19.09.1996
(730) Institutul Naţional al Viei şi Vinu
lui, MD
Str. G ren oble, nr. 128, M D -2019,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 005789
(220) 26.09.1996
(730) C olhozul-firm â agricolă “ValeaPerjei”, MD
s.Valea-Perjei, MD-6100, r-nul CeadârLunga, Republica Moldova

C O N A C

(511X510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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(210) 005786
(220) 18.09.1996
(730) Societatea pe acţiuni de instruire
şi producţie “BRĂŢARA DE AUR”
S A ., MD
Str. Răzeşilor, nr. 17, MD-2020, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

M D - BO P I 7/1997
(210) 005794
(220) 25.09.1996
(730) V ictoria B liuc, MD
Str. Alexandru cel Bun, nr. 2, bloc 1,
ap. 71, MD-6801, Ialoveni, Republica
Moldova
(540) " :

(540)

F

A E 1 E C

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

(210) 005797
(220) 30.09.1996
(730) F ruit o f the L oom , Inc., US
One Fruit of the Loom Drive, Bowling
Green, Kentucky, Statele Unite ale
Americii
(540)

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

(210) 005793
(220) 25.09.1996
(730) SOCIETE NATIONALE D ’EXPLO 
IT A T IO N IN D U S T R IE L L E D ES
TABACS ET ALLUM ETTES (SEITA), F R
53 QUAI D’ORSAY, 75347 PARISCEDEX 07, Franta
(540)

(511X510)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole
pentru acoperit capul.

(210) 005798
(220) 30.09.1996
(730) V icto ria B liu c, MD
Str. Alexandru cel Bun, nr. 2, bloc 1,
ap. 71, MD-6801, Ialoveni, Republica
Moldova
(540)

R E G I N A
K 0 P

(511X510)
34 - ţigări, tutun, produse din tutun, articole
pentru fumători, chibrituri, brichete.

0 / L fi B A

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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(210) 005799
(220) 30.09.1996
(730) Combinatul de vinuri şi coniacuri
din Bălţi, MD
Bd. Victoriei, nr. 49, MD-3101, Bălţi,
Republica Moldova
(540)
E V E N I N G
S T E A U A

cafea, surogate de cafea, ceai, muştar,
făină de ovăz (terci de ovăz), produse
de patiserie şi cofetărie, sosuri, condi
mente, zahăr.

(210) 005803
(220) 19.08.1996
(730) McDonald’s Corporation, US
One M cDonald’s Plaza, city of Oak
Brook, Illinois, 60521, Statele Unite ale
Americii
(540)

S T A R
DE

S E A R

X

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

FILET-O-FISH

(210) 005801
(220) 19.08.1996
, (730) MCDONALD’S CO RPO RATIO N , US
One M cDonald’s Plaza, city of Oak
Brook, Illinois, 60521, Statele Unite ale
Americii
(540)

(511)(510)
30 - sandvişuri (inclusiv sandvişuri prepa
rate din came, peşte, sau pasăre), pâine,
checuri, prăjituri, fursecuri, ciocolată,
cafea, surogate de cafea, ceai, muştar,
făină de ovăz (terci de ovăz), produse
de patiserie şi cofetărie, sosuri, condi
mente, zahăr.

(210) 005805
(220) 19.08.1996
(730) McDonald’s Corporation, US
One M cDonald’s Plaza, city o f Oak
Brook, Illinois, 60521, Statele Unite ale
Americii
(540)

(511X510)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole
pentru acoperit capul.

(210) 005802
(220) 19.08.1996
(730) MCDONALD’S CO RPO RATIO N , US
One McDonald’s Plaza, city of Oak
Brook, Illinois, 60521, Statele Unite ale
Americii
(540)

McCHICKEN
(5U)(510)
30 - sandvişuri (inclusiv sandvişuri prepa
rate din came, peşte, sau pasăre), pâine,
checuri, prăjituri, fursecuri, ciocolată,
cafea, surogate de cafea, ceai, muştar,
făină de ovăz (terci de ovăz), produse
de patiserie şi cofetărie, sosuri, condi
mente, zahăr.

ARCH DELUXE
(5U)(510)
30 - sandvişuri (inclusiv sandvişuri prepa
rate din came, peşte, sau pasăre), pâine,
checuri, prăjituri, fursecuri, ciocolată,
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(210) 005806
(220) 19.08.1996
(730) McDonald’s Corporation, US
One McDonald’s Plaza, city of Oak
Brook, Illinois, 60521, Statele Unite ale
Americii
(540)

(540)
ronau) McDonald

McMUFFIN
(511X510)
35 - servicii prestate de manageri în organi
zarea şi administrarea restaurantelor,
instituţiilor şi spaţiilor amenajate;
41 - instruirea persoanelor în management
şi administrare de restaurante, institu
ţii şi spaţii am enajate; pregătirea
materialelor instructive şi didactice în
domeniul managementului şi activităţii
restaurantelor, instituţiilor şi spaţiilor
amenajate;
42 - servicii referitor la/sau care ţin de
administrarea şi autorizaţia restau
rantelor şi a altor spaţii amenajate
pentru aprovizionarea cu alimente şi
băuturi preparate pentru consum;
prepararea şi vânzarea bucatelor în
afara localurilor; servicii în vederea
proiectăm, construcţiei, aprovizionării
cu utilaj şi activităţii acestor restau
rante, instituţii şi spaţii amenajate.

"gPJR^IBlB&a.Z&lREES

(511X510)
30 - sandvişuri (inclusiv sandvişuri prepa
rate din came, peşte, sau pasăre), pâine,
checuri, prăjituri, fursecuri, ciocolată,
cafea, surogate de cafea, ceai, muştar,
făină de ovăz (terci de ovăz), produse
de patiserie şi cofetărie, sosuri, condi
mente, zahăr.

(210) 005808
(220) 19.08.1996
(730) McDonald’s Corporation, US
One M cDonald’s Plaza, city of Oak
Brook, Illinois, 60521, Statele Unite ale
Americii
(540)

QUARTER POUNDER
(210) 005811
(220) 28.08.1996
(730) McDonald’s Corporation, US
One M cDonald’s Plaza, city of Oak
Brook, Illinois, 60521, Statele Unite ale
Americii
(540)

(611X510)
30 - sandvişuri (inclusiv sandvişuri prepa
rate din came, peşte, sau pasăre), pâine,
checuri, prăjituri, fursecuri, ciocolată,
cafea, surogate de cafea, ceai, muştar,
făină de ovăz (terci de ovăz), produse
de patiserie şi cofetărie, sosuri, condi
mente, zahăr.

HAPPY MEAL
(511)(510)
35 - servicii prestate de manageri în organi
zarea şi administrarea restaurantelor,
instituţiilor şi spaţiilor amenajate;
41 - instruirea persoanelor în management
şi administrare de restaurante, institu
ţii şi spaţii am enajate; pregătirea

(210) 005810
(220) 28.08.1996
(730) McDonald’s Corporation, US
One M cDonald’s Plaza, city of Oak
Brook, Illinois, 60521, Statele Unite ale
Americii
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(210) 005816
(220) 09.10.1996
(730) C oop era tiv a “FO TO N ”1, MD
Str. Grenoble, nr. 130, bloc 1, MD-2019,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

materialelor instructive şi didactice în
domeniul managementului şi activităţii
restaurantelor, instituţiilor şi spaţiilor
amenajate;
42 - servicii referitor la/sau care ţin de admi
nistrarea şi autorizaţia restaurantelor
şi a altor spaţii amenajate pentru apro
vizionarea cu alimente şi băuturi prepa
rate pentru consum; prepararea şi vân
zarea bucatelor în afara localurilor; ser
vicii în vederea proiectării, construcţiei,
aprovizionării cu utilaj şi activităţii
acestor restaurante, instituţii şi spaţii
amenajate.

(210) ,005812
(220) £8.08.1996
(730) M cD on ald ’s C orp ora tion , US
One McDonald’s Plaza, city of Oak
Brook, Illinois, 60521, Statele Unite ale
Americii
(540)

(511X510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
К
(210) 005819
i :
(220) 01.10.1996
(730) F A B R IC A D E V IN U R I “ S T Ă U C E N l” , MD
MD-2067, Criuleni, Stăuceni, Republica
Moldova
(540)

McBURGER
(511)(510)
30 - sandvişuri (inclusiv sandvişuri din car
ne, din peşte, sau cu pasăre), pâine, che
curi, prăjituri, fursecuri, ciocolată, ca
fea, surogate de cafea, ceai, muştar, făi
nă de ovăz (terci de ovăz), produse de
patiserie, sosuri, condimente şi zahăr;
35 - servicii prestate de manageri în organi
zarea'şi’administrarea restaurantelor,
’ instituţiilor şi spaţiilor amenajate;
41 - 'instruirea persoanelor în management
şi administrare de restaurante, institu
ţii şi spaţii amenajate; pregătirea mate
rialelor instructive şi didactice în dome
niul managementului şi activităţii res
taurantelor, instituţiilor şi spaţiilor
amenajate;
42 - servicii referitor lansau care ţin de admi
nistrarea şi autorizaţia restaurantelor
şi a altor spaţii amenajate pentru apro
vizionarea cu alimente şi băuturi prepa
rate pentru consum; prepararea şi vân
zarea bucatelor în afara localurilor; ser
vicii în vederea proiectării, construcţiei,
aprovizionării cu utilaj şi activităţii
acestor restaurante, instituţii şi spaţii
amenajate.

НЕЖНОСТЬ
(511X510)
33 - băuturi alcoolice.

(210) 005823
(220) 01.10.1996
(730) VIOLEX-BIC S.A., G R
145 65 Anixi, ATTICA, Grecia
(540)

ASTOR
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(511)(510)
03 - cosmetică şi parfumerie, loţiuni, spumă,
creme, geluri pentru ras, îotiuni şi
balsamuri utilizate după ras;
05 - produse igienice pentru femei şi scutece
pentru maturi;
08 - aparate de ras, în special, brice şi lame
pentru brice;
16 - scutece de unică folosinţă;
25 - şosete bărbăteşti şi ciorapi femeieşti.

(210) 005830
(220) 07.10.1996
(730) SUN MICROSYSTEMS, INC., US
2550 Garcia Avenue, Mountain View,
California 94043-1100, Statele Unite
ale Americii
(540)

(210) 005828
(220) 07.10.1996
(730) S.R.L. “CAPLAN ” , MD
Str. Lenin, nr. 58, MD-3805, Congaz,
Comrat, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, na
vale, geodezice, electrice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de
măsurat, de semnalizat, de control (ve
rificare), de salvare şi didactice; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetelor sau imaginilor,
purtători magnetici de date, discuri
acustice; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparatele cu plată
prealabilă; case de bani înregistratoare,
maşini de calcul, echipament pentru
prelucrarea informaţiei, computere,
aparate extinctoare şi toate produsele,
inclusiv software şi sisteme operaţio
nale pentru computere, software înre
gistrate pentru computere, software
pentru computere care pot fi folosite în
reţeaua computerizată.

^ H A D lS C A ltK S

JAVAOS

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

(210) 005831
(220) 11.10.1996
(730) î n t r e p r i n d e r e a d i d a c t i c a ş i d e
p rod u cţie a încălţăm intei ’’BU JO R”
a A socia ţiei su rz ilor d in M oldova,
MD
Str. L. Tolstoi, nr. 63, MD-2001, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

(210) 005829
(220) 07.10.1996
(730) A m e rica n H om e P ro d u cts C o rp o 
ra tion , US
Five Giralda Farms, Madison, New
Jersey, 07940-0874, Statele Unite ale
Americii
(540)

BUJOR

ANAZOR

(511)(510)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, realizarea
lor.

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice şi veterinare,
inclusiv preparate cardiovasculare.

66

M D - B O P I 7/1997

compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă,
sago, surogate de cafea, făină şi produse
cerealiere, pâine; articole de patiserie
şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop din
melasă, drojdie, prafuri de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente); miro
denii; gheaţă alimentară.

(210) 005836
(220) 15.10.1996
(730) GLAXO GROUP LIMITED, GB
Glaxo Wellcome House, Berkeley Ave
nue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN,
Anglia
(540)

RAXAR
(210) 005843
(220) 18.10.1996
(730) TEXAS FARM PRODUCTS COM
PANY, US
915 South Fredonia Street, N acog
doches, Texas 75961, Statele Unite ale
Americii
(540)

(511X510)
05 - antibiotice.

(210) 005838
(220) 14.10.1996
(730) ILJ. Reynolds Tobacco Company,
US
401 North Main Street, Winston-Salem,
North Carolina 27102, Statele Unite ale
Americii
(540)

PRECEPT

9

%
(511X510)
31 - hrană pentru animalele întreţinute în
condiţii casnice.

H I -Q

(5U)(510)
34 - tutun, articole pentru fumători, chibri
turi, toate produsele incluse în clasa 34.

(210) 005844
(220) 16.10.1996
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.,

us
3601 Commerce Road, RICHMOND,
V irgin ia 23234, Statele U nite ale
Americii

(210) 005839
(220) 17.10.1996
(730) Combinatul “Frigocoop”, MD
Str. N aberejnaia, nr. 3, M D-3700,
Străşeni, Republica Moldova
(540)
r
:
^

(540)

POCKET BOX
(511X510)
34 - tutun în stare brută sau prelucrat;
articole pentru fumători; chibrituri.

СТРАШЕНСКИЙ КОМБИНАТ

ФРИГОКООП

(210) 005845
(220) 22.10.1996
;
(730) întreprinderea m ixtă moido-română “ROCARO” S.R.L., MD
Str. Ion Creangă, nr. 6 “V”, MD-2069,
Chişinău, Republica M oldova'

(511X510)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; concen
trate din came; fructe şi legume conser
vate, uscate şi fierte; jeleuri, dulciuri,
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35 -

37 -

40 -

■3P33 £&E» m E 3 Z&. m ES s

42 -

(511X510)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru cură
ţat, lu stru it, degresat şi abrazat;
săpunuri; parfumerie, uleiuri eterice,
produse cosmetice, loţiuni pentru păr;
prafuri şi paste de dinţi şi alte produse
incluse în această clasă;
05 - produse farmaceutice, veterinare şi
igienice, substanţe dietetice pentru uz
m ed icin al, alim ente pentru copii,
plasturi, materiale pentru pansamen
te; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare; dezinfectante;
substanţe pentru distrugerea anima
lelor dăunătoare, fungicide, erbicide şi
alte produse incluse în această clasă;
29 - came, peşte, păsări şi vânat; concen
trate din came; fineţe şi legume conser
vate, uscate şi fierte; jeleuri, dulciuri,
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile şi alte
produse incluse în această clasă;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă,
sago, surogate de cafea, făină şi produse
cerealiere, pâine; articole de patiserie
şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop din
melasă, drojdie, prafuri de copt, sare,
m uştar, oţet, sosuri (condim ente);
mirodenii; gheaţă alimentară şi alte
produse incluse în această clasă;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi
grâne neincluse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe,
plante verzi şi flori naturale; furaje
pentru animale, malţ şi alte produse
incluse în această clasă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealeoolice; băuturi şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor şi alte produse

incluse în această clasă;
publicitate, gestiunea afacerilor comer
ciale; administrare comercială, servicii
de birou şi alte servicii incluse în aceas
tă clasă;
construcţie, reparaţie, servicii de insta
lare şi alte servicii incluse în această
clasă;
prelucrare de materiale şi alte servicii
incluse în această clasă;
activitatea comercială; cumpărarea şi
comercializarea produselor şi mărfu
rilor, materiei prime, materialelor şi
pieselor de completare; servicii de design; engineering; lucrări de proiectare;
consultaţii profesionale (care nu ţin de
operaţiuni de afaceri); servicii juridice;
organizarea expoziţiilor, cu excepţia
celor de comerţ şi de reclamă; servicii
de alimentaţie publică; hoteluri, mote
luri de diferite tipuri; livrarea bucatelor
fabricate la domicilii sau în camere de
hotel; în grijire m edicală şi stom a
tologică, igienică şi cosmetică; servicii
veterinare; servici de masaj; tabere
turistice; agenţii matrimoniale; băi
publice; informaţii privind moda con
temporană şi dezvoltarea ei; consultaţii
în domeniul orientării profesionale.

(210) 005846
(220) 17.10.1996
(730) B a n c a p e A c ţiu n i “ U N IV E R SA LBAN K”, MD
Bd. Ştefan cel Mare, nr. 180, et. 4, MD2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)
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(210) 005849
(220) 18.10.1996
(730) B el-R ay C om pan y, Inc., US
111 Bowman Avenue, Farmingdale,
New Jersey 07727, Statele Unite ale
Americii
(540)

(511X510)
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comer
ciale; administrare comercială, servicii
de birou;
36 - asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

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

BEL-RAY

005847
18.10.1996
Z-159753
14.05.1996
PL
“ STOMIL-OLSZTYN” S.A., P L
ul. Leonharda 9, 10-454 O lsztyn,
Polonia

(511X510)
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi.

STOMIL-STEEL
(511X510)
12 - pneuri, anvelope pentru vehicule,
remorci şi rulote camping.

K JIn

■ (210) 005848
ţ^
;
K
; (220) 18.10.1996 •
(730) B el-R ay C om pany, Inc., US
111 Bowman Avenue, Farmingdale,
ş New Jersey 07727, Statele Unite ale
Americii
(540)

(511X510)
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comer
ciale; administrare comercială, servicii
de birou;
42 - amenajarea magazinelor şi realizarea
mărfurilor.

(210) 005870
(220) 28.10.1996
(730) S ocieta tea p e a cţiu n i d e tip în ch is,
C asa d e C om erţ “LE M ON TI” , RU
127616, Moskva, Dmitrovskoe şosse 27,
corpus 1, Federaţia Rusă.
(540)
(511X510)
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi.
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(210) 005850
(220) 23.09.1996
(730) S o c ie ta te a p e a c ţ iu n i “ G A R IT U D O R ” , MD
Bd. Renaşterii, nr. 21, MD-2005, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

(540)

M D - BO P I 7/1997
(511X510)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte;
42 - amenajarea magazinelor şi realizarea
mărfurilor.

(540)

(210) 005872
(220) 23.10.1996
(730) C om bin atu l de V in u ri şi C on iacu ri,
MD
Bd. Victoriei, nr. 49, MD-3101, Bălti,
Republica Moldova
(540)

B A R Z A

ALBA.

B E L Î I

A I S T

(511)(510)
29 - felii subţiri de cartofi (cipsuri); fructe
uscate, diverse nuci;
30 - biscuiţi, ciocolată, gofre; pişcoturi, gumă
de mestecat; bomboane; produse de
cofetărie şi patiserie, prăjituri; pâine
coaptă; produse crocante, cereale;
marshmallow, batoane de bomboane;
bom boane fondante; caramele, felii
subţiri din cereale (cipsuri).

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(210) 005885
(220) 04.11.1996
(730) F a b rica d e T ex tile şi M a roch in ă rie
“CO D RU ” S.R.L., MD
MD-6829, Ialoveni, Ulmu, Republica
Moldova
(540)

(210) 005878
(220) 28.08.1996
(730) C B M K A B U SH IK I K A ISH A , a ls o
tra d in g as JA P A N CB M C O R P O 
RATION , J P
1-48,1-CHOME, OKUBO, SHINJUKUKU, TOKYO, Japonia
(540)

Q&Q
(511) (510)
18 - genţi şi realizarea lor;
25 - îmbrăcăminte şi realizarea ei.

(511X510)
14 - orologerie şi alte instrumente pentru
cronometrat; ceasornice, ceasuri de
mână.

(210) 005887
(220) 28.10.1996
*
(730) BAY ER A k tien gesellsch aft, DE
D-51368 Leverkusen, Germania
(540)

(210) 005882
(220) 23.08.1996
(730) DOGAN G ID A SAN. VE TIC. A.S.,
TR
Ankara-Istanbul, Karayolu Bescopru,
Kavras Mevkii 8 Km, Adapazari, Turcia

\

ALKA-SELTZER
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(730) F ir m a d e p r o d u c ţ i e ş i c o m e r ţ
“AM OŞ-3” SRL, MD
Bd. Moscova, nr. 12, bloc 2, ap. 22, MD2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511X510)
05 - preparate medicinale şi farmaceutice.

(210) 005889
(220) 30.10.1996
(730) S o c ie t a t e a p e a c ţ iu n i “ C A N C E 
L A R ” , MD
Bd. Ştefan cel Mare, nr. 180, of. 910,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511)(510)
42 - aprovizionare cu produse alimentare şi
băuturi.

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

(511)(510)
09 - aparate şi instrum ente ştiinţifice,
navale, geodezice, electrice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de
măsurat, de semnalizat, de control
(verificare), de salvare şi didactice;
aparate pentru înregistrarea, transmi
terea şi reproducerea sunetelor sau
imaginilor, purtători magnetici de date,
discuri acustice; distribuitoare automa
te şi mecanisme pentru aparatele cu
plată prealabilă; case de bani înregis
tratoare, maşini de calcul, echipament
pentru prelucrarea informaţiei, compu
tere, aparate extinctoare; toate artico
lele incluse în clasa 09;
16 - hârtie, carton şi articole din aceste
m ateriale, neincluse în alte clase;
produse imprimate; articole de legătorie; fotografii, papetărie, materiale
adezive pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti plastici; pensu
le; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilei); materiale didac
tice şi intuitive (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaje
(neincluse în alte clase); cărţi de joc;
caractere tipografice; clişee tipografice;
toate articolele incluse în clasa 16;
42 - vânzarea engros şi cu amănuntul.

005891
31.10.1996
963205
21.05.1996
NO
N ycom ed Im agin g AS, NO
Nycoveien 2, 0485 Oslo 4, Norvegia

(540)

SONAZOID
(511X510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice;
preparate şi substanţe de diagnostic
pentru scopuri medicale; substanţe de
contrast radiologie pentru scopuri
medicale; medii de contrast pentru
imagini medicale.

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

005892
31.10.1996
963204
21.05.1996
NO
N ycom ed Im a gin g AS, NO
Nycoveien 2, 0485 Oslo 4, Norvegia

(540)

ACQUSTITAG
(210) 005890
(220) 31.10.1996
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(511)(510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice;
preparate şi substanţe de diagnostic
pentru scopuri medicale; substanţe de
contrast radiologie pentru scopuri
medicale; medii de contrast pentru
imagini medicale.

(730) C O M B IN A TU L D E V IN U R I “ UNGHENI-VIN” , S.A., MD
Pârliţa, Ungheni, MD-3641, Republica
Moldova
(540)

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

005893
31.10.1996
963771
18.06.1996
NO
N y com ed Im agin g AS, NO
Nycoveien 2, 0485 Oslo 4, Norvegia

(511X510)
33 - băuturi alcoolice.

(540)

(210) 006261
(220) 27.02.1997
(221) F IR M A C O M E R C IA L-IN D U ST R IALÄ “T H in HA” , MD
Str. Chişinevscaia, nr. 20, MD - 3200,
Bender, Republica Moldova
(540)

GIAZOID
(511X510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice;
preparate şi substanţe de diagnostic
pentru scopuri medicale; substanţe de
contrast radiologie pentru scopuri
medicale; medii de contrast pentru
imagini medicale.

(210) 005894
(220) 31.10.1996
(730) R o y a l C ro w n C om pany, Inc., US
1000 Corporate Drive, Fort Lauderdale,
Florida 33334, Statele Unite ale Americii
(540)

NATURPRODUKT

LEDER

KICK

(511X510)
16 - produse imprimate, ambalaj;
25 - încălţăminte.

(511X510)
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri de fructe,
extracte, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

(210) 006287
(220) 11.03.1997
(730) F IR M A C O M E R C IA L -IN D U S T R IALÄ “THrUHA” , MD
Str. Chişinevscaia, nr. 20, MD-3200,
Bender, Republica Moldova

(210) 006074
(220) 24.12.1996
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(540)

(210) 006451
(220) 18.04.1997
(730) “C om binatul d e p ro d u ce re O cniţa”,
MD
Str. Gagarin, nr. 2, MD-7101, Ocniţa,
Republica Moldova
(540)

(511X510)
16 - produse imprimate, ambalaj, produse
incluse în clasa 16 şi comercializarea
acestora;
25 - încălţăm inte, ambalajul pentru ea;
comercializarea acestora.

(591) Culori revendicate: roşu, negru.
(511X510)
29 - came, peşte, păsări, vânat, legume şi
fructe conservate, uscate şi fierte.

(210) 006461
(220) 18.04.1997
(730) ÎN TREPRIN DEREA D E PRO D U C
ŢIE ŞI CO M E RŢ ’’IGNIS” , MD
Str. M iron Costin, nr. 7, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 006450
(220) 16.04.1997
(730) MOŞCOVICI MIHAIL, MD
Str. G.Âlexandrescu, nr. 17, ap. 140,
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

, (511X510)
11 - instalaţii de iluminat, de încălzit, de
produs aburi, de fiert, de refrigerare, de
uscat, de ventilaţie, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare, realizarea lor;
37 - construcţie, reparaţie, servicii de insta
lare;
42- aprovizionare cu produse alimentare şi
băuturi, realizarea mărfurilor.

IG N IS
(5U)(510)
17 - produse din materiale plastice semiprelucrate;
37 - con stru cţie, rep a ra ţie, serv icii de
instalare.
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(210) 006475
(220) 21.04.1997
(730) F IR M A C O M E R C IA L Ă DE P R O 
D UCŢIE “LICO N -PRO ” S.R.L., MD
Str. Miron Costin, nr. 19, bloc 5, MD2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 006522
(220) 13.05.1997
(730) S.A.”BU CU RIA” , MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

NOSTRADAMUS
(511X510)
33 - băuturi alcoolice.

