AGENŢIA DE STAT
PENTRU PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE
CHIŞINĂU - REPUBLICA MOLDOVA

BULETIN OFICIAL
DE

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
The Official Bulletin
of Industrial Property

4
2000

Publicat la 30 aprilie 2000

Un nou premiu pentru
inventatori!
La 28 martie 2000 a fost instituit Premiul anual al Guvernului Republicii

Moldova pentru cel mai dotat inventator.
Premiul, în valoare de o mie cinci sute de lei, se va acorda unuia dintre participanţii
la Expoziţia Internaţională Specializată anuală INFOINVENT pentru o invenţie sau
un ciclu de invenţii selectate de juriu conform unui sistem special de criterii. Deschideţi
prezentul BOPI la rubrica “Monitor”! Aici sunt publicate Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova şi Regulamentul privind instituirea şi condiţiile de acordare a
Premiului.
Vă informăm că Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT - 2000 se
va desfăşura sub auspiciile Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale
(AGEPI) între 18-22 octombrie a.c. la MOLDEXPO, Chişinău, Republica Moldova.

Stimaţi inventatori,
Grăbiţi-vă să prezentaţi noile Dvs. realizări
în domeniile ştiinţei şi tehnicii!
Aveţi şansa să deveniţi primul laureat al prestigiosului Premiu!
REŢINEŢI:
trebuie să prezentaţi lucrările Dvs. la AGEPI
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! diplome şi premii ale ministerelor Republicii Moldova;
! diplome şi premii ale AGEPI;
! alte distincţii.
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Informaţie generală

B

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

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială se poate procura la Agenţia de
Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, preţul
unui exemplar este de 20 lei.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală - OMPI
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează sau înregistrează titluri
de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 1998)
W O Organizaţia
Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
IB
Biroul Internaţional
al Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelec
tuală
E P Oficiul European
de Brevete (OEB)
EA Oficiul Euroasiatic
de Brevete (OEAB)
OA Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)
A P Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)
EM Oficiul de Armonizare
pe Piaţa Internă (mărci, desene şi modele)
BX Biroul de Mărci Benelux şi Biroul de Desene şi Modele Benelux
AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite
AF Afganistan
AG Antigua şi Barbuda
AI
Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
AZ Azerbaidjan
BA Bosnia-Herţegovina
BB Barbade
BD Bangladesh
BE Belgia
BF
Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrein
BI
Burundi
BJ
Benin
BM Bermude
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia
BR Brazilia
BS
Bahamas
B T Bhoutan
BV Insulele Buve
BW Botswana
BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica Democrată
Congo
CF
Republica
Centrafricană
CG Congo
CH Elveţia

CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EC
EE
EG
EH
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GD
GE
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT
JM
JO

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

JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP

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

Palau
Paraguay
Qatar
România
Federaţia Rusă
Ruanda
Arabia Saudită
Insulele Salomon
Seychelles
Sudan
Suedia
Singapore
Sfânta Elena
Slovenia
Slovacia
Sierra Leone
San-Marino
Senegal
Somalia
Suriname
Sao Tomée
şi Principe
SV
Salvador
SY Siria
SZ
Swaziland
T C Insulele Turques
şi Caïques
T D Ciad
TG Togo
T H Thailanda
TJ
Tadjikistan
T M Turkmenistan
T N Tunisia
T O Tonga
T P East Timor
T R Turcia
T T Trinidad-Tobago
TV Tuvalu
T W Taiwan
(Provincie Chineză)
T Z Republica Unită
a Tanzaniei
UA Ucraina
UG Uganda
US
Statele Unite
ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VA Saint Siège
VC Saint Vincent
şi Grenadines
VE Venezuela
VG Insulele
Virgine Britanice
VN Vietnam
VU Vanuatu
WS Samoa
YE Yemen
YU Iugoslavia
ZA Africa de Sud
ZM Zambia
Z W Zimbabwe

INVEN|II
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I. Invenţii

P

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

T

he legal protection of inventions is provided on the basis of the Law on Patents for Inventions No 461-XIII on May 18, 1995.
In accordance with this Law the patents on inventions are granted by the AGEPI and attest to
the priority date of the invention, authorship of the invention and exclusive rights of the owner of the
patent in the invention. An invention may be patented if it is new, if it involves an inventive step and if
it is susceptible of industrial application.
Patent application shall be filed with the Agency directly or through a professional representative by any person to whom the right in the patent belongs and shall contain the following documents
provided in Art. 10 (2), (3) of the Law.
The Agency is publishing notices concerning the filed patent applications, inventions according
to which there are granted and issned patents in accordance with national procedure.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA INVENŢII

INID CODES BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING THE
INVENTIONS

(11) Numărul brevetului
(13) Codul tipului de document, conform normei
ST.16 OMPI
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data priorităţii de expoziţie
(31) Numărul depozitului prioritar
(32) Data depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului prioritar
(41) Data la care a fost pusă la dispoziţia publicului cererea de brevet neexaminată
(43) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului fără examinarea în fond

(11) Number of the patent
(13) Kind-of-document code according to WIPO
Standard ST.16
(21) Number of the application
(22) Date of filing the application
(23) Date of priority of exhibition
(31) Number of the priority application
(32) Date of filing the priority application
(33) The country of the priority application
(41) Date of making available to the public by
viewing an unexamined application
(43) Date of making available to the public by
printing of patent granting decision without
examination as to substance
(44) Date of making available to the public by
printing of patent granting decision with examination as to substance
(45) Date of the patent granting
(51) International Patent Clasification
(54) Title of the invention
(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of the earlier application from which the present patent document has disided up
(71) Name of applicant, the two - letter code of
the country, in accordance with WIPO standard ST.3
(72) Name of inventor, the two - letter code of
the country, in accordance with WIPO standard ST.3
(73) Name of the holder, the two - letter code of
the country, in accordance with WIPO standard ST.3
(74) Name of attorney or agent
(85) Date for introducing the national procedure
according to the PCT
(86) Filing date of the PCT application; i.e. application filing date, application number
(87) Publication data of the PCT application; i.e.
publication date, publication number
(10)* Title of protection of the former USSR (the
verbal designation of the document, the two
- letter code of the country)
(30)* Priority data of the application registered with
the patent office of the former
USSR (number of the document, application
filing date, the two - letter code of the country)

(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
Numărul şi data depunerii cererii anterioare
la care prezentul document este divizionar

(71) Numele solicitantului (solicitanţilor), codul
ţării, conform normei ST.3 OMPI
(72) Numele inventatorului (inventatorilor), codul
ţării, conform normei ST.3 OMPI
(73) Numele sau denumirea titularului, codul ţării, conform normei ST.3 OMPI
(74) Numele mandatarului autorizat
(85) Data deschiderii procedurii naţionale, în
conformitate cu PCT
(86) Cerere internaţională PCT: numărul şi data
(87) Publicarea internaţională PCT: numărul
şi data
(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indicarea verbală a documentului, nr. documentului,
codul ţării)
(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate la oficiul de brevete al fostei
U.R.S.S. (nr. documentului, data depozitului,
codul ţării)

A
B
C
D
E
F
G
H

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

A
B
C
D
E
F

-

G H -
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INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION SECTIONS
Human necessities
Performing operations. Transporting
Chemistry. Metallurgy
Textiles. Paper
Fixed constructions
Mechanical engineering. Lighting. Hea
ting. Weapons. Blasting
Physics
Electricity

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

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

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

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

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

B1 – 2 nd level of publication: published patent application, examined (is applied in case the
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 of publication: published patent application, examined (A published).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P2 – 3 rd level of publication: plant variety patent
documents (used for publication normally following that of the B - coded document).
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CODURILE OMPI PENTRU
CODIFICAREA TITLURILOR
INFORMAŢIILOR PUBLICATE ÎN
BULETINUL OFICIAL CONFORM
NORMEI ST. 17

WIPO CODES FOR CODING TITLES
OF INFORMATION PUBLISHED IN THE
OFFICIAL JOURNAL ACCORDING
TO THE STANDARD ST. 17

FA1A - cerere retrasă, documentarea şi examinarea n-au fost efectuate

FA1A - withdrawn, unsearched and unexamined
application

FA2A - cerere retrasă, cerere de brevet cu documentare, fără examinare

FA2A - withdrawn, searched and unexamined
patent application

FA4A - cerere retrasă, cerere de brevet cu documentare şi cu examinare

FA4A - withdrawn, searched and examined patent
application

FC2A - respingere, cerere de brevet cu documentare, fără examinare

FC2A - rejection of a searched and unexamined
patent application

FC4A - respingere, cerere de brevet cu documentare şi cu examinare

FC4A - rejection of a searched and examined
patent application

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

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

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

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

MK2A - expirarea termenului de valabilitate, brevet eliberat cu documentare, fără examinare

MK2A - expiration of a granted, searched and
unexamined patent

MK4A - expirarea termenului de valabilitate, brevet eliberat cu documentare şi cu examinare

MK4A - expiration of a granted, searched and examined patent

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

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

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

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

NF2A - revalidarea brevetului eliberat cu documentare, fără examinare

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

NF4A - revalidarea brevetului eliberat cu documentare şi cu examinare

NF4A - restoration of a granted, searched and examined patent

PC2A - cesiune, brevet eliberat cu documentare,
fără examinare

PC2A - cession of a granted, searched and unexamined patent

PC4A - cesiune, brevet eliberat cu documentare
şi cu examinare

PC4A - cession of a granted, searched and examined patent

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

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

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

PD4A - amendament of the owner of a granted,
searched and examined patent
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Cereri de brevet

P

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o protecţie provizorie,
în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie. Descrierile
cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în numărul de faţă se află în biblioteca
AGEPI – accesibile publicului – şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.
Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica
Moldova este parte, se publică în limba engleză în săptămânalul (PCT GAZETTE). Săptămânalul,
editat pe suport electronic, include datele bibliografice, rezumatul şi desenele, dacă este cazul.
Săptămânalul este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului. Descrierile cererilor internaţionale
de brevet de invenţie ale căror rezumate sunt publicate în PCT GAZETTE se află în biblioteca AGEPI,
accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.
Datele privind depozitele de brevete euroasiatice înregistrate conform Convenţiei privind brevetul
euroasiatic la care Republica Moldova este parte, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului
Euroasiatic de Brevete (Бюллетень Евразийского Патентного Ведомства). Buletinul include datele
bibliografice, rezumatul şi desenele, dacă este cazul. Buletinul este expus de asemenea în biblioteca
AGEPI, accesibil publicului. Descrierile cererilor şi ale brevetelor de invenţie euroasiatice se află la
biblioteca AGEPI.

P

ublication of applications in the BOPI, provides for the applicant a provisional protection in
accordance with Article 26 of the Law on Patents for Invention No 461/1995. Descriptions of the patent applications, abstracts of which are published in this Official Bulletin issue,
are available to the public in the AGEPI library and may be consulted directly or by ordering the copies
for payment of an additional fee.
The data concerning the international applications under the PCT to which the Republic of
Moldova is party, are published in English in the weekly PCT GAZETTE. The weekly published on
the electronic carrier includes bibliographic data, abstracts and drawings, if necessary. The weekly
is available to the public in the AGEPI library. Descriptions of the international applications the
abstracts of which are published in the PCT GAZETTE are present in the AGEPI library, available
to the public, and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional
fee.
Data concerning the euroasiatic patents filing registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Official Bulletin of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings,
if necessary. The Official Bulletin is also available to the public in the AGEPI library. Discriptions of
the eurasian applications and patents for invention are available in the AGEPI library.
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(21)
(51)
(22)
(71)

98-0183 (13) A
A 01 G 7/00; A 01 N 25/10
1998.07.21
Institutul de Fiziologie a Plantelor al
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova,
MD
(72) Atimoşoae Mihai, MD; Toma Simion, MD;
Dascaliuc Alexandru, MD; Bajureanu Nicolae,
MD; Tarhon Petru, MD; Atimoşoae
Constantin, MD; Oloier Tudor, MD
(54) Metodă de reglare a rezistenţei cerealelor la ger şi secetă
(57) Invenţia se referă la cultura plantelor şi poate
fi implementată pentru a spori rezistenţa
plantelor la ger şi secetă.
Esenţa invenţiei constă în tratarea seminţelor
înainte de semănat cu soluţie apoasă de
celuloză microcristalină cu formula
[C 6H 7O 2(OH)] n în concentraţie de
0,01...0,03% cu un consum total de 10...15 L
de soluţie la 1 t de seminţe.
Rezultatul tehnic constă în optimizarea
proceselor fiziologice ale plantelor.

(54) Remediu antiherpetic
(57) Invenţia se referă la virusologia medicală, şi
anume la remediile antiherpetice.
Esenţa invenţiei constă în aplicarea tomatozidului (5α-furostan-3β, 22, 26 -triol-3-[Oβ-D-glucopiranozil(1→2)-β-D-glucopiranozil(1→4)-β-D-galactopiranozil]-26-Oβ-D-glucopiranozid) în calitate de remediu
antiherpetic.
Revendicări: 1
*
*

(54) Antiherpetic remedy
(57) The invention relates to the medical virusology, and namely, to the antiherpetic remedies.
Summary of the invention consists in the application of (5α-furostan-3β,22,26-triol-3[O-β-D-glucopyranosyl(1→2)-β-D-glucopyranosyl(1→4)-β-D-galactopyranosyl]-26O-β-D-glucopyranoside) tomatozide as antiherpetic remedy.

Revendicări: 1

Claims: 1

*
*

*

*

(54) Method of cereal frost and draught resistance regulation
(57) The invention refers to the plant-growing and
may be used for increasing the plant frost and
draught resistance.
Summary of the invention consists in presawing cereal grains treatment with a microcrystalline cellulose water solution of the
formula: [C6H7O2(OH)]n the concentration of
which constitutes 0,01…0,03% at the dispense quantity of 10…15 L per 1 t of cereals.
The technical result consists in the plants
physiologic processes optimization.

(21) 98-0196 (13) A
(51) B 23 P 19/08
(22) 1998.06.11
(71)(72) Botez Alexei, MD; Popovici Gheorghe, MD
(54) Dispozitiv pentru instalarea inelelor de
reazem
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, şi
anume la un dispozitiv pentru instalare folosit
la montajul inelelor de reazem în canelura
piesei de bază.
Esenţa invenţiei constă în aceea că dispozitivul
este compus din corp, mijloace de alimentare
cu inele de reazem, piese de bază, tijă de forţă,
bucşă de ghidare ce este axial mobilă,
amortizată şi conţine părţile conică şi
cilindrică, având la capătul liber o teşitură,
destinată îmbinării cu teşitura piesei de bază,
diametrul interior al părţii cilindrice fiind egal
cu diametrul interior al piesei de bază.
Rezultatul tehnic este micşorarea deformărilor elastice ale inelelor de reazem.

Claims: 1

(21)
(51)
(22)
(71)

98-0129 (13) A
A 61 K 31/705; C 07 J 71/00
1998.06.02
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de
Medicină Preventivă al Ministerului Sănătăţii
din Republica Moldova, MD
(72) Spânu Constantin, MD; Gruşco Tatiana, MD;
Scoferţa Petru, MD; Vorojbit Valentina, MD;
Valica Vladimir, MD

Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*
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(54) Device for support rings installation
(57) The invention refers to the mechanical engineering, especially to the device for installation of support rings into the base element
groove.
Summary of the invention consists in the fact
that the device contains a body, means for
feeding the support rings, base elements,
force bar, axially moving damped guide jack
and contains conic and cylindrical parts on
the free end of which it is made a section provided for alignment with the base element section and the cylindrical part inner diameter is
equal to the base element inner diameter.
The technical result consists in decreasing the
support rings elastic deformation.

(54) Process for engine and/or propulsive device functioning
(57) The invention refers to the processes for engine and/or propulsive devices of a particular functioning, in particular by using the cavitation phenomen.
Process of engine and/or propulsive device
functioning including the alternating change
of the active agent pressure into the closed
space and subsequent transformation thereof
in the rectilinear and/or rotation motion. By
that in the closed space to the active agent it
is communicated a rotation movement up to
the formation of the active agent cavity, thereafter the cavity pressure is transformed into
the rectilinear and/or rotative motion.
The technical result consists in the possibility of transforming the working body cavitation pressure into the rectilinear and/or rotation motion.

Claims: 1
Fig.: 1

Claims: 3
Fig.: 5

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

98-0098 (13) A
F 01 K 7/00; F 03 B 7/08, 13/00
1998.02.18
Sibov Vasile, MD
Sibov Vasile, MD; Sibov Mihai, MD; Sibov
Liviu, MD
(54) Procedeu de funcţionare a motorului şi/
sau propulsorului
(57) Invenţia se referă la procedeele de funcţionare
a motoarelor şi/sau a propulsoarelor cu un
proces de funcţionare deosebit, în particular,
cu utilizarea fenomenului de cavitaţie.
Procedeul de funcţionare a motorului şi/sau
a propulsorului include variaţia periodică a
presiunii agentului activ într-un volum închis
şi transformarea ulterioară a acesteia în
mişcare rectilinie şi/sau de rotaţie. Totodată
în partea de volum închis agentului activ i se
comunică mişcarea de rotaţie până la formarea
cavitaţiei agentului activ, apoi presiunea de
cavitaţie este transformată în mişcare rectilinie
şi/sau de rotaţie.
Rezultatul tehnic constă în posibilitatea de
transformare a presiunii de cavitaţie a
agentului activ în mişcare rectilinie şi/sau de
rotaţie.

(21) 98-0230 (13) A
(51) F 02 B 57/04
(22) 1998.11.20
(71)(72) Mihailov Gheorghe, MD
(54) Motor cu ardere internă
(57) Invenţia se referă la industria construcţiilor
de maşini, în special la motoarele cu ardere
internă.
Motorul cu ardere internă conţine doi cilindri
cu o cameră de ardere comună în care este
amplasată o bujie. În cilindri sunt instalate
două pistoane unite cu arbori cotiţi individuali,
ce sunt uniţi cu un reductor care asigură
raportul de transmisie 1:2. În cilindri sunt
executate ferestre de admisiune, de evacuare
şi de baleiaj pentru ciclul în doi timpi al
schimbului de gaze. Totodată, în cilindrul al
cărui piston este unit cu arborele cotit ce se
roteşte de două ori mai rapid sunt executate
ferestre de admisiune şi de baleiaj, iar în
celălalt cilindru o fereastră de evacuare.
Rezultatul tehnic constă în ridicarea economicităţii motorului prin ameliorarea
procesului de schimb de gaze.

Revendicări: 3
Figuri: 5

Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*

*
*

*
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sferică sub acţiunea încălzirii locale a probei
de bismut în înveliş cilindric de sticlă constă
în folosirea acţiunii forţelor de tensiune
superficială în procesul cristalizării picăturii
cu un volum minuscul.
În procedeul propus pentru a obţine microsfere de acelaşi diametru şi a determina exact
numărul lor în matricea dielectrică, prin
intermediul unui fascicul laser focusat se
încălzeşte local până la o temperatură de (500
± 10)° C un fir din bismut micronic monocristalin în înveliş de sticlă şi fixat pe un
suport de cuarţ.

(54) Internal combustion engine
(57) The invention refers to the mechanical engineering , especially, to the internal combustion engines.
The internal combustion engine contains two
cylinders with a general combustion chamber where it is placed a sparking plug. Two
pistons connected to the individual crankshafts joined by the reduction gear providing a gear ratio of 1:2 are placed into the
cylinders. Into the cylinder there are made
inlet, outlet and scavenging windows for the
two-cycle gas exchange. By that into the
cylinder the piston of which is connected to
the crankshaft rotating two times faster there
are made inlet and scavenging windows and
into the other one - an outlet window.
The technical result consists in increasing the
economical efficiency by improving the gas
exchange process.

Revendicări: 1
*
*

*

(54) Process for obtaining micro-dimensioned
monocrystals of spherical shape of semimetals and superconductors with low
critical temperature
(57) The invention refers to the solid body electronics, electronic technique, dimensions of
quantity effects study allowing to reveal the
limit dimensions of the electronic apparatuses
using the classical conductivity, to different
electronic elements development: frequency
convectors, transistors, temperature sensors
and others, as well as to the study of anisotropic mechanical and electrophysical crystals characteristics.
Summary of the process for obtaining micro-dimensioned monocrystals of spherical
shape under action of the bismuth sample
local heating into the glass cylindrical envelope consists in utilization of the superficial
tension force action during the crystallization of a small volume drop.
In the proposed process for obtaining microsphears of the same diameter and accurate
definition of number thereof into the dielectric matrix by means of a focused laser beam,
the monocrystallic bismuth micronic filament
is locally heated up to (500±10)°C into a
glass envelope and fixed to a quartz support.

Claims: 1
Fig.: 1

(21)
(51)
(22)
(71)

98-0199 (13) A
H 01 L 39/00
1998.07.07
Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de
Ştiinţe al Republicii Moldova, MD
(72) Burceacov Alexandru, MD; Bodiul Pavel,
MD; Ghiţu Dmitrii, MD; Dvornicov Dmitrii,
MD; Nicolaev Albina, MD
(54) Procedeu de fabricare a monocristalelor
microdimensionale de formă sferică din
semimetale şi supraconductori cu temperatura critică joasă
(57) Invenţia se referă la electronica corpului solid,
tehnica electronică, la studiul efectelor
dimensionale ce permit evidenţierea dimensiunilor de limită ale dispozitivelor electronice,
care utilizează conductibilitatea clasică, la
elaborarea diverselor elemente electronice:
convectoare de frecvenţă, tranzistoare,
senzori termici etc., precum şi la investigarea anizotropiei proprietăţilor mecanice şi
electrofizice ale cristalelor.
Esenţa procedeului de fabricare a monocristalelor microdimensionale de formă

Claims: 1
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Brevete de invenţie acordate

O
A

rice persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la AGEPI revocarea în
tot sau în parte a hotărârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la 30 aprilie
2000 pentru neîndeplinirea cel puţin a uneia din condiţiile prevăzute de art. 4-7 din Legea nr.
461/1995 privind brevetele de invenţie.
ny interested person is entitled to file with the AGEPI a reasoned declaration of opposition in written form to any decision to grant a patent within six months following the
April 30, 2000 if any one of the conditions set out in Articles 4 to 8 of the Law on Patents for
Inventions No 461/1995 has not been met.
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(57) Invenţia se referă la domeniul industriei
alimentare, în special la un procedeu de
detoxicare a miezului de sâmburoase.
Procedeul de detoxicare a miezului de
sâmburoase (prune, caise, piersici, vişine,
cireşe), care conţine amigdalină (glicozidă
cianică), se efectuează la fierbere în apă având
pH 7…8 cu un raport masic miez-apă de
1:(6…10), timp de 30...50 min. Este prevăzută evacuarea apei după fierbere, uscarea,
curăţarea miezului de pieliţă şi măcinarea lui
ulterioară.
Rezultatul tehnic constă în micşorarea
considerabilă a conţinutului de amigdalină în
miezul de sâmburoase, a duratei de detoxicare
şi pierderilor de substanţe uscate.