СПОРТ
(511X510)
30 - articole de patiserie şi cofetărie.

(210) 006476
(220) 21.04.1997
(730) F IR M A C O M E R C IA L Ă D E P R O 
DUCŢIE “LICO N -PRO ” S.R.L., MD
Str. Miron Costin, nr. 19, bloc 5, MD2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 006523
(220) 13.05.1997
(730) S.A."BUCURIA” , MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

GRANAT

МАСКАРАД

(511X510)
33 - băuturi alcoolice.

(611X510)
30 - articole de patiserie şi cofetărie.

(210) 006483
(220) 22.04.1997
(730) Ghenadie Cuzneţov, MD
Str. Podul înalt, nr. 18, ap. 35, MD2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 006524
(220) 13.05.1997
(730) S.A.”BU CU RIA” , MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

ТЕАТРАЛЬНАЯ
(511X510)
30 - articole de patiserie şi cofetărie.

(210) 006525
(220) 13.05.1997
(730) S.A.”BU CU RIA” , MD
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Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

(511X510)
30 - articole de patiserie şi cofetărie.

(540)

СТРЕЛА

(210) 006529
(220) 13.05.1997
(730) S.A."BUCURIA”, MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

(511X510)
30 - articole de patiserie şi cofetărie.

РОМАШКА

(210) 006526
(220) 13.05.1997
(730) S.A."BUCURIA” , MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

(210) 006530
(220) 13.05.1997
(730) S.A."BUCU RIA", MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

МАСКА
(511X510)
30 - articole de patiserie şi cofetărie.

БЕЛОЧКА

(210) 006527
(220) 13.05.1997
(730) S.A."BUCURIA”, MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

(511X510)
30 - articole de patiserie şi cofetărie.

БУРЕВЕСТНИК

(210) 006531
(220) 13.05.1997
(730) S.A.”BU CU RIA” , MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

(511X510)
30 - articole de patiserie şi cofetărie.

КАРА-КУМ
(210) 006528
(220) 13.05.1997
(730) S.A.”BU CU RIA” , MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

(511X510)
30 - articole de patiserie şi cofetărie.

(210) 006532
(220) 13.05.1997
(730) S.A.”BU CU RIA” , MD

ЛАСТОЧКА
75
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(511X510)
30 - articole de patiserie şi cofetărie.
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Star. Columna, nr.162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(540)

ТРЮФЕЛЯ
ВИОЛЕТТА
(511X510)
30 - articole de patiserie şi cofetărie.
(511X510)
30 - articole de patiserie şi cofetărie.
(210) 006536
(220) 13.05.1997
(730) S.A. ’’BU CU RIA”, MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

(210) 006533
(220) 13.05.1997
(730) S.A.”BU CU RIA” , MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişi nău, Republica Moldova
(540)

ГУСИНЫЕ
ЛАПКИ

»

<
t
Ш
&
<
%

АНДРИЕШ

(511X510)
30 - articole de patiserie şi cofetărie.

(511X510)
30 - articole de patiserie şi cofetărie.
(210) 006537
(220) 13.05.1997
(730) S.A.”BU CU RIA” , MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

&
(210) 006534
(220) 13.05.1997
(730) S.A.”BU CU RIA” , MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

КРАСНЫЙ

КРИСТИНА

мак

(511X510)
30 - articole de patiserie şi cofetărie.

(511X510)
30 - articole de patiserie şi cofetărie.

(210) 006538
(220) 13.05.1997
(730) S.A.’’BU CU RIA”, MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişi
nău, Republica Moldova
(540) ■

(210) 006535
(220) 13.05.1997
(730) S.A.”BU CU RIA” , MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişi
nău, Republica Moldova

МИШКА
КОСОЛАПЫЙ
76

M D - B O P I 7Д997

\

(210) 006542
(220) 13.05.1997
(730) S.A.”BU CU RIA” , MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

(511X510)
30 - articole de patiserie şi cofetărie.

(210) 006539
(220) 13.05.1997
(730) S.A.”BU CURIA” , MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

СНЕЖОК
(511X510)
30 - articole de patiserie şi cofetărie.

КРАСНАЯ
ШАПОЧКА

(210) 006556
(220) 13.05.1997
(730) S.A.”BU CU RIA” , MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

(511X510)
30 - articole de patiserie şi cofetărie.

(210) 006540
(220) 13.05.1997
(730) S.A.”BU CU RIA”, MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

•
4, f '
■4 l' <Ъ:
1*

'••“у..

OX '

i *
. r
.?■ •-i»v
* 'w'

(591) Culori revendicate: bronz, verde, cafe
niu.
(511)(510)
30 - bomboane în ciocolată cu nuci prăjite
sau migdale.

ПТИЧЬЕ
МОЛОКО
(511X510)
30 - articole de patiserie şi cofetărie.

(210) 006557
(220) 13.05.1997
(730) S.A.’’BU CU RIA” , MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişi
nău; Republica Moldova
(540)

(210) 006541
(220) 13.05.1997
(730) S.A,’’BU CU RIA”, MD
Str. Columna, nr,162, MD-2004, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

ДО-РЕ-МИ
(511X510) '
30 - articole de patiserie şi cofetărie.

(591) Culori revendicate: liliachiu, galben,
alb, negru.
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(511)(510)
30 - caramele.

(540)

m&

^

M ss s

(210) 006558
(220) 13.05.1997
(730) S.A.”BUCURIA” , MD
Str. Columna, nr. 162, MD-2004, Chişi
nău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: culoarea lămâii,
galben, argintiu, verde, roşu.
(511)(510)
30 - caramele cu adaos pe bază de lămâie.

(210) 006560
(220) 13.05.1997
(730) S.A.”BU CU RIA” , MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: verde, auriu, negru,
roşu, alb.
(511X510)
30 - caramele cu adaos pe bază de pere.

(210) 006559
(220) 13.05.1997
(730) S.A.”BU CU RIA” , MD
Str. Columna, nr.162, MD-2004, Chişi
nău, Republica Moldova

(591) Culori revendicate: galben, roşu, verde.
(511X510)
30 - caramele cu adaos pe bază de vişine.

— Stimaţi întreprinzători, conducători de întreprinderi şi organizaţii! —
^G?EPJ - Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale Vă aminteşte că
brevetarea invenţiilor şi înregistrarea mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, altor
obiecte de proprietate industrială, Vă oferă o considerabilă prioritate în concurenţialitate,
contribuie la obţinerea unui succes comercial scontat.
Dacă nu aveţi un consilier calificat în proprietatea industrială, adresaţi-vă la /tG E P I.
La Agenţie este creat un grup de specialişti care Vă stau la dispoziţie pentru soluţionarea
tuturor problemelor ce ţin de elaborarea şi protecţia unei mărci, pregătirea şi completarea
unei cereri de invenţie, model de utilitate, desen şi model industrial, întocmirea unui
contract de licenţă, evaluarea proprietăţii industriale ş. a.

Grăbiţi-vă!
înregistrarea de astăzi e chezăşia protecţiei D-voastră de
Mâine!
Cu /JGTEPI succesul Vă este garantat!
78

i

M D - B O P I 7/1997

Lista m ărcilor înregistrate
S e p u b lică u rm ă toa rele date: num ărul d ep ozitu lu i, data
d ep ozitu lu i, num ărul a co rd a t m ărcii, data a cordării, num ărul cla sei
d e p ro d u s e ş i/s a u servicii, d en u m irea titularului, ţara, num ărul BOPI
în ca re s-a p u b lica t ce r e re a d e înregistrare

Nr.
depozit

D ata
depozit

004557

28.04.1995

D ata
Nr.
m arcă
acordării
acordat
25.05.1997
4698

004597

24.05.1995

4699

004674

07.07.1995

004702
004703
004704
004705
004706
004707
004708
004709
004710
004711

17.07.1995
17.07.1995
17.07.1995
17.07.1995
17.07.1995
17.07.1995
17.07.1995
17.07.1995
17.07.1995
17.07.1995

004826

25.08.1995

004854

07.09.1995
01.11.1995

004989

0 1 ,3 0

Societatea pe acţiuni pentru
producerea zahărului şi
acidului citric “F run ză“, MD
SUZUKI M OTOR
c o r p o r a t io n . j p

15.05.1997

12

4700

15.05.1997

4701
4702

15.05.1997
15.05.1997
15.05.1997
15.05,1997

05
05
05

M ER CK & C O ., INC., US
ZENECA LIM ITED , GB
ZENECA LIM ITED , GB

06
05

ZENECA
ZENECA
ZENECA
ZENECA

LIM ITED ,
LIM ITED ,
LIM ITED ,
LIM ITED ,

GB
GB
GB
GB

ZENECA
ZENECA
ZENECA
ZENECA

LIM ITED ,
LIM ITED ,
LIM ITED ,
LIM ITED ,

GB
GB
GB
GB

4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714

15.05.1997
15.05.1997

05
05

15.05.1997
15,05.1997
15.05.1997
15.05.1997
15.05.1997

05
05
05
05
12

15.05.1997
25.05.1997

05
33

M erck & Co., Inc., US
BA CA R D I & CO M PAN Y
LIM ITED , BS

07
12
12
0 6 ,0 9

C A SE CO RPO RATIO N , US
C A SE CO RPO RATIO N , US
C A SE CO RPO RATIO N , US

BACARDI
LIM ITED ,
BACA R D I
LIM ITED ,

T H E GO O D YEAR T IR E &
R U B B E R CO M PA N Y, US

005096
005103

19.12.1995
21.12.1995
21.12.1995
27.12.1995

4715
4716
4717

15.05.1997
; 15.05.1997
15.05.1997
28.06.1997

005188

12.02.1996

4718

25.05.1997

33

005189 ■ 12.02.1996

4719

25.05.1997

33

005425

02.05.1996

4720

25.05.1997

005426

02.05.1996

4721

25.05.1997

005433

02.05.1996

4722

25.05.1997

005837
005002
005065

15.10.1996
08.11.1995
10.08.1995

4723
4724
4725

15.05.1997
02.06.1997
02.06.1997

16, 32, 33,
36, 39 ,4 2 ,
16,32, 33,
35, 39 ,4 2 ,
16, 32, 33,
35, 39 ,4 2 ,
42
31
33

005066

10.08.1995

4726

02.06.1997

33

005089
005095

T ITU LAR

Clase

Exide Corporation, a
D elaw are Corporation, US
& CO M PAN Y
BS
& CO M PAN Y
BS

7/1996

11/1996
11/1996
13/1996
8/1996
8/1996
6/1996
6/1996
8/1996
8/1996
6/1996
8/1996
8/1996
11/1996
11/1996
1/1997
12/1996
12/1996 :
12/1996
1/1997
1/1997
1/1997

S.R.L. “V E R O ”, M D

8 ^ 996

S.R.L. “AU G U ST G R U P ”, MD

8/1996

S.R.L. “AU G U ST”, M D

8/1996

FIR M A “M AR S” S.R .L., MD
M ARS, INCORPOR ATED, US
CO M BIN A TU L D E ŞAM PANIE
ŞI VIN U R I D E M AR CĂ

12/1996
2/1997
2/L997

CR ICO VA, MD
CO M BIN ATU L D E ŞAM PANIE
ŞI VIN U R I D E M AR CĂ
CR ICO VA, M D

79

Nr.
BOPI

2/1997

mzà.© s es m ess

M D - BO P I 7/1997

005067

10.08.1995

4727

02.06.1997

33

CO M BINATU L DE
ŞAM PANIE ŞI VIN URI DE
M ARCĂ CR ICO VA, MD

3 1 997

005194

01.03.1996

4728

02.06.1997

33

2/1997

004727

05.07.1995

4729

05.06.1997

32

004728

05.07.1995

4730

05.06.1997

32

004917

22.09.1995

4731

05.06.1997

004919

22.09.1995

4732

05.06.1997

004992

02.11.1995

4733

05.06.1997

0 6 ,1 2 ,1 6 ,
21, 35, 37,
39, 4 1 ,4 2
04, 06 ,1 2 ,
16, 21, 35,
37, 39,41,
42
18,22, 24,
25

FIRM A “VIV AS-IM E X”
S.R.L., M D T H E STROH BR EW E R Y
CO M PA N Y (AN AR IZONA
CO RPORATION ), US
T H E STR OH BR EW E R Y
CO M PANY (AN AR IZONA
CO RPORATION ), US
TENN ESSEE GAS PIPELINE
CO M PANY, a Delaw are
Corporation, US
TENN ESSEE GAS PIPELINE
CO M PANY, a D elaw are
Corporation, US

004993

02.11.1995

4734

05.06.1997

004994

02.11.1995

4735

05.06.1997

005008

27.09.1995

4736

05.06.1997

35, 37, 39,
42

005122

22.01.1996

4737

05.06.1997

0 9 ,1 6 ,4 2

005123

22.01.1996

4738

05.06.1997

0 9 ,1 6 ,4 2

005151

26.01.1996

4739

05.06.1997

0 7 ,0 9 ,1 1 ,
37

005157

12.02.1996

4740

05.06.1997

05

FM C CO RPO RATIO N , a
D elaw are C orporation, US

1/1997

005158

12.02.1996

4741

05.06.1997

05

1/1997

005174
005175
005179

15.02.1996
15.02.1996
05.02.1996

4742
4743
4744

05.06.1997
05.06.1997
05.06.1997

05
05
34

FM C CO RPO RATIO N , a
D elaw are Corporation, US
BERLIN-CH EM IE AG , DE

005214

28.02.1996

4745

05.06.1997

12

005215

28.02.1996

4746

05.06.1997

12

004561

02.05.1995

4747

05.06.1997

05

P F IZE R IN C ., o societate
organizată şi existentă
conform legilor statului
Delaw are, US

7/1996

005115

11.01.1996

4748

05.06.1996

12

W OO SU NG TIR E
CO RPORATION , K R

1/1997

005149

02.02.1996

4749

05.06.1997

25

AU TH ENTIC FITNESS
PR ODUCTS INC., corporaţia
statului D elaw are, US

1/1997

18,22, 24,
25
34

EM PRESAS L A M ODERNA,
S A . DE C.V.. MX
EM PRESAS L A M ODERNA,
S.A. D E C.V., MX
“B U L G A R T A B A K H O LD IN G ” A.O ., B G
EN TERPR ISE R E N T -A-C AR
CO M PANY, US
X /O P EN C om pany Lim ited,
GB
X/O P EN Com pany Lim ited,
GB
A lfa L aval AB , SE

BERLIN-CH EM IE AG, DE
G.A.KERANIS (TOBACCO)
S.A., G R
T A T A EN GINEERIN G AND
LOCO M OTIVE CO M PA N Y
LIM ITED , IN
T A T A EN GINEERIN G AND
LO CO M OTIVE CO M PANY
LIM ITED , IN

80

1/1997

1/1997

12/1996

12^1996

1/1997
1/1997
1/1997
1/1997
1/1997
1/1997
1/1997

1/1997
1/1997
1/1997
1/1997

1/1997
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FIR M A D E CERCETĂRI
ŞTIINŢIFICE “LE G O ” S.R.L.,
MD
S.A. “REPA R AŢIA AU TO ”, MD

£/1995

002602

14.07.1994

4750

16.06.1997

0 7 ,1 6 ,2 9 ,
3 1,35

003628

20.12.1994

4751

16.06.1994

004644

20.06.1995

4752

16.06.1997

0 7 ,1 2 ,3 7 ,
39
11

004659
004969
004970
005085
005090

29.06.1995
30.10.1995
30.10.1995
18.12.1995
14.08.1995

4753
4754
4755
4756
4757

18.06.1997
18.06.1997
18.06.1997
18.06.1997
16.06.1997

05
31
31
31
34

005098

01.12.1995

4758

16.06.1997

05

005099

25.12.1995

4759

16.06.1997

01

005100

25.12.1995

4760

16.06.1997

01

005101

25.12.1995

4761

16.06.1997

01

005104

01.12.1995

4762

16.06.1997

05

E .I. D U PO N T D E NEM OURS
AN D CO M PANY, US

12/1996

005105

01.12.1995

4763

16.06.1997

05

E.I. D U PO NT D E NEM OURS
AN D CO M PANY, US

12/1996

005165

18.01.1995

4764

18.06.1997

38

005166

19.01.1995

4765

18.06.1997

42

005190

12.02.1996

4766

16.06.1997

33

T R W INCORPOR ATIO N,
C O RPO RAŢIA STATULUI
O H IO, US
T R W INCORPOR ATIO N,
C O RPO RAŢIA STATULUI
O H IO , US
SO CIETATEA TEH N IC O ŞTU N ŢIFICĂ “O EN O LAB”,

002116

31.01.1994

4767

18.06.1997

03

FIRM A D E PR O D U CERE
“PO LA R IS” S.R.L., M D
M ER CK & CO., INC, US
M ARS, INCORPOR ATED, US
M AR S, INCORPOR ATED, US
M ARS, INCORPOR ATED, US
EM PRESA CU BAN A DE L
TABACO
t/a CU BATABAC O , CU
P FIZER IN C ., C O RPO RAŢIA
STATU LUI DELAW ARE, US
SUM ITOM O CH EM IC AL CO.,
L TD ., J P
SUM ITOM Ö CH EM IC AL CO .,
LTD., J P
SUM ITOM O CH EM IC AL CO .,
LTD ., J P

4/1995
8/1996
£/1996
12/1996
12/1996
12/1996
12/1996

12/1996
12/1996
12/1996
12/1996

1/1997

1/1997

2/1997

MD

004500

14.04.1995

005163

18.12.1995

4768
4769

18.06.1997
18.06.1997

37
12

005821

04.10.1996

4770

16.06.1997

33

L ’O R EAL (Société anonym e),
FR

8/1996

AIW A CO .. LTD., J P

8/1996
1/1997

T R W INCORPOR ATIO N,
CO RPORAŢIA STATULUI
OH IO, US
Societatea tehnico-ştiinţifică
“OENOLAB”, MD

81
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IV.Design industrial
Desene şi modele industriale înregistrate

ft
0

M

8
H
0
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C O D U R IL E

C O D U R IL E

INID

INID

A L E C E R E R ILO R D E ÎN R EG ISTR AR E

A L E D E S E N E L O R ŞI M O D E L E L O R

A D E S E N E L O R ŞI M O D E L E L O R

IN D U STR IALE ÎN R EG ISTR ATE A U

IND USTRIALE A U U R M Ă T O A R E A

U R M Ă T O A R E A SEM N IFICA ŢIE :

SEM N IFICAŢIE:

(11) Numărul certificatului
(15) Data de înregistrare
(17) Durata valabilităţii
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data priorităţii de expoziţie
(28) Numărul de desene / modele
(31) Numărul depozitului prioritar
(32) Data depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului prioritar
(43) Data de publicare a cererii examinate
(51) Clasificarea internaţională
(54) Denumirea produsului
(71) Numele şi adresa solicitantului
(72) Numele autorului
(73) Numele sau denumirea şi adresa
titularului
(74) Numele mandatarului autorizat
(81) Numărul de depozit internaţional,
conform Aranjamentului de la Haga

(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data priorităţii de expoziţie
(28) Numărul de desene / modele
(31) Numărul depozitului prioritar
(32) Data depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului prioritar
(51) Clasificarea internaţională
(54) Denumirea produsului
(71) Numele şi adresa solicitantului
(72) Numele autorului
(74) Numele mandatarului autorizat
(81) Numărul de depozit internaţional,
conform Aranjamentului de la Haga

&
0
M

m
«
0

epozitele internationale înregistrate conform Aranjamentului de
la Haga, la care Republica Moldova este parte din 14 martie 1994,
se publică în limbile franceză şi engleză în Buletinul Internaţional de Desene
şi Modele (“Bulletin des dessins et modèles internationaux/ International
Designs Bulletin”). Buletinul include atât datele bibliografice, cât şi
reproducerile desenelor/modelelor şi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil
publicului.

D
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Lista desenelor şi m odelelor
industriale înregistrate
Se publică urm ătoarele date: numărul acordat, numărul depozitului,
data depozitului, clasele, denum irea titularului, codu l ţării con form
ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care s-a publicat cererea d e înregistrare

(11) Nr.
acordat

(21) Nr.
depozit

(22)
Data
depozit

(51) Clase

(73) Titular

(43) Nr.
BOPI

1

2

3

4

5

6

48

0040

16.04.1996

2-01,02

49

0073

27.12.1996

2-04

50

0074

27.12.1996

2-04

51

0075

27.12.1996

2-04

52

0076

27.12.1996

2-04

53

0077

27.12.1996

2-04

54

0078

27.12.1996

2-04

WAENACO Inc., a Delaware Cor
poration, US
90 Park Avenue, New York, New
York 10016, Statele Unite ale
Americii
Firma comercial-industrială “Т И ГИНА”, MD
Str. Chişinevscaia, nr.20, MD-3200,
Bender, Republica Moldova
Firma comercial-industrială “Т И ГИНА”, MD
Str. Chişinevscaia, nr. 20, MD3200, Bender, Republica Moldova
Firma comercial-industrială “ТИ —
ГИНА”, MD
Str. Chişinevscaia, nr. 20, MD3200, Bender, Republica Moldova
Firma comercial-industrială “ТИ —
ГИНА", MD
Str. Chişinevscaia, nr.20, MD-3200,
Bender, Republica Moldova
Firma comercial-industrială “ТИ —
ГИНА”, MD
Str. Chişinevscaia, nr.20, MD-3200,
Bender, Republica Moldova
Firma comercial-industrială “ТИ —
ГИНА”, MD
Str. Chişinevscaia, nr.20, MD-3200,
Bender, Republica Moldova

84

11/1996

3/1997

3/1997

3/1997

3/1997

31997

3/1997
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VI.Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor sau titlurilor de protecţie
ale obiectelor de proprietate industrială
2. Conform contractului de licenţă neexclu
sivă nr.64, înregistrat la AGEPI la 24 iunie
1997, licenţiarii:

1. La cererea de înregistrare a mărcii nr.
004878 (BOPI nr. 1/1996) datele:
(730) Societatea pe acţiuni de tip deschis
“Fondul de investiţii pentru privatizare “D-Invest -SA”, MD
Str. Copăceni, nr.31, MD-2047, Chişinău,
Republica Moldova
(730) Societatea pe acţiuni de tip deschis
“Fondul de investiţii pentru privatizare “D-Invest-SA”, MD
Str. Dimo, nr.13, MD-2068, Chişinău, Republica
Moldova.

BUMACOV Vasile, MD (str. Tudor Panfile,
nr.27, MD-2049, Chişinău), LÂSÂI Radu, MD
(str. M irceşti, nr.22/2, ap. 108, M D-2049,
Chişinău), SERBIN Vladimir, MD (str. Mirceşti,
nr.8/1, ap.20, MD-2049, Chişinău), GAINA
Anton, MD (str. Mioriţa, nr.E/2, ap.125, MD2045, Chişinău), MELNIC Iurie, MD (str.
Mirceşti, nr.22/2, ap.400, Chişinău), MELNIC
Alexei, MD (str. Voitovici, nr.56, ap.32, MD7101, or.Otaci, r-1 Ocniţa)

2. La cererea de înregistrare a mărcii

transmit drepturile de exploatare a invenţiei
conform brevetului nr.314 către:

vor suporta următoarea modificare:

nr. 005820 (BOPI nr.1/1997) clasa 33 din lista
de produse şi servicii se dă într-o nouă redacţie:

Uzina experimentală “REZONANŢA” S.A., MD
Str. Voitovici, nr.19, MD-7106, or.Otaci, r-1
Ocniţa, Republica Moldova.

33 - vinuri; vinuri spumante, vinuri spumoa
se, băuturi aperitive, băuturi tari; divinuri;
băuturi de desert.

Contractul este valabil pe teritoriul Repub
licii Moldova pentru un termen identic cu cel de
valabilitate al brevetului.

3. La marca înregistrată nr.264 (BOPI nr.9/
1994) datele:
(73) COMBINATUL DE CARNE DIN CEADÎRLUNGA, MD
str. Dzerjinski, 1, 278700, or.Ceadîr-Lunga,
Moldova

vor suporta următoarea modificare:
(730) SOCIETATEA PE ACŢIUNI “IAHNÎ”,
MD
Str. Dzerjinski, 1, or.Ceadîr-Lunga, MD6100, Republica Moldova.

3. Conform contractului de licenţă neexclu
sivă nr.65, înregistrat la AGEPI la 24 iunie
1997, licenţiarul:
Institutul de cercetări ştiinţifice şi construcţii
tehnologice pentru tutun şi produse din tutun,
MD
MD-2093, com.Grătieşti, sect. Rîşcani, mun.
Chişinău, Republica Moldova

transmite drepturile de exploatare a invenţiei
conform brevetului nr.516 către:
STAŞCOV Mitrofan, MD
str. Academică, nr.l, MD-2065, corn. Grătieşti,
sect. Rîşcani, mun.Chişinău, Republica Mol
dova.

Licenţe
1. Conform contractului de licenţă exclusivă
nr.57, înregistrat la AGEPI la 2 iunie 1997,
licenţiarul:

Contractul este valabil pe teritoriul Repub
licii Moldova pentru un termen identic cu cel de
valabilitate al brevetului.

DROUJESTVO S OGRANITCENA OTGOVORNOST “UNIFAIT DISTILARS”, BG
str. Probuda, nr.12, Voenna Rampa, Sofia, BG1220, Bulgaria

4. Conform contractului de licenţă neexclu
sivă nr.66, înregistrat la AGEPI la 24 iunie
1997, licenţiarul:

transmite drepturile de exploatare a mărcii IR659046 către:

Institutul de cercetări ştiinţifice şi construcţii
tehnologice pentru tutun şi produse din tutun,
MD
MD-2093, com.Grătieşti, sect. Rîşcani, mun.
Chişinău, Republica Moldova

ÎM UNIFIED DISTILLERS SRL, MD
Str. F lorilor, n r .l , or.R ezin a, R epu blica
Moldova.

Contractul este valabil pe teritoriul Repub
licii Moldova, României şi Federaţiei Ruse
pentru un termen nedeterminat.

transmite drepturile de exploatare a invenţiei
conform brevetului nr.516 către:
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MD-2093, com.Grătieşti, sect. Rîşcani, mun.
Chişinău, Republica Moldova

ZAGORNEANU Teodor, MD
Str. Academiei, nr.§/2, ap.25, muu. Chişinău,
MD-2028, Republica Moldova.

Contractul este valabil pe teritoriul Repub
licii Moldova pentru un termen identic cu cel
de valabilitate al brevetului.
5. Conform contractului de licenţă neexclu
sivă nr.67, înregistrat la AGEPI la 24 iunie
1997, licenţiarul:
Institutul de cercetări ştiinţifice şi construcţii
tehnologice pentru tutun şi produse din tutun,
MD
MD-2093, com.Grătieşti, sect. Rîşcani, mim.
Chişinău, Republica Moldova

transmite drepturile de exploatare a invenţiei
conform brevetului nr.516 către:
MOLOTCOV Iurie, MD
Str. Academică, nr.4, ap.59, MD-2065, corn.
Grătieşti, sect.Rîşcani, mun. Chişinău, Repub
lica Moldova.

Contractul este valabil pe teritoriul Repub
licii Moldova pentru un termen identic cu cel
de valabilitate al brevetului.
6. Conform contractului de licenţă neexclu
sivă nr.68, înregistrat la AGEPI la 24 iunie
1997, licenţiarul:
Institutul de cercetări ştiinţifice şi construcţii
tehnologice pentru tutun şi produse din tutun,
MD
MD-2093, com.Grătieşti, sect. Rîşcani, mun.
Chişinău, Republica Moldova

transmite drepturile de exploatare a invenţiei
conform brevetului nr.516 către:

transmite drepturile de exploatare a invenţiei
conform brevetului nr.516 către:
GHERBALI Vasile, MD
Str. Tinereţii, nr.5, MD-2065, com. Grătieşti,
sect. R îşcani, m un. C hişinău, R epublica
Moldova.

Contractul este valabil pe teritoriul Repub
licii Moldova pentru un termen identic cu cel
de valabilitate al brevetului.

E rate
1. La marca înregistrată nr.2878 (BOPI
nr. 1/1996) clasa 03 a listei de produse şi servicii
se dă în următoarea redacţie:
03 - remedii pentru îngrijirea părului, în spe
cial şampoane, remedii pentru îmbunătăţirea
calităţii părului, pentru coafarea părului, pulverizatoare, aerosoli, mousse şi geluri pentru păr.
2. La marca înregistrată nr.3389 (BOPI
nr.3/1996) la clasa 05 a listei de produse şi
servicii după expresia "... soluţia dextrozei,
alcoolului, clorurii de sodiu şi vitaminelor în
apă;” se vor adăuga cuvintele: “soluţia dextrozei,
alcoolului şi vitaminelor în apă;”.
3. La marca înregistrată nr.3553 (BOPI
nr.4/1996) datele:
(730) DR.AUGUST OETKER NARUNGSMITTEL KG, DE

se vor înlocui cu:
(730) DR.AUGUST OETKER NAHRUN G
SMITTEL KG, DE.

JITCU Teodor, MD
Str. Academică, nr.4, MD-2065, corn. Grătieşti,
sect. R îşcani, m un. C hişinău, R epublica
Moldova.

nr. 11/1996, nr. cererii de înregistrare 004496 publicată în BOPI nr. 6/1996) datele:

Contractul este valabil pe teritoriul Repub
licii Moldova pentru un termen identic cu cel
de valabilitate al brevetului.

se vor înlocui cu:

4. La marca înregistrată nr.4066 (BOPI

7. Conform contractului de licenţă neexclu
sivă nr.69, înregistrat la AGEPI la 24 iunie
1997, licenţiarul:
Institutul de cercetări ştiinţifice şi construcţii
tehnologice pentru tutun şi produse din tutun,
MD

(73) 3333 Bowers Avenue, Suite 280, Santa
Clara, California, Statele Unite ale Americii
(730) 3333 Bowers Avenue, Suite 280, Santa
Clara, California, 95054-2913, Statele Unite ale
Americii.
5. La marca înregistrată nr.4617 (BOPI
nr.5/1997, nr.cererii de înregistrare 004900 publicată în BOPI nr. 10/1996) datele:
(54) BRIGTH SHINE se vor înlocui cu: (540)
BRIGHT SHINE.
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VIII. Materiale de informare şi documentare
din domeniul proprietăţii industriale
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Aprobat
prin ordinul nr. 39
al Directorului General
alAGEPI
din 05.05.1997

Regulament
de aplicare a "Legii nr. 991/1996 privind
protecţia desenelor şi modelelor industriale
Protecţia desenelor şi modelelor industriale se efectuează în conformitate cu Legea
Republicii Moldova privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, respectând clauzele
convenţiilor, tratatelor şi acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Prezentul Regulament conţine explicaţiile AGEPI de aplicare a Legii referitor la
redactarea, depunerea şi examinarea cererilor de înregistrare a desenelor/modelelor
industriale.

Secţiunea I
Noţiuni şi dispoziţii generale
Regula 1. Definiţii, abrevieri
în prezentul Regulament sunt acceptate următoarele definiţii şi abrevieri:
- Lege - Legea nr. 991/1996 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale,
adoptată de Parlamentul Republicii Moldova şi intrată în vigoare la 13.02.97;
- AGEPI - Agenţia de Stat a Republicii Moldova pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale;
- Regulament - Regulamentul de aplicare a Legii nr. 991/1996 privind protecţia
desenelor şi modelelor industriale;
- cerere - cererea de înregistrare a unui sau mai multor desene/modele industriale,
prezentată pe un formular - tip;
- depozit naţional reglementar - cererea de înregistrare a unui desen/model
industrial, însoţită de descrierea acestuia şi de reproducerile grafice;
- data depozitului naţional reglementar - data depunerii la AGEPI a depozitului
naţional reglementar pentru desenul/modelul industrial;
- certificat de înregistrare-certificatul de înregistrare a unui sau mai multor
desene/modele industriale;
- autor - persoana fizică care a creat desenuţ/modelul industrial;
- succesor în drepturi - persoana fizică sau juridică căreia i s-a transmis dreptul
de depunere a cererii, dreptul de eliberare a certificatului de înregistrare şi drepturile
care decurg dintr-un certificat de înregistrare a desenului/modelului industrial;
- solicitant - persoană fizică sau juridică, care depune la AGEPI cerere de
înregistrare a unui deser/model industrial;
- titular al certificatului de înregistrare - persoană căreia îi aparţin drepturile
conferite prin certificatul de înregistrare a desenului/modelului industrial;
- mandatar autorizat - consilierul în proprietate industrială, înregistrat în modul
stabilit de către AGEPI, care reprezintă interesele persoanelor fizice şi juridice şi acordă
asistenţa necesară în domeniul protecţiei desenelor/modelelor industriale;
- CIDMI - clasificarea internaţională a desenelor/modelelor industriale în
conformitate cu Aranjamentul de la Locamo;
- BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Industrială;
- OMPI - Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală;
- Aranjamentul de la Haga - Aranjamentul de la Haga privind depozitul
internaţional de desene şi modele industriale.
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R eg u la 2. O biectu l p rotecţiei
! 2.1. In conform itate cu art. 4 din Lege, poate fi în registrat ca d eser/m od el indus
trial aspectul nou al unui produs având o funcţie utilitară.
2.2. U n d esen sau u n m odel industrial este nou dacă elem entele acestuia, inclusiv
culorile, reproduse în fotografiile sau reprezentările grafice ale produsului, nu sunt
cunoscute din elem entele unui desen sau m odel industrial deja înregistrat până la data
priorităţii (art. 6(1) din Lege).
2.3. La stabilirea noutăţii desenului sau m odelului industrial se iau în considerare,
de asem enea, toate cererile de înregistrare a desenelor şi m odelelor industriale (cu
excepţia cererilor retrase) cu o dată de prioritate m ai veche, depuse în Republica M oldova
de alte persoane (art. 6(2) din Lege).
2.4. D ivulgarea inform aţiei referitoare la esenţa desenului sau m odelului in du s
trial nu influenţează p rotecţia lui, dacă această divulgare a fost făcu tă în decursul a 6
luni p â n ă la data priorităţii desenului sau m odelului industrial în cauză de către autor,
solicitant sau de o terţă persoană care a obţinut inform aţia direct sau indirect de la
aceştia (art. 8 din Lege).
2.5. U n desen sau u n m odel industrial are funcţie u tilitară dacă produsul în care
este în corporat poate fi folosit în tr-u n scop utilitar, inclusiv ca obiect decorativ (art. 7
din Lege).
R eg u la 3. T ip u ri de d ese n t/m o d e le industriale
3.1. D esenul industrial este caracterizat de raportul grafic - liniar al elem entelor şi
efectiv nu are volum . De exem plu, aspectul exterior al covorului, al ţesăturii, al năfram ei,
al broderiei pe haină etc.
3.2. M odelul industrial reprezin tă o com poziţie, con stitu ită pe b aza unei structuri
tridim ensionale. D e exem plu, aspectul exterior al u n ei m aşini, al unui strung, al unei
lustre, al u n u i vas.
3.3. D esenul/m odelul industrial poate fi caracterizat de elem ente generale specifice
d ese n u lu i şi m o d e lu lu i in d u stria l. D e exem p lu , e x te rio ru l p a n o u lu i de fin isa j în
construcţii, al panoului de inform aţii, al construcţiei (com poziţiei) de expoziţie etc.
R e g u la 4. E x clu d erea de la p rotecţie
N u p ot fi înregistrate desenelq/m odelele industriale:
a) al căror aspect exterior este determ inat exclusiv de o funcţie tehnică, de exem plu,
al piuliţei, al şurubului (cu excepţia celor decorative) etc.;
b ) invizibile în procesul exploatării, de exem plu, baze elem entare de aparataj elec
tronic, m icrocircuite etc.;
c) de form e nestabile (din substanţe lichide, gazoase, pu lverulente etc.);
d) ale că ror destinaţie şi aspect contravin ordinii p u blice şi b u h elor m oravuri;
e) în fo r m a c e lo r m a i s im p le d im e n s iu n i g e o m e tr ic e sa u fig u r i g e o m e trice
(nestilizate);
f) copii m ărite sau m icşorate ale prod u selor existente;
g) aspectul exterior al obiectelor de arhitectură (cu excepţia form elor arhitecturale
m ici), construcţiilor industriale, hidrotehnice şi ale altor edificii staţionare;
h) aspectul exterior al obiectelor n otorii fă ră o m odificare creativă;
- -1
i) în al căror aspect exterior se m odifică în com paraţie cu obiectele n otorii num ai
dim ensiunile sau culoarea (n u şi rezolvarea coloristică);
’
' r: ,yc
j) în form a u n or setu ri (garnituri) com puse din p iese separate, fă ră m odificarea
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aspectului exterior al acestora;
l) care cuprind denumiri de ţări, steme şi drapele de stat, portrete ale conducătorilor
de state sau ale personalităţilor istorice, fără autorizaţie din partea organelor de stat;
m) ce cuprind mărci a căror înregistrare a fost solicitată mai înainte sau care au
fost deja înregistrate, fără autorizaţia titularilor.
R eg u la 5. D rep tu l asu p ra d esenului/m od elului industrial
t

5.1. Dreptul asupra desenului/modelului industrial este apărat pe teritoriul
Republicii Moldova şi confirmat prin certificatul de înregistrare. Durata de valabilitate
a certificatului de înregistrare este de 5 ani, termenul începând să curgă de la data
constituirii depozitului naţional reglementar la AGEPI şi care poate fi reînnoit pe patru
perioade succesive de 5 ani (art. 2(1), (3) din Lege).
5.2. în conformitate cu art. 25 din Lege, întinderea protecţiei juridice a desenului/
modelului industrial este determinată de ansamblul elementelor esenţiale, reproduse
în fotografiile sau reprezentările grafice ale produsului.
R eg u la 6. D ep ozitu l n aţional reglem entar

6.1. Cererea însoţită de descriere, un set de fotografii sau reproduceri grafice ale
desenului/modelului industrial şi, dacă este cazul, de desene (scheme) şi fişa de
confecţionare, depuse în limba de stat, constituie depozitul naţional reglementar (art.
11(5) din Lege).
Depozitul naţional reglementar asigură solicitantului dreptul de prioritate cu
începere de la data constituirii acestuia.
6.2. în conformitate cu art. 11(6) din Lege, data depozitului naţional reglementar
se consideră data depunerii la AGEPI a cererii şi documentelor enumerate la regula
6(1) a prezentului Regulament.
R eg u la 7. P rioritatea

7.1. Prioritatea desenului/modelului industrial se stabileşte la AGEPI la data
constituirii depozitului naţional reglementar (art. 12(1) din Lege). Prioritatea cererilor
depuse în aceeaşi zi se stabileşte în funcţie de numărul de ordine din registrul de intrare.
7.2. în conformitate cu art. 12(2) din Lege, la cererea unui solicitant străin prioritatea
desenului/modelului industrial poate fi stabilită, conform art. 4 din Convenţia de la
Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, de la data depunerii cererii iniţiale întro ţară parte la Convenţie, dacă cererea de înregistrare a fost depusă la AGEPI în termen
de 6 luni de la această dată (prioritate convenţională).
7.3. în conformitate cu art. 12(3) din Lege, prioritatea desenului/modelului indus
trial poate fi stabilită în baza exponatului introdus într-o expoziţie internaţională
organizată pe teritoriul unei ţări parte la Convenţia de la Paris pentru protecţia
proprietăţii industriale, dacă cererea este depusă la AGEPI în termen de 6 luni de la
data introducerii acestuia în expoziţie (prioritate de expoziţie). Acest termen nu va
prelungi termenul priorităţii convenţionale.
7.4. Prioritatea desenului/modelului industrial poate fi stabilită la data constituirii
depozitului cererii anterioare la AGEPI, dacă invocarea priorităţii a fost făcută în termen
de 6 luni de la data depozitului anterior. în acest caz cererea anterioară se consideră
retrasă (art. 12(5) din Lege).
Prioritatea poate fi stabilită în baza câtorva cereri depuse anterior, respectându-se
pentru fiecare din ele condiţiile prevăzute (art. 12(6) din Lege).
Prioritatea nu poate fi stabilită la data depozitului naţional reglementar în cazul în
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care în el a fost deja invocată prioritatea (art. 12(7) din Lege).

Secţiunea II
Redactarea şi depunerea cererii
şi a documentelor anexate la ea
R egu la 8. C ererea

8.1. în conformitate cu art. 11(10) din Lege, un depozit naţional reglementar poate
cuprinde unul sau mai multe desene/modele industriale (depozit multiplu). în acelaşi
timp, desenele/modelele industriale trebuie să se refere la aceeaşi clasă a clasificării
internaţionale a desenelor şi modelelor industriale.
8.2. în cazul depozitului multiplu atât solicitantul, cât şi autorul trebuie să fie unul
şi acelaşi pentru toate desenele/modelele industriale.
8.3. în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la regulile 8.1 şi 8.2 ale prezentului
Regulament, depozitul multiplu se divizează.
8.4. O cerere poate include maximum 20 de desene/modele industriale.
8.5. Cererea se poate referi la un set (garnitură). Setul (garnitura) poate fi înregistrat,
dacă elementele sale componente formează un tot unitar şi fiecare dintre ele corespunde
condiţiilor de protecţie.
R e g u la 9. L im b a oficială

în conformitate cu art. 11(9) din Lege, cererea şi documentele anexate, în caz de
necesitate şi corespondenţa ulterioară, se depun la AGEPI în limba de stat.
R eg u la 10. C aracteru l con fid en ţial al cererii

10.1. Datele cererii simt confidenţiale până la publicarea acestora de către AGEPI
(art. 33(2) din Lege).
10.2. AGEPI asigură şi răspunde de confidenţialitatea datelor cuprinse în cerere de
la data depunerii acesteia la AGEPI şi până la publicare.

R e g u la 11. C ererea şi d ocu m en tele ei

11.1. în conformitate cu art. 11(2), (3), (4) din Lege, solicitantul care doreşte să
înregistreze desenul/modelul industrial trebuie să depună la AGEPI:
- cererea propriu-zisă de înregistrare a desenului/modelului industrial;
- descrierea desenului/modelului industrial;
- un set de fotografii sau reproduceri grafice ale desenului/modelului industrial;
- desene (scheme), fişa de confecţionare, în caz de necesitate.
11.2. La cererea pentru produse ale industriei uşoare se prezintă suplimentar (întrun exemplar):
- fragmentul produsului în mărimea spaţiului desenului (cel mult 40x50 cm), (dacă
produsul se referă la materiale decorative, ţesături, covoare etc.) care dau o imagine
despre structura, factura şi rezolvarea coloristică a produsului;
- fişa de confecţionare, adică modele de materiale textile şi de tricotaj, de piele, de
furnitură, de finisaj etc., recomandate pentru fabricarea produsului.
11.3. La cerere se mai anexează:
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a) dovada de plată a taxei stabilite;
b) actele de prioritate, dacă aceasta a fost invocată;
c) procura;
d) alte documente, în caz de necesitate, în conformitate cu regula 41), m) a prezentului
Regulament.
R eg u la 12. N u m ăru l de exem plare

12.1. Cererea de înregistrare a desenului/modelului industrial şi descrierea lui,
precum şi desenele se prezintă la AGEPI în 3 exemplare.
12.2. Fotografiile sau reproducerile grafice se prezintă în 10 exemplare, toate fiind
identice.
12.3. Documentele anexate la cerere se prezintă într-un singur exemplar.
R eg u la 13. C ererea p rop riu-zisă