(11) 1440 (13) F1
(51) A 01 C 1/00
(21) 98-0244
(22) 1998.12.08
(71)(73) Institutul de Genetică al Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Jacotă Anatol, MD; Chintea Pavel, MD; Şveţ
Ştefan, MD; Bulgaru Valentina, MD; Enachi
Rodica, MD
(54) Procedeu de tratare a seminţelor de
sfeclă de zahăr înainte de semănat
(57) Invenţia se referă la agricultură şi poate fi
utilizată la tratarea seminţelor de sfeclă de
zahăr înainte de semănat.
Esenţa invenţiei constă în aceea că înainte de
semănat seminţele de sfeclă se tratează cu
soluţie apoasă de 0,001...0,01% tetraozid[(25R)-5α-furostan-3β,22α,26-triol]-26-Oβ-D-glucopiranozid pregătită pe bază de apă
activată cu pH 1,7 obţinută cu ajutorul
electrolizei.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în mărirea
conţinutului de zahăr al rizocarpelor.

Revendicări: 1
*
*

(54) Process for stone-fruit kernels detoxication
(57) The invention refers to the food industry,
particulary, to the process of stone-fruit kernels detoxication.
The process of the stone-fruit kernels detoxication (plums, apricots, peaches cherries,
sweet cherries) containing amygdalin
(cyanglycoside) is carried out at boiling in the
water having pH 7...8 and at a mass kernel
water ratio of 1: (6…10) during 30...50 min.
It is provided removing of the water after the
boiling, drying, removing of the peel and the
further reducing to fragments thereof.
The technical result consists in the significant
decreasing of the amygdaline content into the
stone-fruit kernels, detoxication duration and
dry substance losses.

Revendicări: 1
*
*

*

*

(54) Process of sugar-beet seeds presawing
treatment
(57) The invention refers to the agriculture and
may be used during the presawing seeds
treatment.
Summary of the invention consists in, that
the sugar-beet seeds before sawing are
treated with 0,001...0,01% tetraoside[(25R)-5α-furostan-3β,22α,26-triol]-26-Oβ-D-glucopiranoside water solution prepared
on the activated water base with pH 1,7 obtained by means of electrolysis.
The technical result consists in increasing of
the roots-crops sugar contents.

Claims: 1

(11) 1442 (13) F1
(51) A 61 B 17/56, 17/58
(21) 99-0101
(22) 1999.03.25
(71)(73) Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, MD
(72) Moroz Petru, MD; Strati Leo, MD; Moroz
Argentina, MD; Sandrosean Iurie, MD
(54) Metodă de corecţie a deformaţiei şi alungire de segment la tibia vara la copii

Claims: 1

(11) 1441 (13) F1
(51) A 23 L 1/015
(21) 98-0257
(22) 1998.12.16
(71)(72)(73) Purici Georgeta, MD
(54) Procedeu de detoxicare a miezului de
sâmburoase
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(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
ortopedie, şi este destinată tratamentului
chirurgical al deformaţiei de varus la gambă
la copii.
Metoda propusă constă în aplicarea aparatului Ilizarov, osteotomia tibiei cu distracţia
ulterioară până la obţinerea corecţiei poziţiei
capului fibulei sau maleolei laterale, după care
se efectuează osteotomia fibulei şi se
prelungeşte distracţia de alungire.
Rezultatul invenţiei constă în corecţia poziţiei
segmentului proximal sau distal de fibulă.

(54) Fracţie de copolimer-1, procedeu de
obţinere a ei şi compoziţii pe baza acesteia
pentru tratamentul sclerozei diseminate
(57) Invenţia se referă la fracţii de copolimer-1,
ce posedă o toxicitate redusă, care reprezintă
un analog polipeptidic sintetic al proteinei de
bază a mielinei.
Esenţa invenţiei constă în aceea că pentru a
micşora toxicitatea se obţin fracţii cu un
conţinut redus de specii de copolimer-1 cu o
masă moleculară mai mare de 40 kDa.
Produsul obţinut poate fi utilizat ca agent
terapeutic pentru tratamentul sclerozei
diseminate.

Revendicări: 1
*
*

Revendicări: 16
Figuri: 2

*

(54) Method of deformation correction and
allongement of children tibia vara segment
(57) The invention refers to the medicine, especially, to the orthopedics and is provided for
surgical treatment of children tibia varus deformation.
The proposed method consists in Ilizarov apparatus application, osteotomy of the tibial
bone at further distraction up to obtaining the
fibula head or lateral ankle correction, thereafter one carries out the fibula bone osteotomy and the allongement distraction is
continued.
The result of the invention consists in the tibia
proximal or distal position correction.

*
*

*

(54) Copolymer-1 fraction, process for preparation thereof and compositions on base
thereof for cerebrospinal sclerosis treatment
(57) The invention refers to the copolymer-1 fraction possessing a low toxicity and which is a
synthetic polypeptide analogue of the base
myelin protein.
Summary of the invention consists in that for
decreasing the toxicity one can obtain fractions with a reduced content of the copolymer-1 kinds having the molecular mass more
than 40 kDa.
The prepared product may be used as a
therapeutic remedy for cerebrospinal sclerosis treatment.

Claims: 1

Claims: 16
Fig.: 2

(11) 1443 (13) F1
(51) A 61 K 31/74; A 61 N 37/12; C 08 F 283/
04; C 08 G 69/10, 69/48; C 08 L 77/00, 77/
06
(21) 97-0024
(22) 1995.05.23
(31) 08/248,037; 08/344,248
(32) 1994.05.24; 1994.11.23
(33) US
(85) 1996.11.22
(86) PCT/US 95/06551, 1995.05.23
(87) WO 95/31990, 1995.11.30
(71)(73) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD, IL
(72) KONFINO, Eliezer, IL; SELA, Michael, IL;
TEITELBAUM, Dvora, IL; ARNON, Ruth, IL
(74) Glazunov Nicolai

(11) 1444 (13) B2
(51) A 61 K 39/00
(21) 97-0009
(22) 1995.04.25
(31) 08/234,987
(32) 1994.04.25
(33) US
(85) 1996.11.22
(86) PCT/US95/04832, 1995.04.25
(87) WO 95/28957, 1995.11.02
(71)(73) TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE, US; UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL CENTER, US
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(72) NOELLE, Randolph, J., US; DURIE, Fiona,
H., US; PARKER, David, C., US; APPEL,
Michael, C., US; PHILIPS, Nancy, E., US;
MORDES, John, P., US; GRENIER, Dale, L.,
US; ROSSINI, Aldo, A., US
(74) Glazunov Nicolai
(54) Metode de inducere a toleranţei celulelor
T faţă de un transplant de organe sau
ţesuturi
(57) Invenţia se referă la domeniul medicinei, în
special la transplantologie.
Invenţia include metode de inducere a
toleranţei celulelor T, în care se prevede
administrarea la un pacient a unei celule
alogenice sau xenogenice care exprimă
antigenii donatorului şi care, având un ligand
pe suprafaţa celulelor, interacţionează cu un
receptor de pe suprafaţa celulei T a pacientului, care mediază funcţia efectorului de
ajutor dependent de contact, şi a unui antagonist al receptorului care inhibă interacţiunea
ligandului cu receptorul. Celula alogenică sau
xenogenică şi antagonistul se administrează
pacientului înaintea transplantării de organ
sau ţesut. De asemenea, este revendicată o
metodă de tratare a diabeticilor care cuprinde
administrarea la un pacient a celulelor
alogenice sau xenogenice care exprimă
antigenii donatorului, a unui antagonist gp 39
şi a celulelor de insule pancreatice.
Rezultatul constă în prevenirea răspunsului
imun la introducerea alotransplantului.

the administration to the patient of the allogenic or xenogenic cell expressing the donor’s
antigens, of a gp 39 antagonist and the pancreatic islands cells.
The result consists in prevention of the immune response to the allotransplant administration.
Claims: 50
Fig.: 7

(11) 1445 (13) F1
(51) A 63 B 17/00; B 27 M 3/22
(21) 99-0215
(22) 1999.08.23
(71)(72)(73) Menişicov Serghei, MD
(54) Prăjină pentru gimnastică
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
cultura fizică curativă.
Esenţa invenţiei constă în aceea că prăjina
pentru gimnastică este executată în secţiune
transversală în formă de elipsă, dintr-un soi
de copac ce corespunde unuia din cele şapte
centre energetice ale omului, cu lungimea
egală cu înălţimea omului şi cu orificii la unul
sau la ambele capete ale prăjinii.
Rezultatul este ameliorarea prinderii prăjinii
cu mâna şi mărirea contactului dintre
suprafaţa ei şi corpul omului în timpul
executării exerciţiilor.
Revendicări: 3
Figuri: 3

Revendicări: 50
Figuri: 7

*

*
*

*

*

*

(54) Gymnastic pole
(57) The invention refers to medicine, especially,
to the therapeutic physical training.
Summary of the invention consists in, that
the gymnastic pole cross - section is executed
in the form of an ellipsis of the wood kind
which corresponds to one of the seven human energetic centers having the length equal
to the human height and openings situated at
least on one of ends thereof.
The result consists in improving the pole
hand catching and increasing the contact
between its surface and the human body
during execution of the exercises.

(54) Method of inducing T-cells tolerance to
a transplant of organs or tissues
(57) The invention refers to medicine, especially,
to the transplantology.
The invention comprises methods of inducing the tolerance of T cells which provides
for an administration to the patient of an allogenic or xenogenic cell expressing the
donor’s antigens and having on the cell surface a ligand interacting with the receptor on
the patient T cell surface which intercedes the
function of the contact dependent effector
helper and receptor antagonist inhibiting the
ligand and receptor interaction. The allogenic
or xenogenic cell and the antagonist are administered to the patient before the organ or
tissue transplantation. There is also claimed
a method of diabetes treatment comprising

Claims: 3
Fig.: 3
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The technical result consists in the possibility of utilization of the differential gear transmission as a reverse reduction gear and parking brake of the vehicle.

(11) 1446 (13) F2
(51) B 60 K 17/16, 17/17, 17/18, 17/19, 17/20
(21) 98-0046
(22) 1997.11.04
(71)(73) Uzina de tractoare “TRACOM” S.A., MD
(72) Beganschi Stanislav, MD; Zabunov Iurie,
MD; Parfentiev Alexei, MD; Caluţchii
Alexandru, MD; Pavlenco Vitalie, MD;
Urasov Iurie, MD
(54) Angrenaj diferenţial al mijloacelor de
transport
(57) Invenţia se referă la construcţia mijloacelor
de transport, în special la angrenajele diferenţiale ale tractoarelor cu roţi şi automobilelor.
Angrenajul diferenţial include un corp cu două
roţi dinţate antrenate ale transmisiei principale
instalate pe el, asamblate cu roata dinţată
conducătoare şi roţile dinţate semiaxiale
instalate în corp, unite între ele prin pinioanesateliţi. Roţile dinţate antrenate sunt instalate
pe corp cu posibilitatea rotirii libere şi dotate
cu un dispozitiv de fixare, ce asigură cuplarea
rigidă a roţilor cu corpul angrenajului şi este
executat în formă de ambreiaj cu dinţi sau cu
fricţiune.
Rezultatul tehnic constă în posibilitatea
utilizării angrenajului diferenţial în calitate de
reductor al reversului şi frână de parcare a
mijloacelor de transport.

Claims: 3
Fig.: 2

(11) 1447 (13) F1
(51) C 03 C 3/087
(21) 99-0274
(22) 1999.12.02
(71)(72) Întreprinderea mixtă “Glass container company” S.A., MD
(73) Ioffe Valerii, MD
(54) Sticlă de îmbuteliere
(57) Invenţia se referă la industria sticlei şi anume
la fabricarea sticlei de îmbuteliere.
Sarcina pe care o rezolvă invenţia constă în
obţinerea sticlei de îmbuteliere de tonuri
verde şi maro cu rezistenţă sporită la apă şi
baze, precum şi în lărgirea bazei de materii
prime în industria sticlei, utilizând pentru şarjă
bazalt natural măcinat.
Esenţa invenţiei constă în aceea că sticla de
îmbuteliere ce conţine SiO2, Al2O 3, Fe2O3,
Na2O, K2O, CaO, MgO, FeO, suplimentar
conţine TiO 2, MnO, Cr 2O 3 şi SO 3, în
următorul raport de componente, % mas.:
SiO2 - 71,50…73,50; Al2O 3 - 1,00…2,10;
Fe2O 3 - 0,20…0,50; Na2O - 12,30…13,50;
K 2O - 0,01…0,15; CaO - 10,00…12,00;
MgO - 0,50…1,00; FeO - 0,10…0,33; TiO2
- 0,05…0,20; MnO - 0,01…0,10; Cr2O3 0,10…0,25; SO3 - 0,10…0,30 .
Rezultatul invenţiei constă în ameliorarea
proprietăţilor fizico-chimice ale sticlei de
îmbuteliere, reducerea consumului energetic
şi de materiale şi lărgirea bazei de materii
prime pentru producerea sticlei.

Revendicări: 3
Figuri: 2
*
*

*

(54) Vehicle differential gear transmission
(57) The invention refers to the vehicle machinery engineering, especially, to the wheel tractors and motor vehicles differential gear
transmissions.
The differential gear transmission contains
a body with two driven gear wheels of
general transmission conjugate to the drive
gear and half-axle gears situated into the
body assembled each to the other by
means of a satellite. The driven gear wheels
are installed on the body with a possibility
of free rotation and are provided with a
device ensuring a rigid connection of the
wheels to the transmission body made in
the form of a controlled gear or friction
coupling.

Revendicări: 1
*
*

*

(54) Glass for glass containers
(57) The invention refers to the glass making industry, especially, to the production of glass
container.
The problem which the present invention
resolves consists in obtaining the green and
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brown hues container glass of improved
water- and alkali resistance, as well as in
broadening the glass raw material by utilization of the natural milled basalt as the blend
material.
Summary of the invention consists in, that
the container glass comprising SiO2, Al2O3,
Fe2O3, Na2O, K2O, CaO, MgO, FeO, additionally contains TiO2, MnO, Cr2O3 şi SO3, in
the following componets ratio, mass %: SiO2
- 71,50…73,50; Al2O3 -1,00…2,10; Fe2O3 0,20…0,50; Na2O - 12,30…13,50; K2O 0,01…0,15; CaO -10,00…12,00; MgO 0,50…1,00; FeO - 0,10…0,33; TiO 2 0,05…0,20; MnO - 0,01…0,10; Cr 2O 3 0,10…0,25; SO3 - 0,10…0,30.
The result of the invention consists in improving the physical and chemical characteristics of the glass for container glass, lowering the power and material consumption and
in broadening the raw material base for glass
production.

precum şi micşorarea permeabilităţii compoziţiei pentru lichide.
Revendicări: 1
*
*

*

(54) Composition for finishing and isolation of
the concrete surface
(57) The invention refers to compositions on a
polymer base used in the construction for
finishing and isolation of the surface of concrete and reinforced concrete articles, pieces
and elements, exploited in the conditions of
affection of the organic and mineral acids of
different concentration, salts and sugar solution, different electrolytes.
The composition for finishing and isolation
of the concrete surface according to the invention contains the following components,
mass %: acrylic dispersion - 6,0…10,0; sodium carboxymethyl cellulose - 0,6…1,0;
chalk - 2,0…4,0; colorant - 4,0…6,0; caustic soda - 0,2…0,6; quartzitic sand 32,0…40,0; Portland cement - 16,0…20,0;
bentonite - 2,0…4,0; water - the rest.
The technical result of the invention consists
in increasing the density of the composition
and its adhesion to the base (concrete, plaster, ceramics and others) as well as in decreasing the composition penetrability for liquids.

Claims: 1

(11) 1448 (13) F1
(51) C 04 B 26/04, 26/06, 28/04
(21) 99-0065
(22) 1999.02.12
(71)(72)(73) Rusu Ion, MD
(54) Compoziţie pentru finisarea şi izolarea
suprafeţei betonului
(57) Invenţia se referă la compoziţiile pe bază de
polimeri, utilizate în construcţii pentru
finisarea şi izolarea suprafeţelor articolelor,
detaliilor şi elementelor de beton şi beton
armat, exploatate în condiţiile acţiunii asupra
lor a acizilor organici şi minerali de diferite
concentraţii, soluţiilor de săruri şi zahăr,
diferiţilor electroliţi.
Compoziţia pentru finisarea şi izolarea
suprafeţei betonului, conform invenţiei,
conţine următoarele componente, % de masă:
dispersie acrilică - 6,0...10,0; carboximetilceluloză sodică - 0,6...1,0; cretă - 2,0...4,0;
colorant - 4,0...6,0; potasiu caustic - 0,2...0,6;
nisip de cuarţ - 32,0...40,0; ciment Portland - 16,0...20,0; bentonită - 2,0...4,0; apă restul.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
majorarea densităţii compoziţiei şi aderenţei
ei la suport (beton, tencuială, ceramică ş.a.),

Claims: 1

(11) 1449 (13) F1
(51) C 07 C 217/18, 217/20, 219/26, 271/20, 271/
44; A 61 K 31/135, 31/21, 31/27
(21) 96-0271
(22) 1993.03.13
(31) MI92A000608
(32) 1992.03.17
(33) IT
(85) 1996.07.29
(86) PCT/EP93/00577, 1993.03.13
(87) WO 93/19036, 1993.09.30
(71)(73) ZAMBON GROUP S.P.A., IT
(72) SANTANGELO, Francesco, IT; BERTOLINI, Giorgio, IT; CASAGRANDE, Cesare,
IT; MARCHINI, Francesco, IT; MONTANARI, Stefania, IT; SEMERARO,
Claudio, IT
(74) Simanencova Tatiana
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taining the derivatives of 2-amino-1,2,3,4tetrahydronaphthalene and pharmaceutical
compositions on base thereof.

(54) Derivaţi ai 2-amino-1,2,3,4-tetrahidronaftalinei cu acţiune asupra sistemului cardiovascular, procedeu de obţinere a acestora şi compoziţii farmaceutice care îi conţin
(57) Sunt revendicaţi derivaţi ai 2-amino-1,2,3,4tetrahidronaftalinei cu formula (I):

Claims: 8

(11) 1450 (13) F2
(51) C 07 K 5/06; A 23 L 1/236
(21) 96-0256
(22) 1993.11.10
(31) 92/13615
(32) 1992.11.12
(33) FR
(85) 1996.09.19
(86) PCT/FR/93/01103, 1993.11.10
(87) WO 94/11391, 1994.05.26
(71)(72)(73) NOFRE, Claude, FR; TINTI, JeanMarie, FR
(74) Glazunov Nicolai
(54) Derivaţi de aspartam sau sărurile lor
fiziologic acceptabile, procedeu de obţinere a lor şi compoziţie îndulcitoare
(57) Invenţia se referă la industria alimentară şi
farmaceutică şi poate fi utilizată în cosmetologie şi medicina veterinară.
Esenţa invenţiei constă în aceea că sunt
prezentaţi derivaţi de aspartam cu formula
generală (I a):

(I)

în care substituenţii au semnificaţia indicată
în descriere.
Compuşii pot fi utilizaţi în special la tratarea
hipertensiunii arteriale, insuficienţei cardiace,
insuficienţei renale, la tratarea arteriopatiei
periferice şi insuficienţei vaselor coronare.
De asemenea sunt revendicate procedeul de
obţinere a derivaţilor 2-amino-1,2,3,4tetrahidronaftalinei şi compoziţii farmaceutice
pe baza lor.
Revendicări: 8
*
*

*

(54) 2-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
derivatives active on the cardiovascular
system, process for their preparation and
pharmaceutical compositions containing
them
(57) There are claimed derivatives of 2-amino1,2,3,4-tetrahydronaphthalene of formula (I):

(I a)

Este prezentat şi procedeul de obţinere a
derivaţilor de aspartam prin condensarea cu
un precursor aldehidic sau cetonic, urmată de
reducerea in situ a iminei obţinute, precum
şi o compoziţie îndulcitoare, care conţine cel
puţin un compus (I a) într-o cantitate eficientă.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
sporirea stabilităţii şi ameliorarea proprietăţilor
organoleptice ale substanţelor îndulcitoare.

(I)

wherein the substituents are given in the description. The compounds are particularly
useful in the treatment of arterial hypertension, cardiac insufficiency, renal insufficiency,
in the treatment of peripheral arteriopathies
and in cerebrovascular insufficiency.
There are also claimed the process for ob-

Revendicări: 7
Figuri: 2
*
*
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(54) Aspartam derivatives or physiologic acceptable salts thereof, process of preparation and sweetening composition
(57) The invention relates to the food and pharmaceutical industries and may be used in the
cosmetology and veterinary medicine.
Summary of the invention consists in the fact
that there are presented the aspartam derivatives of general formula (I a):

carbonatul de calciu, separarea precipitatului
şi, după amestecarea cu fracţiunea nedezacidifiată, menţinerea în repaus timp de 2...4
ore şi tratarea cu bentonită.
Rezultatul tehnic constă în accelerarea
hidrolizei pectinelor, reducerea concentraţiei
de calciu în produsul finit şi în ameliorarea
calităţii lui.
Revendicări: 1
*
*

*

(54) Process for reducing the must or wine
acidity
(57) The invention refers to the wine-making industry, especially, to processes for reducing
the must or wine acidity.
Summary of the invention consists in, that
the proposed process comprises dividing of
the must or wine into the deoxidizing and
non-deoxidizing fractions, sulphitation of the
non-deoxidizing fraction and treatment
thereof with the pectolytic enzimes, addition
thereof to the calcium carbonate, sediment
separation and after mixing with the nondeoxidizing fraction it is maintained in the rest
during 2…4 hours and treated with the bentonite.
The technical result consists in pectin hydrolysis acceleration, reducing the calcium
contents in the prepared product and quality
improvement.