13.1. Cererea propriu-zisă se întocmeşte prin dactilografiere, pe un formular-tip
aprobat de AGEPI. Formularul se anexează.
Dacă spaţiul rezervat unor rubrici este insuficient pentru amplasarea datelor
corespunzătoare, aceste date vor fi prezentate în aceeaşi formă pe o filă suplimentară,
iar la rubrica respectivă a cererii se va face menţiunea “vezi continuarea pe fila
suplimentară“.
13.2. Solicitantul sau mandatarul autorizat completează rubricile I-X şi rubrica
“Referinţă”.
13.3. La rubrica I solicitantul indică numele sau denumirea şi adresa completă.
Dacă solicitantul este persoană fizică, în cerere se indică: numele, prenumele,
telefonul, faxul cu indicativul zonei, contul bancar, adresa completă şi denumirea oficială
a ţării al cărei cetăţean este; în cazul apatrizilor - ţara în care îşi are domiciliul, iar în
lipsa acesteia - ţara în care îşi are sediul.
Dacă solicitantul este persoană juridică, în cerere se indică denumirea ei oficială,
telefonul, faxul cu indicativul zonei, contul bancar şi sediul, inclusiv adresa şi denumirea
oficială a ţării, conform legislaţiei căreia a fost instituită. în conformitate cu legislaţia
Republicii Moldova, întreprindere străină se consideră unitatea, al cărei capital statutar
constă exclusiv din investiţii străine.
Pentru solicitanţii străini se indică codul ţării conform normei ST.3 OMPI, dacă
este stabilit.
în cazul mai multor solicitanţi aceste date se indică pentru fiecare dintre ei.
13.4. La rubrica II se indică numărul alineatului din art. 10 din Lege, în a cărui
bază dreptul la certificatul de înregistrare a desenului/ modelului industrial aparţine
solicitantului, respectiv:
a) în conformitate cu art. 10(1), în cazul în care solicitant este autorul sau succesorul
său, inclusiv: succesor prin moştenire sau testament, succesor conform contractului de
cesiune a dreptului asupra desenului/modelului industrial;
b) în conformitate cu art. 10(3), în cazul în care dreptul la certificatul de înregistrare
a desenului/modelului industrial creat de salariat, în exercitarea atribuţiilor sale de
serviciu sau executând o sarcină concretă (desep/niodel industrial de serviciu),
încredinţată în scris de patron, aparţine patronului, dacă contractul încheiat între ei nu
prevede altfel;
c) în conformitate cu art. 10 (5), dacă dreptul la certificatul de înregistrare a.
desenului/modelului industrial, creat în baza unui contract de cercetări ştiinţifice sau
de experimentare - proiectare se stabileşte prin acest contract;
d) art. 10(7), dacă, în termen de 60 de zile de la data când autorul a informat patronul
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asupra realizării desenului/m odelului industrial de serviciu, acesta n u va depune cerere
şi nu va cesion a dreptul la depunerea cererii altei persoane, autorul are dreptul să
depună cerere şi să obţină certificatul pe num ele său.
în cazul depunerii cererii de către succesor, AG EPI poate cere dovada de transm itere
a dreptu lui la depunerea cererii (în contract se indică, obligatoriu, num ele, adresa
autorului şi sem nătura).
L a aceeaşi rubrică solicitantul trebuie să indice denum irea desenului/m odelului
industrial, culorile, în cazul când expresia coloristică constituie una din particularităţile
desenului/m odelului industrial, clasele conform CID M I şi num ărul desenelor/m odelelor
industriale cerute.
13.5. L a ru brica III se va com pleta cu X pătrăţelul respectiv indicând dacă autorii
sim t aceiaşi cu solicitanţii sau dacă aceştia sunt diferiţi.
13.6. L a ru brica IV a cererii se indică datele reprezentantului, care are dom iciliul
sau sediul pe teritoriul R epublicii M oldova:
- la ru b rica IV a) se in dică p ersoan a îm pu tern icită (m an dataru l a utorizat sau
persoan a îm pu ternicită p rin procură) şi anum e: prenum ele, num ele, adresa, telefonul,
faxul, contul bancar, num ărul procurii, în cazul în care solicitantul depune cererea prin
m andatar au torizat sau printr-o persoan ă îm puternicită p rin procură;
- la ru brica IV b) se indică datele solicitantului desem nat pentru corespondenţa cu
AG EPI, în cazul în care su n t m a i m u lţi solicitanţi şi nu este desem nat m andatarul.
D acă o atare indicare lipseşte, A G E P I v a coresponda cu prim ul solicitan t înscris la
rubrica I d in cerere.
13.7. Solicitantul care doreşte să folosească dreptul de prioritate indică la rubrica
V ţara, data şi n um ărul prim ului depozit - pentru prioritatea convenţională; denum irea,
locul şi data expoziţiei, în care exponatul a fost introdus pen tru p rim a dată - pentru
prioritatea de expoziţie.
în cazu l când prioritatea se stabileşte în b aza câtorva cereri depuse anterior sau
expoziţii, la ru brica V a cererii se indică datele m enţionate pen tru fiecare depozit sau
cerere în parte.
în cazul în care solicitantul n u a indicat în cerere prioritatea invocată, acesta o
poate face în term en de 2 lu n i de la data depunerii cererii.
13.8. L a ru b rica V I a cererii se lipeşte im aginea fiecăru i desep/m odel industrial
solicitat, în fotografii sau reproduceri grafice în dim ensiunile şi perspectivele în care
solicitantul d oreşte să le publice şi, respectiv, să le înregistreze. în acest caz pen tru
depăşirea dim ensiunilor standard (80x80 m m ) pen tru fiecare desen/m odel industrial se
încasează o taxă suplim entară, în conform itate cu tarifele stabilite.
13.9. La rubrica VII a cererii se indică toţi autorii. Autorii naţionali indică prenumele,
num ele, adresa com pletă, codul ţă rii conform n orm ei ST.3 O M P I şi depu n sem nătura,
iar autorii stăini indică num ele com plet şi codul ţării conform n orm ei ST.3 O M PI.
13.10. R u brica V III a cererii se com pletează în cazul, când este solicitată am ânarea
publicării desenului/m odelulu i industrial, dar al cărei term en n u poate depăşi 12 luni
de la data depunerii cererii sau invocării priorităţii (dacă sim t invocate câteva priorităţi,
de la data p rim ei invocări). A m ân area trebuie să se refere la toate d esen el^ m od elele
industriale. D acă solicitantul n u concretizează term enul de am ânare, A G E P I stabileşte
am ânarea p en tru u n term en m axim . S olicitantul p oate anula am ânarea în orice m o
m ent.
D acă în cerere n u este indicată am ânarea publicării, A G E P I consideră că term enul
de pu blicare este cel stabilit.
13.11. R ubrica IX a cererii se com pletează prin înscrierea sem nului “X ” în pătrăţelele
corespunzătoare. P entru docum entele al căror tip n u se prevede în form ularu l cererii
(“alte docu m en te”), se indică destinaţia lor concretă.
' 13.12. R ubrica X v a conţine sem nătura solicitantului, indicându-se în clâr num ele
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şi prenu m ele sem natarului, data sem nării.
D acă solicitantul este persoană juridică, cererea se sem n ează de con du cătoru l
unităţii, autentificându-se prin aplicarea ştam pilei şi indicându-se funcţia sem natarului.
D acă sunt câţiva solicitanţi, cererea va fi sem nată de către toţi solicitanţii.
In cazul depunerii cererii prin m andatar autorizat, cererea v a fi sem nată de către
m andatarul autorizat.
în cazul prezentării u n or date pe o filă suplim entară, ea va fi sem nată în aceeaşi
ordine.
i
D acă cererea nu este sem nată, A G E P I trim ite solicitantului 2 exem plare, p e care
acesta u rm ează să le prezinte sem nate în term en de 2 luni.
în cazul respectării acestor condiţii, data de depunere a cererii răm âne în vigoare,
în caz contrar cererea se consideră nedepusă.
13.13. R u b ricile X I, X II şi cele a m p la sa te de a su p ra cu v â n tu lu i “ C e r e re ” se
com pletează de AG EPI.
L a ru brica XI a) se indică prenum ele, num ele persoanei care a depus docum entele
cererii la AG E P I. L a rubrica X I b ) persoana responsabilă care a p rim it docum entele
cererii îşi depune sem nătura, indicând în clar prenum ele şi num ele.
R u b rica X II se com p letea ză la d a ta câ n d u n ex em p la r al cererii i se trim ite
solicitantului în calitate de notificare despre rezultatul pozitiv al exam inării form ale. în
acest caz se indică num ărul şi data de ieşire.
R eg u la 14. Set de fotografii sau reprod u ceri grafice
14.1. F otografiile sau reproducerile grafice constituie docum entul prin cipal pentru
determ inarea întinderii protecţiei ju rid ice a desenului/m odelului industrial.
14.2. Fotografiile sau reproducerile grafice trebuie să reprezinte im aginea detaliată,
sum ară a aspectului exterior al produsului, ceea ce ar perm ite dezvăluirea elem entelor
sale.
14.3. Im aginea trebuie să fie clară şi distinctă, fără um bre. E lem entele separate ale
desenului/m odelului industrial trebuie să fie vizibile.
14.4. Produsul trebuie fotografiat sau reprodus grafic în ansam blu, fără alte accesorii,
persoane, anim ale etc.
14.5. C ererea trebuie să conţină fotografii alb-negru sa u reprodu ceri grafice ale
aspectului în ansam blu al fiecăru i desen/m odel industrial şi, dacă este cazul, aspecte
d in stânga, din dreapta, din spate, din jos, din sus.
în cazul când rezolvarea coloristică constituie unul din elem entele caracteristice
ale d ese n u lu i/m od elu lu i in d u stria l, toa te fo tog ra fiile şi rep ro d u ce rile gra fice ale
prod u su lu i se v or prezenta color.
14.6. Setul (garnitura) de produse trebuie prezentat în fotografii sau reproduceri
grafice ale aspectului exterior în ansam blu, adică îm preună cu toate produsele ce intră
în set (garnitură).
în plus, fiecare produs din set (garnitură) se prezintă suplim entar în fotografii sau
reprodu ceri grafice separate. în cazuri speciale, când aspectul în ansam blu al setului
(garniturii) de produse nu p oate fi prezentat în tr-o fotografie, se adm ite prezen tarea
fragm en telor setului (garniturii) în fotografii aparte.
14.7. P en tru produse pliante, produse care se pot închide, deschide şi transform a
etc. se anexează su plim en tar fotografii sau reprodu ceri grafice ale acestor produse
deschise (de exem plu, pen tru frigidere, cabine telefonice) sa u asam blate (de exem plu
p en tru com bine de bucătărie, aspiratoare).
14.8. Fotografiile sau reproducerile grafice trebuie prezentate în dim ensiunile 80x80
m m ; se adm ite dim ensiunea m axim ă 160x240 m m .
14.9. F otografiile sau reproducerile grafice trebuie să fie num erotate. D acă acelaşi
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produs este reprezentat în m ai m ulte poziţii, num erotarea va cuprinde dou ă cifre sepa
rate de u n pu n ct (de exem plu 1.1; 1.2; 1.3 etc., pentru prim ul produs, şi 2.1; 2.2; 2.3 etc.,
pentru al doilea produs).
14.10. F otografiile sau reproducerile grafice se prezintă în 10 exem plare. Totodată,
câte o fotografie sau reproducere grafică a aspectului exterior în ansam blu se lipeşte pe
fiecare exem plar al cererii, iar restul se p u n într-u n plic aparte, num erotaţia trecânduse pe fiecare fotografie sau reproducere grafică pe verso.
14.11. N u sim t adm ise:
a) reprodu cerile grafice prezentân d produsul în secţiune sau în pla n cu axe de
sim etrie şi cote, cu texte explicative sau legende;
b ) fotografii sau reprezentări grafice care nu pot fi reproduse.
R eg u la 15. D escrierea
15.1. D escrierea trebuie să conţină:
- rubricile în vigoare ale CIDM I la care se referă desenul/m odelul industrial;
- denum irea desenului/m odelului industrial, n oţiuni de origine şi de tip conform
esenţei obiectului şi care caracterizează, de regulă, destinaţia lui, utilizând doar noţiunile
cunoscute şi aplicate;
- destin aţia şi dom eniul de u tilizare a desen u lu i/m odelu lu i industrial, care nu
întotdeauna p ot fi identificate după denum irea desenului/m odelului industrial;
- lista fotografiilor sau reproducerilor grafice şi desenelor cu o indicaţie succintă a
ceea ce reprezintă fiecare dintre ele;
- dezvăluirea esenţei desenului/m odelulu i industrial solicitat.
P en tru dezvăluirea esen ţei desenului/m odelului industrial trebuie descrise sum ar
elem entele care determ ină aspectul exterior al produsulu i cu particularităţile sale
estetice, fiin d evidenţiate elem entele distinctive (noi), inclusiv rezolvarea coloristică,
dacă desenul/m odelul industrial este revendicat în culori. în cazul în care descrierea nu
coincide cu im aginea din fotografii sa u reproduceri grafice (de exem plu, nu reprezintă
deplin im aginea desenuluj/m odelului industrial descris), se ia în considerare im aginea
din fotografii sau reproduceri grafice.
15.2. D escrierea, în cazul depozitului m ultiplu şi al setului (garniturii), se face pentru
fiecare desen/m odel industrial încorporat.
15.3. D escrierea se va face p e hârtie albă, opacă de form at 210x297 m m .
15.4. F ieca re filă a d escrierii v a fi folosită pe o sin gu ră p a rte. F ila a dou a şi
u rm ătoarele vor fi n um erotate cu cifre arabe.
15.5. T extu l descrierii se prezintă cu intervalul 1,5. D im en siu n ile m in im ale ale
m argin ilor p e file trebuie să fie de 20 m m din stânga, de sus şi de jos şi 10 m m - din
dreapta.
15.6. D escrierea se sem nează de solicitant sau m andatarul autorizat, în conform itate
cu regula 13.12 a prezentului R egulam ent.
R eg u la 16. D esen e şi schem e
16.1. D e se n e le şi sch e m e le se p re z in tă în ca zu l, câ n d su n t n e ce sa re p e n tru
d e zv ă lu irea e sen ţei d esen u lu i/m od elu lu i in d u stria l. D esen ele şi sch em ele treb u ie
coordonate strict cu textu l descrierii.
16.2. D esenele şi schem ele trebuie să fie executate pe hârtie albă, cu claritate. Filele
n u trebuie să conţină chenar sau alte linii care să delim iteze desenele şi schem ele.
M arginile m in im e libere ale filelor trebuie să fie pe fiecare latu ră de 25 m m .
16.3. D esenele şi schem ele n u trebuie să conţină inscripţii, cu excepţia u n or cuvinte
necesare cum sim t “desch is”, “în ch is” etc. F iecare cuvânt trebuie plasat astfel în cât să
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nu acopere nici o linie a desenului.
16.4. Poziţiile cifrelor din desen trebuie să fie coordonate cu datele conţinute în
descriere.
16.5. Acelaşi element în mai multe figuri ale desenului sau schemei şi în descriere
se marchează cu aceeaşi cifră.
R egu la 17. P erfectarea cererii

17.1. în cerere nu se admit ştersături, corecturi, cuvinte scrise adăugător sau rânduri
intercalate. Dacă, totuşi, acestea există, solicitantul va semna locurile modificate, în
conformitate cu regula 13.12 a prezentului Regulament.
17.2. în cerere trebuie folosiţi termeni, marcări şi simboluri standard, iar în lipsa
acestora - termeni acceptaţi în literatura ştiinţifică şi tehnică.
17.3. în cerere trebuie respectată unicitatea terminologiei; cerinţa unicităţii
terminologiei se referă şi la marcările folosite.
17.4. Nu se admite folosirea abrevierilor, cu excepţia celor uzuale.
17.5. Cererea nu trebuie să conţină:
a) expresii care contravin bunelor moravuri şi ordinii publice;
b) declaraţii denigratoare cu privire la desenel^modelele industriale ale altor
persoane.
R eg u la 18. D ocu m en tele an exate la cerere

18.1. Dovada de plată a taxei
La cerere se anexează dovada de plată a taxei stabilite sau documentul care constituie
temeiul pentru scutirea de plata taxei. în cazul în care taxa se achită în cuantum mai
mic decât cel stabilit, pe lângă dovada de plată a taxei se prezintă documentul care
justifică reducerea cuantumului taxei. Documentele menţionate se prezintă o dată cu
cererea sau în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia.
18.2. Procura
18.2.1. în cazul în care cererea se depune prin mandatar autorizat, la ea se anexează
procura eliberată de către solicitant.
Dacă procura nu a fost depusă o dată cu cererea, aceasta se poate face în terinen de
2 luni de la data depozitului.
18.2.2. Procura perfectată în Republica Moldova trebuie întocmită în formă simplă,
în scris şi nu necesită autentificare notarială. Procura perfectată în străinătate se
întocmeşte în modul stipulat în legislaţia ţării în care se perfectează.
18.2.3. Procura eliberată de solicitant pe numele mandatarului autorizat trebuie să
corespundă următoarelor cerinţe:
- procura se eliberează (se semnează) de solicitant;
- procura se eliberează pe numele persoanei înregistrate la AGEPI în calitate de
mandatar autorizat;
- în procură se indică întinderea împuternicirilor mandatarului autorizat. în lipsa
unor indicaţii speciale în procură, mandatarul autorizat nu poate modifica sau retrage
cererea sau renunţa la înregistrare;
- în procură se indică data perfectării ei, în caz contrar aceasta se consideră
nevalabilă.
18.2.4. Dacă procura se eliberează pe numele mai multor mandatari autorizaţi din
Republica Moldova, gestiunea cererii se efectuează de unul dintre ei.
Orice acţiune a mandatarului autorizat pentru care este îmEputemicit în procură se
consideră ca acţiune a solicitantului.
18.2.5. Procura dată mandatarului autorizat din Republica Moldova pentru
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reprezentarea intereselor unei persoane străine se poate elibera atât de aceasta din
urmă, cât şi de mandatarul ei autorizat care are o procură corespunzătoare, eliberată de
solicitant. în acest caz se prezintă ambele procuri menţionate (lanţiil de procuri).
18.3. Actul de prioritate
18.3.1. în cazul în care în cerere este invocată una sau câteva priorităţi, este necesară
depunerea, în termen de 3 luni de la data constituirii depozitului, a actului sau actelor
care justifică invocarea priorităţii.
în cazul în care actele de prioritate nu au fost depuse în termenul stabilit, prioritatea
invocată nu se recunoaşte.
18.3.2. în caz de necesitate, AGEPI poate cere solicitantului traducerea în limba de
stat a actelor care justifică invocarea priorităţii.
18.3.3. Actul de prioritate convenţională trebuie să conţină un certificat (adeverinţă),
eliberat de oficiul de brevete unde a fost constituit primul depozit şi o copie a acestuia.
18.3.4. Invocarea priorităţii de expoziţie se justifică printr-un certificat (adeverinţă)
de garanţie care trebuie să conţină:
- numele şi adresa organizatorului expoziţiei în care a fost expus desenul/modelul
industrial;
- denumirea expoziţiei,/Adresa şi data inaugurării;
- numele, prenumele şi adresa persoanei fizice sau denumirea şi sediul persoanei
juridice care a introdus desenul/modelul în expoziţie;
- data expunerii publice;
- numărul şi data certificatului de garanţie;
- copiile descrierii şi reproducerii obiectului expus, autentificate de administraţia
expoziţiei, din care să rezulte că obiectul expus este identic cu cel solicitat şi, în caz de
necesitate, traducerea în limba de stat a acestei descrieri.
18.3.5. Invocarea priorităţii este supusă unei taxe care trebuie plătită o dată cu
depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data depozitului. Dacă în cerere sunt
invocate mai multe priorităţi, taxa se plăteşte pentru fiecare prioritate invocată.
Neplata taxelor conduce la nerecunoaşterea priorităţii invocate.
18.4. Actele privind calitatea de autor
18.4.1. Dacă în cerere nu au fost declaraţi autorii, solicitantul este obligat să prezinte
la AGEPI, în termen de 2 luni de la data depozitului, actul privind calitatea de autor.
18.4.2. Litigiile privind calitatea de autor sunt de competenţa instanţelor
judecătoreşti. Hotărârile definitive ale instanţei judecătoreşti se comunică la AGEPI de
către persoana interesată.
18.4.3. în cazul în care solicitantul cere modificarea colectivului de autori, acesta
trebuie să depună la AGEPI un demers autorizat din care să rezulte că:
a) dacă se exclude vinul sau mai mulţi autori, persoanele iniţial menţionate în cerere
ca autori sunt de acord cu aceasta;
b) dacă se includ alte persoane, persoanele iniţial menţionate în cerere ca autori
sunt de acord cu aceasta, precum şi cu transmiterea drepturilor solicitantului.
Depunerea demersului la AGEPI poate fi făcută până la adoptarea hotărârii de
înregistrare a desenuluj/modelului industrial, în caz contrar AGEPI nu ia în considerare
demersul solicitantului de modificare a colectivului de autori.
18.4.4. Autorul sau autorii declaraţi de către solicitant pot cere în scris la AGEPI să
nu fie menţionaţi la publicarea desenuluVmodelului industrial.
18.5. în cazul în care desenul/modelul industrial solicitat conţine elemente enu
merate la regula 41), m) a prezentului Regulament, la cerere se anexează documentaţia
care confirmă:
- acordul organului competent privind folosirea în desenul/modelul industrial a
denumirii ţării, stemelor şi drapelelor de stat, portretelor de conducători de state, şi
personalităţi istorice;
- permisiunea titularilor mărcilor înregistrate de a fi folosite în desenul/modelul
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industrial solicitat.
R eg u la 19. D ep u n erea cererii

19.1. în conforalitate cu art. 11(1) din Lege, cererea şi documentele anexate la ea se
depun la AGEPI de către solicitant sau prin mandatar autorizat.
19.2. Cererea poate fi depusă la AGEPI atât în mod direct, cât şi prin poştă.
R eg u la 20. R ep rezen tarea

20.1. După depunerea cererii solicitantul poate desemna un reprezentant în vederea
gestionării afacerilor de înregistrare a desenului/modelului în conformitate cu regula
13.6 a prezentului Regulament.
20.2. Persoanele fizice jsau persoanele juridice având domiciliul sau sediul stabil în
Republica Moldova îşi gestionează afacerile în domeniul protecţiei desenelor/modelelor
industriale personal sau prin reprezentant (mandatar autorizat sau persoană
împuternicită prin procură sau solicitant împuternicit).
20.3. Persoanele fizice domiciliate în străinătate, peroanele juridice cu sediul în
străinătate sau mandatarii lor autorizaţi îşi gestionează afacerile în domeniul protecţiei
desenelor/modelelor industriale prin mandatari autorizaţi din Republica Moldova, în
conformitate cu art. 3.2 din Lege, dacă convenţiile la care Republica Moldova este parte
nu prevăd altfel.
20.4. Dacă solicitantul este reprezentat prin mandatar, aceasta se confirmă prin
procura, întocmită în modul prevăzut la regula 18.2 a prezentului Regulament.
20.5. Reprezentarea solicitantului la AGEPI se asigură în limitele împuternicirilor
indicate în procură.
20.6. Procura de reprezentare poate fi depusă atât o dată cu depunerea cererii, cât
şi în procesul gestiunii ei.
20.7. Acţiunile reprezentantului până la depunerea procurii nu se consideră valabile
şi nu se iau în considerare în cursul examinării.
20.8. Orice acţiune a reprezentantului în limitele împuternicirilor stabilite prin
procură sau orice acţiune a AGEPI faţă de reprezentant produce aceleaşi efecte ca şi
acţiunea solicitantului sau, respectiv, acţiunea faţă de solicitant.
20.9. Reprezentarea este valabilă până la epuizarea împuternicirilor indicate în
procură sau până la expirarea termenului. împuternicirile indicate în procură pot fi
suspendate înainte de termen de către solicitant sau de către succesorul său în drepturi
prin depunerea unei cereri în acest sens la AGEPI (retragerea procurii), precum şi în
caz de renunţare a persoanei, căreia i-a fost eliberată procura, lichidării persoanei juridice,
decesului persoanei fizice etc.

Secţiunea III
Procedura de înregistrare
a desenului/modelului industrial
R eg u la 21. C oresp on d en ţa cu A G E P I

21.1. Solicitantul sau reprezentantul lui împuternicit întreţin corespondenţa cu
AGEPI pentru fiecare cerere în parte.
.
21.2. Materialele expediate după depunerea cererii trebuie să conţină o referinţă la
numărul cererii şau al dosarului şi semnătura solicitantului sau a reprezentantului
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său.
21.3. Materialele expediate în procesul gestiunii cererii se prezintă în termenele
stabilite de Lege şi de prezentul Regulament. în caz contrar examinarea cererii se va
efectua doar în baza materialelor incluse în dosar.
1 21.4. în cazul în care corespondenţa privind cererea este întreţinută de
reprezentantul solicitantului, calcularea termenelor de prezentare a materialelor
pretinse de AGEPI începe de la data la care acesta a primit actele de procedură.
R eg u la 22. T erm en e

22.1. Orice termen exprimat în unul sau mai mulţi ani expiră în anul următor care
se ia în considerare în luna cu acelaşi nume şi în ziua de acelaşi ordin cu luna şi ziua în
care a avut loc evenimentul de la care începe calcularea termenului; dacă lima următoare
care se ia în considerare nu are o zi de acelaşi ordin, termenul expiră în ultima zi a
acestei luni.
22.2. Orice termen exprimat în una sau mai multe luni expiră în luna următoare
care se ia în considerare în ziua de acelaşi ordin cu ziua în care a avut loc evenimentul
de la care începe calcularea termenului; dacă luna următoare care se ia în considerare
nu are o zi de acelaşi ordin, termenul expiră în ultima zi a acestei luni.
22.3. Orice termen exprimat într-un anumit număr de zile începe din ziua următoare
aceleia în care a avut loc evenimentul şi expiră în ultima zi a calculului.
22.4. Dacă un termen oarecare, în cursul căruia o corespondenţă sau o taxă trebuie
să parvină la AGEPI, expiră într-o zi în care AGEPI nu este deschisă publicului pentru
efectuarea operaţiilor oficiale sau într-o zi când nu se primeşte corespondenţa, termenul
se prelungeşte până la prima zi următoare în care nu mai există nici una din împrejurările
menţionate.
22.5. Data de primire a corespondenţei se consideră data indicată pe ştampila
poştală, aplicată la primire.
Data care confirmă termenul de expediere â corespondenţei se consideră data
indicată pe ştampila poştală, aplicată la expediere.
R e g u la 23. In trod u cerea m od ificărilor

în d ocu m en tele cererii

23.1. în conformitate cu art. 13 din Lege, solicitantul are dreptul, de la data depunerii
cererii la AGEPI şi până la data adoptării hotărârii referitoare la ea, să facă modificări
şi precizări în cerere, fără a schimba esenţa desenului/modelului industrial.
în cazul în care sunt mâi mulţi solicitanţi, modificările şi precizările se fac numai
cu acordul în scris al fiecăruia dintre ei, dacă asemenea împuterniciri nu simt stipulate
în procura eliberată reprezentantului.
23.2. Se admite introducerea următoarelor modificări:
a) modificarea numelui, denumirii solicitantului, mandatarului;
b) modificarea adresei solicitantului, a mandatarului;
c) modificarea solicitantului, mandatarului;
d) corectarea greşelilor;
e) divizarea cererii;
f) comasarea cererilor;
g) înlocuirea fotografiilor sau reproducerilor grafice.
23.3. Introducerea modificărilor se face în baza cererii depuse în acest scop, semnată
de solicitant sau de reprezentantul său, în conformitate cu regula 13.12 a prezentului
Regulament.
23.4. Solicitantului i se notifică rezultatele examinării cererii de modificare.
23.5. în termen de 2 luni de la data depunerii cererii, modificările se fac fără a plăti
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taxa. La cererea de modificare în conformitate cu regula 23.2 a)-d), f) şi g) a prezentului
Regulament, depusă după expirarea termenului de 2 luni de la data depunerii cererii,
se anexează dovada de plată a taxei pentru introducerea modificărilor. Pentru modificarea
adresei mandatarului autorizat nu se plăteşte taxă.
In cazul neprezentării dovezii de plată a taxei sau în cazul în care taxa achitată nu
corespunde cuantumurilor stabilite, materialele suplimentare nu se acceptă spre
examinare.
23.6. Dacă solicitantul este acelaşi, dar se modifică denumirea lui - persoană ju
ridică sau numele lui - persoană fizică şi/sau adresa (regula 23.2 a) şi b) a prezentului
Regulament), cererea depusă la AGEPI în vederea acestei modificări va fi semnată de
către solicitant sau reprezentantul acestuia.
23.7. Pentru introducerea modificărilor indicate la regula 23.6 a prezentului
Regulament nu este necesară depunerea vreunui act care să confirme aceste modificări.
23.8. în cazul în care se modifică solicitantul sau mandatarul autorizat (regula 23.2
c) a prezentului Regulament), cererea depusă la AGEPI în vederea acestei modificări va
fi semnată de solicitantul iniţial sau de mandatarul acestuia şi de persoana care este
noul solicitant sau de mandatarul ei.
23.8.1. Dacă schimbarea solicitantului intervine în urma încheierii unui contract,
faptul respectiv se va indica în cererea de modificare, alăturând acesteia, la alegerea
solicitantului, unul din următoarele acte:
- copia legalizată a contractului;
- copia legalizată a extrasului din contract care confirmă schimbarea solicitantului.
23.8.2. Dacă schimbarea solicitantului intervine în urma comasării, aceasta se va
indica în cererea de modificare, la care se va alătura copia legalizată a documentului
întocmit de un organ competent şi care va dovedi comasarea.
23.8.3. în cazul în care se schimbă unul sau câţiva solicitanţi, dar nu toţi, în urma
încheierii contractului sau a comasării, solicitantul rămas neschimbat va semna un
document care să-i confirme acordul cu modificarea indicată.
23.8.4. Dacă schimbarea solicitantului nu are loc în urma încheierii contractului
sau a comasării ci din alte motive, de exemplu, prin aplicarea legii, modificarea statutului
sau printr-o decizie judecătorească, faptul respectiv se va indica în cererea de modificare,
la care se va alătura copia legalizată a documentului care confirmă o asemenea modificare.
23.8.5. în cazul respectării cerinţelor stabilite, corespondenţa ulterioară se întreţine
cu noul solicitant sau mandatar.
23.9. AGEPI este în drept să ceară prezentarea dovezilor în cazurile care cad sub
incidenţa regulilor 23.6 - 23.8.4 şi a dovezilor suplimentare, dacă apar dubii întemeiate
privind veridicitatea oricărei indicaţii conţinute în cererea de modificare şi/sau în orice
alt document enumerat la regulile respective.
23.10. AGEPI primeşte cererea de corectare a greşelilor comise în documentele
cererii (regula 23.2 d) a prezentului Regulament), semnată de solicitant sau de
reprezentantul său, indicându-se numărul cererii respective şi greşeala care trebuie
corectată.
23.11. Divizarea cererii, inclusiv separarea produsului suplimentar într-o cerere
pentru set (garnitură) (regula 23.2 e) a prezentului Regulament).
23.11.1. Cererea multiplă, care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la regulile 8.1
şi 8.2 ale prezentului Regulament, poate fi divizată de către solicitant în câteva cereri
prin repartizarea în aceste cereri a desenelor/modelelor industriale enumerate în cererea
iniţială.
23.11.2. La divizarea cererii solicitantul va depune la AGEPI câte o cerere de
înregistrare pentru fiecare deserţ/model industrial sau un grup ce corespunde prevederilor
regulilor prezentului Regulament.
23.11.3. Divizarea cererii se efectuează în termen de o lună de la data primirii
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notificării.
In caz contrar AGEPI va examina numai primul desen/model industrial care
îndeplineşte condiţiile prevăzute.
, 23.11.4. Dacă cererea conţine un set (garnitură), fiecare produs al lui poate fi separat.
Aceasta se obţine prin divizarea cererii sau prin separarea produsului suplimentar în o
altă cerere.
23.11.5. Cererile divizionare, conform regulilor 23.11.1 şi 23.11.4 ale prezentului
Regulament,păstrează data depunerii cererii iniţiale sau, respectiv, data priorităţii cererii
iniţiale.
23.11.6. Divizarea cererii se efectuează doar cu condiţia achitării taxei sau plăţii
suplimentare în cuantumurile stabilite pentru depunerea şi examinarea cererii în
conformitate cu regula 35 a prezentului Regulament.
23.12. Comasarea cererilor (regula 23.2 f) a prezentului Regulament).
23.12.1. Pot fi comasate 2 sau mai multe cereri dacă sunt respectate următoarele
condiţii:
- au aceeaşi dată de depunere;
- este indicat atât acelaşi solicitant, cât şi acelaşi autor;
- includ desenş/modele industriale din aceeaşi clasă a clasificării internaţionale
conform CIDMI.
23.12.2. în cererea de comasare se indică numerele cererilor respective, până la
adoptarea deciziilor privitor la acestea.
23.13. Modificările conform regulii 23.2 g) a prezentului Regulament se efectuează
prin înlocuirea fotografiilor sau reproducerilor grafice în cazul, în care acestea
îmbunătăţesc substanţial calitatea fotografiilor sau reproducerilor grafice sau modifică
dimensiunile acestora, în conformitate cu regula 14 a prezentului Regulament, precum
şi în cazul prevăzut la regula 41.4 a prezentului Regulament.
R eg u la 24. R etra gerea cererii