(I a)

There is also represented the process for
preparation of the aspartam derivatives by
condensation with the aldehyde or keton precursor at further reduction in situ of the prepared imine as well as the sweetening composition containing at least one (I a) in an
effective quantity.
The technical result consists in the stability
and increasing the sweetening agents organoleptic properties.
Claims: 7
Fig.: 2

Claims: 1
(11) 1451 (13) F1
(51) C 12 G 1/02
(21) 99-0072
(22) 1999.02.19
(71)(73) Institutul Naţional al Viei şi Vinului, MD
(72) Diaur Galina, MD; Ţuţuc Victor, MD;
Sapojnic Alexandru, MD; Godoroja Eugenia,
MD
(74) Bliuc Victoria
(54) Procedeu de reducere a acidităţii mustului sau vinului de struguri
(57) Invenţia se referă la industria vinului, în special la procedeele de reducere a acidităţii
mustului sau vinului de struguri.
Esenţa invenţiei constă în aceea că procedeul
propus include împărţirea mustului sau vinului
în fracţiunile dezacidifiată şi nedezacidifiată,
sulfitarea fracţiunii dezacidifiate şi tratarea ei
cu enzime pectolitice, adăugarea ei la

(11) 1452 (13) F1
(51) C 12 G 3/12
(21) 98-0125
(22) 1998.05.08
(71)(73) Întreprinderea tehnico-ştiinţifică “PLANTAVIN” S.R.L., MD
(72) Cioclea Tatiana, MD; Văzdăuţan Tamara,
MD; Diacov Ion, MD; Botezat Tatiana, MD
(54) Procedeu de fabricare a băuturii alcoolice
gazificate din miere de albine
(57) Invenţia se referă la industria alimentară şi
poate fi folosită la fabricarea băuturilor
alcoolice gazificate din miere de albine.
Procedeul de fabricare a băuturii alcoolice
gazificate din miere de albine include
pregătirea soluţiei de fermentare prin diluarea
mierii cu apă şi adăugarea ingredientelor
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(11) 1453 (13) F1
(51) C 12 H 1/04
(21) 99-0149
(22) 1999.05.14
(71)(72)(73) Bolotin Oleg, MD; Diaur Galina, MD;
Boieru Ion, MD
(54) Procedeu de obţinere a sorbentului
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în
special la un procedeu de obţinere a sorbentului pentru limpezirea şi stabilizarea
sucurilor, mustului şi vinurilor.
Esenţa invenţiei constă în uscarea mineralului
natural argilos până la umiditatea de 8...10%,
mărunţirea, tratarea lui cu 20...25% soluţie
apoasă de carbonat de sodiu la un raport
mineral : soluţie de (1,5...1,6) : (0,9...1,0) timp
de 4...5 zile, după care amestecul obţinut se
usucă la temperatura de 119...125oC timp de
4...5 ore şi se dispersează până la mărimea
particulelor de 0,1 mm.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
sporirea proprietăţilor de sorbţie ale sorbentului.

vegetale, acidularea, fermentarea, filtrarea,
îndulcirea şi gazificarea produsului obţinut.
Esenţa invenţiei constă în aceea că la
pregătirea soluţiei de fermentare mierea se
diluează cu apă la temperatura nu mai înaltă
de 35°C, apoi se adaugă un component ce
conţine zahăr (zahăr, sirop de zahăr, must
concentrat), în calitate de ingrediente vegetale
se folosesc plante melifere şi mirodenii (floare
de tei, iarbă de sovârv, conuri de hamei, fructe
sau seminţe de cardamomă, fructe sau
seminţe de coriandru), iar după fermentare
se efectuează îndulcirea cu îndulcitori
artificiali ce nu conţin zahăr.
Rezultatul tehnic constă în ameliorarea
proprietăţilor organoleptice şi tonifiante ale
băuturii, în majorarea termenului de păstrare
şi stabilităţii ei.
Revendicări: 3
*
*

*

Revendicări: 1

(54) Process for fabrication of alcoholic gasified drinks on bee honey base
(57) The invention refers to the food industry and
may be used in fabrication of alcoholic gasified drinks on bee honey base.
The process comprises preparation of fermentation solution of the bee honey comprises preparation of the fermentation solution by means of dilution the honey with
water and addition of the plant ingredients,
acidulation, fermentation, filtration, sweetening and gasification of the obtained product.
Summary of the invention consists in, that
during the fermentation solution preparation
the honey is diluted with water at the temperature no more than 35°C, then it is added
a component containing sugar (sugar, sugar
syrup, concentrated must), as plant ingredients there are used melliferous herbs and
spices (lime flowers, marjoram herb, hops
cones, cardamon fruits or seeds, coriander
fruits or seeds), and after the fermentation it
is realized the sweetening with the artificial
sweeteners not containing sugar.
The technical result consists in improving the
organoleptic and toning up characteristics of
the drink, in increasing storing term and stability thereof.

*
*

*

(54) Process for sorbent obtaining
(57) The invention refers to the food industry, particular, to a process for obtaining a sorbent
for clarification and stabilization of juice, must
and wine.
Summary of the invention consists in drying the natural argillous mineral up to the
humidity of 8…10%, comminution, treatment
thereof with 20…25%
sodium carbonate water solution at the mineral: solution ratio
of (1,5…1,6) : (0,9…1,0) during 4…5 days,
thereafter the obtained mixture is dried at
119…125°C during 4…5 hours and dispersed up to the particles of 0,1 mm.
The technical result of the invention consists
in increasing the sorbent sorptive characteristics.
Claims: 1

(11) 1454 (13) B1
(51) G 01 F 1/06
(21) 99-0121
(22) 1999.04.06
(71)(72)(73) Poporcea Victor, MD
(54) Contor al cantităţii de lichid

Claims: 3
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(57) Invenţia se referă la tehnica de măsurare şi
poate fi utilizată în diferite domenii, în special la elaborarea contoarelor de apă.
Contorul conţine un corp 1 în cavitatea
cilindrică a căruia, pe o axă verticală, este
amplasată o roată 5 cu palete radiale. Pe corp,
opuse unul altuia sunt amplasate un niplu de
admisiune 3 şi altul de evacuare 6, canalele
cărora sunt rectilinii şi orientate tangenţial faţă
de cavitatea corpului. Pe partea exterioară a
corpului este fixat un dispozitiv de calcul.
Noutatea constă în aceea că înclinările
canalelor niplului de admisiune şi niplului de
evacuare sunt orientate unidirecţional.
Rezultatul tehnic constă în preîntâmpinarea
posibilităţii de rotire a roţii cu palete în direcţie
opusă rotaţiei utile.

(11) 1455 (13) B1
(51) G 03 H 1/18
(21) 99-0216
(22) 1999.08.25
(30)* 4924610/25, 1991.04.04, SU
(10)* Certificat de autor, nr. 1829680, SU
(71)(73) Biroul Specializat de Construcţie şi
Tehnologie a Electronicii Corpului Solid al
Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Iovu Mihail, MD; Sturza Elena, MD;
Buzdugan Artur, MD; Cerbari Pavel, MD
(54) Mediu de imprimare a informaţiei optice
şi procedeu de obţinere a lui
(57) Invenţia se referă la domeniul fotografiei cu
semiconductori fără de argint şi poate fi
utilizată în holografie, micro- şi optoelectronică.
Mediul de imprimare pentru înregistrarea
hologramelor este fabricat din substrat semiconductor cu compoziţia arsen-seleniu dopat
cu staniu la raportul componentelor, % at.:
arsen - 36,87…58,66, seleniu - 39,25…61,16,
staniu - 0,15…4,89. Pentru asigurarea parametrilor indicaţi procesul de evaporare are loc
astfel încât raportul dintre masa materialului
evaporat m şi masa materialului încărcat m0
să fie exprimat prin relaţia m/m0 ≤ 3/4,
totodată depunerea substratului se efectuează
cu viteza v, care se află în limitele 8,0 ≤ v ≤
12,0 nm/s.

Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*

*

(54) Liquid quantity counter
(57) The invention refers to the metering engineering and may be used in the different fields
of industry, especially, in creating the water
meters.
The water meter contains a body 1 in the cylindrical cavity of which on the vertical axis
it is situated an impeller 5 with the radial
blades. On the body there are opposite placed
an inlet 3 and an outlet 6 branch pipes the
channels of which are rectilinear and tangentially oriented to the body cavity. The counter
mechanism is fixed on the body outside.
The novelty consists in, that the inclinations
of the inlet and outlet branch pipes channels
are unidirectional.
The technical result consists in the prevention of the impeller rotation in the direction
opposite to the working one.

Revendicări: 2
*
*

*

(54) Medium for optical information registration and process for obtaining thereof
(57) The invention refers to silverless semiconductor photography and may be used
in the holography, micro- and optical electronics.
The medium for hologram registration is
produced of a semi-conductor substrate containing arsenic-selenium doped with tin at the
components ratio, at. %: arsenic 36,87…58,66, selenium - 39,25…61,16, tin0,15…4,89. For providing the mentioned parameters the process of evaporation is conducted in such a manner that mass ratio m
of the evaporating material to the mass m0
of the charging material be expressed to the

Claims: 1
Fig.: 1
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ratio m/m0 ≤ 3/4, by that the substrate deposition is conducted at the velocity v which is
8,0 ≤ v ≤ 12,0 nm/s.
Claims: 2

(11) 1456 (13) F1
(51) G 11 B 5/66
(21) 98-0005
(22) 1997.12.26
(71)(73) Rusanov Mihail, MD
(72) Rusanov Mihail, MD; Gherboveţ Valerii, MD
(54) Purtător de informaţie fototermoplastic
(57) Invenţia se referă la domeniul radiotehnicii şi
poate fi aplicată pentru înregistrarea informaţiei cu folosirea mediului deformaţional.
Esenţa invenţiei constă în aceea că în
purtătorul de informaţie fototermoplastic ce
conţine suport (1), doi electrozi conductivi (2,
5), între care sunt amplasate stratul fotosensibil (3) şi stratul termoplastic (4), stratul
fotosensibil (3) este confecţionat din material fototermoplastic, iar electrodul conductiv
exterior (5) este executat nedeformabil.
Rezultatul tehnic constă în obţinerea imaginii
fazice la graniţa dintre straturile termoplastic
şi fototermoplastic.

(11) 1457 (13) B1
(51) G 11 B 7/24
(21) 99-0217
(22) 1999.08.25
(30)* 4794206/10, 1990.02.21, SU
(10)* Certificat de autor, nr. 1716567, SU
(71)(73) Biroul Specializat de Construcţie şi
Tehnologie a Electronicii Corpului Solid al
Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Andrieş Andrei, MD; Bivol Valeriu, MD; Iovu
Mihail, MD; Kleizit Ludmila, MD; Hancevschi
Elena, MD
(54) Purtător pentru imprimarea imaginilor
optice şi a informaţiei holografice
(57) Invenţia se referă la domeniul imprimării
informaţiei optice, inclusiv holografice, şi
poate fi utilizată în holografie, cinematografie,
micro- şi optoelectronică, în tehnica de
calcul.
Esenţa invenţiei constă în aceea că în
purtătorul care conţine un substrat dielectric
pe care sunt amplasaţi consecutiv primul
electrod, substratul fotoinjector, substratul de
imprimare din semiconductor calcogenic
vitros şi al doilea electrod, substratul
fotoinjector este confecţionat din germaniu
monocristalin cu conductibilitatea de tip n, iar
raportul dintre conductibilitatea substratului
de imprimare σ r la iluminare şi conductibilitatea substratului fotoinjector la întuneric
σ 0 este 0,001 ≤ σ r /σ 0 ≤ 0,05, grosimea
substratului de imprimare L fiind dată în
limitele 2 . 10-7 ≤ L ≤ 8 . 10-7 m.
Rezultatul tehnic constă în majorarea
fotosensibilităţii purtătorului şi eficacităţii
difracţionale a informaţiei imprimate pe
purtător.

Revendicări: 1
Figuri: 2
*
*

*

(54) Photo-thermoplastic information carrier
(57) The invention refers to the radio engineering and may be used for registration of information by utilization of the deformation
medium.
Summary of the invention consists in, that
in the photo-thermoplastic information carrier containing a support (1), two conductive
electrodes (2, 5) between which there are
situated photo-sensible (3) and thermoplastic (4) strata, the photo-sensible stratum (3)
is made of the photo-thermoplastic material
and the exterior conducting electrode (5) is
made undeformable.
The technical result consists in obtaining the
phasic image in limits between the thermoplastic and photo-thermoplastic strata.

Revendicări: 1
Figuri: 1

Claims: 1
Fig.: 2

*
*
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mula generală AsxSe1-x, unde 0,02 ≤ x ≤ 0,1,
iar substratul de imprimare este confecţionat
din acelaşi material ca şi substratul injector,
însă cu concentraţia variabilă a atomilor de
arsen şi seleniu pe grosimea substratului, şi
anume, concentraţia atomilor de arsen
mărindu-se în direcţia de la substratul injector spre electrodul superior de la 40 până la
60% at, iar concentraţia atomilor de seleniu
micşorându-se în aceeaşi direcţie de la 60
până la 40% at.

(54) Carrier for registration of optical images
and holographic information
(57) The invention refers to the field of registration of optical information including the holographic one and may be used in the holography, cinematography, micro- and optic electronics, computer engineering.
Summary of the invention consists in, that
in the carrier containing a dielectric substrate
on which there are placed in sequence the
first electrode, photo-injection substrate, registration substrate of the chalcogenide vitreous semi-conductor and the second electrode, the photo-injection substrate is fabricated of the mono-crystalline germanium
of the n-type conductivity and the relation
of the registration substrate conductivity σr
during illumination to the photo-injection substrate conductivity in darkness σ0 is 0,001 ≤
σ r/σ0 ≤ 0,05 and the registration substrate
thickness L is given in the limits of 2 . 10-7 ≤
L ≤ 8.10-7 m.
The technical result consists in increasing the
carrier photosensibility and in diffraction effectiveness of the information registered on
the carrier.

Revendicări: 1
*
*

*

(54) Carrier for registration of optical images
and holographic information
(57) The invention refers to the optical registration of information, optoelectronics and holography.
The carrier contains a dielectric substrate, the
first electrode, injection substrate, registration
substrate and the upper metallic electrode. For
the purpose of photo-sensibility increasing
the injection substrate is executed of the
material of general formula AsxSe1-x, where
0,02 ≤ x ≤ 0,1, and the registration substrate
is made of the same material as the injection one, but with a variable concentration
of the arsenic and selenium atoms according to the substrate thickness, particularly,
with increasing concentration of the arsenic
atoms in the direction from the injection
substrate to the upper electrode from 40 to
60 at. % at the decreasing concentration of
the selenium atoms in the same direction
from 60 to 40 at. %.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1458 (13) B1
(51) G 11 B 7/24
(21) 99-0228
(22) 1999.08.25
(30)* 4483218/24-10, 1988.07.06, SU
(10)* Certificat de autor, nr. 1556396, SU
(71)(73) Biroul Specializat de Construcţie şi
Tehnologie a Electronicii Corpului Solid al
Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Bivol Valeriu, MD; Iovu Mihail, MD; Kleizit
Ludmila, MD
(54) Purtător pentru imprimarea imaginilor
optice şi a informaţiei holografice
(57) Invenţia se referă la domeniul imprimării
optice a informaţiei, optoelectronică şi
holografie.
Purtătorul conţine un substrat dielectric,
primul electrod, substratul injector, substratul
de imprimare şi electrodul metalic superior.
Pentru majorarea fotosensibilităţii substratul
injector este confecţionat din material cu for-

Claims: 1

(11) 1459 (13) B1
(51) H 01 L 31/10
(21) 99-0223
(22) 1999.08.25
(30)* 4266070/31-25, 1987.06.23, SU
(10)* Certificat de autor, nr. 1531776, SU
(71)(73) Biroul Specializat de Construcţie şi
Tehnologie a Electronicii Corpului Solid al
Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
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that of the photosensible substrate. The addition of the tin to the arsenous triselenide increases the photo-sensibility owing to the
formation of additional capture centers for the
electrons (non-basic carrier of the electric
load), that decreases gaps recombination and
increases therefor their drift mobility. At the
photodetector illumination with a light flux of
1000 lx its photosensibility attains a value of
~0,5 µA/cm2. The photodetector may be used
for measuring the non-transparent objects
area or as an luxmeter.

(72) Ivaşenco Iurie, MD; Iovu Mihail, MD;
Cerbari Pavel, MD; Cernii Mihail, MD;
Ciumacov Ion, MD
(54) Detector de fotoni
(57) Invenţia se referă la domeniul microelectronicii cu fotoni, în special la detectoarele
de fotoni cu semiconductoare.
Detectorul de fotoni conţine un substrat dielectric transparent, un substrat de contact
transparent, de exemplu din SnO 2 , un
substrat fotosensibil semiconductor şi al
doilea substrat de contact. Substratul
fotosensibil este confecţionat din triseleniură
de arsen cu impurităţi de staniu având
concentraţia în limitele de 0,1…2,5% at. Al
doilea substrat de contact, de exemplu din
aluminiu ori nichel, are un lucru de ieşire mai
mic decât al substratului fotosensibil. Adaosul
de staniu în triseleniura de arsen majorează
fotosensibilitatea datorită creării centrelor
suplimentare de captare a electronilor
(purtătorilor de sarcină electrică minoritari),
ceea ce reduce recombinarea golurilor şi prin
aceasta condiţionează creşterea mobilităţii de
derivă. La iluminarea detectorului de fotoni
cu un flux de lumină de 1000 lx fotosensibilitatea lui atinge valoarea de ~0,5 µA/cm2.
Detectorul de fotoni poate fi utilizat pentru măsurarea suprafeţei obiectelor netransparente, precum şi în calitate de
luxmetru.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1460 (13) F2
(51) H 02 H 7/06; G 01 R 31/02
(21) 96-0310
(22) 1996.07.11
(71)(73) Institutul de Energetică al Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Berzan Vladimir, MD; Bârladeanu Alexandru,
MD; Tîrşu Mihai, MD; Engster Filip, RO
(54) Metodă de detectare a locului defectelor
în izolaţia crestăturilor statorului
maşinilor electrice de mare putere
(57) Invenţia se referă la domeniul electrotehnicii şi este destinată controlului
nedistructiv al stării tehnice a izolaţiei
maşinilor electrice.
Metoda constă în aplicarea tensiunii alternative de încercare la izolaţia statorului maşinii
în stare de repaus, măsurarea intensităţii
descărcărilor parţiale în crestăturile statorului
cu sondă electromagnetică şi depistarea
locului defectului după nivelul intensităţii
descărcărilor parţiale. La aplicarea la izolaţie
a tensiunii de încercare se măsoară intensitatea descărcărilor parţiale pe toată lungimea
crestăturii pentru cel puţin trei niveluri date
ale tensiunii de prag, pentru selectarea acestor
descărcări după valoarea amplitudinii, conform datelor obţinute se construiesc grafice
ale repartizării intensităţii descărcărilor parţiale
pe toată lungimea crestăturii, iar locul
defectului se determină după amplasarea
minimului majorităţii curbelor de înfăşurare
a repartizării intensităţii descărcărilor parţiale.
Rezultatul tehnic constă în compensarea

Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*

*

(54) Photodetector
(57) The invention refers to the microphotoelectronics field, especially, to the semiconductor photo-detectors.
Photodetector contains a transparent dielectric support, a transparent contacting substrate, for example, of SnO2, a semi-conductor photosensible substrate and the second
contacting substrate. The photosensible substrate is executed of the arsenous triselenide
with addition of tin having a concentration in
the limits of 0,1…2,5 at. %. The second contacting substrate, for example, of the aluminum or nickel has an outlet work less than
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mutuală în regiunea defectului a componentelor câmpului electromagnetic provocat
de undele de curent ce se propagă în direcţii
opuse.

(71)(73) Întreprinderea de Transport şi Expediţii
“CFM-Expediţie”, MD; Institutul de Fizică
Aplicată al Academiei de Ştiinţe al Republicii
Moldova, MD; Secţia Moldovenească a
Academiei Inginereşti Internaţionale, MD
(72) Fateev Vladislav, MD; Ţurcan Ilie, MD;
Semenciuc Alexandru, MD; Safronov Ion,
MD; Fursov Serghei, MD
(54) Redresor polifazic
(57) Invenţia se referă la electrotehnică, în special
la redresoare şi este destinată alimentării
sarcinii care necesită limitare forţată de curent,
de exemplu cu arc electric.
Redresorul polifazic conţine transformator,
înfăşurările secundare ale căruia sunt
conectate în serie cu diode unidirecţionale,
condensator şi sarcină. Paralel cu fiecare circuit de înfăşurare secundară şi diodă, conectat
într-un poligon deschis, este conectat câte un
condensator, iar paralel condensatoarelor sarcina.
Rezultatul tehnic constă în majorarea
tensiunii în circuit deschis şi limitarea
curentului de scurtcircuit.

Revendicări: 1
Figuri: 3
*
*

*

(54) Method of defects place detection into the
stator slots insulation of the electric high
power machines
(57) The invention relates to the electrical engineering and is destined for nondestructive testing of the electric machines insulation technical state.
The method consists in applying the alternating test voltage to the slot insulation of the
machine at rest, measuring the partial discharges intensity into the stator slots with the
electromagnetic probe and detection of the
defect place according to the partial discharges intensity. At the applied test voltage
one measures the distribution of the partial
discharges intensity according to the amplitude along the full slot’s length for at least
three different voltage levels, for selection of
these discharges according to the amplitude
value, on the basis of the obtained data one
can draw charts of the partial discharges intensity distribution along the full slot’s length
and the defect place is determined according
to the minimum position of the majority
bending curves of the partial discharges intensity distribution.
The technical result consists in the mutual
compensation of the electromagnetic field
components provoked by the current waves
in the stator defects region which are spreading in opposite directions.

Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*

(54) Polyphase rectifier
(57) The invention refers to the electrical engineering, especially to the rectifiers, and is provided
for load alimentation which requires current
forced limitation, for example, by an electric
arc.
The polyphase rectifier contains a transformer, the secondary windings of which
are connected in series with unidirectional
diodes, a condenser and load. In parallel to
each secondary winding with the diode connected to the open polygon it is connected
a condenser and in parallel to the condensers - the load.
The technical result of the invention consists
in the open-circuit voltage increasing and
short-circuit current limiting.

Claims: 1
Fig.: 3

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

*

1461 (13) F1
H 02 M 7/00
99-0050
1999.02.04

Claims: 1
Fig.: 1
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Lista brevetelor de invenţie eliberate
la 2000.03.31
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document, clasele conform CIB,
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI
în care a fost publicată hotărârea de acordare a brevetului
Nr.
crt.

Codul
ţării

(11)
Nr. brevet

(13)
Codul tipului
de document

1

DE

1255

C2

(51)
Clase

C 07 C 25/24

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(43)(44)
Nr. BOPI

95-0079

1994.12.13

6/1999

97-0159

1997.06.17

7/1999

C 07 C 17/00
2

MD

1279

G2

C 12 Q 1/04

3

MD

1281

C2

F 03 D 9/00

96-0373

1996.12.04

7/1999

4

MD

1282

C2

F 03 D 3/00

97-0055

1997.02.21

7/1999

5

MD

1284

G2

G 03 G 5/022

97-0167

1997.06.05

7/1999

6

MD

1287

G2

A 01 K 97/01

98-0204

1998.10.02

8/1999

7

MD

1296

G2

A 61 K 38/33

98-0261

1998.12.18

8/1999

8

MD

1303

G2

C 07 C 251/88

98-0231

1998.11.24

8/1999

C 07 D 307/71
A 61 K 31/15
A 61 K 31/315
9

MD

1304

G2

C 12 G 1/02

98-0165

1998.08.03

8/1999

10

MD

1308

G2

C 30 B 31/04

97-0252

1997.07.17

8/1999

11

MD

1313

G2

G 01 V 1/16

97-0017

1996.11.21

8/1999

G 08 B 13/02
12

MD

1317

G2

A 61 B 5/00

98-0254

1998.12.11

9/1999

13

MD

1319

G2

A 61 B 6/00

98-0255

1998.12.11

9/1999

A 61 B 6/04
14

MD

1321

G2

A 61 B 17/56

99-0005

1998.12.22

9/1999

15

CH

1324

C2

B 30 B 9/22

94-0310

1991.06.21

9/1999
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II. Soiuri de plante

P

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

T

he legal protection of plant varieties in the Republic of Moldova is provided in accordance
with Law on the protection of plant varieties No 915-XIII on July 11, 1996.
According to this Law, plant varieties patents are granted with AGEPI and certify the priority,
authorship of the breeder and exclusive rights of the patent owner on the variety. The plant variety
shall be patentable where it is new, distinct, uniform and stable.
The variety shall be designated by a denomination which complies the provisions of the Art.18
of the Law.
The application on the plant variety patent shall be filed with AGEPI by a person which according to the Art. 11,12 of the Law, is entitled to obtain a patent in person or through representatives and
shall include documents specified in the Art. 17 of the Law.
Data on the filed plant variety applications, decisions to grant patents and patents granted according to the national procedure are published in the BOPI.
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INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC
DATA IDENTIFICATION CONCERNING
THE PLANT VARIETIES

(11)

(11)

Numărul brevetului

Number of the patent

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

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

(21) Numărul depozitului

(21) Number of the application

(22) Data depozitului

(22) Date of filing the application

(23) Data priorităţii de expoziţie

(23) Date of exhibition priority

(31) Numărul depozitului prioritar

(31) Number of the priority application

(32) Data depozitului prioritar

(32) Date of filing the priority application

(33) Ţara depozitului prioritar

(33) Country of the priority application

(41) Data la care a fost pusă la dispoziţia publicului cererea de brevet neexaminată

(41) Date of making available to the public by
viewing an unexamined application

(44) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului

(44) Date of publication of the patent granting
decision

(45) Data eliberării brevetului

(45) Date of patent granting

(54) Denumirea soiului

(54) Variety denomination

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

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

(72) Numele amelioratorului, codul ţării, conform
normei ST. 3 OMPI

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat

(74) Name of the patent attorney

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

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

E

– primul nivel de publicare: cerere de brevet
pentru soi de plantă publicată, neexaminată.

E

- 1 st level of publication: published patent application on the plant variety, unexamined

F

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

F

- 2 nd level of publication: published patent application on the plant variety, examined

P

- al treilea nivel de publicare: brevet pentru soi
de plantă.

P

- 3 rd level of publication: plant variety
patent
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE LA
SOIURI DE PLANTE
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Cereri de brevet pentru soi de plantă

P

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet pentru soi de plantă asigură solicitantului o protecţie
juridică provizorie în condiţiile prevăzute de art. 23 din Legea nr. 915-XIII din 11 iulie 1996.
Materialele cererilor de brevet pentru soi de plantă, informaţiile despre care au fost publicate în
numărul de faţă se află în biblioteca AGEPI - accesibile publicului - şi pot fi consultate sau se pot comanda
còpii, contra cost.

P

ublication in the BOPI of applications for grant of a variety patent provides to the applicant a
provisional legal protection according to the conditions specified in the Art. 23 of the Law
No 915-XIII on July 11, 1996.
Documents on applications for grant of a variety patent, information on which was published in
the present issue, are available to the public in the library of AGEPI, they may be looked through or
one can order copies by paying the correspondent fee.
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(74) Simanenkova Tatiana
(54) Soi de căpşun (Fragaria ananassa Duch.)
ENDURANCE
(54) Variety of strawberry (Fragaria ananassa
Duch.) ENDURANCE

SOIURI DE PLANTE

(21) v 2000 0001 (13) E
(22) 2000.01.06
(71) PLANT SCIENCES, INC., US; BERRY
R & D, INC., US
(72) Stephen M. Ackerman, US
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UTILITY MODELS

III. Modele de utilitate

P

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

L

egal protection of utility models in the Republic of Moldova is provided on basis of registration thereof in the AGEPI in the order settled in the Provisional Regulation on Industrial
Property Protection approved of the decision of Government No 456 from July 26, 1993.
In accordance with this Regulation an utility model may be registered if it refers to a constructive execution of means of production and of consumer goods or parts thereof, if it is new and if it is
susceptible of industrial application.
The applications for utility models registration and the registered utility models are publishing in
the BOPI.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE LA MODELE DE UTILITATE

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING THE
UTILITY MODEL

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

(87) Publicarea internaţională PCT: numărul
şi data

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

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

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

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

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F

-

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

CODURILE NORMALIZATE OMPI
PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE ÎNREGISTRARE
A MODELULUI DE UTILITATE,
CONFORM NORMEI ST.16
U – primul nivel de publicare: cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată,
neexaminată.

U -

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

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

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

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

UTILITY MODELS

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

Z1 - third publication level: the registered utility
model specification (is applied in case the
document with Y1, Y2 codes has not been
published).

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

Z2 - third publication level: the registered utility
model specification (is applied in case the
document with the Y1, Y2 codes has been
published).

Z2 – al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat (se aplică pentru
publicarea care urmează documentul cu codul
Y1,Y2).
W1 – al doilea nivel de publicare: hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate pe răspunderea solicitantului, fără examinarea în fond
(se aplică pentru publicare dacă documentul
cu codul U n-a fost publicat).

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

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

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

I1 –

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

I2 –

al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat pe răspunderea
solicitantului, fără examinarea în fond (se
aplică pentru publicarea care urmează
documentul cu codul W1, W2).
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I1

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

I2

- third publication level: the registered utility
model specification at the responsibility of
the applicant without examination as to substance (is applied in case the document with
W1, W2 codes has been published).
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Î

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

I

n accordance with the Provisional Regulation on Industrial Property Protection in the Republic of Moldova No 456 from July 26, 1993, approved by the decision of Government, the
utility models certificates are granted by the AGEPI.
The Utility model certificate shall attest to the priority, the authorship and the exclusive right of
the utility model owner.
The utility model certificate is granted in the term of 5 years as from the date of filing with the
AGEPI of an application and may be extended for a further 5 years.
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Rezultatul tehnic constă în posibilitatea de a
obţine diferite regimuri energetice pentru
electrozi din diferite materiale.

(11) 32 (13) W1
(51) H 02 K 33/00, 33/02, 7/065
(21) 0055
(22) 1999.10.29
(71)(73) Întreprinderea de Transporturi şi
Expediţii “CFM-Expediţie”, MD; Institutul
de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD; Secţia Moldovenească a Academiei Inginereşti Internaţionale, MD
(72) Safronov Ion, MD; Fateev Vladislav, MD;
Ţurcan Ilie, MD; Semenciuc Alexandru,
MD
(54) Cap rotativ cu mulţi electrozi pentru
aliere cu explozie electrică
(57) Modelul de utilitate se referă la electrotehnică şi este destinat alierii cu explozie
electrică.
Capul rotativ cu mulţi electrozi pentru aliere
cu explozie electrică este constituit dintr-o
bază executată ca un disc cu electrozi fixaţi
pe el, un conductor de curent ce conţine un
inel rotativ de contact şi o perie imobilă. Conform modelului de utilitate, electrozii sunt
amplasaţi în ordine succesivă în câteva
grupuri decuplate galvanic, fiecare din ele
fiind conectate la conductorul de curent
separat.

Revendicări: 1
Figuri: 2
*
*

*

(54) A rotatable multi-electrode head for
electrospark alloying
(57) The utility model refers to the electrical engineering and is provided for the electrospark alloying.
A multi-electrode rotatable head for the
electrospark alloying consists of a base
made in the form of a disk with electrodes
installed thereon, a current lead containing
a rotatable contact ring and a rigid brush.
According to the utility model, the electrodes
are situated in series in several galvanic
uncoupled groups, each of which being
connected to the corresponding current lead.
The technical result consists in the possibility to obtain different power regimes for
the electrodes of different materials.
Claims: 1
Fig.: 2
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IV. Mărci

P

T

he legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis
of registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on Trademarks and
Appellations of Origin No 588-XIII of September 22, 1995.
In accordance with this Law the trademark is certified by a registration certificate granted by
AGEPI. The registration certificate attests to the priority date of the trademark and the exclusive right
of the owner in the trademark for goods and services entered on the certificate.
The registration applications and the trademarks registered under the national procedure shall
be published in the Official Bulletin of Industrial Property.
The trademarks registered under Madrid Arrangement to which the Republic of Moldova is
party shall be published in French and English in the (“Gazette OMPI des marques internationales /
WIPO Gazette of International Marks”). The Official Bulletin published on the electronic carrier
comprises both bibliography and marks reproductions as well as a List of products/services and is
available to the public in the AGEPI library.
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M{RCI

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la
AGEPI în modul stabilit de Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor
nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995.
În conformitate cu această lege, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de
AGEPI. Certificatul de înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra
mărcii pentru produsele şi serviciile indicate în certificat.
Cererile de înregistrare şi mărcile înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid la care Republica Moldova este
parte se publică în limbile franceză şi engleză în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale (“Gazette
OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks”). Buletinul, editat pe
suport electronic, include atât datele bibliografice, cât şi reproducerile mărcilor şi lista produselor/
serviciilor şi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA MĂRCI

LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO MARKS
(111)
(116)
(151)
(156)
(170)

TRADEMARKS

(111)
(116)
(151)
(156)
(170)

Numărul de ordine al mărcii
Numărul de ordine al mărcii reînnoite
Data de înregistrare
Data de reînnoire
Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii
(181) Data prevăzută de expirare a termenului înregistrării
(186) Data prevăzută de expirare a reînnoirii
(210) Numărul de ordine al depozitului
(220) Data depozitului
(230) Data priorităţii de expoziţie
(310) Numărul de ordine al cererii iniţiale
(320) Data cererii iniţiale
(330) Ţara cererii iniţiale
(442) Data la care informaţia privind cererea
examinată a fost pusă la dispoziţia publicului
(450) Data la care informaţia privind înregistrarea
a fost pusă la dispoziţia publicului
(510) Lista produselor şi / sau serviciilor
(511) Indicarea claselor conform Clasificării
Internaţionale a Produselor şi Serviciilor în
scopul înregistrării mărcilor (Clasificarea de la Nisa)
(526) Disclamări
(531) Descrierea elementelor figurative ale
mărcii conform Clasificării Internaţionale a
Elementelor Figurative ale Mărcilor
(Clasificarea de la Viena)
(540) Reproducerea mărcii
(551) Indicaţia că marca este colectivă, de
certificare sau de garanţie
(554) Indicaţia că marca este tridimensională
(591) Indicarea culorilor revendicate
(646) Numărul şi data altor înregistrări înrudite juridic
(700) Informaţii privind părţile interesate de cerere
/ înregistrare
(730) Numele şi adresa solicitantului sau
titularului
(740) Numele şi adresa mandatarului
(750) Adresa pentru corespondenţă
(791) Numele şi adresa licenţiatului
(800) Identificarea datelor conform Aranjamentului
de la Madrid şi Protocolului de la Madrid.
(300)* Date referitoare la prioritatea cererilor
înregistrate la oficiul de brevete al fostei
U.R.S.S. (nr. documentului, data depozitului,
codul ţării)

Serial number of the registration
Serial number of the renewal
Date of the registration
Date of the renewal
Expected duration of the registration/renewal

(181) Expected expiration date of the registration
(186)
(210)
(220)
(230)
(310)
(320)
(330)
(442)

Expected expiration date of the renewal
Serial number of the application
Date of filing of the application
Date of priority of exhibition
Serial number assigned to the first application
Date of filing of the first application
State of the first application
Date of making information available to the
public regarding the examined application
(450) Date of making information available to the
public regarding the registration
(510) List of goods and/or services
(511) According to the International Classification
of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks (Nice 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
(700) Information concerning parties concerned
with the application / registration
(730) Name and address of the applicant or the
holder of the registration
(740) Name and address of the representative
(750) Address for correspondence
(791) Name and address of the licensee
(800) Identification of data related to the Madrid
Agreement and Madrid Protocol
(300)* Priority data of the application registered with the patent office of the former
USSR (number of the document, application
filing date, the two - letter code of the country)
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Cereri de înregistrare

Î

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

I

M{RCI

n accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No 588-XIII of September 22,1995, an application for registration of a trademark shall be filed with the AGEPI in
person or through a professional representative. The request shall concern only one trademark
and shall contain documents provided in Art. 8 (5), (6) of the Law.
Any person may oppose the registration of a trademark or of an appellation of origin within the
three months that follow the publication date of the notice concerning the application.
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medii (am/fm), magnetofoane, pick-up-uri cu
CD-uri, combinări ale acestora, echipament
computerial şi dispozitive periferice; toate
produsele sus-menţionate nu sunt destinate
utilizării în calitate de dispozitive antifurt
pentru automobile sau sistemele cu privire la
determinarea globală a aflării obiectelor.

(210) 007266
(220) 1997.10.28
(730) CATERPILLAR INC., US
100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 616296490, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 007659
(220) 1998.03.25
(730) Firma “NEO-PACK” S.R.L., MD
Str. Ginta Latină nr. 5, ap. 54, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS

(511)(510)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperit capul, curele pentru căciuli, inclusiv
îmbrăcăminte pentru lucru, sport şi îmbrăcăminte cu destinaţie specială, şi anume:
cravate, fulare, tricouri de tenis, şorturi,
pantaloni de sport, svetere de sport, manşete,
scurte, jiletci, mănuşi, mănuşi cu un singur
deget, îmbrăcăminte impermeabilă, îmbrăcăminte pentru activitate sportivă,
incluzând fie partea superioară, fie partea
inferioară a costumului şi şosete.
(531) 26.03.24; 27.01.05; 27.05.17.

(210) 007336
(220) 1997.11.24
(730) Cobra Electronics Corporation (o corporaţie din statul Delaware), US
6500 West Cortland Street, Chicago, Illinois,
Statele Unite ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: alb-negru
(511) (510)
35 - publicitate, gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială, lucrări de birou,
comercializarea mărfurilor;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor.
(531) 06.07.08; 06.19.15; 07.01.13; 27.05.13;
26.01.02; 26.01.18.

(511)(510)
09 - aparate radio portative, mobile şi staţionare
care funcţionează în gama de radiocomunicaţie personală şi de serviciu; aparate
de recepţie şi transmitere care modulează
frecvenţa la distanţă scurtă; aparate radio cu
dispozitiv de scanare după frecvenţă şi pentru
detectarea altui echipament radio; părţi şi
accesorii pentru echipamentul sus-menţionat;
echipament de telecomunicaţie şi de facsimil,
inclusiv telefoane cu/şi fără fir, transmiţătoare
cu indicator, dispozitive telefonice pentru a
face legătură automată, aparate facsimile
pentru menaj şi oficii, părţi şi accesorii pentru
ele; audioaparatură electronică pentru locuinţe
şi automobile, inclusiv ceasuri radio care
funcţionează în gama de unde ultrascurte şi

(210) 007841
(220) 1998.05.27
(730) Berlin-Chemie AG, DE
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice care se referă la
soluţii de aminoacizi.
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(210) 008522
(220) 1999.03.19
(730) Lucas Licensing Ltd. (o corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului California), US
5858 Lucas Valley Road, Nicasio, California
94946, Statele Unite ale Americii
(540)

jocuri de construcţie; cutii pentru figurine
mobile; suliţe; vehicule (jucării); păpuşi;
accesorii pentru păpuşi; îmbrăcăminte pentru
păpuşi; aparate autonome de jocuri video,
aparate electronice educative pentru copii;
dispozitive manuale pentru jocuri electronice;
dispozitive manuale pentru jocuri video;
discuri zburătoare; mingi săltăreţe (cu
elasticitate înaltă), dragoni zburători; jocuri
cu bile; costume de carnaval; măşti din hârtie;
jocuri-enigme; enigme-jucării pentru copii;
mozaic şi puzzles metalice tridimensionale
(jucărie); jucării model de vehicule, de nave
cosmice şi accesorii pentru acestea comercializate ca o unitate; automobile jucării cu
pedale; seturi pentru figurine acţionate; seturi
pentru vehicule jucării; seturi pentru costume
şi jocuri de mascaradă; vehicule şi nave
cosmice (jucării) cu tele- sau radiocomandă;
figurine mobile acţionate prin telecomandă;
planşe cu rotile; mingi de fotbal; puzzles
tridimensionale; armură (jucărie), bănci
(jucării), coifuri (jucării); trusă pentru modele
de jucării; set de modele de rachete, de
vehicule şi de nave cosmice, şi accesorii pentru
acestea comercializate ca o unitate; saltele
pentru pereţi destinate antrenamentului; jucării
mecanice; yo-yo (jucărie); arme (jucării);
mozaicuri; figurine mobile şi accesorii pentru
acestea; jucării de pluş; patine cu rotile; patine pentru patinaj; patine cu rotile într-o linie;
ornamente pentru pomul de Crăciun;
carusele; vehicule jucării executate din metale
nepreţioase; jucării pentru baie; jucării pentru
plajă, în special, jucării pentru nisip şi jucării
gonflabile; jucării de stropit cu apă; rachete
de apă; schiuri nautice de distracţie; stropitori
de apă; constructore (jucării); blocuri de
construcţii şi verigi de conectare pentru ele;
jucării pentru interpretarea rolurilor de
personaje reale; scutere (jucării); scutere
(jucării) nemotorizate; seturi de cosmetică
(jucării); snowborduri; căptuşeală şi
umplutură de protecţie pentru patinajul pe
planşe cu rotile, patinajul pe patine cu rotile
într-o linie şi pentru patinajul pe patine cu
rotile; bănci de monede (jucării); maşini de
popice; piscine gonflabile de înot; jucării
gonflabile nautice; jucării de bazin; mijloace
auxiliare de înot; în special colaci de bazin;
obiecte plutitoare de recreere pentru mâini;
obiecte plutitoare pentru înot cu destinaţie
recreativă; mijloace auxiliare de accelerare a
înotului cu destinaţie recreativă; mingi de golf;
bulgări de zăpadă (jucării); schiuri; trusă
pentru copii pentru modelarea şi decorarea

(511)(510)
09 - calculatoare; dispozitive periferice de
calculatoare; software pentru divertisment
interactiv, software educativ, în special
programe pentru jocuri video interactive,
programe de jocuri interactive multimedia
pentru calculatoare, jocuri video interactive
ce ţin de realitatea virtuală, care includ hardware şi software; software de jocuri pentru
calculator; aparate de jocuri video şi pentru
calculatoare, în special maşini de jocuri video
concepute pentru a fi utilizate numai cu receptor TV, telefoane; radiotelefoane, radiouri;
benzi video şi audio înregistrate în prealabil
pentru demonstrarea filmelor şi a muzicii de
ficţiune ştiinţifică; discuri laser; discuri DVD;
discuri DIVX; discuri video; înregistrări
fonografice; discuri compacte; CD-ROM-uri
ce includ jocuri, filme; filme şi muzică de
ficţiune ştiinţifică; calculatoare electronice;
baterii; ochelari de soare; carcase de sprijin
pentru aparate electronice portative; căşti:
playere şi dispozitive de înregistrare pentru
casete audio; CD playere; DVD playere;
magneţi; modeme; covoraşe pentru mouseuri; dispozitive de comandă la distanţă pentru
radiouri, televizoare şi aparate stereo; benzi
video fără înregistrări; diapozitive fotografice;
cutii pentru receptoare telefonice, altele decât
cele din hârtie; cartele telefonice cu cod magnetic şi cartele de plată pentru călătorie în
transport; căşti de protecţie; bănci electronice
pentru monede; camere; planificatoare şi
organizatoare electronice, asistenţi digitali
personali; agende electronice; televizoare;
VCR-uri, pagere, aparate stereofonice;
28 - jucării, jocuri şi jucării, în special instalaţii
pentru tragere cu arcul, în special arcuri,
săgeţi şi cutii pentru arcuri; baloane, mingi
de plastic; mingi de plajă; jocuri de masă;
jocuri de salon; automate de distribuire a
bomboanelor (jucării); jocuri de cărţi; cutii
pentru accesorii de jocuri; cutii pentru
mijloace de transport (jucării); cutii pentru
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calculator şi altor reţele electronice de calculator; divertisment sub formă de parcuri de
atracţiuni; servicii ale parcurilor de distracţii
tematice; servicii ale cluburilor de suporteri
(fani); divertismentul sub formă de competiţii în domeniul serviciilor triviale de calculator, în special asigurarea informaţiilor online în domeniul educaţiei şi divertismentului,
vizând filmele cinematografice, jocurile interactive pentru calculatoare, show-urile
televizate şi ficţiunea ştiinţifică.

manichiurii şi pedichiurii; trusă de coafură
pentru amatori; trusă pentru copii de
confecţionare a dulciurilor; trusă pentru
amatori pentru producerea săpunului; trusă
pentru amatori pentru fabricarea parfumului;
trusă pentru amatori pentru fabricarea
cristalelor; trusă pentru amatori pentru
modelarea ciocolatei; trusă pentru amatori
pentru fabricarea oalelor din argilă; trusă
pentru amatori pentru confecţionarea
decoraţiilor transparente de ferestre colorate
manual; trusă de cosmetică (jucărie), trusă
de mărgele pentru amatori de fabricare a
bijuteriilor (jucării); trusă pentru amatori
pentru decorarea ramelor de tablouri; trusă
pentru amatori pentru modelarea articolelor
de nisip; trusă pentru amatori pentru
modelarea şi desenarea ilustraţiilor; trusă
pentru amatori pentru modelarea obiectelor
decorative cu magnet; truse jucării pentru
modelarea compoziţiilor şi a pastei, accesorii
pentru utilizarea lor fiind comercializate ca o
unitate; jucării pentru modelarea compoziţiilor
şi a pastei; truse pentru modelarea vehiculelor,
edificiilor şi figurinelor; arme jucării cu
spumă; jucării pentru producerea bulelor de
spumă; jocuri de tragere la ţintă; jocuri
electronice de aruncare; radiocomenzi jucării
pentru modele de vehicule şi nave cosmice;
modele de vehicule şi nave cosmice cu motor de forţă (jucării) şi radiocomenzi pentru
dirijarea jucăriilor şi modelelor pentru amatori;
41 - divertisment radiofonic, în special, montaje
de programe radiofonice cu participarea
celebrităţilor şi a oamenilor care interpretează
pasaje din literatura artistică şi cu participarea
celebrităţilor şi specialiştilor care pun în
discuţie tematici în domeniul educaţiei şi al
divertismentului: divertisment, în special
prezentări neîntrerupte de varietăţi, ştiri,
comedii, ficţiune ştiinţifică şi a prezentaţiilor
educative prin intermediul televiziunii,
sateliţilor, mijloacelor audio, video şi
electronice; elaborarea şi difuzarea programelor de televiziune pentru terţi;
producerea şi difuzarea filmelor artistice;
elaborarea şi difuzarea programelor de
televiziune prin cablu; furnizarea ştirilor şi
informaţiilor în domeniul educaţiei şi
divertismentului vizând tematicile de ficţiune
ştiinţifică, jocurile pentru calculator, filmele
cinematografice prin reţelele globale de calculator şi alte reţele electronice de calculator;
servicii de divertisment, în special, asigurarea
accesului la jocurile interactive pentru calculator prin intermediul unei reţele globale de

(210) 008548
(220) 1999.01.31
(730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
(corporaţia Delaware), US
345 Park Avenue, New York, NY 10154,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
05 - dizolvanţi folosiţi pentru pregătirea preparatelor farmaceutice utilizate la tratarea bolilor
canceroase, toate produsele sus-numite
incluse în clasa 05.