24.1. în conformitate cu art. 14(1), (3) din Lege, solicitantul este în drept să-şi retragă
cererea. Demersul de retragere a cererii poate fi depus în orice moment, la o dată
anterioară adoptării hotărârii cu privire la cerere.
în cazul în care simt mai mulţi solicitanţi, cererea se retrage numai cu acordul în
scris al fiecăruia dintre ei, dacă în procura eliberată reprezentantului nu sunt stabilite
aceste împuterniciri.
24.2. în conformitate cu art. 16(3) din Lege, AGEPI poate adopta decizia de retragere
a cererii.
24.3. Dacă depozitul este multiplu, retragerea cererii, conform regulilor 24.1 şi 24.2
ale prezentului Regulament, poate fi făcută pentru toate desenele şi modelele industriale
incluse în depozit sau numai pentru unele dintre ele (art. 14(2) din Lege).
24.4. Cererea retrasă nu comportă urmări juridice, acţiunile ulterioare ale
solicitantului nu pot fi întemeiate în baza acestei cereri (la depunerea cererii următoare
nu poate fi invocată prioritatea din data depunerii cererii retrase sau a materialelor
suplimentare ale acesteia etc.).
24.5. Demersul de retragere a cererii nu poate fi revocat.
R eg u la 25. C on su ltarea d ocu m en telor cererii

25.1. Solicitantul poate lua cunoştinţă de cererea depusă nemijlocit la AGEPI,
stabilind în prealabil data şi timpul consultării sau solicitând copia cererii.
25.2. Acţiunile în conformitate cu regula 25.1 se efectuează doar cu condiţia achitării
de către solicitant a taxei respective.
x'
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R eg u la 26. C onsultarea m aterialelor indicate de exam in are

26.1. Solicitantul este în drept să consulte materialele indicate în notificare sau în
decizia examinării.
26.2. In termen de 2 luni de la data primirii notificării sau deciziei privind cererea,
solicitantul este în drept să ceară la AGEPI copiile acestor materiale.
26.3. Copiile materialelor cerute se expediază solicitantului în termen de 2 luni de
la data primirii solicitării, dacă plata pentru serviciul respectiv a fost achitată conform
tarifelor stabilite.
R eg u la 27. E xam in area cererii cu p articiparea solicitantului

27.1. Examinarea cererii cu participarea solicitantului sau a reprezentantului
acestuia se efectuează în cazul, în care simt necesare explicaţii suplimentare privind
desenul/modelul industrial solicitat, precum şi în scopul clarificării punctului de vedere
al solicitantului referitor la conformitatea desenului/modelului solicitat cu condiţiile de
înregistrare.
27.2. Examinarea în acest mod se efectuează la propunerea AGEPI sau la cererea
solicitantului, după familiarizarea ambelor părţi cu problemele în cauză.
R eg u la 28. P relu n girea term enului

28.1. în conformitate cu art. 11(8) şi 16(3), (8) din Lege, termenele de prezentare de
către solicitant a documentelor anexate la cerere, precum şi a materialelor pretinse de
examinare, a copiilor materialelor indicate în decizia examinării, la cererea solicitantului
pot fi prelungite, dar nu mai mult decât pentru 2 luni de la data expirării termenului
stabilit.
Concomitent cu cererea de prelungire a termenului se prezintă şi dovada de plată a
taxei în cuantumul stabilit pentru această procedură.
28.2. Cererea de prelungire a termenului se întocmeşte în mod liber şi se depune în
cursul a 2 luni de la data la care solicitantul a primit notificarea.
28.3. Termenul nu va fi prelungit, dacă cererea în acest sens nu a fost depusă în
termenul stabilit, de asemenea dacă nu este prezentată dovada de plată a taxei sau
dacă taxa achitată nu corespunde cuantumului stabilit, fapt ce i se notifică solicitan
tului.
28.4. în conformitate cu art. 12(4) din Lege, termenele de invocare a priorităţii şi de
depunere a actelor care justifică invocarea priorităţii nu se prelungesc.
R eg u la 29. R ep u n erea în term ene

29.1. Pot fi restabilite următoarele termene omise de solicitant:
a) termenul de prezentare a materialelor suplimentare pretinse de examinare, în
conformitate cu art. 16(8) din Lege;
b) termenul de solicitare a copiilor materialelor indicate în decizia examinării.
29.2. Termenul omis de către solicitant poate fi restabilit, conform regulii 29.1 a
prezentului Regulament, dacă solicitantul va depune o cerere cel târziu la 6 luni de la
data expirării termenelor omise (art. 20(2) din Lege).
29.3. Dacă se constată neîndeplinirea cel puţin a uneia din cerinţele sus-indicate,
cererea de repunere în termenele omise nu se acceptă, fapt ce i se notifică solicitantului.
R e g u la 30. T ran sform area cererii
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30.1. în conformitate cu art. 15 din Lege, cererea de înregistrare a modelului indus
trial poate fi transformată în cerere de înregistrare a modelului de utilitate. în acest caz
solicitantul depune cererea de înregistrare a modelului de utilitate pe formularul - tip
aprobat de AGEPI, în care la rubrica VII cu codul (30) - “prioritatea invocată“ (conform
normei ST.9 OMPI) înscrie: “referitor la cererea de înregistrare a modelului indus
trial”, iar la alte coduri indică datele din cererea care se transformă.
30.2. La depunerea unei asemenea cereri se verifică corectitudinea întocmirii ei şi
dacă este prezentată o dată cu cererea dovada de plată a taxei corespunzătoare în
cuantumul stabilit.
în cazul în care cererea nu corespunde condiţiilor prescrise, aceasta se notifică
solicitantului cu propunerea de a înlătura iregularităţile indicate.
30.3. Dacă cererea de înregistrare a modelului de utilitate a fost depusă după
adoptarea hotărârii de înregistrare sau după expirarea termenului de 3 luni de la data
adoptării hotărârii de respingere a cererii de înregistrare a modelului industrial,
solicitantului i se notifică faptul, că transformarea cererii nu este posibilă.
în cazul neprezentării dovezii de plată a taxei o dată cu cererea de înregistrare a
modelului de utilitate, ea se consideră nedepusă şi aceasta i se notifică solicitantului.
30.4. Cererea netransformată se consideră cerere de înregistrare a modelului in
dustrial şi se tratează conform prezentului Regulament.
30.5. Dacă s-a stabilit că cererea a fost întocmită în conformitate cu condiţiile
prescrise, a fost prezentată în termenele indicate şi o dată cu ea a fost depusă dovada de
plată a taxei în cuantumul stabilit, solicitantului i se notifică despre transformarea
cererii care ulterior va fi examinată conform regulilor de redactare, depunere şi examinare
a cererii pentru model de utilitate.
R e g u la 31. E xecu tarea p roced u rilor în regim d e u rgen ţă

31.1. Solicitantul poate să ceară efectuarea examinării formale şi examinării în
fond în regim de urgenţă.
31.2. în cererea de efectuare a procedurilor în regim de urgenţă indicate la regula
31.1 a prezentului Regulament, întocmită în mod liber, se indică procedurile în cauză.
31.3. Concomitent cu cererea se prezintă dovada de plată a taxei corespunzătoare
în cuantum majorat de 2 ori faţă de cel stabilit.
31.4. Procedurile în regim de urgenţă se efectuează de 2 ori mai repede în comparaţie
cu termenele stabilite.

Secţiunea IV
Examinarea cererii la AGEPI
R e g u la 32. în reg istra rea cererii

32.1. Cererii depuse în limba de stat la AGEPI i se atribuie un număr de intrare şi
data depunerii.
32.2. Solicitantului i se notifică primirea cererii indicându-se numărul şi data de
intrare.
32.3. în cazul în care cererea nu este prezentată în limba de stat şi/sau lipseşc
fotografiile sau reproducerile grafice, ea nu se înregistrează, retumându-i-se persoanei,
care a depus-o.
■ f
R e g u la 33. E xam in area fo rm a lă a cererii

33.1. în termen de o lună de la data primirii cererii AGEPI efectuează examinarea
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formală a ei.
Dacă solicitantul a fost notificat, termenul de la expedierea notificării şi până la
primirea răspunsului la ea nu se ia în considerare.
33.2. în funcţie de rezultatul examinării formale, solicitantului i se notifică
acceptarea cererii pentru examinare sau respingerea ei.
33.3. în conformitate cu art. 16(2) din Lege, în procesul examinării formale se verifică:
, a) dacă desenul/modelul industrial nu este exclus de la protecţia juridică în
conformitate cu art. 5 din Lege şi regula 4a)-d) a prezentului Regulament;
b) integritatea setului de documente anexate la cerere;
c) corectitudinea achitării taxei;
d) dacă cererea corespunde condiţiilor prescrise;
e) dacă fotografiile şi reproducerile grafice corespund condiţiilor prescrise;
f) dacă la descriere sunt respectate condiţiile prescrise;
g) respectarea cerinţelor faţă de desene, dacă acestea există;
h) dacă documentele anexate la cerere sunt conforme condiţiilor prescrise.
33.4. în conformitate cu art. 11 din Lege, data depozitului naţional reglementar se
consideră data depunerii la AGEPI a cererii în limba de stat pe un formular - tip,
conţinând datele de identificare ale autorului şi solicitantului, descrierea desenului/
modelului industrial, un set de fotografii sau reproduceri grafice, reprezentând detaliat,
în ansamblu, aspectul exterior al produsului şi, în caz de necesitate, desenul produsului,
fişa de confecţionare.
33.5. Lipsa în materialele cererii a datelor şi/sau a documentelor, neindicate la
regula 33.4 a prezentului Regulament sau neconformitatea lor cu cerinţele prezentului
Regulament nu constituie o piedică pentru stabilirea datei de depunere a cererii.
R eg u la 34. N otificarea privin d necesitatea prezen tării d ocu m en telor lip să
sau a introd ucerii m od ificărilor în d ocu m en tele cererii

34.1. Dacă în procesul examinării formale se constată că cererea nu corespunde
cerinţelor stabilite la regula 33.3 b) -h) a prezentului Regulament solicitantului i se
trimite o notificare cu indicarea iregularităţilor depistate şi cu propunerea de a prezenta
datele şi/sau documentele lipsă ori modificările lor, în termen de 2 luni de la data
primirii notificării (art. 16(3) din Lege).
34.2. Temeiuri pentru notificare:
a) lipsa în materialele cererii a datelor şi/sau a documentelor indicate la regula
33.4 a prezentului Regulament;
b) lipsa dovezii de plată a taxei sau a documentelor care să confirme că taxa a fost
achitată în contul stabilit al AGEPI sau suma achitată nu corespunde cuantumului
stabilit;
c) lipsa în materialele cererii a datelor şi/sau documentelor indicate la regula 33.5
a prezentului Regulament.
34.3. Dacă solicitantul nu va prezenta în termenul stabilit materialele indicate în
notificare în conformitate cu regula 34.2a) a prezentului Regulament sau nu va face un
demers pentru prelungirea acestuia, dar nu mai mult decât pentru 2 luni, cu achitarea
taxei respective, cererea se consideră nedepusă (art. 16(3) din Lege).
34.4. Dacă în termen de 2 luni solicitantul nu va prezenta materialele şi/sau
documentele, în conformitate cu regula 34.2 c) a prezentului Regulament sau nu va face
un demers pentru prelungirea acestuia, dar nu mai mult decât pentru 2 luni, cu achitarea
taxei respective, cererea se consideră retrasă (art. 16(3) din Lege). în acest caz procedura
privind cererea se suspendă.
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R eg u la 35. V erificarea ach itării taxei

35.1. Materialele anexate la cerere se verifică pentru a constata, dacă în ele figurează
dovada de plată a taxei pentru depunerea cererii şi pentru examinare în cuantumul
stabilit.
35.2. Dacă dovada de plată a taxei în contul stabilit al AGEPI lipseşte, solicitantului
i se notifică necesitatea prezentării ei în termen de 2 luni de la data primirii notificării
respective.
35.3. Dacă solicitantul nu va prezenta în termenul stabilit documentul indicat în
notificare sau un demers de prelungire a termenului, dar care să nu depăşească 2 luni,
cererea se consideră retrasă (art. 16(3) din Lege).
35.4. Dacă potrivit dovezii de plată a taxei aceasta a fost achitată într-un cuantum
mai mic decât cel stabilit pentru un d e s e n /m o d e l industrial şi, în termen de 2 luni de la
data primirii notificării respective, solicitantul nu a confirmat documentar achitarea
diferenţei, cererea se consideră revocată.
35.5. Dacă dovada de plată confirmă achitarea taxei în cuantumul stabilit pentru
un desen/model industrial, dar nu corespunde numărului de desene/modele industriale
pentru care se cere înregistrarea, fiind mai mică, solicitantului i se propune ca, în termen
de 2 luni de la primirea notificării, să achite diferenţa sau să limiteze numărul desenelor/
modelelor industriale pentru care este cerută înregistrarea.
35.6. Dacă până la expirarea a 2 luni nu va fi prezentată dovada că diferenţa a fost
plătită şi că taxa este achitată în cuantumul stabilit, solicitantului i se notifică faptul,
că examinarea cererii va cuprinde doar desenele/modelele limitate de solicitant, iar
dacă o asemenea limitare lipseşte- desenul/modelul industrial indicat primul în cerere.
R eg u la 36. H o tărârea de accep tare a cererii în v ed erea
exam in ării sau de respin gere a ei

36.1. în cazul în care cererea îndeplineşte condiţiile prescrise, precum şi dacă au
fost prezentate de către solicitant datele şi documentele pretinse, se adoptă hotărârea
de acceptare a cererii pentru examinare, i se atribuie numărul depozitului naţional
reglementar şi datele privind cererea se înscriu în Registrul naţional de cereri de
înregistrare a desenelor şi modelelor industriale (art. 16(5) din Lege).
36.2. Cererile se introduc în Registrul naţional în conformitate cu numărul de ordine.
Numărul de înregistrare în Registrul naţional se consideră numărul depozitului naţional
reglementar şi se utilizează în procedura de examinare.
36.3. în calitate de avizare despre acceptarea cererii în vederea examinării
solicitantului i se trimite un exemplar al cererii cu indicarea datei depozitului naţional
reglementar şi a numărului acestuia.
36.4. Dacă în cerere nu se invocă o prioritate cu o dată anterioară celei a depozitului
naţional reglementar, prioritatea desenului/modelului industrial se stabileşte conform
constituirii la AGEPI a depozitului naţional reglementar.
Dacă în cerere se invocă o prioritate anterioară, posibilitatea priorităţii convenţionale
sau de expoziţie se va decide în cadrul examinării în fond, cu condiţia prezentării
documentelor care justifică invocarea priorităţii în termen de 3 luni de la data.depunerii
cererii la AGEPI.
36.5. în cazul nerespectării cerinţelor regulii 33.3 a) a prezentului Regulament, se
adoptă decizia de respingere a cererii.
■,> ; - ■??;i it
36.6. Solicitantul, în decurs de 3 luni de la primirea hotărârii conform regulilor
34.3,34.4 şi 36.5 ale prezentului Regulament, poate depune o contestaţiela,GopjLişja^e
Apel a AGEPI, conform regulilor 45.2 - 45.4 şi 45.6, 45.7 ale prezentului Regulament
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(art. 16(12), 35(2) din Lege).
36.7. AGEPI notifică solicitantului hotărârea luată, în termen de o lună de la data
adoptării (art. 16(11), 35(5) din Lege).
R eg u la 37. E xam in area în fon d a cererii

37.1. în conformitate cu art. 16(6) din Lege, în procesul examinării în fond se verifică
dacă desenul/modelul industrial solicitat corespunde condiţiilor de protecţie, prevăzute
la art. 4 din Lege şi la regulile 2 şi 4 ale prezentului Regulament, şi se stabileşte
prioritatea.
37.2. Examinarea în fond se efectuează în termen de 9 lrmi de la data acceptării
cererii pentru examinare. în cazul notificării solicitantului, termenul de la expedierea
notificării şi până la primirea răspunsului de la solicitant nu se ia în considerare.
37.3. în funcţie de rezultatele examinării în fond, AGEPI adoptă hotărârea de
înregistrare a desenului/modelului industrial sau de respingere a cererii, fapt ce i se
notifică solicitantului.
R e g u la 38. C on ţin u tu l exam in ării în fon d

Examinarea în fond a cererii cuprinde:
a) verificarea suplimentară a conformităţii materialelor cererii cu condiţiile prescrise
privind conţinutul şi întocmirea cererii şi a documentelor anexate la ea;
b) verificarea corectitudinii clasificării conform normelor CIDMI;
c) stabilirea priorităţii desenului/modelului industrial în conformitate cu art. 12
din Lege;
d) verificarea conformităţii desenului/modelului industrial solicitat cu condiţiile de
protecţie prevăzute la regulile 2 şi 4 ale prezentului Regulament (art. 4 - 8 din Lege).
R eg u la 39. C lasificarea

39.1. în cadrul verificării se determină:
a) corectitudinea clasificării de către solicitant a cererii conform CIDMI;
b) dacă toate desenel^/modelele industriale din depozitul multiplu se încadrează
într-o singură clasă conform CIDMI.
39.2. în cazul în care în cerere lipsesc indicii conform CIDMI, AGEPI clasifică obiectul
solicitat conform CIDMI şi înscrie în cerere indicii de clasificare a desenelor/modelelor
industriale.
39.3. Dacă se constată, că în cazul unui sau mai multor desene/modele industriale
nu sunt respectate cerinţele regulii 39.1 b) din prezentul Regulament, se aplică
prevederile regulii 23.11 a prezentului Regulament.
R e g u la 40. S tabilirea p riorităţii

40.1. în conformitate cu art. 12(2),(4) din Lege, în cazul invocării priorităţii
convenţionale se verifică:
a) dacă demersul de stabilire a priorităţii convenţionale a fost prezentat nu mai
târziu de două luni de la data depunerii cererii la AGEPI;
b) dacă solicitantul a prezentat la AGEPI cererea de înregistrare cu invocarea
priorităţii convenţionale în termen de 6 luni de la data depunerii cererii iniţiale;
c) prezenţa copiei cererii iniţiale depusă de solicitant într-o ţară-parte la Convenţia
de la Paris. Dacă această copie este prezentată după data depunerii cererii la AGEPI,
se stabileşte termenul de 3 luni de la data depunerii cererii în care solicitantul trebuie
106

M D - B O P I 7/1997

să prezinte copia cererii iniţiale;
d) conformitatea desenului/modelului industrial solicitat cu desenul/modelul conţinut
în cererea iniţială;
e) dovada de plată a taxei stabilite pentru invocarea priorităţii, în cazul în care
simt invocate mai multe priorităţi, taxa se achită pentru fiecare prioritate invocată.
40.2. în conformitate cu art. 13(3), (4) din Lege, în cazul invocării priorităţii de
expoziţie se verifică:
a) dacă demersul de stabilire a priorităţii a fost depus nu mai târziu de 2 luni de la
data depunerii cererii la AGEPI;
b) dacă solicitantul a prezentat la AGEPI cererea de invocare a priorităţii de expoziţie
în termen de 6 luni de la data introducerii exponatului în expoziţie;
c) prezenţa documentului ce confirmă prioritatea de expoziţie şi conformitatea
acestuia cu cerinţele prevăzute la regula 18.3.4 a prezentului Regulament. Dacă
documentul menţionat este prezentat după data depunerii cererii la AGEPI, se stabileşte
termenul de 3 luni de la data depunerii cererii în care solicitantul trebuie să prezinte
acest document;
d) conformitatea desenului/modelului industrial solicitat cu desenuU/modelul in
dustrial introdus în expoziţie;
e) dovada de plată a taxei stabilite pentru invocarea priorităţii; în cazul în care
sunt invocate mai multe priorităţi, taxa se achită pentru fiecare prioritate invocată.
40.3. în cazul în care solicitantul invocă mai multe priorităţi, trebuie să indice data
de invocare a priorităţii pentru fiecare tip de deser/model industrial (în depozitul
multiplu). Totodată, privitor la toate priorităţile indicate trebuie respectate condiţiile
prevăzute la regulile 40.1 şi 40.2, în funcţie de temeiul pentru invocarea acestor priorităţi.
40.4. în cazul în care solicitantul nu a respectat vreuna din cerinţele indicate la
regulile 40.1 şi 40.2 ale prezentului Regulament, prioritatea desenului/modelului in
dustrial se stabileşte conform datei depozitului naţional reglementar.
R eg u la 41. V erificarea con form ităţii d esen u lu i/m od elu lu i in d u strial
solicitat c u con d iţiile de p rotecţie

41.1. Desenul/modelul industrial solicitat se verifică privind conformitatea cu
condiţiile de protecţie prevăzute la regulile 2 şi 4 ale prezentului Regulament.
41.2. Dacă desenui/modelul industrial cade sub incidenţa regulii 4a)-g) a prezentului
Regulament, se decide imposibilitatea înregistrării.
41.3. La verificarea conformităţii desenului/modelului industrial solicitat cu
condiţiile de protecţie, în conformitate cu regulile 2 şi 4 h)-j) ale prezentului Regulament,
se stabileşte şi conformitatea lui cu condiţiile de utilitate şi noutate.
41.3.1. La verificarea utilităţii se apreciază conformitatea cu condiţiile prevăzute
la regula 2.5 a prezentului Regulament.
41.3.2. La verificarea noutăţii se efectuează următoarele acţiuni:
a) se face documentarea desenelor/modelelor industriale identice sau similare;
b) se determină gradul de asemănare a desenului/modelului industrial solicitat cu
cele depistate în procesul documentării.
41.3.3. Desenul/modelul industrial se consideră identic cu alt deser/model indus
trial, dacă toate elementele acestora coincid.
Desenul/modelul industrial se consideră similar până la confundare cu alt desen/
model industrial, dacă el se aseamănă cu acesta în ansamblu, independent de
particularităţile distinctive.
41.3.4. în conformitate cu art. 6 din Lege, documentarea privind noutatea se face
pentru:
a) desenele/modelele industriale înregistrate în Republica Moldova anterior datei
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de prioritate a desenului/modelului industrial examinat sau desenele/modelele
industriale a căror înregistrare a fost solicitată în Republica Moldova cu o dată de
prioritate mai veche de altă persoană. în acest caz nu se iau în considerare desenele/
modelele industriale, ale căror cereri de înregistrare se consideră retrase sau au fost
retrase;
b) desenele/modelele industriale protejate în Republica Moldova în baza înregistrării
lor internaţionale în conformitate cu Aranjamentul de la Haga.
41.3.5. Rezultatele sunt expuse într-un raport de documentare.
41.3.6. Desenelş/modelele industriale depistate se compară cu desenelş/modelele
industriale solicitate, conform regulilor 2 şi 4 h)-j) ale prezentului Regulament.
41.3.7. în cazul în care pentru acelaşi desen/model industrial a fost depusă o cerere
cu o dată de prioritate mai veche, până la încheierea procedurii privind această cerere
se sistează procedura referitor la cealaltă cerere (art. 10(2) din Lege).
41.4. Dacă desenul/modelul industrial solicitat include elemente, indicate la regula
4 1) a prezentului Regulament, se verifică existenţa unei confirmări documentare a
acordului organului competent respectiv, fără de care înregistrarea desenului/modelului
industrial nu se admite.
Dacă desenul/modelul industrial solicitat include elemente indicate la regula 4 m)
a prezentului Regulament, solicitantul trebuie să indice aceasta în descriere, citând
numerele documentelor de protecţie, şi trebuie să prezinte o confirmare documentară a
acordului titularului, fără de care înregistrarea desenului/modelului industrial nu se
admite.
Dacă asemenea confirmări lipsesc, solicitantului i se propune să le prezinte la AGEPI
sau să excludă aceste elemente din desenul/modelul industrial prezentând un set de
fotografii sau reproduceri grafice fără aceste elemente, executate în conformitate cu
cerinţele regulii 14 a prezentului Regulament.
41.5. în procesul examinării în fond a cererii AGEPI poate să-i ceară solicitantului
informaţii suplimentare referitoare la desenul/modelul industrial, fără de care
examinarea cererii nu este posibilă (art. 16(7), (8) din Lege). Notificarea se trimite
solicitantului de atâtea ori de câte este nevoie.
R eg u la 42. V erificarea m aterialelor suplim entare