(210) 008713
(220) 1999.06.21
(730) Întreprinderea mixtă moldo-greacă
Vasiliou and Company, MD
Str. Telman nr. 18, MD-3200, Tighina, Republica Moldova
(540)

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

(210) 008724
(220) 1999.06.23
(730) “TUTUN-CTC” S.A., MD
Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
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(540)

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

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

008907
1999.10.18
937524
1999.05.03
BX
Pharmacia & Upjohn Caribe, Inc., PR
State Road #2, KM 60.0, Arecibo 00612,
Puerto Rico

(540)

(511)(510)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide şi
toate produsele incluse în clasa 05.

(511)(510)
34 - tutun, produse din tutun, ţigarete.
(531) 01.01.15; 01.05.24; 24.01.20; 25.01.13;
25.01.19.

(210) 008884
(220) 1999.10.05
(730) UNILEVER ROMÂNIA S.A., RO
Calea Floreasca nr. 91-111, B1. F1, Sector 1,
Bucureşti, România
(540)

(511)(510)
03 - detergenţi de uz casnic; amidon pentru rufe
(apret); substanţe aromatice uscate pentru
înmiresmarea rufelor (saşeuri); şerveţele,
îmbibate cu substanţe aromatizate pentru
înmiresmarea rufelor; amestecuri aromatice
din flori şi ierburi (potpuriuri); apă aromatizată (de toaletă); deodorante.

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

(210) 008920
(220) 1999.10.25
(730) Întreprinderea mixtă (Moldova-SUA)
“LION-GRI” S.R.L., MD
Str. Munceşti nr. 801, MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(210) 008889
(220) 1999.10.07
(730) BABII SERGIU, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 30, ap. 9, MD-3101,
Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 28.05.00.
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(210) 008908
(220) 1999.10.20
(730) A.Nattermann & Cie GmbH, DE
Nattermannallee 1, 50829 Köln, Germania
(540)
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(210) 008922
(220) 1999.10.25
(730) Întreprinderea mixtă (Moldova-SUA)
“LION-GRI” S.R.L., MD
Str. Munceşti nr. 801, MD-2002, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

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

(210) 008938
(220) 1999.11.02
(730) SB Pharmco Puerto Rico Inc., PR
State Road No. 172, Km 9.1/Bo. Certenejas,
Cidra, Puerto Rico
(540)

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

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

(210) 008935
(220) 1999.11.02
(730) SB Pharmco Puerto Rico Inc., PR
State Road No. 172, Km 9.1/Bo. Certenejas,
Cidra, Puerto Rico
(540)

(210) 008939
(220) 1999.11.02
(730) SB Pharmco Puerto Rico Inc., PR
State Road No. 172, Km 9.1/Bo. Certenejas,
Cidra, Puerto Rico
(540)

TRADEMARKS

(511)(510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi
medicinale;
42 - servicii de ocrotire a sănătăţii şi servicii
informaţionale în domeniul medicinei prestate
în regim on-line.

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

(210) 008936
(220) 1999.11.02
(730) SB Pharmco Puerto Rico Inc., PR
State Road No. 172, Km 9.1/Bo. Certenejas,
Cidra, Puerto Rico
(540)

(210) 008949
(220) 1999.11.08
(730) Societatea comercială “DANROM”
S.R.L., filială din Chişinău, MD
Str. Bucureşti nr. 45, ap. 6, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

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

(210) 008937
(220) 1999.11.02
(730) SB Pharmco Puerto Rico Inc., PR
State Road No. 172, Km 9.1/Bo. Certenejas,
Cidra, Puerto Rico
(540)

(210) 008967
(220) 1999.11.19
(730) Întreprinderea mixtă Moldova-SUA
“BEL-ALCO” S.R.L., MD
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pentru corecturi, pelicule şi benzi pentru
corectarea greşelilor în procesul scrisului,
imprimării, dactilografierii; dizolvanţi
(diluanţi) pentru lichidele de corecturi susmenţionate, toate incluse în clasa 16.

Str. Independenţei nr. 37, MD-6201, Sângerei,
Republica Moldova
(540)

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

(210) 008978
(220) 1999.11.25
(730) Bersuţchi Alexandr, MD
Str. Independenţei nr. 9, bloc 1, ap. 109, MD2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 008974
(220) 1999.11.24
(730) CORNING INCORPORATED, o corporaţie organizată şi existentă conform legilor
Statului New York, US
One Riverfront Plaza, Corning, State of New
York 14831, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
09 - fibre optice de sticlă în formă de cablu sau
filament.

(511)(510)
18 - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole
de şelărie;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;
24 - ţesături şi articole textile neincluse în alte clase;
cuverturi de pat şi feţe de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperit capul;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi; nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport neincluse în alte clase; ornamente pentru
pomul de Crăciun.
(531) 26.11.03; 26.11.08; 27.05.06; 27.05.17.

(210) 008977
(220) 1999.11.25
(730) PARKER PEN PRODUCTS, GB
101 Syon Lane, Isleworth, Middlesex TW7
5NP, Anglia
(540)

(511)(510)
16 - instrumente pentru scris, desenat şi marcat;
cerneluri, mine şi cartuşe pentru instrumente
de scris, desenat şi marcat; mine şi cartuşe
pentru instrumente de scris cu role punctiforme capilare şi punctiforme rotative; grife
pentru creioane; grife de rezervă (de schimb)
pentru creioane; cutii (inclusiv penare),
suporturi şi containere pentru instrumente de
scris, desenat şi marcat pentru cerneluri, mine
şi cartuşe pentru grife de creioane, pentru
grife de rezervă (de schimb) pentru creioane;
rechizite de birou; echipament de oficiu (cu
excepţia mobilei); peniţe şi alte vârfuri pentru
instrumente de desenat şi marcat; radiere;
seturi de birou (inclusiv seturi de scris; lichide

(210) 008980
(220) 1999.11.26
(730) Firma “Vamas-Belşug” S.R.L, MD
Str-la Romaniţa nr. 20, MD-5200, Drochia,
Republica Moldova
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bufete, bodegi; aprovizionare cu produse
alimentare şi băuturi.
(531) 27.05.01; 27.05.06; 27.05.09.

(540)

(210) 008987
(220) 1999.11.30
(310) 99/10464; 99/10465; 99/10466; 99/10467;
99/10468
(320) 1999.06.14
(330) ZA
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., US
3601 Commerce Road, RICHMOND, Virginia
23234, Statele Unite ale Americii
(540)

TRADEMARKS

(511)(510)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
(531) 02.01.22; 03.01.02; 03.09.16; 24.01.19;
24.01.09; 24.09.02; 25.01.06; 27.05.11.

(511)(510)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (neincluse în alte clase); cărţi de
joc; caractere tipografice; clişee;
18 - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole
de şelărie;
24 - ţesături şi articole textile neincluse în alte clase;
cuverturi de pat şi feţe de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperit capul;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi; nasturi,
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale.
(531) 26.03.23; 26.04.18; 27.05.17; 27.05.22;
27.05.24.

(210) 008981
(220) 1999.11.26
(730) Esprit International (a California Limited Partnership), US
584 Broadway, New York, New York, Statele
Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
09 - rame pentru ochelari, ochelari (optică),
ochelari de soare, etuiuri pentru ochelari,
cozoroace de soare, mijloace protectoare
pentru ochi, inclusiv pentru sport;
42 - saloane de frumuseţe şi saloane de coafură,
servicii cu privire la întreţinerea sănătăţii şi
frumuseţii utilizând ape minerale; restaurante,
cafenele, cofetării, baruri, cockteil-baruri,
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

008988
1999.11.30
0941923
1999.07.09
BX
Pharmacia & Upjohn Caribe, Inc., PR
State Road #2, KM 60.0, Arecibo 00612,
Puerto Rico

(511)(510)
01 - produse chimice destinate ştiinţei;
04 - produse pentru absorbţia şi umezirea
pulberilor;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale neincluse în alte
clase; produse din materiale plastice
semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare
şi izolare; tuburi flexibile nemetalice şi toate
produsele incluse în clasa 17.
(531) 27.05.01; 27.05.14; 27.05.22.

(540)

ZYVOK
(511)(510)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide şi toate
produsele incluse în clasa 05.

(210) 009001
(220) 1999.12.07
(730) CORNING INCORPORATED, o corporaţie organizată şi existentă conform
legilor Statului New York, US
One Riverfront Plaza, Corning, State of New
York 14831, Statele Unite ale Americii
(540)

METROCOR
(210) 008994
(220) 1999.12.01
(730) “Vitis Hînceşti”, S.A., MD
Str. Chişinăului nr. 22, MD-3400, Hînceşti,
Republica Moldova
(540)

(210) 009002
(220) 1999.12.07
(730) Filiala firmei bulgare “ИНФАР ООД” în
Moldova, MD
Str. Petru Movilă nr. 1, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

NICOLA‘S
(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii) şi toate
produsele incluse în această clasă cu excepţia
rachiului.

ЗОЛОТОЕ РУНО
LINA DE AUR
THE GOLDEN FLEECE

(210) 008995
(220) 1999.12.02
(730) Exxon Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the
State of New Jersey, US
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas,
75039-2298, Statele Unite ale Americii
(540)

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

(210) 009007
(220) 1999.12.09
(730) Pfizer Products Inc. (o corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Connecticut), US
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(540)

Eastern Point Road, Groton, Connecticut
06340, Statele Unite ale Americii
(540)

TRADEMARKS

ВИАГРИН
(511)(510)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide şi
toate produsele incluse în clasa 05;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile şi toate produsele incluse în
clasa 29;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă şi toate
produsele incluse în clasa 30;
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; hrană pentru animale, malţ
şi toate produsele incluse în clasa 31;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor şi toate produsele incluse în
clasa 32;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii) şi toate
produsele incluse în clasa 33.
(531) 28.05.00.

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 26.03.01; 26.03.18; 27.05.22; 27.05.24.

(210) 009010
(220) 1999.12.09
(730) Moraru Nicolae, MD
Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 24, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

ATLANTIS
АТЛАНТИС
(511)(510)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare, cu
excepţia aparatelor şi instrumentelor pentru
înregistrarea, reproducerea şi transmiterea
informaţiei sonore şi/sau video; înregistrărilor
sonore şi/sau video în formă de discuri şi
benzi; cronografelor, contoarelor, tahome-

(210) 009009
(220) 1999.12.09
(730) Întreprinderea mixtă moldo-italiană
“Classicork” S.R.L., MD
Str. Petricani nr. 21, MD-2007, Chişinău, Republica Moldova
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trelor, vitezometrelor, parcometrelor, orarelor
automatizate, dispozitivelor şi tablourilor
pentru indicarea timpului;
ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale
preţioase sau placate); piepteni şi bureţi; perii
(cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii;
materiale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie,
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase;
construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;
servicii de alimentaţie publică; cazare
temporară; îngrijiri de igienă şi de frumuseţe;
servicii veterinare şi agricole; servicii juridice;
cercetare ştiinţifică şi industrială; programare
pentru calculatoare.

nite la domiciliu sau în camerele hoteliere;
hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, bodegi,
baruri tematice, bistrouri, cofetării, cantine şi
locuri de divertisment; băi publice; cazare,
rezervare, inclusiv servicii de rezervare pentru
hoteluri şi moteluri; servicii prestate de
restaurante, cafenele, baruri, administrarea
restaurantelor; îngrijire medicală, stomatologică, igienică şi cosmetică; servicii în
legătură cu protecţia sănătăţii; consultaţii
referitoare la toate serviciile sus-numite;
oferirea facilităţilor pentru expoziţii şi
conferinţe; servicii juridice, activitate
tipografică, fotografiere; servicii prestate de
designeri; lucrări tehnico-ştiinţifice, experimentale şi de construcţie; programe pentru
calculatoare.
(531) 03.04.13; 03.04.24; 11.13.01; 26.01.02;
26.01.16; 27.01.12; 27.05.01.

(210) 009015
(220) 1999.12.10
(730) Concernul “Moldacom” S.A., MD
Str. Bucureşti nr. 97, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 009022
(220) 1999.12.15
(730) Yusimi Corporation, KR
275-2, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Republica Coreea
(540)

21 -

37 41 42 -

(511)(510)
09 - baterii, inclusiv baterii pentru mijloace de
transport, acumulatoare, carcase (corpuri) de
acumulatoare electrice; dispozitive de
alimentare pentru acumulatoare şi baterii
electrice.
(531) 27.05.07; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.11.

(511)(510)
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
servicii prestate de birourile de călătorii şi
rezervare de bilete; servicii în vederea
organizării vizitării locurilor de interes cultural, istoric, arhitectural; servicii în vederea
organizării concediilor, servicii în vederea
organizării călătoriilor cu transport auto;
servicii de leasing şi arendă a automobilelor;
42 - aprovizionare cu produse alimentare, culinare
şi băuturi; livrarea produselor alimentare fi-

(210) 009023
(220) 1999.12.15
(730) British American Tobacco (Brands) Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, Anglia

51
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MD - BOPI 4/2000

MD - BOPI 4/2000
(540)

(511)(510)
34 - ţigări, tutun, produse din tutun, articole pentru
fumători, brichete şi chibrituri.
(531) 24.01.20; 24.01.25; 24.09.02; 25.01.19;
25.07.20; 27.05.01.

(210) 009025
(220) 1999.12.17
(730) SmithKline Beecham Corporation (o
corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului Pennsylvania), US
One Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsylvania 19101, Statele Unite ale Americii
(540)

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

TRADEMARKS

(591) Culori revendicate: auriu, roşu, alb, negru.
(511)(510)
34 - ţigări, tutun, produse din tutun, articole pentru
fumători, brichete şi chibrituri.
(531) 25.01.19; 25.07.20; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.22; 29.01.14.

(210) 009026
(220) 1999.12.17
(730) SmithKline Beecham Corporation (o
corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului Pennsylvania), US
One Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsylvania 19101, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 009024
(220) 1999.12.15
(730) British American Tobacco (Brands) Limited, GB
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, Anglia
(540)

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

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)
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009029
1999.11.02
792974
1999.05.04
AU
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US
300 Park Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022,
Statele Unite ale Americii

MD - BOPI 4/2000
(540)

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru, verde,
galben, portocaliu, auriu, purpuriu, cafeniuportocaliu, gri.
(511)(510)
03 - paste pentru dinţi şi loţiuni pentru clătirea
cavităţii bucale.
(531) 24.15.13; 25.01.19; 26.01.02; 26.07.01;
27.05.01; 29.01.15.

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

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 07.01.01; 07.01.09.

009030
1999.11.02
792966
1999.05.04
AU
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US
300 Park Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022,
Statele Unite ale Americii

(210) 009032
(220) 1999.12.16
(730) “Fabrica de sticlă din Chişinău” S.A., MD
Str.Transnistria nr. 20, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

M{RCI

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru-închis,
albastru-deschis.
(511)(510)
03 - paste pentru dinţi şi loţiuni pentru clătirea
cavităţii bucale.
(531) 25.01.19; 26.07.01; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.14.
(511)(510)
21 - borcane din sticlă, butelii din sticlă;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou,
comercializarea mărfurilor.
(531) 26.01.18; 27.05.11; 27.05.22.

(210) 009031
(220) 1999.12.15
(730) Vîşcu Andrei, MD
Str. Tudor Vladimirescu nr. 1, bloc 1, ap. 6,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
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MD - BOPI 4/2000
(210) 009033
(220) 1999.12.21
(730) PHARMACIA & UPJOHN AB, SE
S-112 87 STOCKHOLM, SUEDIA
(540)

degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor şi toate
produsele incluse în clasa 03.

(210) 009048
(220) 1999.12.15
(730) Vîşcu Andrei, MD
Str. Tudor Vladimirescu nr. 1, bloc 1, ap. 6,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511)(510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice de uz
uman.
(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.07.

TRADEMARKS

(210) 009034
(220) 1999.12.21
(730) PHARMACIA & UPJOHN AB, SE
S-112 87 STOCKHOLM, SUEDIA
(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 07.01.09; 25.01.15; 25.07.07; 26.01.18;
27.05.11; 27.05.21.

(511)(510)
10 - echipament, aparate şi instrumente medicale,
seringi.
(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.07.

(210) 009056
(220) 1999.12.28
(730) Firma de producţie şi comerţ “CANOPUS”
S.R.L., MD
Str. Meşterul Manole nr. 5a, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 009037
(220) 1999.12.23
(730) HAYAT KIÍMYA SANAYI A.Ş., TR
Cobanceşme Sanayi Caddesi No. 16,
Yenibosna/ISTANBUL, Turcia
(540)

(511)(510)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
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şi silviculturii; substanţe chimice pentru
limpezirea şi stabilizarea vinurilor, substanţe
chimice pentru limpezirea şi stabilizarea
sucurilor, produse chimice destinate conservării alimentelor; materiale tanante;
îngrăşăminte pentru sol; materiale chimice de
protecţie contra radiaţiei ionizante şi
ultraviolete; răşini artificiale în stare brută,
toate produsele sus-numite incluse în
clasa 01;
02 - coloranţi organici naturali;
03 - săpunuri; produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale; produse şi preparate cosmetice;
loţiuni contra şi pentru bronzat; cremă; loţiuni
şi uleiuri pentru piele, faţă şi corp; bază pentru
machiaj, toate produsele sus-numite incluse
în clasa 03;
05 - preparate şi substanţe farmaceutice, veterinare şi igienice, toate produsele sus-numite
incluse în clasa 05.

(511)(510)
01 - produse chimice destinate industriei şi ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii, silviculturii; răşini sintetice şi mase plastice în
formă de pulbere, lichide sau paste pentru
utilizare în industrie; îngrăşăminte artificiale;
compoziţii pentru extinctoare; substanţe
chimice pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru uz casnic;
03 - preparate-condiţionere pentru ţesături;
preparate pentru albit; preparate pentru
curăţat, lustruit, degresat şi abrazat ce nu
conţin detergenţi; săpunuri, deodorante,
mijloace pentru spălat manual şi alte
substanţe pentru spălat ce nu conţin
detergenţi.
(531) 28.05.00.

(210) 009057
(220) 1999.12.30
(730) Glaxo Wellcome Poznan s.a., PL
Ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan,
Polonia
(540)

(210) 009180
(220) 2000.02.22
(730) RESAN S.R.L., Întreprinderea mixtă
moldo-germano-rusă, MD
Str. Industrială nr. 21, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

M{RCI

(511)(510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice pentru
organele respiratoare.

(210) 009065
(220) 2000.01.10
(730) Întreprinderea mixtă moldo-ucraineană
“Bitex-Prim” S.R.L., MD
MD-3728, Romăneşti, judeţul Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.
(531) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.10; 27.05.11.

MELAVININ
(511)(510)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii
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Lista mărcilor înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului,
data depozitului, numărul acordat mărcii, data înregistrării, clasele conform CIPS,
titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul BOPI
în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr. crt.

(210)
(220)
Nr. depozit Data depozit

(111)
Nr. marcă
acordat

(151)
Data
înregistrării

(511)
Clase

(730)
Titular, codul ST. 3 OMPI

(442)
Nr. BOPI

6

7

8

1

2

3

4

5

1

006905

1997.07.29

7106

2000.02.25

33

Firma comercială de producţie
"INVINCOM" S.R.L., MD

10/1997

2

007706

1998.04.09

7107

2000.02.25

33

Firma comercială de producţie
"INVINCOM" S.R.L., MD

1/1999

3

007707

1998.04.09

7108

2000.02.25

33

Firma comercială de producţie
"INVINCOM" S.R.L., MD

2/1999

4

008162

1998.09.17

7109

2000.02.25

06

BRAMMALL, INC., US

10/1999

5

008286

1998.11.26

7110

2000.02.25

35,37

BLAUPUNKT-WERKE GMBH,
DE

10/1999

6

008351

1999.01.13

7111

2000.02.25

33

GRIGORIU Valeriu, MD

9/1999

7

008364

1998.12.08

7112

2000.02.25

03

THE POLO/LAUREN
COMPANY, L.P., US

10/1999

8

008376

1999.01.04

7113

2000.02.25

04,37

SHELL INTERNATIONAL
PETROLEUM COMPANY
LIMITED, GB

10/1999

9

008459

1999.02.25

7114

2000.02.25

05,32

PHARMAVIT RT., HU

10/1999

10

008210

1998.10.14

7115

2000.02.28

03,05

UNILEVER N.V., NL

10/1999

11

008211

1998.10.14

7116

2000.02.28

03,05

UNILEVER N.V., NL

10/1999

12

008212

1998.10.14

7117

2000.02.28

03,05

UNILEVER N.V., NL

10/1999

13

008378

1999.01.19

7118

2000.02.28

34

PHILIP MORRIS PRODUCTS
INC., US

10/1999

14

008379

1999.01.21

7119

2000.02.28

41

THE CARTOON NETWORK,
INC., a corporation organized and
existing under the laws of the State
of Georgia, US

10/1999

15

008453

1999.02.24

7120

2000.02.28

41

THE CARTOON NETWORK,
INC., a corporation organized and
existing under the laws of the State
of Georgia, US

10/1999

16

008454

1999.02.24

7121

2000.02.28

41

THE CARTOON NETWORK,
INC., a corporation organized and
existing under the laws of the State
of Georgia, US

10/1999

17

008455

1999.02.23

7122

2000.02.28

34

PHILIP MORRIS PRODUCTS
INC., US

10/1999

18

008456

1999.02.24

7123

2000.02.28

41

THE CARTOON NETWORK,
INC., a corporation organized and
existing under the laws of the State
of Georgia, US

10/1999
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1

2

3

4

5

19

008457

1999.02.24

7124

2000.02.28

20

008461

1999.02.25

7125

21

008527

1999.03.23

22

008528

23

6

7

8

41

THE CARTOON NETWORK,
INC., a corporation organized and
existing under the laws of the State
of Georgia, US

10/1999

2000.02.28

25

Kangol Limited, GB

10/1999

7126

2000.02.28

30

UNILEVER N.V., NL

10/1999

1999.03.23

7127

2000.02.28

16,34

PHILIP MORRIS PRODUCTS
INC., US

10/1999

007620

1998.03.10

7128

2000.02.29

35,36,37, "MEGA Dat" S.R.L., MD
38,42

10/1999

24

007804

1998.05.19

7129

2000.02.29

42

4/1999

25

007744

1998.04.21

7130

2000.03.01

31,32,33, Întreprinderea mixtă moldo-ruso34
americană "Standard-Vin Plus"
S.R.L., MD

11/1999

26

008053

1998.07.30

7131

2000.03.01

33

11/1999

27

008312

1998.12.23

7132

2000.03.01

09,37,41, Societatea pe acţiuni
42
"INTEXNAUCA", MD

28

008574

1999.04.15

7133

2000.03.01

33

Firma "PADOVIN", S.R.L., MD

11/1999

29

008578

1999.04.09

7134

2000.03.01

33

Întreprinderea tehnico-ştiinţifică
"Oeno Consulting" S.R.L., MD

11/1999

30

008581

1999.04.20

7135

2000.03.01

03,29,30

S.A. "Floarea Soarelui", MD

11/1999

31

008600

1999.04.26

7136

2000.03.01

32,33

Întreprinderea mixtă "VitantaIntravest" S.A. (MoldovaLiechtenstein), MD

11/1999

32

008607

1999.04.27

7137

2000.03.01

06,20,35, Întreprinderea mixtă moldo-bulgară 11/1999
37
"PLIMED-VG" S.R.L., MD

33

008608

1999.04.27

7138

2000.03.01

35,37,39

34

008609

1999.04.27

7139

2000.03.01

35

Firma "VICOM" S.R.L., MD

11/1999

35

008649

1999.05.19

7140

2000.03.01

33

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

11/1999

36

008650

1999.05.19

7141

2000.03.01

33

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

11/1999

37

008684

1999.06.10

7142

2000.03.01

34

"TUTUN-CTC" S.A., MD

11/1999

38

008948

1999.11.05

7143

2000.03.01

35,39,41, Hotel "DACIA" S.R.L., MD
42

11/1999

39

008513

1999.03.11

7144

2000.03.03

09

DAEWOO CORPORATION, KR

11/1999

40

008531

1999.03.24

7145

2000.03.03

05

G.D. SEARLE & CO., corporaţie
din statul Delaware, US

11/1999

41

008584

1999.04.20

7146

2000.03.03

05

Dow AgroSciences LLC, a
Delaware Limited Liability
Company, US

11/1999

42

008591

1999.04.23

7147

2000.03.03

31

Mars, Incorporated, US

11/1999

43

008594

1999.04.26

7148

2000.03.03

32

THE COCA-COLA COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US

11/1999

44

008611

1999.04.28

7149

2000.03.03

30

MARS, INCORPORATED, US

11/1999

45

008612

1999.04.28

7150

2000.03.03

09,16,36, CITICORP, o corporaţie din statul
42
Delaware, US

57

CENTRUL DE CERTIFICARE
"CONSERVSTANDARD" S.R.L.,
MD

Întreprinderea tehnico-ştiinţifică
"Oeno Consulting" S.R.L., MD

Firma "VICOM" S.R.L., MD

11/1999

11/1999

11/1999

MD-BOPI 4/2000
1

2

3

4

5

46

008625

1999.05.06

7151

2000.03.03

47

008632

1999.05.10

7152

48

008638

1999.05.19

49

008639

50

6

7

8

08

THE GILLETTE COMPANY, US

11/1999

2000.03.03

04

TEXACO INTERNATIONAL
TRADER INC., corporaţie din
statul Delaware, US

11/1999

7153

2000.03.03

33

Combinatul de alimentaţie din
Bălţi, Întreprindere de stat, MD

11/1999

1999.05.19

7154

2000.03.03

33

Combinatul de alimentaţie din
Bălţi, Întreprindere de stat, MD

11/1999

008640

1999.05.19

7155

2000.03.03

33

Combinatul de alimentaţie din
Bălţi, Întreprindere de stat, MD

11/1999

51

008641

1999.05.19

7156

2000.03.03

33

Combinatul de alimentaţie din
Bălţi, Întreprindere de stat, MD

11/1999

52

008642

1999.05.19

7157

2000.03.03

33

Combinatul de alimentaţie din
Bălţi, Întreprindere de stat, MD

11/1999

53

008648

1999.05.19

7158

2000.03.03

05

MONSANTO COMPANY, o
corporaţie din statul Delaware, US

11/1999

54

008659

1999.05.26

7159

2000.03.03

31

Mars, Incorporated, US

11/1999

55

008324

1998.12.09

7161

2000.03.06

22,24

Kordsa Kord Bezi Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi, TR

10/1999

56

008348

1999.01.05

7162

2000.03.06

05

AMERICAN CYANAMID
COMPANY, US

10/1999

57

008384

1999.01.25

7163

2000.03.06

05

AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION, US

10/1999

58

008429

1999.02.16

7164

2000.03.06

09,16,25, VIACOM INTERNATIONAL
28,42
INC., US

10/1999

59

008430

1999.02.16

7165

2000.03.06

38,41

VIACOM INTERNATIONAL
INC., US

10/1999

60

008431

1999.02.16

7166

2000.03.06

09,16,25, VIACOM INTERNATIONAL
28,41
INC., US

10/1999

61

008463

1999.02.25

7167

2000.03.06

05

AMERICAN CYANAMID
COMPANY, US

10/1999

62

008464

1999.02.25

7168

2000.03.06

05

AMERICAN CYANAMID
COMPANY, US

10/1999

63

008465

1999.02.25

7169

2000.03.06

05

AMERICAN CYANAMID
COMPANY, US

10/1999

64

008466

1999.02.25

7170

2000.03.06

05

AMERICAN CYANAMID
COMPANY, US

10/1999

65

008467

1999.02.25

7171

2000.03.06

05

AMERICAN CYANAMID
COMPANY, US

10/1999

66

008468

1999.02.25

7172

2000.03.06

05

AMERICAN CYANAMID
COMPANY, US

10/1999

67

008514

1999.03.12

7173

2000.03.06

03,05,16

THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, US

10/1999

68

008529

1999.03.16

7174

2000.03.06

11,21

IGLOO PRODUCTS CORP.,
corporaţia statului Delaware, US

10/1999

69

005986

1996.12.06

7175

2000.03.09

21,33

CORPORAŢIA INDUSTRIALĂ
DE INVESTIŢII "VININVEST",
MD

9/1997

70

005987

1996.12.06

7176

2000.03.09

21,33

CORPORAŢIA INDUSTRIALĂ
DE INVESTIŢII "VININVEST",
MD

9/1997

58
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1

2

3

4

5

6

71

008258

1998.09.28

7177

2000.03.09

34

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

10/1999

72

008265

1998.11.19

7178

2000.03.09

19,27

TARKETT SOMMER
AKTIEBOLAG, SE

7/1999

73

008477

1999.03.02

7179

2000.03.09

05

Întreprinderea mixtă moldo-română
"Eurofarmaco" S.A., MD

10/1999

74

008055

1998.07.31

7186

2000.03.14

33

COMPANIA DE INDUSTRIE ŞI
COMERŢ "EST & D" S.R.L., MD

5/1999

75

008056

1998.07.31

7187

2000.03.14

33

COMPANIA DE INDUSTRIE ŞI
COMERŢ "EST & D" S.R.L., MD

5/1999

76

008058

1998.07.31

7188

2000.03.14

33

COMPANIA DE INDUSTRIE ŞI
COMERŢ "EST & D" S.R.L., MD

5/1999

77

008152

1998.09.15

7189

2000.03.14

29

ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ
MOLDO-AMERICANĂ
''FABRICA DE PRODUSE
LACTATE DIN HÂNCEŞTI", MD

6/1999

78

008153

1998.09.15

7190

2000.03.14

29

ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ
MOLDO-AMERICANĂ
''FABRICA DE PRODUSE
LACTATE DIN HÂNCEŞTI", MD

6/1999

79

008154

1998.09.15

7191

2000.03.14

29

ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ
MOLDO-AMERICANĂ
''FABRICA DE PRODUSE
LACTATE DIN HÂNCEŞTI", MD

6/1999

80

008502

1999.03.05

7192

2000.03.14

09,35,37, Asociaţia "DNT", MD
38,42

10/1999

81

008515

1999.03.12

7193

2000.03.14

09,35,42

Compania "DEKART" S.R.L., MD

10/1999

82

008517

1999.03.17

7194

2000.03.14

41,42

Întreprinderea Individuală
"GAMA-Consult & USKOV", MD

10/1999

83

008518

1999.03.17

7195

2000.03.14

41,42

Întreprinderea Individuală
"GAMA-Consult & USKOV", MD

10/1999

84

006630

1997.06.03

7196

2000.03.15

33

Firma "Alianţa" S.R.L., MD

8/1997

85

007091

1997.09.11

7197

2000.03.15

09,12,37

Alpine Electronics, Inc., JP

8/1999

86

007591

1998.02.23

7198

2000.03.17

30

MARS, INCORPORATED, US

1/1999

87

008516

1999.03.12

7199

2000.03.17

09,38,39, United Parcel Service of America,
42
Inc., US

11/1999

88

008616

1999.05.05

7201

2000.03.17

35,36,42

11/1999

59

7

Firma de Audit "Roit-Audit"
S.R.L., MD

8
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VI. Design industrial

P

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în
temeiul înregistrării lor la AGEPI în modul stabilit de Legea privind protecţia desenelor şi
modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996.
Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau
prin mandatar autorizat, de către persoana care dispune de dreptul la certificat. Cererea trebuie să
conţină documentele prevăzute în art. 11 (2), (3) şi (4) din Lege.
Desenele şi modelele industriale înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.
Desenele şi modelele industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, la care Republica Moldova este parte, se publică în limbile franceză şi engleză în Buletinul de Desene şi Modele
Internaţionale (“Bulletin des dessins et modeles internationaux/ International Designs Bulletin”). Buletinul,
editat pe suport electronic, include atât datele bibliografice, cât şi reproducerile desenelor/modelelor
industriale şi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.
În BOPI se publică listele acestor desene/modele, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare
internaţională şi a claselor CIDMI.

DESIGN

L

egal protection of the industrial designs in the Republic of Moldova shall be afforded on the
basis of registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on Protection
of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996.
The industrial design application shall be filed with the AGEPI either directly or through a representative, by the person to whom belongs the right to the grant of certificate. The application shall
contain documents foreseen in Art. 11 (2), (3) and (4) of the Law.
Industrial designs registered under the national procedure shall be published in the Official Bulletin of Industrial Property.
Industrial designs registered under the Hague Arrangement to which the Republic of Moldova
is party, shall be published in French and English in the “International Designs Bulletin”/“Bulletin des
dessins et modeles internationaux”. The Bulletin published on the electronic carrier comprises both
bibliography and industrial designs reproductions and is available to the public in the AGEPI library.
In the BOPI shall be published designs arranged in order of numbers of the international registrations and of classes IDC.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE
INDUSTRIALE
(11)

LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING TO
INDUSTRIAL DESIGNS

Numărul certificatului

(11)

Number of the registration

(15) Data de înregistrare

(15) Date of the registration

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

(18) Expected expiration date of the registration

(21) Numărul depozitului

(21) Number of the application

(22) Data depozitului

(22) Date of filing of the application

(23) Data priorităţii de expoziţie

(23) Exhibition priority data

(28) Numărul de desene / modele

(28) Number of industrial designs

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

(30) Data relating to priority under the Paris Convention

(31) Numărul depozitului prioritar

(31) Number assigned to the priority application

(32) Data depozitului prioritar

(32) Data of filing of the priority application

(33) Ţara depozitului prioritar

(33) The country of the priority application

(43) Data de publicare a cererii neexaminate

(43) Date of publication of the industrial design
before examination

(44) Data de publicare a cererii după examinare

(44) Date of publication of the industrial design
after examination

(45) Data eliberării certificatului

(45) Date of the certificate granting

(46) Data prevăzută de expirare a termenului de
amânare a publicării

(46) Date of expiration of deferment

(51) Clasificarea internaţională

(51) International Classification for Industrial
Designs

(54) Denumirea produsului

(54) Designation of article or product

(55) Reproducerea desenului/modelului industrial

(55) Reproduction of the industrial design

(57) Culorile revendicate

(57) Indication of colors

(71) Numele sau denumirea şi adresa solicitantului

(71) Name and address of the applicant

(72) Numele autorului

(72) Name of the creator

(73) Numele sau denumirea şi adresa titularului

(73) Name and address of the owner

(74) Numele mandatarului autorizat

(74) Name of the representative

(80) Datele de depozit internaţional conform

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

Aranjamentului de la Haga

61

MD - BOPI 4/2000

Desene şi modele industriale înregistrate

O

rice persoană interesată are dreptul să depună la Agenţie o contestaţie motivată împotriva
hotărârii de înregistrare a desenului sau modelului industrial în termen de 6 luni de la data
publicării acestei hotărâri în BOPI, dacă nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute
la art. 4-8 din Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie
1996.

A

DESIGN

ny person having an interest may, where at least one of the conditions set forth in Articles
4 to 8 of the Law on Protection of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996
has not been met, file with the Agency a reasoned declaration of opposition to any decision
to register an industrial design within six months following the date of the publication of that decision in
the BOPI.
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(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)

212
2000.03.20
LOC (7) Cl. 09-01
0251
1999.07.13
2004.07.13

(28) 3
(71)(73) “Fabrica de sticlă din Chişinău” S.A., MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
(72) DJALO Anatolii, MD
(54) Butelii

(55)

2

3

DESIGN

1
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(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

213
2000.03.20
LOC (7) Cl. 09-03; 19-08
0262
1999.09.28
2004.09.28
2

(71)(73) Întreprinderea de Stat Firma ComercialIndustrială “ТИГИНА”, MD
Str. Chişiniovscaia nr. 20, MD-3200, Bender,
Republica Moldova
(72) CUŞNIR Oxana, MD; CUŞNIR Alexandr,
MD; SOFRONIUC Gheorghe, MD
(54) Desene pentru ambalaje şi materiale de
tipărit

DESIGN

(55)

1
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213

2

DESIGN

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

214
2000.02.15
LOC (7) Cl.15-03
0234
1999.05.14
2004.05.14
11

(71)(73) “SERALDINĂX” S.R.L., MD
Str. Industrială nr. 4, MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(72) COSARCIUC Valeriu, MD
(54) Pluguri, grape, cultivatoare, semănători
(55)

DESIGN

1.1

1.2

66
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214

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

67

DESIGN

(11)

MD - BOPI 4/2000
(11)

214

DESIGN

2.2

3.1

68

MD - BOPI 4/2000
214

3.2

3.3

69

DESIGN

(11)

MD - BOPI 4/2000
(11)

214

4.1

DESIGN

4.2

70

MD - BOPI 4/2000
214

5.1

5.2

71

DESIGN

(11)

MD - BOPI 4/2000
(11)

214

5.3

DESIGN

6.1

6.2

72

MD - BOPI 4/2000
214

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

73

DESIGN

(11)

MD - BOPI 4/2000
(11)

214

7.4

7.3

DESIGN

8.1

8.2

74

MD - BOPI 4/2000
214

8.3

8.4

9.1

75

DESIGN

(11)

MD - BOPI 4/2000
(11)

214

DESIGN

9.2

9.3

76

MD - BOPI 4/2000
214

10.1

10.2

77

DESIGN

(11)

MD - BOPI 4/2000
(11)

214

DESIGN

10.3

10.4

78

MD - BOPI 4/2000
214

11.1

11.2

79

DESIGN

(11)

MD - BOPI 4/2000
(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

215
2000.03.20
LOC (7) Cl. 19-08
0254
1999.07.28
2004.07.28
1

(57) Culori revendicate: alb, roşu, albastru.
(71)(73) “CAR GRUP” S.R.L., MD
Str. N. Zelinski nr. 35, ap. 70, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova
(72) COZLOV Sergiu, MD; NEDRANCO Igor,
MD
(54) Etichetă

DESIGN

(55)
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216
2000.03.20
LOC (7) Cl. 19-08
0255
1999.08.06
2004.08.06
1

(71)(73) Societatea cu răspundere limitată
“VARNIŢA ORIGIN”, MD
Str. Tighina nr. 64, MD-3251, Varniţa,
Tighina, Republica Moldova
(72) GRADSKOV Mihail, MD
(54) Etichetă
(55)

DESIGN

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

217
2000.03.20
LOC (7) Cl. 19-08
0263
1999.09.09
2004.09.09
1

(57) Culori revendicate: alb, negru, auriu, galbenbrun, roşu, albastru, vişiniu, galben.
(71)(73) Societatea Comercială “Prodal 94” S.R.L.,
RO
Judeţul Ilfov, Comuna Glina, Sat Catelu,
România
(72) CLAESSENS Francis Michael, GB
(54) Etichetă pentru votcă

DESIGN

(55)
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218
2000.03.20
LOC (7) Cl. 26-06
0253
1999.07.20
2004.07.20
1

(71)(73) “CAR GRUP” S.R.L., MD
Str. N. Zelinski nr. 35, ap. 70, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova
(72) COZLOV Sergiu, MD; NEDRANCO Igor,
MD
(54) Plafon
(55)

DESIGN

(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)
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Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor/modelelor industriale
eliberate în aprilie 2000
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului,
clasele conform CIDMI, numărul depozitului, data depozitului,
numărul de desene/modele industriale, titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificatului

(51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

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

1
2

165
181

19-08
25-02

0171
0210

1998.06.01
1998.12.17

1
1

3

182

02-04

0174

1998.06.10

4

4

184

11-05

0213

1999.01.05

14

84

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(44)
Nr. BOPI

"ELS & Co" S.R.L. , MD
UZINA TURNĂTORIE
"ARALIT" S.A. , MD
ÎNTREPRINDEREA DE
ARENDĂ "FLOARE", MD
CENTRUL
INTERNAŢIONAL DE
EXPOZIŢII "MOLDEXPO"
S.A. , MD

3/1999
7/1999
8/1999
9/1999

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

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(54)
Denumirea des. / mod. ind.