42.1. La prezentarea materialelor suplimentare în baza notificării AGEPI conform
regulilor 41.4 şi 41.5 ale prezentului Regulament, se verifică respectarea de către
solicitant a termenelor de prezentare.
Materialele suplimentare trebuie să fie prezentate la AGEPI în termen de 2 luni de
la data primirii notificării. Dacă solicitantul nu îndeplineşte această condiţie în termenul
stabilit sau nu depune un demers de prelungire a lui conform regulii 28 a prezentului
Regulament sau de repunere în termene conform regulii 29 a prezentului Regulament,
cererea se consideră retrasă şi procedura cu privire la ea se sistează, solicitantul fiind
notificat.
42.2. Dacă solicitantul a prezentat materialele suplimentare din proprie iniţiativă
sau conform notificării AGEPI şi acestea au fost acceptate spre examinare, se verifică
dacă ele nu modifică esenţa cererii (art. 16(8) din Lege).
42.3. Se consideră că materialele suplimentare modifică esenţa cererii, dacă în
componenţa desenului/modelului industrial se introduc elemente suplimentare.
42.4. în cazul în care se consideră că materialele suplimentare modifică esenţa
cererii, până la adoptarea hotărârii de înregistrare sau de respingere a desenului/
modelului industrial, solicitantului i se notifică aceasta.
R eg u la 43. D eciziile A G E P I

43.1. în funcţie de rezultatul examinării în fond se face un raport de examinare în
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a cărui bază se decide:
- înregistrarea desenului/modelului industrial şi eliberarea certificatului de
înregistrare;
- respingerea înregistrării desenului/modelului industrial.
43.2. Dacă se constată că desenul/modelul industrial (unul sau mai multe)
corespunde (corespund) condiţiilor de acordare a protecţiei, se adoptă hotărârea de
înregistrare a lui (lor) (art. 16(9) din Lege).
43.3. Dacă din depozitul multiplu doar o parte a desenelor/modelelor industriale
corespunde condiţiilor de acordare a protecţiei, se adoptă hotărârea de înregistrare a
acestei părţi, iar pentru desenele/modelele industriale care nu corespund condiţiilor de
acordare a protecţiei, solicitantului i se notifică hotărârea de respingere a înregistrării.
43.4. Dacă în urma examinării se constată că desenul/modelul industrial solicitat
nu corespunde cel puţin unei condiţii de acordare a protecţiei, solicitantului i se trimite
hotărârea de respingere a cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial (art.
16(10) din Lege).
43.5. Hotărârile adoptate în conformitate cu regulile 40.4, 42.1, 43.2 - 43.4 ale
prezentului Regulament pot fi contestate de către solicitant în conformitate cu regula
36.6 a prezentului Regulament.
R egu la 44. P u b lica rea

44.1. în conformitate cu art. 17(1) din Lege, AGEPI, în termen de 4 luni de la data
notificării solicitantului a hotărârii de înregistrare a desenului/modelului, publică în
BOPI datele despre aceasta.
44.2. în BOPI se publică următoarele date:
(11)
numărul certificatului;
(21)
numărul depozitului;
(22)
data depozitului;
(23)
data priorităţii de expoziţie;
(28)
numărul de desenş/modele industriale;
(31)
numărul depozitului prioritar;
(32)
data depozitului prioritar;
(33)
ţara depozitului prioritar, conform normei ST. 3 OMPI;
(51)
clasificarea internaţională conform CIDMI;
(54)
denumirea produsului;
(55)
reproducerea desenului/modelului industrial;
(57)
culorile revendicate;
(71)
numele sau denumirea şi adresa solicitantului;
(72)
numele autorului;
(74)
numele mandatarului autorizat;
(80) ^ numărul de depozit internaţional, conform Aranjamentului de la Haga.
44.3. în conformitate cu art. 17(2) din Lege, publicarea hotărârii de înregistrare
poate fi amânată, dar acest termen nu va depăşi 12 luni de la data priorităţii.
44.4. La publicarea datelor se ţine cont de refuzul autorului desenului/modelului
industrial de a fi menţionat în această calitate.
44.5. După publicarea hotărârii de înregistrare a desenului/modelului industrial
orice persoană este în drept să ia cunoştinţă de materialele cererii. Acest lucru se poate
face atât nemijlocit la AGEPI, cât şi solicitând copiile materialelor cererii sau părţi ale
lor, cu achitarea plăţii pentru serviciile respective conform tarifelor stabilite.
44.6. în BOPI se publică, de asemenea, datele privind încetarea înainte de termen
a valabilităţii certificatului de înregistrare, prelungirea termenului de valabilitate a
certificatului de înregistrare şi privind modificările în datele ce vizează desenel^/modelele
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industriale.
R egu la 45. C on testarea h otărârii de înregistrare

45.1. In conformitate cu art. 18(1) din Lege, orice persoană interesată are dreptul
să depună la AGEPI o contestaţie motivată împotriva hotărârii de înregistrare a
desenului/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
Lege.
45.2. Contestaţia împotriva hotărârii de înregistrare se consideră depusă numai
după ce a fost plătită taxa stabilită (art. 18(2) din Lege).
45.3. Contestaţia împotriva hotărârii de înregistrare se examinează de Comisia de
Apel a AGEPI în termen de 3 luni de la data depunerii acesteia (art. 18(3) din Lege).
45.4. Comisia de Apel a AGEPI comunică solicitantului contestaţiile depuse de către
terţi (art. 35(4) din Lege).
45.5. Comisia de Apel a AGEPI, în termen de o lună, notifică persoanelor interesate
decizia luată (art. 35(5) din Lege).
45.6. Persoanele care nu sunt de acord cu decizia Comisiei de Apel a AGEPI au
dreptul să sesizeze instanţa judecătorească în termen de 3 luni de la data primirii
notificării (art. 35(6) din Lege).
45.7. Rezultatele examinării contestaţiilor se publică în BOPI.
R egu la 46. A n u larea d eciziei

AGEPI poate anula hotărârea adoptată, dacă ea contravine legislaţiei în vigoare:
- prin decizia instanţei judecătoreşti;
- prin decizia Comisiei de Apel a AGEPI;
- din proprie iniţiativă.
R e g u la 47. în reg istra rea d esen u lu i/m od elu lu i in d u strial şi elib erarea
certificatu lu i de înregistrare

47.1. în conformitate cu art. 19 din Lege, în cazul în care, în termen de 6 luni de la
data publicării, nu au fost depuse contestaţii împotriva hotărârii de înregistrare a
desenului/modelului industrial sau contestaţiile depuse au fost respinse şi a fost achitată
taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare, secţia examinare informează despre
aceasta, în termen de 10 zile, secţia Registre şi redacţia BOPI.
în cazul în care taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare nu a fost achitată
în termenul stabilit sau în cuantumul stabilit, AGEPI ia hotărârea privind decăderea
titularului din dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare.
47.2. Datele privind înregistrarea desenului/modelului industrial se introduc în
Registrul Naţional de desene şi modele industriale şi, în termen de 3 luni, titularului i
se eliberează certificatul de înregistrare a desenului/modelului industrial, fapt care se
publică în BOPI.
47.3. în Registrul Naţional de desene şi modele industriale se introduc următoarele
date:
(11)
numărul certificatului;
(15)
data de înregistrare;
(18)
data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării;
(21)
numărul depozitului;
(22)
data depozitului;
(23)
data priorităţii de expoziţie;
(28)
numărul de desene/modele;
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(31)
numărul depozitului prioritar;
(32)
data depozitului prioritar;
(33)
ţara depozitului prioritar, conform ST.3 OMPI;
(44)
data publicării după examinare;
(51)
clasificarea internaţională conform CIDMI;
(54)
denumirea produsului;
(55)
reproducerea desenului/modelului industrial;
(57)
culorile revendicate;
(71)
numele sau denumirea şi adresa solicitantului;
(72)
numele sau denumirea şi adresa titularului;
(74)
numele mandatarului autorizat;
(80)
numărul de depozit internaţional, conform Aranjamentului de la Haga.
47.4. în Registrul Naţional de desene şi modele industriale se introduc datele
ulterioare privind cesiunea, modificarea, încetarea sau limitarea drepturilor asupra
desenului/modelului industrial, precum şi datele cu privire la licenţă. Contractul de
cesiune a drepturilor şi contractul de licenţă se înregistrează la AGEPI şi dreptul de a
intenta un proces referitor la aceste contracte apare numai în cazul înregistrării lor
(art. 32(7), (8) din Lege).
47.5. Certificatul de înregistrare se redactează pe un formular - tip şi conţine datele
indicate la regula 47.3 a prezentului Regulament.
47.6. Dacă sunt mai mulţi titulari, certificatul se eliberează numai unuia, iar ceilalţi
au dreptul la o copie de pe certificat (art. 19(2) din Lege).
47.7. Dacă titularul şi autorul sunt persoane diferite, autorul are dreptul la o copie
de pe certificat (art. 19(3) din Lege).
R eg u la 48. R eîn n oirea term en u lu i d e valabilitate

48.1. în conformitate cu art. 21 din Lege, la solicitarea titularului şi achitarea
taxei stabilite, termenul de valabilitate a certificatului poate fi reînnoit la fiecare 5 ani
pe 4 perioade succesive. în cazul mai multor titulari, demersul poate fi înaintat de
oricare dintre ei.
48.2. Reînnoirea termenului de valabilitate se poate face pentru toate desenele
modelele industriale sau se poate limita numai la o parte din desenele/modelele
industriale incluse în depozitul multiplu.
48.3. Demersul de reînnoire a termenului de valabilitate a certificatului poate fi
depus în ultimele 6 luni ale termenului de valabilitate. Pentru reînnoirea termenului
de valabilitate a certificatului se acordă un termen de graţie de 6 luni, cu condiţia plăţii
taxei suplimentare.
48.4. Demersul este examinat în termen de o lună de la data depunerii la AGEPI.
48.5. Termenul de valabilitate a certificatului nu se reînnoieşte, dacă în termen de
6 luni de la expirarea acestuia nu este prezentat un demers de reînnoire şi dovada de
plată a taxei stabilite.
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Перевод

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальный Бюллетень Промышленной Собственности
содержит разнообразную информацию. Специальные главы
посвящены изобретениям, полезным моделям, промышленным
моделям и рисункам, товарным знакам. Потребители этой
информации смогут проследить юридическое положение
объектов промышленной собственности, зарегистрированных
на территории Республики Молдова, а также рефераты патентов
на изобретения, заявки на получение охраны объектов промыш
ленной собственности, аннулирование охраны и т.п. В Офи
циальном Бюллетене также будут опубликованы официальные
документы, положения, международные соглашения, двухсто
ронние договоры, нормы и стандарты по вопросам данной облас
ти, пошлин и т.д.
Желающие могут воспользоваться страницами Бюллетеня
для рекламирования своих изобретений, технических решений
и другой деятельности.

Официальный Бюллетень Промышленной Собственности можно приобрести
в Государственном Агентстве по Охране Промышленной Собственности, унАДога
24/1, цена одного экземпляра - 4 лея.
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Выписка двухбуквенных кодов Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС)
для представления наименований государств, а также международных организаций издающих
или осуществляющих регистрацию патентных документов
\ЛГО Всемирная орга
низация интел
лектуальной с о б 
ственности (АОИС)
ЕР Европейское
патентное
ведомство (ЕПО)
ЕА Евразийское па
тентное ведомство
(ЕАПВ)
ОА Африканская о р 
ганизация интел
лектуальной
собственности
(ОАПИ)
АР Африканская р е
гиональная орга
низация промыш—
ленной
собственности
(АРИПО)
АЕ

Объединенные
Арабские Эмираты
АЕ Афганистан
АС Антигуа и Барбуда
А1 Ангилья
АБ Албания
АМ Армения
АЫ Антильские
Острова
АО Ангола
АЯ Аргентина
АТ Австрия
А и Австралия
А\У Аруба
АЛ Азербайджан
ВА

Босния
и Герцеговина
ВВ Барбадос
ЕЮ Бангладеш
ВЕ Бельгия
ВБ Буркина Фасо
ВС Болгария
ВН Бахрейн
В1 Бурунди
ВЛ Бенин
ВМ Бермудские
Острова
ВЫ Бруней
ВО Боливия
ВЯ Бразилия
ВБ Багамские острова
ВТ Бутан
ВУ Остров Буве
В\У Ботсвана
ВХ Бенелюкс
ВУ Беларусь
ВХ Белиз
СА
СБ

Св
СН
С1
СК
СЕ.
СМ
СК
СО
СЯ

Канада
Центрально —
Африканская
Республика
Конго
Швейцария
Кот д'Ивуар
Острова Кука
Чили
Камерун
Китай
Колумбия
Коста —Рика

Си
СУ
СУ
СХ
ЭЕ
Ш
ЭК
ЭМ
ЭО

Куба
Зеленого мыса
острова
Кипр
Республика Чехия

Эг

Германия
Джибути
Дания
Доминика
Доминиканская
Республика
Алжир

ЕС
ЕЕ
ЕС
ЕН
ЕБ
ЕЙ
ЕТ

Эквадор
Эстония
Египет
Западная Сахара
Испания
Эритрея
Эфиопия

И
FJ
ГК

Финляндия
Фиджи
Фолклендские
(Мальвинские)
Острова
Франция
Микронезия
(Федеральное
Государство)
Острова Фаро

1П
ГМ

БО
СА
СВ
СЭ
СЕ
СН
Ш
вБ
СМ
СЫ
вЯ
вБ

Габон
Великобритания
Гренада
Грузия
Гана
Гибралтар
Гренландия
Гамбия
Гвинея
Греция
Южная Джорджия
и Острова
Южного Сандвича
СО Экваториальная
Гвинея
СТ Гватемала
СЛЛ/ Гвинея—Биссау
СУ Гайана
ЕЖ
НЫ
ЕЖ
НТ
НЕЕ

Гонконг
Гондурас
Хорватия
Гаити
Венгрия

Ю
1Е
И.
ЕЫ
10
Ж
1Б
1Т
ЛМ
Ю
ЛР

Индонезия
Ирландия
Израиль
Индия
Ирак
Иран (Исламская
Республика)
Исландия
Италия
Ямайка
Иордания
Япония

КЕ
КС
КН

Кения
Кыргызстан
Камбоджи«

К1 Кирибати
КМ Коморские Острова
КЫ Сент—Кристофер
и Невис
КР Корея (НародноДемократическая
Республика)
кк Корея (Южная)
кш Кувейт
КУ Каймановы Острова
к х Казахстан
1А

ив
бс
и
бк

БЯ
ББ
БТ

Би
БУ
БУ
МА

мс

МО

мс
мн
мк

МБ
ММ
мы
МО
МР
МЕЕ
МБ
МТ

ми
МУ

м\у
МХ
МУ
МХ

Лаос
Ливан
Сент-Л ю сия
Лихтенштейн
Ш ри-Ланка
Либерия
Лесото
Литва
Люксембург
Латвия
Ливия
Марокко
Монако
Республика
Молдова
Мадагаскар
Маршальские
острова
Македония
(бывшая
Республика
Югославия)
Мали
Мьянма
Монголия
Макао
Острова
Северной Марианы
Мавритания
Монтсеррат
Мальта
Маврикий
Мальдивы
Малави
Мексика
Малайзия
Мозамбик

ЯО Румыния
ЕШ Российская
Федерация
ЯШ Руанда
БА
БВ

Саудовская Аравия
Соломоновы
острова
БС Сейшельские
Острова
БЭ Судан
БЕ Швеция
БС Сингапур
БН Остров
Святой Елены
Б1 Словения
БК Словакия
ББ Сьерра—Леоне
БМ Сан—Марино
БЫ Сенегал
БО Сомали
БК Суринам
БТ С ан-Т ом е
и Принсипи
БУ Сальвадор
БУ Сирия
Бг Свазиленд
ТС

Острова Турк
и Кайкос
ТО Чад
ТС Того
ТН Тайланд
ТЛ Таджикистан
ТМ Туркменистан
ТЫ Тунис
ТО Тонга
ТР Восточный Тимор
111 Турция
ТТ Тринидад и Тобаго
ТУ Тувалу
Т\У Тайвань
Т1 Танзания
ЕЛА
11С
ЦБ
ЦУ
1Л.

Украина
Уганда
США
Уругвай
Узбекистан

ЫА
ЫЕ
ЫС
ЫЕ
ЫБ
N0
ЫР

ыя
ыг

Намибия
Нигер
Нигерия
Никарагуа
Нидерланды
Норвегия
Непал
Науру
Новая Зеландия

Ватикан
Сан—Винсент
и Гренадины
УЕ Венесуэла
УС Виргинские
Острова
(Британские)
УЫ Вьетнам
УЕЛ Вануату

ом

Оман

ЕУБ Самоа

РА
РЕ
РС

Панама
Перу
Папуа—Новая
Гвинея
Филиппины
Пакистан
Польша
Португалия
Паула
Парагвай
Катар

УЕ
Уи

PH
РК
РБ
РТ

PW
РУ
ОА

ИЗ

УА
УС

ТА

Йемен
Югославия

Ю ж но—Африкан ская Республика
7М Замбия
т а Заир
2ЛЛ/ Зимбабве

M D - BO P I 7Д997

I. Изобретения
Заявки на изобретения
о
И нф ормация, опубликованная в разделах I и II на р у сск о м языке,
служ ит тол ько для ознаком ления с ней заин тересован н ы х лиц и не является
оф ициальной. П риведенны е в эти х разделах би бл и ограф и чески е данные к
реф ератам являю тся не полными и предназначены для оты скани я полны х
би бл и огр аф и ческ и х данных, опубликованны х в разделах I и II оф ициальной
части бю ллетеня на госуд арствен н ом языке.
о
С в е д е н и я о м е ж д у н а р о д н ы х заявк ах, з а р е г и с т р и р о в а н н ы х в
со о т в е тств и и с Д огов ор ом о М еж дународной П атентной К ооп ерац и и (РСТ),
у ч а с т н и ц е й к о т о р о й я в л я е т ся Р е сп у б л и к а М о л д о в а , п у б л и к у ю т с я на
английском язы ке в Бюллетене М еж дународны х Заявок на Выдачу Патента
(PCT GAZETTE). В Бю ллетене п ри водятся б и б л и огр а ф и ч еск и е данные,
р еф ер а т и, если н еобход и м о, чертеж . Бюллетень об щ ед осту п ен в библ и отек е
AGEPI.
о С ведения о заявках на выдачу евра зи й ского патента в соот в етств и и
с Е в р а зи й ск ой П а тен тн ой К он в ен ц и ей , у ч а стн и ц ей к о т о р о й я вл яется
Р есп убл и к а М олдова, п у бл и к у ю тся
на р у с с к о м я з ы к е в Б ю л л етен е
Е врази й ского П атентного Ведомства. В Бюллетене приводятся библи огра —
ф и ч е с к и е д а н н ы е, р е ф е р а т и, е сл и н е о б х о д и м о , ч е р т е ж . Б ю л л етен ь
об щ ед осту п ен в би бл и отек е AGEPI.

114

M D - B O P I 7/1997
КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ДАН Н ЫХ,ОТНОСЯ ЩИЕСЯ
К ИЗОБРЕТЕНИЯМ
11)
13)
121)
(22)
(31)
(32)
(33)
(41)
(43)
(44)
(45)
(51)
(54)
(56)
(57)
(62)
(71)
(72)
(73)
(74)
(85)
(86)
(87)
(10)*
(30)*

КОДЫ ВОИС для
ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
ОПУБЛИКОВАННЫХ ПАТЕНТНЫХ ДОКУ
МЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ СО
СТАНДАРТОМ БТ.16:

Номер патента
Код вида документа в соответствии
со Стандартом ST.16 ВОИС
Номер(а) заявки(ок)
Дата подачи заявки
Номер(а), присвоенный приоритет
ной заявке
Дата(ы) подачи приоритетной заявки
Страна приоритетной заявки
Дата выкладки для всеобщего озна
комления заявки на выдачу патента
непрошедшего экспертизу
Дата публикации решения о выдаче
патента без проведения экспертизы по
существу
Дата публикации решения о выдаче
патента прошедшего экспертизу по
существу
Дата выдачи патента
Международная патентная класси
фикация
Название изобретения
Список документов-прототипов
Реферат или формула изобретения
Номер и дата подачи более ранней
заявки,из которой выделен настоя
щий документ
Имя заявителя(ей), код страны (СТ.З
ВОИС)
Имя изобретателя(ей), код страны
(СТ.З ВОИС)
Имя владельца(ов) патента, код стра
ны (СТ.З ВОИС)
Имя патентного поверенного
Дата перехода к национальной про
цедуре в соответствии с РСТ
Международная заявка РСТ номер и
дата
Международная публикация РСТ:
номер и дата
Охранный документ бывшего СССР
(словесное обозначение вида доку
мента, N документа, код страны)
Приоритетные данные заявок заре
гистрированных в Патентном Ведом
стве бывш егоСССР (N документа,
дата подачи заявки, код страны)

А -

В1-

В2 -

С1 -

С2 -

Р1 -

Б2 -

Ш -

в2 -

Международная патентная
классификация:
А — Удовлетворение жизненных потреб
ностей человека.
В — Различные технологические процес
сы.
С — Химия и металлургия.
D — Текстиль и бумага.
Е — Строительство. Горное дело.
F — Механика: освещ ение, отопление,
двигатели и насосы, оружие и бое
припасы, взрывные работы.
G — Физика.
Н — Электричество.

первый уровень публикации: опубли
кованная, не прошедшая экспертизу
заявка на выдачу патента на изобре
тение.
второй уровень публикации: опубли
кованная, прош едш ая экспертизу
заявка на выдачу патента на изо
бретение (применяется в публикациях
если документ с кодом А не был
опубликован).
второй уровень публикаци: опубли
к ован н ая,п рош едш ая эк сп ер ти зу
заявка на выдачу патента на изобретен ие(п рим ен яется в публикаци
ях, которые следуют за публикациями
с кодом А).
третий уровень публикаций: описание
изобретения к патенту (применяется
в публикациях если документ с кодом
В1, В2 не был опубликован).
третий уровень публикации: описание
изобретения к патенту (применяется
в публикациях к отор ы е следую т
публикации с кодом В1, В2).
второй уровень публикации: публика
ция решения о выдаче патента на
и зобретени е под ответствен н ость
заявителя, без проведения экспертизы
по существу (применяется в публика
циях если документ с кодом А не был
опубликован).
второй уровень публикации: публика
ция решения о выдаче патента на изо
бретение под ответственность заяви
теля, без проведения экспертизы по
существу (применяется в публикациях
которые следуют публикации с кодом
А).
третий уровень публикации: описание
изобретения к патенту, выданному
под ответственность заявителя, без
проведения экспертизы по существу
(применяется в публикациях если д о
кументы с кодом Р1,Р2 не были опуб
ликованы).
третий уровень публикации: описа
ние изобретения к патенту, выдан
ному под ответственность заявителя,
без проведения экспертизы по су 
ществу (применяется в публикациях
которые следуют публикации с кодом

Р1, Б2).
Р1 - третий уровень публикации; патент на
сорт растения (применяется в публи
кациях, если документ с кодом В не
был опубликован).
Р2 - третий уровень публикации; патент на
сорт растения (прмименяется в публи
кациях следующих за публикацией с
кодом В).
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(21)
(54)
(57)

95-0429 (13) А
Способ лечения мастита у коров
Изобретение относится к ветеринарии
и м ож ет быть и сп ол ьзован о при
лечении мастита у коров.
С ущ ность изобретения со ст о и т в
введении через сосковы й канал в
пораженную четверть молочной желе
зы 60 мл электроактивированного 0,30,9% водного раствора Т4аС1 с рН=2,04,2 и окислительно-восстановитель
ным потенциалом 600-1100 мВ, один
раз в сутки, в течение 3-5 дней.
Технический результат изобретения
со сто и т в повыш ении активности
уничтожения патогенной микрофлоры
в пораж енной области м олочной
железы.
П. формулы: 1

95-0444 (13) А
Способ определения и использования
количества сырья, загружаемого в
фильтр-пресс при разделении твердой и
жидкой фаз
(57) Определение загружаемого количества
сырья (7) в поршневом фильтре-пресс
с прессующим элементом (6) для раз
деления жидкой и твердой фаз осу
ществляется несколькими последова
тельными процессами прессования с
п ом ощ ью исследования диаграмм
выход/производительность. Учитывая
положение различных рабочих точек
в этой диаграмме, характеристик и
промежуточного подключения мни
мых рабочих точек можно определить
изменения выхода и производитель
ности при каждой операции прессова
ния и количество дополнительного
сырья так, чтобы при разделении жид
кой и твердой фаз были достигнуты
максимальные выход и производитель
ность.
Способ предполагает автоматическую
кор р ек ти ровк у врем ени загрузки
относительно прессуемости продукта.
Это обеспечивает возможность прессо
вания различного сырья (7) автомати
чески и без предварительного задания
абсолютных значений так, что с учетом
выхода продукта и производитель
ности выделенного сока фильтр-пресс
достигает оптимального коэффици
ента полезного действия.