(51)
Clase

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

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

Prioritate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

DM/049594

1999.04.26

AMICI CAFFE AG, CH

Maşină pentru cafea / Machines a
café / Coffee machines

07-02

3

2004. 04.26

11/1999

2

DM/049616

1999.07.15

COMPAGNIE GERVAIS
DANONE, (SOCIÉTÉ
ANONYME), FR

Ambalaj / Emballages / Packagings

09-03

9

2004.07.15

11/1999

3

DM/049617

1999.07.15

COMPAGNIE GERVAIS
DANONE, (SOCIÉTÉ
ANONYME), FR

Maşină pentru cafea / Machines a
café / Coffee machines

15-07

1

2004.07.15

11/1999

4

DM/049620

1999.09.10

VAN DEN HEUVEL,
ADRIANUS,
HENRICUS MARINUS,
JOHANNES, MARIA, NL

Pat pentru masaj / Massage bed / Lit de
massage

06-01

1

2004.09.10

11/1999

5

DM/049645

1999.09.17

W.WILLPÜTZ
KUNSTSTOFFVERARBEITUNGS GMBH, DE

Umeraş pentru haine / Hangers for
underwear / Cintres pour sous-vetements

06-08

2

2004.09.17

11/1999

6

DM/049658

1999.10.28

WESTFÄLISCHE
TEXTILGESELLSCHAFT
KLINGENTHAL & CO. MBH,
DE

Ţesături / Tissus / Woven fabrics

05-05

12

2004.10.28

11/1999

7

DM/049682

1999.11.02

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

Brăţări pentru ceasuri / Bracelets de
montres / Watch bracelets

10-07

9

2004.11.02

11/1999

(23)(30)

1999.03.18,
BX

1

2

3

4

8

DM/049683

1999.11.02

THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES
AG (THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES
SA) (THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES
LTD.), CH

9

DM/049684

1999.11.02

10

DM/049685

1999.11.03

11

DM/049722

1999.10.27

1999.04.28,
JP - nr. 1;

5

7

8

9

10

Ceasuri de mână / Montres-brecelets /
Wrist watches

10-02

2

2004.11.02

11/1999

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

Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wrist watches

10-02

2

2004.11.02

11/1999

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

Ceasuri de mână / Montres - bracelets /
Wristwatches

10-02

18

2004.11.03

11/1999

SONY OVERSEAS SA, CH

Cameră video dotată cu magnetoscop şi
aparat de înregistrare pentru elemente de
semiconductor, înregistrator de discuri
magnetooptice înzestrate cu boxe şi
magnetofon, calculator electronic, player
cu disc audio, microfon, aparat de
înregistrare pentru discuri magnetice /
Video camera combined with video tape
recorder and recorder/player for
semiconductor element, magneto-optical
disc recorder combined wuth
loudspeakers, radio tuner and tape
recorder, computer, digital audio disc
player, microphone, magnetic disc
recorder/ Caméra vidéo combinée a un
magnétoscope et enregistreur/lecteur
pour élément semiconducteur,
enregistreur de disques magnéto-optiques
combiné a des enceintes, tuner et
magnétophone, ordinateur, lecteur de
disque audio numérique, microphone,
eregistreur de disques magnétiques

14-01,

6

2004.10.27

11/1999

1999.05.13,
JP - nr. 3;
1999.07.08,
JP - nr. 2

6

02, 03

12

DM/049727

1999.11.03

PROSPECTIVE CONCEPTS
AG, CH

Aeronavă / Airship / Aéronef

12-07

1

2004.11.03

11/1999

13

DM/049760

1999.11.05

BELVEDERE (SOCIÉTÉ
ANONYME), FR

Sticlă / Bouteille / Bottle

09-01

1

2004.11.05

11/1999

1

2

3

4

7

8

9

10

14

DM/049761

1999.11.05

BELVEDERE (SOCIÉTÉ
ANONYME), FR

Sticlă / Bouteille / Bottle

09-01

1

2004.11.05

11/1999

15

DM/049765

1999.09.27

DUBOURG JACQUES, FR

Figuri ceramice / Pavé ou cale
céramique / Ceramic paving stone or
block

25-01

1

2004.09.27

11/1999

16

DM/049766

1999.09.27

L’OREAL (SOCIÉTE
ANONIME), FR

Sticlă / Flacon / Bottle

09-01

1

2004.09.27

11/1999

17

DM/049774

1999.11.15

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

Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist
watch

10-02

1

2004.11.15

11/1999

18

DM/049775

1999.11.15

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

Ceasuri / Montres / Watches

10-02

2

2004.11.15

11/1999

19

DM/049788

1999.11.11

FÜRSTENBERG
EHEMALIGE HERZOGLICH
BRAUNSCHWEIGISCHE
PORZELLANMANUFAKTUR, DE

Serviciu / Service / China set

07-01

7

2004.11.11

11/1999

20

DM/049791

1999.11.15

ETA SA FABRIQUES
D'EBAUCHES, CH

Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wrist watches

10-02

9

2004.11.15

11/1999

21

DM/049792

1999.11.15

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

Ceas / Montre / Watch

10-02

1

2004.11.15

11/1999

22

DM/049807

1999.09.30

FRANCE EXCELLENCE
S.A.R.L. FR

Sticlă în formă de mouse pentru
calculator / Flacon en forme de souris
d'ordinateur / Bottle shaped like a
computer mouse

09-01

1

2004.09.30

11/1999

23

DM/049811

1999.10.13

UNDERBERG KG, DE

Container de sticlă cu dozator /
Portioner, glass container / Contenant en
verre, doseur

09-07

1

2004.10.13

11/1999

24

DM/049812

1999.10.14

ELB S.R.L., IT

Gaz ce luminează / Gas igniters /
Allume-gaz

07-99

1

2004.10.14

11/1999

25

DM/049815

1999.10.25

ITT FLYGT PUMPEN
GMBH, DE

Pompe / Pumps / Pompes

15-02

2

2004.10.25

11/1999

1999.02.05,
"MACEF
PRIMAVERA
'99", Milano,
IT;
1999.05.24,
IT

5

6

1

2

3

26

DM/049821

1999.11.08

27

DM/049867

1999.09.03

28

DM/049869

29

4

6

7

8

9

10

PETERVIN S.A., LU

Maşină pentru cafea / Coffee machines /
Machines a café

07-02

2

2004.11.08

11/1999

OSWALD, WILLI
WOLFGANG , DE

Lampă / Lamp /Lampe

26-05

1

2004.09.03

11/1999

1999.10.20

GIPI S.R.L, IT

Cer, nouri, baloane / Sky, clouds,
balloons / Ciel, nuages, montgolfieres

06-13

1

2004.10.20

11/1999

DM/049896

1999.01.26

BELAL ESTABLISHMENT,
LI

Ceasuri-pendul / Pendules / Clocks

10-01

2

2004.01.26

11/1999

30

DM/049922

1999.11.10

1999.07.02,
JP - nr. 3;
1999.07.29,
JP - nr. 4

SONY OVERSEAS SA, CH

Aparat pentru înregistrări audio-video,
player cu discuri audionumerice,
înregistrator/player pentru discuri optice,
dispozitiv optic de înregistrare pentru
înregistrator/player ce încorporează
discuri optice / Recorder for visual and
sound data, digital audio disc player,
recorder/ player for optical disc,
integrated optical device for optical disc
player/recorder /Enregistreur de données
visuelles et sonores, lecteur de disques
audionumériques, enregistreur/lecteur de
disque optique, dispositif optique intégré
pour enregistreur/lecteur de disques
optiques

14-01

4

2004.11.10

11/1999

31

DM/049924

1999.11.19

1999.05.21,
FR

CHROMEX INDUSTRIE
(SOCIÉTÉ ANONYME), FR

Dulie / Douille / Light bulb socket

26-99

1

2004.11.19

11/1999

1999.03.03,
DE

5

Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova
conform Aranjamentului de la Haga aranjate în ordinea claselor CIDMI
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, data priorităţii,
titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, numărul de desene
şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului
de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare
(51)
Clase
1

(11)
Nr.
înregistrării
2

(15)
Data
înregistrării
3

05-05

DM/049658

1999.10.28

06-01

DM/049620

1999.09.10

06-08

DM/049645

1999.09.17

06-13

DM/049869

1999.10.20

07-01

DM/049788

1999.11.11

07-02

DM/049594

1999.04.26

FÜRSTENBERG
EHEMALIGE HERZOGLICH
BRAUNSCHWEIGISCHE
PORZELLANMANUFAKTUR, DE
AMICI CAFFE AG, CH

07-02

DM/049821

1999.11.08

PETERVIN S.A., LU

07-99

DM/049812

1999.10.14

(23)(30)
Prioritate

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

4

1999.03.18 ,
BX

1999.02.05,
"MACEF
PRIMAVERA
'99", Milano,
IT;
1999.05.24,
IT

5

WESTFÄLISCHE TEXTILGESELLSCHAFT KLINGENTHAL & CO. MBH, DE
VAN DEN HEUVEL,
ADRIANUS,
HENRICUS MARINUS,
JOHANNES, MARIA, NL
W.WILLPÜTZ
KUNSTSTOFFVERARBEITUNGS GMBH, DE
GIPI S.R.L, IT

ELB S.R.L., IT

(54)
Denumirea des. / mod. ind.

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

(18)
Valabilitate
8

9

Ţesături / Tissus / Woven fabrics

12

2004.10.28

11/1999

Pat pentru masaj / Massage bed /
Lit de massage

1

2004.09.10

11/1999

Umeraş pentru haine / Hangers for underwear /
Cintres pour sous-vetements

2

2004.09.17

11/1999

Cer, nouri, baloane / Sky, clouds, balloons /
Ciel, nuages, montgolfieres
Serviciu / Service / China set

1

2004.10.20

11/1999

7

2004.11.11

11/1999

Maşină pentru cafea / Machines a café / Coffee
machines
Maşină pentru cafea / Coffee machines
/Machines a café
Gaz ce luminează / Gas igniters / Allume-gaz

3

2004. 04.26

11/1999

2

2004.11.08

11/1999

1

2004.10.14

11/1999

6

Nr. IDB

1

2

3

09-01

DM/049760

1999.11.05

09-01

DM/049761

1999.11.05

09-01

DM/049766

1999.09.27

09-01

DM/049807

1999.09.30

09-03

DM/049616

1999.07.15

09-07

DM/049811

1999.10.13

10-01

DM/049896

1999.01.26

10-02

DM/049683

1999.11.02

10-02

DM/049684

1999.11.02

10-02

DM/049685

1999.11.03

10-02

DM/049774

1999.11.15

10-02

DM/049775

1999.11.15

10-02

DM/049791

1999.11.15

10-02

DM/049792

1999.11.15

10-07

DM/049682

1999.11.02

12-07

DM/049727

1999.11.03

4

5

BELVEDERE (SOCIÉTÉ
ANONYME), FR
BELVEDERE (SOCIÉTÉ
ANONYME), FR
L’OREAL (SOCIÉTE
ANONIME), FR
FRANCE EXCELLENCE
S.A.R.L. FR
COMPAGNIE GERVAIS
DANONE, (SOCIÉTÉ
ANONYME), FR
UNDERBERG KG, DE
BELAL ESTABLISHMENT,
LI
THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES
AG (THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES
SA) (THE SWATCH GROUP
MANAGEMENT SERVICES
LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
ETA SA FABRIQUES
D'EBAUCHES, CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD), CH
PROSPECTIVE CONCEPTS
AG, CH

6

7

8

9

Sticlă / Bouteille / Bottle

1

2004.11.05

11/1999

Sticlă / Bouteille / Bottle

1

2004.11.05

11/1999

Sticlă / Flacon / Bottle

1

2004.09.27

11/1999

Sticlă în formă de mouse pentru calculator /
Flacon en forme de souris d'ordinateur / Bottle
shaped like a computer mouse
Ambalaj / Emballages / Packagings

1

2004.09.30

11/1999

9

2004.07.15

11/1999

Container de sticlă cu dozator / Portioner, glass
container / Contenant en verre, doseur
Ceasuri-pendul / Pendules / Clocks

1

2004.10.13

11/1999

2

2004.01.26

11/1999

Ceasuri de mână / Montres-brecelets / Wrist
watches

2

2004.11.02

11/1999

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

2

2004.11.02

11/1999

18

2004.11.03

11/1999

1

2004.11.15

11/1999

Ceasuri / Montres / Watches

2

2004.11.15

11/1999

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches
Ceas / Montre / Watch

9

2004.11.15

11/1999

1

2004.11.15

11/1999

9

2004.11.02

11/1999

1

2004.11.03

11/1999

Brăţări pentru ceasuri / Bracelets de montres /
Watch bracelets
Aeronavă / Airship / Aéronef

1

2

3

4

14-01,
02, 03

DM/049722

1999.10.27

1999.04.28,
JP - nr. 1;
1999.05.13,
JP - nr. 3;
1999.07.08,
JP - nr. 2

SONY OVERSEAS SA, CH

5

14-01

DM/049922

1999.11.10

1999.07.02,
JP - nr. 3;
1999.07.29,
JP - nr. 4

SONY OVERSEAS SA, CH

15-02

DM/049815

1999.10.25

15-07

DM/049617

1999.07.15

25-01

DM/049765

1999.09.27

26-05

DM/049867

1999.09.03

26-99

DM/049924

1999.11.19

ITT FLYGT PUMPEN GMBH,
DE
COMPAGNIE GERVAIS
DANONE, (SOCIÉTÉ
ANONYME), FR
DUBOURG JACQUES, FR
1999.03.03,
DE
1999.05.21,
FR

OSWALD, WILLI
WOLFGANG, DE
CHROMEX INDUSTRIE
(SOCIÉTÉ ANONYME), FR

7

8

9

Cameră video dotată cu magnetoscop şi aparat de
înregistrare pentru elemente de semiconductor,
înregistrator de discuri magnetooptice înzestrate cu
boxe şi magnetofon, calculator electronic, player cu
disc audio, microfon, aparat de înregistrare pentru
discuri magnetice / Video camera combined with
video tape recorder and recorder/player for
semiconductor element, magneto-optical disc
recorder combined wuth loudspeakers, radio tuner
and tape recorder, computer, digital audio disc
player, microphone, magnetic disc recorder /
Caméra vidéo combinée a un magnétoscope et
enregistreur/lecteur pour élément semiconducteur,
enregistreur de disques magnéto-optiques combiné
a des enceintes, tuner et magnétophone, ordinateur,
lecteur de disque audio numérique, microphone,
eregistreur de disques magnétiques
Aparat pentru înregistrări audio-video, player cu
discuri audionumerice, înregistrator/player pentru
discuri optice, dispozitiv optic de înregistrare
pentru înregistrator/player ce încorporează
discuri optice / Recorder for visual and sound
data, digital audio disc player, recorder/ player
for optical disc, integrated optical device for
optical disc player/recorder /Enregistreur de
données visuelles et sonores, lecteur de disques
audionumériques, enregistreur/lecteur de disque
optique, dispositif optique intégré pour
enregistreur/lecteur de disques optiques
Pompe / Pumps / Pompes

6

6

2004.10.27

11/1999

4

2004.11.10

11/1999

2

2004.10.25

11/1999

Maşină pentru cafea / Machines a café / Coffee
machines

1

2004.07.15

11/1999

Figuri ceramice / Pavé ou cale céramique /
Ceramic paving stone or block
Lampă / Lamp /Lampe

1

2004.09.27

11/1999

1

2004.09.03

11/1999

Dulie / Douille / Light bulb socket

1

2004.11.19

11/1999

Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite în Republica Moldova conform
Aranjamentului de la Haga aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul,
codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite, data de expirare a reînnoirii,
numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene
şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea
Nr. crt.

(11)
Nr. înregistrare

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

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

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DM/031233
DM/031234
DM/031328
DM/031456
DM/031507
DM/031524
DM/031603
DM/031660
DM/032377

3
2
1
1
1
1
1
2
2

2004.11.07 (1R)
2004.11.07 (1R)
2004.11.18 (1R)
2004.12.02 (1R)
2004.12.08 (1R)
2004.12.12 (1R)
2004.12.21 (1R)
2004.12.30 (1R)
2005.03.09 (1R)

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

11/1999
11/1999
11/1999
11/1999
11/1999
11/1999
11/1999
11/1999
11/1999

10
11
12
13
14
15
16
17
18

DM/032439
DM/032484
DM/032485
DM/032486
DM/032766
DM/032768
DM/032769
DM/032849
DM/033400

1
1
1
1
1
6
1
1

2005.03.16 (1R)
2005.03.21 (1R)
2005.03.21 (1R)
2005.03.21 (1R)
2005.04.18 (1R)
2005.04.18 (1R)
2005.04.18 (1R)
2005.04.27 (1R)

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

11/1999
11/1999
11/1999
11/1999
11/1999
11/1999
11/1999
11/1999
11/1999

19
20
21
22
23

DM/033999
DM/034552
DM/034562
DM/034831
DM/035383

SONY OVERSEAS S.A., CH
SONY OVERSEAS S.A., CH
SONY OVERSEAS S.A., CH
TISSOT S.A., CH
SONY OVERSEAS S.A., CH
SONY OVERSEAS S.A., CH
SONY OVERSEAS S.A., CH
SONY OVERSEAS S.A., CH
COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON
S.A. (LONGINES WATCH CO., FRANCILLON LTD.), CH
SOCIÉTÉ BIC (SOCIÉTÉ ANONYME), FR
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH
S.A. ANCIENNE FABRIQUE GEORGES PIAGET & CIE,
CH
BAUME & MERCIER S.A, CH
BREITLING S.A., CH
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., NL
GROSFILLEX S.A.R.L., FR
GROSFILLEX S.A.R.L., FR

5
1
1
6
26
5

2005.02.06 (1R)
2005.04.28 (1R)
2005.04.07 (1R)
2005.06.29 (1R)
2005.03.16 (1R)
2005.05.11 (1R)

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

11/1999
11/1999
11/1999
11/1999
11/1999

MD-BOPI 4/2000

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

Î

I

n this Chapter there are presented amendments produced in the legal state of the
applications and titles of protection : amendments of the applicants / rightowners names,
the addresses thereof, data relating to the withdrawn, refused, forfeited, refiled in the
omitted terms applications; forfeited, cancelled, revalidated titles of protection; data
relating to the assignment, license and franchise agreements; the errata.
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Lista modificărilor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul
de proprietate industrială, numărul depozitului, numărul titlului
de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate
Nr.
crt.

OPI

Nr.
depozit

Nr. titlului
de protecţie

Nr.
BOPI

Date iniţiale

1

Marcă

000414

386

2/1994

2

Mărci

Marcă

417
855
932
933
1162
2111
3176
5105

9/1994
1/1995

3

000894
001014
000803
000804
000378
002806
001016
005467

4

Marcă

005467

5105

5/1997
11/1997
4/2000

5

Cerere/
marcă

008404

-

9/1999

(511)(510)
05 - produse veterinare şi
igienice; substanţe dietetice
de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi,
material pentru pansamente;
materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante;
produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare;
fungicide, erbicide, şi toate
celelalte produse incluse în
clasa 05 cu excepţia
produselor farmaceutice;

6

Cerere/
marcă

008462

-

11/1999

(511)(510)
25 - articole pentru acoperit
capul cu excepţia bonetelor.

Date modificate

(730) COMBINATUL de
TUTUN din CHIŞINĂU, MD
(730) Millbank, Knowle
Green, Staines, Middlesex
TW18 1 DY, Anglia

(730) “TUTUN
C T C” S.A., MD
(730) Globe House, 4
Temple Place, London
WC2R 2PG, Anglia

(730) Cable News
Network, Inc., US

(730) Louise, LLC, US

(730) Louise, LLC, US

(730) Cable News
Network LP, LLLP, US
(511)(510)
05 - produse farmaceutice
antidiabetice; produse
veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru
sugari; plasturi, material
pentru pansamente;
materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante;
produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare;
fungicide, erbicide, şi toate
celelalte produse incluse în
clasa 05;
(511)(510)
25 - îmbrăcăminte, articole
pentru acoperit capul.

Lista brevetelor a căror valabilitate se suspendă
anticipat, conform art. 30 din Legea nr. 461/1995
privind brevetele de invenţie (situaţia la 2000.03.23)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul,
codul ţării conform ST.3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului,
data depozitului, data suspendării valabilităţii
Nr.
crt.
1

Titular, cod ST. 3 OMPI
2

(11)
Nr. brevet
3

(21)
Nr. depozit
4

(22)
Data depozit
5

Data suspendării
valabilităţii
6

1
2
3
4
5

Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD

450
451
481
488
573

95-0420
96-0011
96-0021
96-0033
95-0372

1995.12.19
1996.01.24
1996.02.13
1996.02.21
1995.10.11

1998.12.19
1999.01.24
1999.02.13
1999.02.21
1998.10.11
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1

2

3

4

5

6

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD;
Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din
Republica Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD;
Institutul de Microbiologie al Academiei
de Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD
Universitatea de Stat din Moldova, MD

588
590
597
635
642
652
661
718
726
734
741
746
770
775
787
788
791
806
823
832
841
843

95-0419
95-0373
96-0044
96-0110
96-0078
96-0119
96-0079
95-0449
96-0147
96-0068
96-0159
96-0371
94-0375
97-0043
97-0047
96-0067
96-0017
97-0027
97-0137
96-0385
96-0048
96-0386

1995.12.19
1995.10.18
1996.02.28
1996.04.26
1996.04.03
1996.05.14
1996.04.04
1995.12.29
1996.06.04
1996.03.20
1996.07.10
1996.11.29
1994.11.15
1997.02.11
1997.02.13
1996.03.20
1996.01.30
1997.01.29
1997.05.26
1996.12.17
1996.02.28
1996.12.17

1998.12.19
1998.10.18
1999.02.28
1999.04.26
1999.04.03
1999.05.14
1999.04.04
1997.12.29
1997.06.04
1998.03.20
1998.07.10
1998.11.29
1998.11.15
1999.02.11
1999.02.13
1998.03.20
1998.01.30
1999.01.29
1999.05.26
1998.12.17
1999.02.28
1998.12.17

845

96-0381

1996.12.10

1998.12.10

884
919
920
930

97-0169
97-0103
96-0326
97-0123

1997.06.24
1997.04.14
1996.11.04
1997.04.09

1999.06.24
1997.04.14
1996.11.04
1999.04.09

28

29
30
31
32

Lista brevetelor a căror durată de valabilitate
a expirat (situaţia la 2000.03.27)
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul,
codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului,
data depozitului, data expirării valabilităţii
Nr.
crt.

1
2

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

Polyfelt Gesellschaft m.b.H., AT
Biogen, Inc., US

(11)
Nr. brevet

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

Data expirării
valabilităţii

98
431

94-0154
94-0340

1994.06.21
1994.10.17

2000.01.09
2000.01.08
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FA1A Lista
cererilor de brevet de invenţie retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie,
Nr.
crt.

Codul ţării

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

Data retragerii

(41)
Nr. BOPI

1
2

MD
MD

99-0015
99-0044

1998.12.29
1999.01.27

2000.01.10
2000.02.01

-

FA4A Lista cererilor
de brevet de invenţie respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, data respingerii cererii, numărul BOPI
în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie
Nr.
crt.

Codul ţării

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

Data respingerii

(41)
Nr. BOPI

1

MD

99-0172

1999.06.09

2000.02.14

-

Lista duplicatelor certificatelor
de înregistrare a mărcii
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul certificatului, data eliberării duplicatului
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6

(730)
Titular, cod ST. 3 OMPI

Microsoft Corporation, US
Microsoft Corporation, US
Microsoft Corporation, US
Microsoft Corporation, US
Microsoft Corporation, US
Microsoft Corporation, US

96

(111)
Nr. certificatului

Data eliberării duplicatului

5993
5994
5995
6014
6111
6262

2000.03.22
2000.03.22
2000.03.22
2000.03.22
2000.03.22
2000.03.22
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Anulări
Se anulează deciziile adoptate la data de 28.01.2000 referitor la mărcile înregistrate cu nr. 5052 şi
nr. 5335 ale Asociaţiei de producţie “Aroma” (MD) în baza reg. 38 al Regulamentului de aplicare a
Legii nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, din 22 septembrie 1996.

Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate
industrială, numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,
datele care s-au publicat, datele corectate
Nr.
crt.

OPI

Nr.
depozit

Nr.
titlului de
protecţie

Nr.
BOPI

1

Cerere/
marcă

008582

7200

11/1999

2

Cerere/
marcă

008433

7085

10/1999

3

Cereri/
marcă

008389
008390

7009
7010

9/1999
9/1999

4

Cerere/
marcă

008580

-

11/1999

Publicat

Se va citi

(511)(510)
(320)
23.11.1999
32 - bere;
33 - băuturi alcoolice (cu
excepţia berii);
35 - comercializarea berii,
băuturi alcoolice;

(511)(510)
(320)
23.11.1998
32 - bere;
33 - băuturi alcoolice (cu
excepţia berii);
35 - comercializarea berii,
băuturi alcoolice;

(220)
20.04.1999
32 - ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice;
băuturi şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

(220)
20.04.1999
32 - ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice; băuturi şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea
băuturilor;
35 - comercializarea
produselor.
(511)(510)
09 - …cartele de circuit video;
produse de sisteme video; …
(511)(510)
32 - băuturi nealcoolice; băuturi
şi sucuri din fructe; siropuri şi
alte preparate pentru fabricarea
băuturilor şi sucurilor, băuturi
carbogazoase şi gazoase, toate
produsele menţionate mai sus
fabricate din suc de portocale sau
cu aromă de portocale.