(21)
(54)

(57)

(21)
(54)

П. формулы: 9
Фиг.: 10
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96-0312 (13) А
Автоматизированный способ й устрой
ство для отделяемого крепления гибких
упаковок к демонстрационной ленте
С пособ и устройство для съемного
прикрепления гибких упаковок к ленте
демонстрационного транспортера, так
что упаковки могут отделяться от нее
без нарушения герметичности упако
вок. Устройство включает запечаты
вающие губки, формирующие попе
речные уплотнения на заготовке
упаковки, которая разделяется на две
упаковки. Запечатывающие губки
имеют прикрепленные к ним снизу
крепящие пластины, имеющие крепя
щие элементы, которые термическим
способом прикрепляют ленту демон
страционного транспортера к верхнему
краю каждой заполненной упаковки
одновременно с формированием попе
речных уплотнений при помощи запе
чатывающих губок. Прикрепление
упаковок к ленте транспортера значи
тельно упрощ ено по сравнению с
устройствами предшествующего уров
ня техники.
П.формулы: 20
Фиг.: 4

(21)
(54)
(57)

96-0304 (13) А
Упругий крепежный зажим
Изобретение касается упругого кре
пежного зажима, предназначенного
для крепления отрезка рельса (4) на
со о т в е т ст в у ю щ е й ему ш пале (1 )
посредством крепежной пластины (3),
снабженной сопрягающими вырезами,
закрепленной на шпале (1), с упругими
крепежными зажимами (5’), подогнан
ными к каждой сторон е рельса в
соответствующих вырезах пластины
(3), причем верхняя часть основания
зажима (5’ ) имеет форму дуги пример
но с таким же радиусом, как и у выреза
пластины (3), или, другими словами,
поверхность основания зажима (5’),
точно сопрягается с поверхностью в
половине окружности выреза пласти
ны (3).
П. формулы: 1
Фиг.: 7
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96-0322 (13) А
Способ возведения бетонных стен с
применением стянутой опалубки и
устройство для осуществления данного
способа
(57) Изобретение касается устройства для
осуществления сп особа возведения
бетонных стен с применением опалуб
ки. Способ заключается в том, что лис
ты (1,2) опалубки располагают пара
ллельно друг другу на расстоянии,
соответствующем толщине возводимой
стены, с помощью натяжных анкеров
(3) , содержащих трубчатые распорки
(4) . Натяжные анкера (3) извлекают из
полученной бетонной стены после
заливки пространства между листами
(1,2) опалубки. Затем снимают листы
(1,2) опалубки, после чего для гермети
зации мест сопряжения оставшиеся в
бетонных стенах трубчатые распорки
(4) заполняют заливочным материа
лом. Причем, последний нагнетается
под давлением через отверстия в по
лости (11), выполненные в рубашке
трубчатой распорки (4), и/или трещи
ны за пределами рубашки.

П. формулы: 1
Фиг.: 5

(21)
(54)

(21)
(54)
(57)

П. формулы: 58
Фиг.: 7

(21)
(54)
(57)

95-0433 (13) А
Способ регистрации рентгеновского
изображения
И зобретение отн оси тся к области
радиографии, в частности, к способу
регистрации изображений с помощью
рентгеновского излучения (II).
Способ регистрации рентгеновского
изображения включает зарядку регис
трирующей среды в поле коронного
разряда, экспонирование под дей
ствием И-излучения и визуализацию.
Для решения задачи по обеспечению
высокой оперативности и упрощения
способа, зарядку и визуализацию вы
полняют путем введения в качестве ре
гистрирующей среды фоточувствительного электрооптического кристал
ла с линейным электрооптическим
эффектом.
Техническим результатом изобретения
является повышение (в 60 раз) опера
тивности контроля качества деталей на
первоначальных стадиях испытаний, а
также, упрощение процесса записи.

96-0318 (13) А
М ногослойное пьезоэлектрическое
деформируемое биморфное зеркало
М ногослойное пьезоэлектрическое
деформируемое биморфное зеркало
для астрономических телескопов, про
мышленных лазеров, систем наведения
и сопровождения, содержит корпус (1)
в виде стакана с крышкой (2) и отра
жающей поверхностью (3) на внешней
стороне днища стакана. На внутренней
поверхности днища в пределах отра
жающей поверхности (3) закреплены
параллельно внутренней поверхности
днища по крайней мере две пьезо
пластины (4) со сплошными электро
дами (5) на противоположных сторо
нах. Векторы поляризации (6) смеж
ных пластин направлены в противо
положные стороны, а их одноименные
электроды соединены проводами (7).
Стакан выполнен в виде единой дета
ли, а средняя часть его днища, несущая
отражающую поверхность (3), имеет
большую по сравнению с периферий
ной частью толщину. Полость корпуса
(1) может быть заполнена эластичным
герметиком (10).
П. формулы: 4
Фиг.: 1

(21)
(54)
(57)

96-0177 (13) А
Генератор озона
Генератор озона содержит источник
высокого напряжения (1) и по крайней
мере два плоских электрода (5), распо
ложенных на некотором расстоянии
один от другого, причем между элек
тродами помещен диэлектрик (6), для
формирования траектории потока.
Один из электродов вибрирующий, а
каждый из них состоит из двух слоев
(3,4) из электропроводного материала,
причем один из слоев может вибри
ровать. Между слоями (3,4) располо
жен упругий демпфирующий материал
(2), способствующий вибрации элек
тродов.
П. формулы: 16
Фиг.: 4
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Изобретения по которым приняты
решения о выдаче патентов
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(11)
(54)
(57)

754 (13) Р1
Способ культивирования огурцов
Изобретение относится к сельскому
хозяйству, а именно к способам куль
тивирования растений с использова
нием биологически активных веществ.
Сущность изобретения состоит в обра
ботке растений в фазе 2-3 настоящих
листьев водным раствором следующего
состава: бис(2-хлорэтилф осф онат)
гидразиний - 0,04-0,06%; [(25К)-5афуростан-2а,Зр,22а,26-тетраол]-26-(3Ь-глюкопиранозид - 0,01%.

(57)

Технический результат изобретения
со сто и т в увеличении количества
женских цветков на растениях в 4-5
раз.
П. формулы: 1

(И )
(54)

755 (13) В1
Способ закладки виноградных план
таций
(57) Использование: в сельском хозяйстве,
в частности в виноградарстве.
Сущность изобретения: выполняют
разметку рядов 2-5. На поверхность
п очвы вдоль р а зм еч ен н ого ряда
укладывают жесткую прямоугольную
пластину-шаблон 6 выполненную с
фигурными вырезами-гнездами 7 и 8
по краям длинных сторон. Выполняют
ги д р обу р ен и ем п оса д оч н ы е ямы
одновременно с ямами для установки
шпалерных ст ол бов 10 в гнездах
шаблона соответственно 7 и 8, при
этом шаблон охватывает по длине в
ряду не менее двух гнезд саженцев и
столбов и по ширине не менее двух
рядов. Производят посадку саженцев
9 в п осадочн ы е ямы в гнездах 7
шаблона и установку столбоставом
шпалерных столбов 10 в гнездах 8
шаблона 6. Перемещают пластинушаблон 6 вдоль ряда и повторяют
процесс.
П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11)
(54)

756 (13) В1
Устройство для крепления шпалерной
проволоки к опорным столбам
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Изобретение относится к сельскому
хозяйству, а именно к виноградарству,
садоводству.
Цель - расширение эксплуатационных
возможностей и надежности креп
ления. Устройство содержит проволоч
ный зажим 1 с загнутыми в горизон
тальной плоскости концами 2 и ус
тройство 3 для соединения зажима 1 с
п роволокой 4, прикрепленной на
о п ор н ом стол бе 5. У стр ой ст в о 3
выполнено в виде жестко прикреп
ленной к рукоятке 6 “ [“ -образной
скобы 7 с параллельными боковинами
8. К нижней части боковин 8 прикреп
лены конусные выступы 9, имеющие
корпуса 10 с прорезями 11. Конусные
выступы 9 закреплены на боковины 8
с возмож ностью регулирования их
продольного положения с помощью
болтов 12. На торцах 13 боковин 8
выполнены зацепы в виде горизон
тальных прорезей 14 для шпалерной
проволоки 4. При заранее заготов
ленных проволочных зажимах можно
широко использовать устройство со
шпалерной проволокой различного
диаметра и опорными столбами раз
личного сечения, что позволяет рас
ширить технологические возможности
устройства. Повышается надежность
крепления шпалерной проволоки к
опорным столбам.
П.формулы: 1
Фиг.: 2

(11)
(54)
(57)

757 (13) В1
Сорт груши Зорька
Сорт груши (Pyrus communis L.) с
зарегистрированным наименованием
Зорька получен из семян свободного
опыления сорта Вильямс и предназ
начен для употребления в свежем виде.
Районирован в Республике Молдова
для всех зон выращивания груш.
Деревья сильнорослые, крона высоко
пирамидальная. Скелетные ветви
отходят от центрального проводника
под углом 60-70°, среднезагущены
плодовыми образованиями. Плодо
н ося т на кольчатках и плодовы х
прутиках. С орт сам обесп л од н ы й .
Опылителями служат сорта Вильямс
и Любимица Клаппа. Несовместим с
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ская, Венгерка Молдавская. Средний
урожай составляет 25-30 т/га. Период
созревания и сбора п лодов-конец
сентября.
Ф рукты трансп ортабельн ы . С орт
отличается зимостойкостью, комплек
сной устойчивостью к болезням и
вредителям.

айвой. Средний урожай составляет 1223 т/га. Период созревания и сбора
плодов-август месяц. Сорт отличается
зи м остой костью , устойчивостью к
парше.
П.формулы: 1
Фиг.: 2

П.формулы: 1
Фиг.: 1
(11)
(54)
(57)

758 (13) В1
Сорт сливы Поздняя Храмова
Сорт сливы (Prunus domestica L.) с
зарегистрированным наименованием
Поздняя Храмова является почковой
мутацией сорта Великий Герцог и
предназначен для употребления в
свежем виде и получения чернослива
вы сокого качества. Районирован в
Республике Молдова для всех зон
выращивания сорта. Деревья средне
р осл ы е с ш и рокоп ирам идальной
кроной средней густоты. Скелетные
ветви отходят от центрального провод
ника под углом 45°. Сорт самосте
рильный. Опылителями служат сорта
Соперница и Президент. Средний
урожай составляет 25-30 т/га. Период
созревания и сбора плодов конец
сентября-начало октября. Сорт отли
чается зимостойкостью, комплексной
устойчивостью к болезням и вреди
телям.

(11)
(54)
(57)

760 (13) F1
Способ получения стероидных гликозидов
Изобретение относится к способам
получения биологически активных
веществ из растительного сырья, ис
пользуемых при гибридизации расте
ний.
Способ осуществляют путем экстра
гирования семян красавки (Atropa bel
ladonna L.) нагретым бутанолом -1,
насыщенным водой, концентриро
вание экстракта осуществляют в ваку
уме до сиропообразного состояния, а
очистку остатка ведут хлороформом.
Технический результат заключается в
увеличении выхода целевого продукта
и упрощении процесса его получения.
П.формулы: 1

П.формулы: 1
Фиг.: 3
(11)
(54)
(57)
(11)
(54)
(57)

759 (13) В1
Сорт сливы Удлиненная
Сорт сливы (Prunus domestica L.) с
зарегистрированным наименованием
Удлиненная получен от скрещивания
сортов Тулеу Грас х Королева Викто
рия и предназначен для употребления
в свежем виде и получения сушенных
слив высокого качества. Районирован
в Республике Молдова для всех зон
выращивания сорта.
Деревья среднерослые с плоско-округ■лой густой кроной. Скелетные ветви
отходят от центрального проводника
под углом 90°. Сорт самостерильный.
Опылителями служат сорта Анна
Шпет, Стенлей, Венгерка Итальян-
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761 (13) Р2
Электронный стетоскоп
Изобретение относится к медицин
ской технике.
Электронный стетоскоп содержит ми
крофон, усилитель, разъем для пара
ллельного вывода информации, источ
ник питания, динамическую головку,
звукопровод с лирой, новым является
введение зарядного устройства, под
ключенного к источнику питания и
мостовой схемы на выходе усилителя.
Технический результат состоит в уве
личении мощности выходного сигнала
и установлении постоянной величины
напряжения на выходе источника
питания.
П. формулы: 1
Фиг.: 1
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(11)
(54)
(57)

762 (13) В2
Тренировочно-массажный обруч
Т р е н и р о в оч н о-м а сса ж н ы й обруч
относится к тренировочным устрой
ствам, специально предназначенным
для укрепления отдельных частей тела
и к устр ой ствам для массажа, в
частности к массажным обручам.
Сущность изобретения: тренировочно
массажный обруч состоит из кольца
1, снабженного массажными элемен
тами, выполненными в виде шаров 2,
которые жестко закреплены на кольце,
имеют одинаковый размер и располо
жены друг от друга на расстоянии,
равном диаметру шара.
Технический результат-интенсивное
направленное воздействие массажных
элементов обруча на тренируемую
часть тела для укрепления мышц и
суставов, а также “ сжигание” излиш
ков подкожного жира.

(11)
(54)
(57)

764 (13) В1
Антибактериальный препарат
Изобретение относится к медицине, а
именно к мазям и может быть исполь
зовано для санации носителей золо
тистого стафилококка.
Сущность изобретения состоит в том,
что в состав мази входят следующие
ингредиенты, мас.%:
масляный раствор
ретинола ацетата
1,1 -1,8
эфирное масло чабера горного 2,0-2,7
тримекаин
2,1-2,8
полиэтиленгликоль 400
37,8-38,9
полиэтиленгликоль 1500 остальное.
Технический результат изобретения
со сто и т в повы ш ении антибакте
риальной активности средства для
санации носителей золотистого стафи
лококка.
П. формулы: 1

П. формулы: 1
Фиг.: 2
(11)
(54)
(57)
(11)
(54)
(57)

763 (13) П
Средство для мытья волос
Заявляется средство для мытья волос
на осн ов е синтетических п оверх
ностно-активных веществ, содержащее
(в мае. %) сульфоэтоксилаты 9,0-13,0;
диэтаноламиды алифатических кислот
2,0-4,0; хлорид натрия 2,0-4,0; экстракт
ромашки 0,3-0,7; экстракт календулы
0,5-1,5; экстракт тысячелистника 0,30,7; биоактивную добавку из морской
водоросли 0,3-0,7; низкомолекулярную
орга н и ческ ую кислоту 0 ,1 0 -0 ,1 4 ;
консервант 0,03-0,07; отдушку 0,5-1,1
и воду-остальное.
Технический результат со ст о и т в
создании средства для мытья волос
стабильной желеобразной консистен
ции, с пониж енным содержанием
анионных пенообразующих поверхно
стно-активных веществ, с высокой
моющей и пенообразующей сп особ
ностью.

765 (13) В1
Средство для лечения гепатитов
Изобретение относится к медицине и
может быть применено для лечения
гепатитов.
Средство содержит экстракт корня
окопника (Symphytum officinalis).
Технический результат состоит в соз
дании средства с повышенным гепатопротекторным действием.
П. формулы: 1

(11)
(54)
(57)

П.формулы: 3

766 (13) В1
Средство с антимикробной активностью
Изобретение относится к медицине, а
именно к антибактериальным и анти
микотическим средствам.
Антимикробное средство получено из
растительного сырья и в качестве
биологически активной основы содер
жит эфирное масло КоеШа V‘щтшпа в
концентрации 0,06-1,0%. ;
Технический результат изобретения
состоит в повышении ингибиторных
свойств по отношению к патогенным
бактериям и грибам.
П. формулы: 1
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(11)
(54)

767 (13) И
Способ и устройство для мокрой очистки
технологических газов от мелкодис
персных и газообразных примесей
(57) Изобретение относится к технике
мокрой очистки технологических газов
и может быть использовано в энер
гетике и других отраслях промыш
ленности.
■
У стройство содержит вертикально
расположенный патрубок 1, горизон
тально-гидродинамический концен
тратор 2, заполненный жидкостью 3,
зеркало к о т о р о й с о стенкам и 4
образует конфузор 5 трубы Вентури, а
наклонное дно 6 соединено с гидро
затвором - регулятором 7, емкость 8 с узлом орошения в виде отверстий 9,
установленную в зоне примыкания
патрубка 1 и концентратора 2, верти
кально расположенную горловину 10,
соединенную с концентратором 2 и
п ол остью конфузора 5, имеющ ей
емкость 11 с соплами 12, диффузор 13,
переходной патрубок 14 тангенци
ально соединенный с каплейловителем
15, который содержит патрубок 16 и
к он и ч еск ое дн о 17, соед и н ен н ое
трубопроводами 18,19 соответственно
с емкостями 8, 11, и через регулятор
20 с трубопроводом добавочной воды
и указателем уровня 21.
С п о со б заключается в м н о го ст у 
пенчатой и последовательной промыв
ке и очистке газа распыленной и
отработанной жидкостью самотеком.
Техническим результатом является
высокий уровень массообмена, обеспе
чивающий эффективность как абсорб
ции твердых примесей, так и хемо
сорбцию кислых компонентов из газа
с водными растворами.
П.формулы: 2
Фиг.: 1

(11)
(54)
(57)

768 (13) П
Устройство для абсорбции и мокрой
очистки газов
И зобретение относится к технике
мокрой очистки запыленных техноло
гических газов и может быть исполь
зовано в энергетической, металлур
гической, горнорудной и др. отраслях
промышленности.
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Устройство содержит трубу Вентури,
которая вклю чает к он ф у зор 1 с
форсунками 2 орошающей жидкости,
горловину 3 и диф ф узор, вы пол
ненный ступенчатым с последова
тельно располож енными частями,
вертикальной частью 4 нисходящего
потока загрязненного газа расширяю
щуюся в сторону поворота его на 90°,
горизонтальной частью 5 с камерой 6,
заполненной жидкостью и имеющей
дно 7, наклоненное в сторону движе
ния газа, и вертикальной частью 8
восходящего потока, на входе в кото
рую установлены форсунки 9 и ем
кость 10 орош аю щ ей ж идкости с
регулятором 11 уровня, патрубок 12,
скруббер 13 с каплеуловителем 14,
гидрозатвор 15, соединенный с капле
уловителем 14 и емкостью 10, гидро
изолятор 16, соединенный с емкостью
10 и камерой 6, гидрозатвор 17,
соединенный с камерой 6 и шламосборником.
Техническим результатом является
высокий уровень массообмена, позво
ляю щ ий о б е сп е ч и т ь как э ф ф е к 
тивность абсорбции твердых частиц и
газа, так и х ем осор б ц и ю кислых
компонентов с водными растворами.
П.формулы: 1
Фиг.: 1

(11)
(54)
(57)

769 (13) И
Циклонный элемент
И зобретение отн оси тся к технике
очистки газов и, в частности, к цикло
нам, предназначенным для очистки
газов от твердых включений и может
быть использовано в энергетике, гор
норудной и других отраслях промыш
ленности.
В циклонном элементе, включающем
корпус 1, направляющий аппарат с
лопатками по периметру, образую
щими со стенками корпуса кольцевой
зазор Е, выхлопную трубу 5, направля
ющий аппарат выполнен в виде двух
дисков, верхнего 2 и нижнего 3, с
укрепленными между ними лопатками
4, образующими камеру концентрации
Д, при этом нижний диск 3 укреплен
ж естк о на вы хл оп н ой тр убе 5 и
образует кольцевой зазор С со стенкой
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корпуса, а верхний диск 2 по торцу
об р а зу ет с вы хл оп н ой тр убой 5
кольцевую полость В, причем лопатки
4 вы п ол н ен ы к р и вол и н ей н ы м и ,
укреплены перпендикулярно к гори
зонтальным плоскостям дисков 2 и 3
и направлены в одну сторону.
Технический результат заключается в
предварительном распределении и
концентрации дисперсного потока
выхлопных газов, что уменьшает
абразивный износ направляющего
аппарата и поверхности корпуса и
повышает степень пылеулавливания.

коротковолновой части спектра.
П. формулы: 2
Фиг.: 1

(И )
(54)
(57)

П.формулы: 1
Фиг.: 2

(11)
(54)

770 (13) Б2
Противоослепляющий фильтр тран
спортного средства и способ его
изготовления
(57) Изобретение относится к оборудо
вани ю тр а н сп ор тн ы х ср е д ст в , в
частности к световым фильтрам и
способам его изготовления.
Противоослепляющий фильтр тран
спортного средства состоит из про
зрачной подложки, на которую в левой
части нан есен сл ой с в е т о п о г л о 
щающего материала с красной грани
цей поглощения 590-620 нм, толщиной
1,5 - 2,0 мкм, с соотношением длин
участков покрытого слоем к прозрач
ному по верхнему краю от 3 : 1 до 4 :
1, а граница между ними выполнена в
виде плавного перехода под углом 4560° к вертикали.
С п особ изготовления противоослепляющего фильтра включает терми
ческое напыление в вакууме слоя
светопоглощ аю щ его материала на
непрерывно движущуюся прозрачную
подложку, периодически управляя
распределением конденсата по длине
подложки, введением в молекулярный
поток противопоточной маски, преры
вая после каждого напыления молеку
лярный поток на время, составляющее
1/3 -1 /4 времени напыления, после
чего подложку разрезают в длину по
серединам участков п ок р ы того и
прозрачного.
Технический результат изобретения
со с т о и т в сниж ении п роп уск н ой
сп о со б н о ст и светового излучения
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771 (13) В1
Бутылка
Изобретение относится к бутылочным
изделиям с вогнутым дном и может
быть использовано в процессе произ
водства бутылок, предназначенных для
наполнения различными жидкостями,
в частности, шампанским, а также,
особо агрессивными жидкостями.
Бутылка содержит корпус с вогнутым
дном и пробку, укупоренную мюзле.
Особенность устройства состоит в том,
что на внешней поверхности вогнутого
дна установлен блок питания, последо
вательно соединенны й с чипом и
мембраной, на боковой поверхности
корпуса укреплен прерыватель, элек
трически соединенный с чипом, а
между контактами прерывателя уста
новлена диэлектрическая пластина,
механически связанная с мюзле.
Техническим результатом при исполь
зовании изобретения является возник
новение звукового сигнала в момент
разукупорки бутылки.
П. формулы: 3
Фиг.: 1

(11)
(54)
(57)

772 (13) П
Пачка для сигарет
И зобретение отн оси тся к области
упаковок, в частности к конструкции
пачек для сигарет и м ож ет быть
использовано в пищевой промыш 
ленности и фармацевтике.
П ачка 2 для си га рет с о с т о и т из
крышки 7, боковых стенок 8, осн о
вания 9 и дополнительно содержит
устройство 1 для поштучного извле
чения сигарет, выполненное в виде
подъемной эластичной ленты 3. Один
конец ленты закреплен внутри пачки,
а другой, расположенный снаружи,
снабжен ручкой 6. Верхняя часть ленты
4, размещенная внутри пачки, покрыта
клейким веществом, а нижняя часть
5, выполнена эластичной.
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(11)
(54)
(57)

Технический результат заключается в
фиксации сигарет на ленте и извле
чении их из пачки.

Технический результат изобретения
со с т о и т в увеличении аккум ули
рования уранил ионов.

П.формулы: 1
Фиг.:3

П. формулы: 1

773 (13)Р1
Способ получения активного угля
Изобретение относится к способам
получения активных углей, исполь
зуемы х для очи стк и питьевы х и
промышленных вод, для обесц ве
чивания в пищевой промышленности,
а также в м едицине при и н ток 
сикациях, болезнях желудка и почек,
для энтеросорбции.
Сущность изобретения состоит в том,
что для получения активного угля
используют отходы сельскохозяй 
ственного производства, содержащие
менее 10% золы и менее 20% влаги,
которые обугливают путем предвари
тельного нагревания до температуры
4 0 ° -6 0 0 °С с п оследую щ ей сухой
перегонкой, полученный уголь из
мельчают и разделяют на фракции
менее 0,25 мм, от 0,25 до 1 мм и от 1
д о 2,5 мм, к отор ы е акти ви рую т
отдельно водяным паром при темпе
ратуре 800-1100°С.
Технический результат изобретения
со сто и т в увеличении пори стости
активного угля и его механической
прочности.

(11)
(54)
(57)

775 (13) F1
Способ получения 2-гидроксинафтил-1метингидразона 5-нитро-2-фуральдегида
Изобретение касается способа полу
чения биологически активного органи
ческого соединения класса гидразонов,
а именно 2-гидроксинафтил-1-метингидразона 5-нитро-2-фуральдегида.
Это вещество может найти приме
н ени е в м е д и ц и н ск о й практике
поскольку обладает низкой токсич££й д ф CLD5o>1000 мг/ к г ), а по
бактериостатической активности в
отношении бактерий рода Staphylococ
cus в 1,3—93 раза превосходит лучшие
из применяемых в медицине препа
раты нитрофуранового ряда.
Сущность изобретения состоит в том,
что в способе, предусматривающем
последовательную конденсацию ги
дразина вначале с 2 -г и д р о к си -1 нафтальдегидом, а затем с 5-нитро-2фуральдегидом, изменяется последо
вательность конденсации гидразина с
альдегидами.
Технический результат изобретения
заклю чается в си н тезе 2 -г и д р о ксинафтил-1-метингидразона 5-нитро2-фуральдегида с большим (в 1,3 раза)
выходом.

П. формулы: 1
П. формулы: 1

(11)
(54)

774 (13) Р2
Способ очистки сточных вод от уранил
ионов
(57) И зобретение отн оси тся к очистке
сточных вод от радиоактивных от
ходов.
Сущность изобретения состоит в том,
что предложенный способ включает
биологическую обработку сточных вод
путем культи ви рован и я ш тамма
красной вод ор осл и РогрИупсНит
сгиепШ т С1ЧМ-АК-01 полунепре
рывным сп особом с последующим
отделением биомассы.
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(11)
(54)

(57)

776 (13) В2
Комплексы включения 3-морфолиносиднонимина или его солей, или его
таутомерного изомера с циклодек
стрином или его производными, способ
их получения, содержащие их фармацев
тические композиции, способ их получе
ния и лечения стенокардии или ишеми
ческой болезни
Изобретение относится к комплексам
включения 3-м орф оли но-си днони мина или его солей, или его таутомер
ного изомера с циклодекстрином или
его п р ои звод н ы м и , сп о со б а м их
получения, содержащим их фарма
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цевтические композиции, способам их
получения и лечения стенокардии или
ишемической болезни.
Комплексы включения 3-морфолино■сиднонимина или его солей с цикло
декстрином или его производными
получают путем:
а) взаим одействия 3 -м ор ф ол и н осиднонимина или его солей, в водной
среде, с циклодекстрином или его
производными и последующим выде
лением из раствора комплексов путем
дегидратации, либо проводят;
б) энергичное размалывание 3 -м о р фолино-сиднонимина или его солей с
циклодекстрином или его производ
ными.
Технический результат заключается в
стабилизации циклодекстринами 3морфолино-сиднонимина и его произ
водных.
П. формулы: 14

(11)
(54)

777 (13) Б2
Композиция для покрытия поверхности
упаковочной тары и способ ее получения
(57) Изобретение относится к составу для
покрытия упаковочной тары и способу
изготовления этого состава, в част
ности, для банок, полученных методом
гл у б ок ой вытяж ки. К ом п ози ц и я
включает пленкообразующее вещество
в виде лака на основе гидроксилсодержащего сложного полиэфира и /
или гидроксилсодержащей эпоксид
ной смолы, и/или гидроксилсодер
жащего акрилового сополим ера в
сочетании со сшивающим агентом и
средством для скольжения.
Сущностью изобретения является то,
что в качестве смазки используют
восковую пасту в количестве 0,8 - 8,0
мас.% в расчете на 100 мас.% компо
зиции для покрытия имеющую сле
дующий состав:
один или несколько полиолефиновых
и/или
политетрафторэтиленовых
восков
3-30
одна или несколько
акриловых смол с гидрок
сильным числом 10-150 мг
К О Н /г и средней молекулярной
массой 2000-7000
5-40
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один или несколько
органических
растворителей
остальное.
С пособ получения композиции для
покрытия предусматривает интенсив
ное перемешивание упомянутого выше
состава.
Технический результат изобретения
заключается в том, что получаемые
покрытия обладают высокой стой 
костью к последующему печатанию,
хорошей стойкостью к истиранию при
одновременно высокой эластичности
и степени глянца.
П. формулы: 10

(11)
(54)
(57)

778 (13) П
Пластичная смазка
И зобретение отн оси тся к области
смазочных материалов, используемых
для смазывания различных узлов
трения, работающих при температурах
от -40 до 130° С, в различных отраслях
машиностроения, приборостроения и
авиации.
Сущность изобретения состоит в том,
что в пластичной смазке, содержащей
дисперсионную среду из растительного
масла, литиевое мыло 12-оксистеариновой кислоты, вязкостную при
садку, антиокислительную присадку,
в качестве д и сп ер си он н ой среды
используется растительное масло из
семян рапса при следующем соотно
шении компонентов ( мае. %):
масло из семян рапса
80,3...84,3
литиевое мыло 12-оксистеариновой кислоты
11... 15
вязкостная присадка
Полиизобутилен П-20
3,7...4,1
антиокислительная присадка
Нафтам-2
0,6...1,0.
Технический результат изобретения
заключается в улучш ении р еол о
гических, противоизносных и про
тивозадирных свой ств пластичной
смазки, что обусловлено наличием в
ее составе масла из семян рапса,
обладаю щ его в ы со к о й нагрузкой
заедания (РКр = 790 14) и сваривания
(Р с = 2000 И ), высоким индексом
задира (И 3 = 43,5).
П. формулы: 1
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(11)
(54)
(57)

779 (13)Г 1
Крепкий напиток типа бренди
Изобретение относится к: винодель
ческой, ликеро-водочной промышлен
ности, а именно, к одной из компо
зиций крепких напитков типа бренди.
Крепкий напиток содержит (дал на
1000 дал купажа): этиловый спирт
ректификованный высшей 'очистки 250-260, коньячный спирт 3-х годич
ный - 200-220, дубовый экстракт - 3035, коллер -1-3, сахарный сироп 81%
-14-16, лимонную кислоту - 0,25-0,30
кг, умягченную воду - остальное.
Т ехнический результат со сто и т в
создании нового крепкого напитка со
специфическим ароматом и гармо
ничным вкусом.

карбазидатопиридинмедь - 0,00080,002 и дистиллированную воду остальное.
Технический результат со с т о и т в
повышении селективности питатель
ной среды.
П. формулы: 1

(11)
(54)
(57)

П. формулы: 1

(И ) 780 (13) Р1
(54) Композиция водки
(57) И зобретение отн оси тся к л и к еро
водочной промышленности, а именно
к одной из композиций водки.
Водка содерж и т (кг на 1000 дал
купажа): сахар - 29,5-30,5, лимонную
кислоту - 0,29-0,31, водно-спиртовую
жидкость - остальное.
Т ехнический результат со ст о и т в
создании новой композиции водки с
мягким вкусом.

782 (13) Р1
Реагент для индикации редуктазы
микробов
И зобретение отн оси тся к области
микробиологии и может быть исполь
зовано для индикации редуктазы
микробов.
Сущность изобретения состоит в том,
что реактив для индикации редуктазы
микробов содержит субстрат и носи
тель субстрата, причем в качестве
субстрата реагент содержит теллурит
калия, а в качестве носителя субстрата
- крахмал, желатин и фосф атный
буфер с pH 8,0 при следующем соотно
шении ингредиентов (мг/мл):
7,5-12,5
теллурит калия
20,0-30,0
крахмал
7,5-12,5
желатин
фосфатный буферный
остальное.
раствор, pH 8,0
П. формулы: 1

П. формулы: 1
(П )

(54)
(57)
(11)
(54)
(57)

781 (13) В1
Селективная среда для выделения
бактерий рода Streptococcus
Изобретение относится к медицин
ской микробиологии, в частности, к
средам для культивирования микро
организмов и может найти приме
нение в лабораторной практике для
выделения стрептококков.
Селективная среда содержит (г/л ):
ферментативный гидролизат эритро
цитов крови человека - 18, экстракт
кормовых дрожжей - 5,0, а-глютамин
- 0,25, глюкозу - 2,5, хлористый натрий
- 3,0, натрий уксуснокислый - 1,0,
натрий фосфорнокислый двухзамещенный - 7,25, нафталидентиосеми-
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783 (13) И
Раствор для травления стали
И зобретение отн оси тся к области
химической очистки стальной поверх
ности от окалины и ржавчины, в част
ности к составам раствора для травле
ния стальной проволоки при ее подго
товки к волочению.
Сущность изобретения состоит в том,
что используется раствор, содержащий
(мас.%):
10...25
соляная кислота
борная кислота
1,8...2,5
0,03...0,06
щавелевая кислота
бура
0,01...0,05
вода
остальное.
П роцесс травления протекает при
относительно низкой температуре
(Ю ...25°С) в течение 5...26 мин. с
формированием на травленной повер
хности стальной проволоки антифри
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Двигатель содерж ит цилиндр 3, в
к отор ом расп олож ен п орш ень 6,
связанный шатуном 7 с коленвалом 4,
и к он тр п ор ш ен ь 9, связанны й с
коленвалом упругой траверсой 10, ко
торая шарнирно соединена с шатунами
11. В нижней части цилиндра дви
гателя с о о с н о с ним располож ен
нагнетатель, порш ень 8 к отор ого
жестко прикреплен к торцу поршня
6, а траверса выполнена упругой.
Технический результат состоит в повы
шении степ ени сжатия топ л и в о
воздушной смеси в цилиндре за счет
ди н а м и ч еск ого аккумулирования
давления газов упругой траверсой в
сочетании с действием встроенного
нагнетателя.

к ц и о н н о й и п а сси в н о й пленки,
стойкой к окислению в период меж
операционного хранения.
Использование раствора позволяет
снизить при травлении теплозатраты.
П. формулы: 1

(11)
(54)

784 (13) Р1
Способ преобразования тепловой энер
гии в механическую и устройство для
его реализации, способ увеличения
энтальпии и коэффициента сжимаемос
ти водяного пара
(57) Предлагается способ и устройство для
преобразования тепловой энергии в
механическую с большой эффектив
ностью.
В соответствии с этим способом тепло
вая энергия сообщается рабочей жид
кости в резервуаре 12, что приводит к
преобразованию рабочей жидкости в
пар, а затем рабочая жидкость подается
в парообразной фазе в устройство 16,
например, в генератор 1, для преобра
зования этой энергии в механическую
работу. Рабочая жидкость затем цикли
чески возвращается в резервуар 12.
Чтобы увеличить эффективность этого
процесса, в рабочую жидкость, находя
щуюся в резервуаре 12, добавляется газ
(например, Не), молекулярная масса
которого не больше приблизительно
молекулярной массы рабочей жидкос
ти, и который отделяется затем от
рабочей жидкости вниз из резервуара.
Технический результат заключается в
возрастании реальной энтальпии,
значений коэффициента сжимаемости
и расширения рабочей жидкости.
П. формулы: 15
Фиг.: 10

(11) 785 (13) В1
(54) Двухтактный двигатель внутреннего
сгорания с противоположно движу
щимися поршнями
(57) Изобретение относится к двигателестроению и может быть использовано
в двухтактных одноцилиндровых дви
гателях с противополож но движу
щимися поршнями.
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П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11)
(54)

786 (13) В1
Роторно-поршневой двигатель вну
треннего сгорания
(57) Изобретение относится к машино
строению, а именно к конструкции
двигателя внутреннего сгорания без
кривош ипно-ш атунного механизма
преобразования.
Роторно-порш невой двигатель вну
треннего сгорания представляет собой
цилиндрический ротор 5, ж естко
соединенный торцем с валом привода
1; внутри ротора соосно с ним раз
мещен статор 3, представляющий с о 
бой неподвижный диск, соединенный
посредством подшипника с валом
привода. По хордам диска жестко за
креплены рабочие цилиндры 4, каж
дый из поршней 9 которых шарнирно
соединен ш током 10 с подпружи
ненным рычажным коромыслом 12,
одно плечо которого шарнирно соеди
нено с валом привода 1, а второе
свободно упирается в подпружинен
ный храповик 16 ротора 5 для преобра
зования поступательного движения
поршня в цилиндрах во вращательное
движение вала привода. Статор 3
содержит две группы цилиндров.
Технический результат заключается в
преобразовании поступательного дви
жения поршней в цилиндрах во враща
тельное движение ротора без криво-

М Б - ВОР1 7Д997
шипно-шатунного механизма.

Сущность изобретения состоит в том,
что способ определения фитогормонов
включает экстрагирование, отделение
осадка от экстракта, его последующее
упаривание и хроматографирование на
колонке 2 м х 4 мм с 5% 8Е-30 БМ С8
Сгопнйоп \У при температуре 60240°С.
Технический результат изобретения
состоит в одновременном определении
нескольких ф итогормонов в одной
пробе и в проведении анализов в
течение 30 мин.

П. формулы: 1
Фиг.: 5

(11)
(54)

(57)

787 (13) И
Состав мембраны ионоселективного
электрода для определения додецилсульфат ионов
И зобретение относится к области
физико-химического анализа, в част
ности к определению содержания
додецилсульфат ионов в растворах,
промы ш ленных водах, а также к
созданию ионоселективных электро
дов с додецилсульфатной функцией.
Сущность изобретения состоит в том,
что в составе мембраны ионоселек
тивного электрода для определения
додецилсульфат ионов, содержащем
электродноактивное вещество, раство
ритель-пластификатор и полимерную
матрицу из поливинилхлорида, в
качестве электродноактивного вещест
ва и сп ол ьзова н дод ец и л сул ьф ат
трехъядерного бензоата хрома(Ш ), а
в качестве р а створ и тел я -п л а сти 
фикатора использован нитробензол и
диоктилфталат при следующем соот
ношении ингредиентов (мае. %):
нитробензол
55
диоктилфталат
20... 25
поливинилхлорид
20... 25
додецилсульфат
трехядерного бензоата хрома(Ш)
(моль/кг растворителяпластификатора)
10"2... 10'3.
Электродноактивное вещество ста
бильно, вымывается с трудом из мем
браны и обеспечивает хорошие элек
тродные характеристики. В результате
увеличивается срок службы и чувстви
тельность электрода.

(11)
(54)
(57)

788 (13) П
Способ определения фитогормонов
Изобретение относится к физиологии
растений, и может быть использовано
при определении и разделении фито
гормонов.

128

789 (13) В1
Имитатор электрического сопротив
ления
Изобретение относится к электроизме
рительной технике.
Цель и зобр етен и я - п овы ш ен и е
быстродействия, точности и расши
рение пределов воспроизводим ы х
сопротивлений.
Устройство содержит клеммы 1-3,
управляемые масштабные мульти
резисторы 4 и 5, управляемый делитель
6 напряжения, выполненный в виде
последовательно соединенных управ
ляемого магазина 7 и управляемого
одн определьного звездообразн ого
резисторного имитатора 8, и операци
онные усилители 9 и 10. Резисторный
имитатор 8 содерж ит осн ов н ой и
замещающий магазины 11,12 и общую
шину 13.
П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11)
(54)
(57)

П.формулы: 1
Фиг.: 2

(11)
(54)
(57)

П. формулы: 1

790 (13) В1
Мера электрической проводимости
Изобретение относится к электроиз
мерительной технике, а именно к
мерам электрической проводимости.
Цель и зобр етен и я - увели чени е
пределов, количества и точ н ости
воспроизводимых проводимостей.
У ст р о й ст в о сод ер ж и т клемм у 0,
первую, вторую, третью и четвертую
1, 2, 3 и 4 клеммы, внутренний и
внешний экраны 5 и 6, переключатель

М Б - В 0 Р 1 7Д997
7 пределов, управляемый масштабный
мультирезистор 8, основной и допол
няющий магазины проводимостей,
образующих цифроаналоговый прео
бразователь 9, повторитель 10 напря
жения, дополнительную клемму 11.
Введенная совокупность блоков и
связей позволяет обеспечить дости
жение поставленной цели.
П. формулы: 2
Фиг.: 4

(11)
(54)
(57)

791(13) И
Способ извлечения серебра из отрабо
танных фотоматериалов
Изобретение относится к способу из
влечения серебра, преимущественно из
отработанных проявленных рентгено
вских и флюрографических пленок,
бумаг и других материалов путем их
обработки химическими реагентами.
Способ извлечения серебра из отра

ботанных фотоматериалов включает
обработку их реагентом с введением
ди сперсной фазы с последующ им
отделением осадка, где в качестве
реагента используют, пероксид водо
рода и диспергированный магнетит,
взятые и массовом соотношении 1: (510) и процесс проводят при темпера
туре 50-70°С при магнитоожижении
дисперсной среды наложением пере
м ен н ого электром агн итного поля
напряженностью 1200-1500 Эрстед на
феромагнитные гуммированные сфе
рические тела из спеченного гекса
феррита бария, намагниченные до
насыщения. Наилучшие результаты
достигаются при введении 7-10% -ного
раствора пероксида водорода.
Технический результат изобретения
заключается в ускорении процесса
окисления серебросодержащих соеди
нений и увеличение массообмена
П. формулы: 2

------ ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ! -----Напоминаем Вам, что при подготовки материалов заявки
на выдачу патента на изобретение необходимо руково
дствоваться Положением о применении Закона о патентах
на изобретения № 461/1995, с которым можно ознакомиться
и который можно приобрести в библиотеке АСЕРЕ
Стоимость 1 экземпляра-4 лея.
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în atenţia producătorilor, întreprin zătorilor şi bu sin essm en ilor!
OAgenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale prestează servicii
pentru persoane fizice şi juridice privind toate formele de proprietate indus
trială la următoarele compartimente:
® Cercetări brevetare: i
O documentare tematică în baza literaturii de brevete;
O documentare tematică în baza Colecţiei Naţionale a Republicii Moldova
de Cereri de Brevet de Invenţie şi de Brevete de Invenţie, care conţine informaţii
referitoare la brevetele eliberate în tari străine, inclusiv cereri şi brevete
naţionale, cereri PCT, cereri şi brevete OEB şi OEAB etc.;
O documentare tematică în baza Colecţiei Naţionale a Republicii Moldova
de Cereri de înregistrare a Modelelor de Utilitate şi de Modele de Utilitate
înregistrate;
O documentare tematică în baza Colecţiei Naţionale a Republicii Moldova
de Cereri de înregistrare a Desenelor şi Modelelor Industriale, de Desene şi
Modele Industriale înregistrate şi de Cereri de înregistrare a Desenelor şi
Modelelor Industriale depuse în conformitate cu Aranjamentul de la Haga;
O examinarea mărcilor în baza Colecţiei Naţionale a Republicii Moldova
de Cereri de înregistrare a Mărcilor şi de Mărci înregistrate:
O examinarea mărcilor identice şi similare,
O după denumirile de firme solicitante,
O după număr,
O conform elementelor figurative;
O delimitarea statutului juridic al documentaţiei de brevet;
O determinarea stadiului tehnicii şi a tendinţelor privind dezvoltarea
tehnicii;
O studiul pieţei;
O examinarea obiectelor tehnicii în vederea purităţii de brevet;
O documentare nominală în baza Colecţiei de Documentaţie de Brevet;
O efectuarea cercetărilor brevetare la orice etapă de evoluţie a obiectelor
tehnicii;
O xerografierea descrierilor documentaţiei de brevet, de mărci, de desene
şi modele industriale.
0 Evaluarea obiectelor de proprietate industrială în baza metodelor uzuale;
elaborarea planurilor-business pentru argumentarea cuantumului de credite
şi investiţii în vederea valorificării obiectelor de proprietate industrială.
0 Asistenţă metodică şi consultaţii:
O redactarea documentaţiei necesare pentru depunerea cererii de
înregistrare a eventualelor obiecte de proprietate industrială;
O consultaţii juridice referitoare la întocmirea contractelor de licenţă şi a
contractelor de cesiune a drepturilor;
O consultaţii în materie de proprietate industrială în temeiul legislaţiei şi
actelor normative în vigoare ale Republicii Moldova, consultaţii cu privire la
dreptul internaţional şi legile naţionale ale ţărilor străine;
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O servicii de avocatură, participarea la proceduri juridice, în arbitrajul
litigiilor;
O consultaţii privind evaluarea obiectelor de proprietate industrială şi alte
aspecte de implementare a acestora.
* 1 '
O Pregătirea cadrelor şi reciclarea specialiştilor în domeniul proprietăţii
industriale; stagierea la ^G5PI.
© Publicitatea obiectelor de proprietate industrială în publicaţiile /4G£?I.
© Xerografierea unor articole consacrate problemelor de proprietate in
dustrială.
© Urgente poligrafice de diverse proporţii.
Prestarea de către Agenţie a serviciilor solicitate Vă va asigura o poziţie
fermă pe piaţă, gestionarea eficientă a activităţii de antreprenor, protecţia
drepturilor împotriva concurentei neloiale, garanţia stabilităţii în viitor.
Relaţii la tel.: ^
centrala:

49-30-16;
43-91-92;
44-02-55;
49-31-87
intern: 2-20, 2-25, 2-29

ă ream in tim că cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor
indu striale în R epu blica M oldova, a căror procedură de
examinare nu s-a încheiat până la 13 februarie 1997 (data intrării în
vigoare ^ Legii privind protecţia desenelor şi modelelor industriale), se
vor examina în conformitate cu cererea solicitantului, trebuind ca
desenele şi modelele industriale să îndeplinească condiţiile de protecţie
la data depunerii acestora.
Certificatele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale sus
menţionate se vor elibera pe termenul de valabilitate de 5 ani de la
data constituirii depozitului naţional reglementar la AGGPl
Până la 31 decembrie 1997 solicitanţii au dreptul la eliberarea certi
ficatului de înregistrare a desenului şi modelului industrial în Republica
Moldova pe baza certificatului de desen sau model industrial al fostei
URSS în conformitate cu prevederile pct. 84, alin. b) din Anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 456 din 26 iulie 1993.

V
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Промышленники, предприниматели, бизнесмены !

© Государственное агентство Республики Молдова по охране промышленной
собственности оказывает услуги физическим и юридическим лицам всех форм
собственности по следующим направлениям:
® Патентные исследования:
О тематический поиск по патентной литературе;
О тематический поиск патентных заявок и патентов на изобретения по
национальной коллекции Республики Молдова, включающей сведения о заявках
и патентах стран мира, в том числе национальные заявки и патенты, заявки РСТ,
заявки и патенты Европейского и Евразийского патентных ведомств, и др.;
О тематический поиск заявок на регистрацию полезных моделей и
зарегистрированных полезных моделей по национальной коллекции Республики
Молдова,
О тематический поиск заявок на регистрацию промышленных рисунков/
моделей и зарегистрированных промышленных рисунков/моделей по
национальной коллекции Республики Молдова и заявок на регистрацию
промышленных рисунков/моделей, поданных по Гаагскому Соглашению;
О проведение поиска товарных знаков по национальной коллекции
Республики Молдова:
О сходных и идентичных,
О фирменный поиск,
О нумерационный поиск,
О поиск по изобразительным элементам;
О определение юридического статуса патентных документов;
О исследование уровня техники и тенденций развития техники;
О конъюнктурные исследования;
О экспертиза объектов техники на патентную чистоту;
О именной (фирменный) поиск по коллекции патентной документации;
О проведение патентных исследований на любой стадии жизненного цикла
объектов техники;
О изготовление ксерокопий патентных документов, товарных знаков,
промышленных образцов/рисунков.
® Оценка объектов промышленной собственности на основе действующих
методов; разработка бизнес-планов для обоснования размера кредитов и
инвестиций на освоение объектов промышленной собственности.
® Методическая помощь и консультации:
О оформление и составление заявочных материалов на регистрацию
предполагаемых объектов промышленной собственности;
О юридические консультации по составлению лицензионных договоров и
договоров по уступке прав;
О консультации по действующему законодательству и нормативным актам
Республики Молдова, по международному праву и национальным законам
зарубежных стран в области промышленной собственности;
О адвокатские услуги, участие в судопроизводстве, арбитраже по спорам;
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О консультации по вопросам оценки объектов промышленной собственности^
и по другим вопросам, связанным с их использованием.
О Подготовка кадров и повышение квалификации специалистов в области
промышленной собственности; стажерство в AGEPI.
© Публикация рекламы объектов промышленной собственности в изданиях
AGEPI.
■ © Изготовление ксерокопий отдельных статей по вопросам промышленной
собственности.
© Срочные типографские работы в любых объемах.

^

О Оказание Агентством необходимых услуг обеспечит Вам надежность
положения на рынке, ведение эффективной предпринимательской деятельности,
защиту интересов от недобросовестных конкурентов, гарантии стабильности на
будущее.
За справками обращаться
по телефонам: ^
49-30-16,
43-91-92,
44-02-55,
49-31-87
доп.: 2-20, 2-25,2-29

Заявки на регистрацию промышленных

I •рисунков

и моделей, делопроизводство по

которым не завершено' до 13 февраля 1997 года
"Об
/

(дата вступления в силу Закона Республики Молдова
охране промышленных рисунков и моделей") рассма

триваются по процедуре, запрошенной заявителем до этой
даты; при этом соответствие промышленного рисунка и модели условиям
охраноспособности определяется на дату подачи заявки.
Свидетельства о регистрации вышеуказанных промышленных рисунков
и моделей выдаются на 5 лет, считая с даты подачи заявки в /4£ЕР1.
.„ До 31 декабря 1997 года заявители имеют право на выдачу
свидетельства о регистрации промышленного рисунка и модели Республики
Молдова на базе свидетельства на промышленный образец СССР в
соответствии с условиями п.84 в) Приложения 1 к Постановлению
Правительства Республики Молдова N456 от 26 июля 1993 года.

V.

J
133

Publicitate 4- Anunţuri 4 Publicitate 4 Anunţuri 4 Publicitate 4 Anunţuri
N

■

L a b ib lio t e c a

t o a t e p e r s o a n e le in t e r e s a t e p o t l u a

c u n o ş t in ţ ă d e e d iţ iile lu n a r e O M P I :
♦ B u l l e t i n d e s d e s s in s e t m o d e le s in t e r n a t i o n a u x / I n 
t e r n a t i o n a l D e s i g n s B u lle t in ;
♦ G a z e t t e O M P I ,d es m a r q u e s i n t e m a t i o n a l e s / W I P O
G a z e tte o f In te r n a tio n a l M a r k s .
R e v i s t e l e c u p r in d t o a t ă i n f o r m a ţ i a n e c e s a r ă p r i v i n d
în r e g is tr a r e a in te r n a ţio n a lă a d e s e n e lo r şi m o d e le lo r
i n d u s t r i a le î n c o n f o r m it a t e c u A r a n j a m e n t u l d e l a H a g a ş i
î n r e g is t r a r e a in t e r n a ţ i o n a lă a m ă r c ilo r î n c o n f o r m i t a t e c u
A r a n j a m e n t u l d e la M a d r i d p e t e r ito r iu l R e p u b lic ii M o ld o v a .
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. В библиотеке Л5ЕР1 все заинтересованные лица могут
ознакомиться с ежемесячными изданиями ВОИС:
♦ Bulletin des dessins et modeles internationaux / Inter
national Designs Bulletin;
♦ Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Ga
zette of International Marks.
^
Только в этих журналах вы найдете информацию о
действующих на территории Республики Молдова междуна
родных регистрациях промышленных рисунков и моделей в
соответствии с Гаагским соглашением и международных
регистрациях товарных знаков в соответствии с Мадридским
соглашением.
V________________________________________________________________