(511)(510)
09 - …cartele de circuit video
produse de sisteme video;…
(511)(510)
32 - băuturi nealcoolice;
băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor şi
sucurilor, băuturi
carbogazoase, toate produsele
menţionate mai sus fabricate
din suc de portocale sau cu
aromă de portocale.
(730) LA AURORA S.A.,
DO
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X. Monitor

Î
I

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

n this Chapter there are published acts issued by the President, Parliament and Government of
the Republic of Moldova regulating the intellectual property protection in our republic, orders
of the General Director of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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Hotărâre
cu privire la instituirea Premiului anual al Guvernului
Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator

În scopul stimulării activităţii inovaţionale,

3. Se stabileşte că:

Guvernul Republicii Moldova

premiile se vor achita anual din fondul de
rezervă al Guvernului;

HOTĂRĂŞTE:
1. Se instituie Premiul anual al Guvernului
Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator

inventatorul-pretendent la Premiul anual al
Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat

în sumă de una mie cinci sute de lei.
2. Se aprobă Regulamentul privind Premiul

inventator va fi selectat de către juriul Expoziţiei
Internaţionale Specializate “Infoinvent” în confor-

anual al Guvernului Republicii Moldova pentru cel
mai dotat inventator (se anexează).

mitate cu prevederile regulamentului aprobat prin
prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA

Dumitru BRAGHIŞ

Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei şi reformelor
Ministrul finanţelor

Andrei CUCU
Mihail MANOLI

Chişinău, 28 martie 2000.
Nr. 291.
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Aprobat prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova
nr. 291 din 28 martie 2000

REGULAMENTUL
privind Premiul anual al Guvernului Republicii Moldova
pentru cel mai dotat inventator
1. Premiul anual al Guvernului Republicii
Moldova pentru cel mai dotat inventator (în

6. Juriul analizează şi apreciază invenţiile
sau ciclurile de invenţii, prezentate la expoziţie,

continuare Premiul) se instituie în scopul
stimulării activităţii inovaţionale şi se decernează

în baza unui sistem de criterii, punctându-le după
cum urmează:
pentru
gradul de noutate
- până la 30 de puncte
pentru
importanţa socială
- până la 20 de puncte
pentru
nivelul ecologic
- până la 20 de puncte
pentru
atractivitate comercială - până la 20 de puncte
pentru
modul de prezentare
- până la 10 puncte.
7. Inventatorul, ale cărui invenţie sau ciclu

în cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate
“Infoinvent”.
2. Expoziţia Internaţională Specializată
“Infoinvent” (în continuare expoziţia) se desfăşoară în fiecare an, în luna octombrie, la
Chişinău sub auspiciile Agenţiei de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii
“MOLDEXPO”.

Industriale

şi

3. Premiul se decernează cetăţenilor
Republicii Moldova pentru invenţii sau cicluri de
invenţii prezentate la expoziţie, protejate prin

de invenţii acumulează punctajul maxim şi care
în realizarea invenţiei sau ciclului de invenţii a făcut

brevete care au o vechime ce nu depăşeşte 5 ani
şi care se referă la dezvoltarea economiei

dovada unor aptitudini creatoare deosebite, este
considerat de către juriu drept cel mai dotat

naţionale sau contribuie la soluţionarea problemelor ce ţin de necesităţile curente ale vieţii,

inventator şi desemnat candidat la Premiu.
8. Persoanei desemnate i se confirmă titlul

de tehnică, transport, chimie, industria alimentară,
industria textilelor şi a hârtiei, mecanică,

de “Laureat al Premiului Guvernului Republicii
Moldova”, diploma respectivă fiindu-i înmânată în

electricitate, fizică şi orice alte domenii de utilitate
publică.

şedinţa solemnă de decernare.
9. Diploma inventatorului decedat sau

4. Pentru una şi aceeaşi invenţie sau
unul şi acelaşi ciclu de invenţii inventatorului

decorat post-mortem se transmite familiei acestuia, iar partea bănească a Premiului - moşte-

i se poate decerna Premiul doar o singură
dată.

nitorilor conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
10. În cazurile când juriul consideră că

5. Comitetul organizatoric al expoziţiei
aprobă componenţa juriului format din repre-

participanţii la Expoziţia Internaţională Specializată “Infoinvent” nu au prezentat invenţii per-

zentanţii organelor de stat şi ai instituţiilor de
cercetare-dezvoltare, specialişti de cea mai înaltă

formante, el este în drept să nu desemneze nici
un candidat la Premiul Guvernului Republicii

calificare.

Moldova pentru cel mai dotat inventator.
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XI. Materiale de informare şi documentare
din domeniul proprietăţii industriale

C

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

T

he Chapter inserts texts of the international conventions and treaties to which the Republic
of Moldova is party, of the regional and bilateral agreements; regulations, instructions,
classifications, the WIPO standards; other information and search materials in the field of
industrial property protection.
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Sesiunea a X-a a Consiliului interstatal
(CSI) în problemele protecţiei proprietăţii
industriale
La sesiunea a X-a a Consiliului interstatal în

comune privind evaluarea activelor intangibile şi a

problemele protecţiei proprietăţii industriale care
s-a desfăşurat în perioada 28-29 martie curent la

unui Regulament-tip al oficiilor de brevete care
activează pe bază de autogestiune.

Duşanbe, Republica Tadjikistan, au participat
reprezentanţi din 9 state din cadrul CSI. Menţionăm

La următoarele sesiuni ale Consiliului se vor
pune în discuţie probleme vizând Tratatul privind

că Acordul prin care s-a instituit Consiliul a fost
semnat la 12 martie 1993.

dreptul brevetelor (PLT), propunerile statelor
membre referitoare la stimularea activităţii inven-

În calitate de observatori, la sesiune au
participat reprezentanţi ai Georgiei, Oficiului

tive (inovaţionale).
Cei prezenţi la Sesiune au fost familiarizaţi

Euroasiatic de Brevete, Consiliului Executiv al CSI.
Raportul privind activitatea Consiliului în

cu proiectul Acordului privind editarea unui CD regional, care să conţină toată informaţia de brevete

perioada 1996-1999 a relevat faptul că structura în
cauză contribuie substanţial la dezvoltarea

din ţările CSI. S-a propus şi titlul generic al acestuia
- CISPATENT. Se prevede ca discul să fie produs

proceselor de colaborare dintre ţările noastre,
perfecţionarea şi armonizarea legislaţiilor naţionale,

în serie începând cu 1 ianuarie 2001, iar oficiile de
brevete trebuie să-şi determine poziţia în această
problemă şi de la 1 mai curent să înceapă furnizarea

ceea ce prezintă un factor decisiv în avansarea
economică a ţărilor participante.
Subliniind prioritatea intereselor legate de
protecţia proprietăţii industriale pentru statele lumii,
participanţii la sesiune au opinat referitor la
necesitatea restructurării activităţii Consiliului. În

informaţiei.
Alte subiecte din agenda de lucru a Sesiunii
au fost:
realizarea acordurilor interstatale privind

!

“Măsurile de prevenire şi reprimare a folosirii
indicaţiilor de provenienţă falsă sau înşelătoare

cadrul CSI este în curs de elaborare o serie de
documente privind acordarea, realizarea şi protecţia

aplicate pe produse” şi “Despre asigurarea
reciprocă a integrităţii secretelor interstatale

drepturilor exclusive asupra obiectelor de proprietate
industrială. S-a pus şi problema extinderii sferei
de activitate a oficiilor de brevete asupra tuturor
obiectelor de proprietate intelectuală. S-a specificat,

!

în domeniul protecţiei juridice a invenţiilor”;
crearea unui sistem regional de înregistrare

însă, că modificările şi completările Acordului din
12 martie 1993 se vor opera doar cu participarea

!

a indicaţiilor geografice;
desemnarea noii conduceri a Consiliului.

obligatorie a reprezentanţilor organizaţiilor dreptului
de autor şi drepturilor conexe, altor organe
competente din statele membre. În cadrul discuţiilor
s-a abordat şi chestiunea elaborării unei metodologii

Este de menţionat faptul că Dl Eugen
STAŞCOV, Director General AGEPI, a fost ales în
funcţia de Preşedinte al Consiliului interstatal în
problemele protecţiei proprietăţii industriale pe o
perioadă de 3 ani.
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XII. Informaţie internaţională

C

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

T

he Chapter inserts information relating to diverse international forums in the field of
industrial property protection, communications about the reunions and other actions of
the administrative bodies of the international organizations to which the Republic of Moldova
is party; reflects the activity of the committees and working groups of those organizations and other
materials in the field.
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Tratatul de cooperare în domeniul
brevetelor (PCT) în 1999
(o sinteză a rezultatelor activităţii)
În 1999, un eveniment important cu privire la
PCT a constituit faptul că numărul statelor membre
a atins cifra de 100, iar către sfârşitul anului se
înregistrau 106 state membre. În anul precedent
au devenit părţi ale PCT 6 ţări: Emiratele Arabe
Unite, Africa de Sud, Costa Rica, Dominique,
Republica Unită a Tanzaniei şi Maroc.
Sistemul PCT permite obţinerea printr-o
modalitate mai avantajoasă a protecţiei internaţionale a brevetelor. Prin depunerea unei cereri
internaţionale poate fi revendicată protecţia
brevetelor în fiecare ţară dintr-un număr mai mare
de state. Mai mult ca atât, în cererea internaţională
pot fi făcute indicaţii pentru obţinerea brevetelor
regionale: brevetul ARIPO (Organizaţia Regională
Africană de Proprietate Industrială), brevetul
euroasiatic, brevetul european, brevetul OAPI
(Organizaţia Africană de Proprietate Intelectuală).
În comparaţie cu tradiţionalele sisteme în domeniul
brevetelor, conform Sistemului PCT are lor
prelungirea procedurii de eliberare a brevetului
naţional şi achitării taxelor aferente. Fiecare cerere
internaţională este remisă în vederea efectuării
documentării internaţionale la una din administraţiile
însărcinate cu documentarea internaţională. Peste
18 luni de la data priorităţii cererea internaţională
se publică o dată cu raportul de documentare
internaţională. La dorinţa solicitanţilor, cererea
internaţională face obiectul unei examinări
preliminare internaţionale în baza Capitolului II al
Tratatului, ceea ce prelungeşte intrarea în faza
naţională până la 30 de luni. Rapoartele de
documentare internaţională şi de examinare
preliminară internaţională îi permit solicitantului să
ia o decizie rezonabilă cu privire la dobândirea
protecţiei asupra brevetului său într-un stat anume.
De la 1 decembrie 1999 a intrat în vigoare
Acordul semnat de Biroul Internaţional (BI) al OMPI
şi Oficiul de proprietate industrială din Republica
Coreea, conform căruia aceasta din urmă a fost
autorizată să activeze ca Administraţie însărcinată
cu documentarea internaţională şi Administraţie
însărcinată cu examinarea preliminară internaţională.

În anul 1999 BI al OMPI a recepţionat 74023
de cereri internaţionale, ceea ce constituie cu 7016
(adică cu 10,5%) mai mult ca în 1998. Cele 74023
de cereri internaţionale provenite de la oficiile
naţionale şi regionale sunt echivalente cu 5829273
de cereri naţionale. Cel mai mare număr de cereri
internaţionale au fost depuse, ca şi în 1998, în
următoarele ţări: SUA (29463), Germania (10897),
Japonia (7255), Marea Britanie (4741) şi Franţa
(3633). Din cererile internaţionale depuse 9610
(13%) au fost întocmite cu utilizarea produsului de
program PCT-EASY. Numărul mediu de desemnări
în cererile internaţionale s-a cifrat în 1999 la 45,3
(în 1998 constituind 40,5), întrucât în 58,7% de cereri
solicitanţii s-au prevalat de posibilitatea de a achita
taxa pentru 10 desemnări, în continuare indicând
oricare număr de ţări interesate. În 1999 în 96,6%
de cereri internaţionale a fost revendicat brevetul
european. Cel mai mare număr de cereri internaţionale au fost depuse în limbile engleză (64,8%),
germană (16,1%) şi japoneză (9,2%). La Biroul
Internaţional ca oficiu receptor au fost depuse 2097
de cereri internaţionale provenite din 53 de state.
La Oficiul European de Brevete (OEB) ca
Administraţie însărcinată cu documentarea
internaţională au fost remise în vederea efectuării
documentării internaţionale 60,4% din toate cererile
internaţionale depuse (în SUA au fost depuse
19,8%). Numărul cererilor de solicitare a examinării
preliminare internaţionale transmise la BI de către
Administraţiile însărcinate cu examinarea
preliminară internaţională creşte progresiv. Astfel,
în 1999 el a constituit 53284, ceea ce reprezintă
cu 10,6% mai mult ca în 1998. De menţionat că
cele mai multe cereri provin de la OEB (57,8%) şi
din SUA (26,7%).
În 1999 din 68038 de cereri internaţionale
publicate 47389 (69,6%) au fost publicate în limba
engleză.
Principalele domenii tehnice la care se referă
cererile publicate sunt: chimia, metalurgia,
necesităţile curente ale vieţii.
Repartizarea pe secţiunile CIB a cererilor PCT
publicate în 1999 prezintă următoarele date:
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A
B
C
D
E
F

(Necesităţi curente ale vieţii)
- 19,1%,
(Tehnici industriale diverse)
- 15,7%,
(Chimie, metalurgie)
- 21,1%,
(Textile şi hârtie)
-1,6%,
(Construcţii)
- 2,9%,
(Mecanică, iluminat, încălzire,
armament şi exploziv)
- 6,7%,
G
(Fizică)
- 16,0%,
H
(Electricitate)
- 16,9%.
La Sesiunea a XXVII-a a Adunării Uniunii PCT
(care a avut loc în septembrie) a fost adoptată o
gamă de modificări operate în Lista taxelor. În particular, a fost redus baremul taxelor de desemnare
de la 150 CHF la 140 CHF, de asemenea a fost
redus numărul minim de desemnări plătite de la 10
la 8. Aceste facilităţi, puse în aplicare de la 1 ianuarie
2000, permit solicitanţilor să economisească până
la 17% din suma prevăzută pentru taxa internaţională. Adunarea a aprobat şi modificările la
Regula 4.10 a Instrucţiunilor PCT, aliniată la Articolul
2.1 al Acordului TRIPs. În baza variantei revizuite a
Regulii 4.10, a devenit posibilă revendicarea priorităţii
cererii depuse într-un stat membru al Organizaţiei
Mondiale de Comerţ sau în oricare alt stat care nu
este membru al Convenţiei de la Paris pentru
protecţia proprietăţii industriale.
La Sesiunea a VII-a a Comitetului PCT pentru
probleme administrative şi juridice (ţinută la 29
noiembrie - 3 decembrie 1999) au fost analizate
modificările aduse Instrucţiunilor PCT, care vizează
simplificarea procedurii de intrare a cererilor
internaţionale în faza naţională şi au fost lansate
propuneri ce au fost examinate la Sesiunea
extraordinară a Adunării Uniunii PCT, desfăşurată
în martie curent.
În 1999 reprezentanţi ai BI al OMPI au
participat la 218 seminare şi reprezentări destinate
avantajelor şi utilizării sistemului PCT, precum şi
regimului de accesare a acestuia.
Realizarea proiectului IMPACT (Managementul informaţional pentru PCT) este în plină
desfăşurare. Proiectul are drept obiectiv automatizarea completă a activităţii PCT. Printre
sarcinile proiectului se înscriu: perfecţionarea

serviciilor PCT, reducerea continuă a baremului
taxelor internaţionale, ridicarea eficacităţii procedurii
PCT, generarea de software pentru depunerea
electronică a cererilor, modernizarea procesului de
transfer electronic de date.
Către începutul lui 1999 a fost finalizat în mare
lucrul de generare a software PCT-EASY pentru
depunerea cererilor internaţionale la oficiile
receptoare disponibile să recepţioneze cereri
internaţionale ce includ formularul în format PCTEASY cu dischete (pregătite cu utilizarea software
PCT-EASY), care conţin în format electronic copia
datelor cuprinse în cerere şi rezumatul cererii
internaţionale. De remarcat că 54 de oficii
receptoare (inclusiv AGEPI) au declarat deja despre
disponibilitatea de a recepţiona astfel de cereri.
Pe Internet, în site-ul PCT-EASY al OMPI, a
fost deschisă pagina PCT-EASY (http:/
pcteasy.wipo.int), de asemenea a fost creată grupa
de discuţie PCT-EASY (http:/pcteasy.wipo.int/
discuss.htm).
Publicaţiile PCT sunt: PCT Gazette, Îndrumar
pentru solicitanţii PCT, PCT Newsletter, Principalele
evenimente PCT.
În 1999 PCT Gazette a inclus enunţuri cu
privire la 68038 de cereri internaţionale, care au
fost publicate pe parcursul anului în formă de ghiduri
PCT. În august a fost tipărit un indice bilingv (anglofrancez) al PCT Gazette din 1998. Informaţia din
PCT Gazette este stocată pe următoarele CD-uri:
ESPACE FIRST CD-ROM (lunar) şi CD-ROM-urile
produse de compania Bundesdruckerei GmbH
(săptămânal).
Pe parcursul anului a fost editată săptămânal
publicaţia ESPACE WORLD CD-ROM, ce conţine
reproduceri facsimile ale textului şi desenelor
tuturor cererilor internaţionale, precum şi ale
rapoartelor de documentare internaţională. Numărul
total al acestor discuri se cifra către sfârşitul anului
trecut la 960.
Practic, toată informaţia despre Sistemul PCT
şi despre activitatea legată de funcţionarea
acestuia este accesibilă pe Internet în site-ul OMPI
având adresa: http://wipo.int.
Întocmit în baza Comunicatului OMPI
Galina GLAZACEV
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Subiecte actuale vizând protecţia
soiurilor de plante în Republica
Moldova
Dumitru BRÂNZILA
Preşedinte al Comisiei de Stat a Republicii Moldova
pentru încercarea Soiurilor de Plante
Încercarea soiurilor de plante
la valoarea agronomică şi tehnologică
(VAT) în anul 1999

Comisia de Stat a Republicii Moldova pentru
Încercarea Soiurilor de Plante a Ministerului
Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare îşi
desfăşoară activitatea în scopul asigurării
funcţionării Legii privind protecţia soiurilor de
plante (Legea nr. 915-XIII din 11 iulie 1996) în
conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr. 1176 din 7 decembrie 1998 şi
reprezintă unicul organ al administrării
economico-organizatorice a încercării de stat a
soiurilor de plante în Republica Moldova.
Încercările de stat ale soiurilor, hibrizilor şi
liniilor de culturi agricole şi ornamentale sunt
efectuate de către Comisia de Stat pe suprafeţele
de pământ ale centrelor şi sectoarelor pentru
încercarea soiurilor, stabilite în conformitate cu
Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 şi
Legea nr. 485-XIV din 2 iulie 1999, ce constituie
un total de 892 ha, de asemenea în Laboratorul
republican de chimie tehnologică pentru
aprecierea calităţii producţiei de soiuri.
În baza legislaţiei actuale a Republicii
Moldova soiurile, hibrizii, liniile speciilor de plante
de selecţie autohtonă şi străină trebuie să treacă
în mod obligatoriu încercarea de stat.

Culturile agricole de câmp
Pe parcursul anului 1999 în cadrul Comisiei
de Stat au fost încercate soiurile a 18 culturi
agricole, numărul cărora s-a cifrat la 310, dintre
care:
Grâu de toamnă comun:
35;
Grâu de toamnă durum:
7;
Orz de toamnă:
10;
Orz de primăvară:
18;
Mazăre:
9;
Porumb:
40;
Fasole:
13;
Soia:
14;
Mei:
4;
Sorg:
6;
Măzăriche de toamnă:
4;
Măzăriche de primăvară:
4;
Lucernă:
4;
Sfeclă furajeră:
5;
Rapiţă de primăvară:
2;
Arahide:
3;
Tutun:
21;
Floarea soarelui:
37;
Sfeclă de zahăr:
64;
Culturi eterooleaginoase:
10.

Încercările de stat ale soiurilor includ:
" încercarea soiurilor de plante la valoarea
agronomică şi tehnologică (VAT), ce include
experienţele de concurs, de colecţie, de
producere şi demonstrare ce se efectuează
conform metodicilor de încercare a soiurilor
aprobate de către Consiliul Naţional pentru
Soiurile de Plante;
" încercarea soiurilor la condiţiile de brevetabilitate (DUS: distinctivitate, uniformitate
(omogenitate) şi stabilitate).

Din numărul total de soiuri şi hibrizi incluşi la
încercare 131 (42,2%) au fost de selecţie
autohtonă, 61 (19,7%) din ţările CSI şi 118
(38,1%) din ţările Europei de Vest.
După termenele de încercare, 121 soiuri
(39,0%) au fost omologate, 67 (21,6%) se află
în anul 3 de încercare, 53 (17,1%) în anul 2 de
încercare, 69 (22,3%) în primul an de încercare.
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În baza rezultatelor încercării soiurilor obţinute în perioada 1997-1999, în Registrul soiurilor de
plante pentru anul 2000 urmează să fie operate următoarele modificări.
" a înscrie în Registru următoarele soiuri:
Cultura

Soiul/hibridul

Orz de toamnă
Mazăre
Fasole
Porumb

Măzăriche de toamnă
Măzăriche de primăvară
Alune de pământ

Moldavski 18
Omega
Chişinău 15
Porumbeni 225 ACRf F 1
X 0876 Z(PR39K09) F 1
Clarica
Porumbeni 457 MRf F 1
Porumbeni 372 MRf F 1
Vasilica F 1
Chişinovschi 297 WX F 1
Violeta
Lia
Fazenda-2
Memoria lui Kovarskii-17

Zona de cultivare

Zonele I-II
În toate zonele
Zonele II-III
În toate zonele pentru boabe
-/-/ -/În toate zonele pentru boabe şi siloz
-/ În toate zonele
În toate zonele
În toate zonele
Zonele II-III

" a recunoaşte ca fiind de perspectivă pentru anul 2000 următoarele soiuri:
Cultura

Grâu de toamnă
Grâu de toamnă durum
Porumb
Sfeclă de zahăr
Soia

Soiul/hibridul

Izvoraş
Auriu 173
Porumbeni 223 ACRf, Porumbeni 212 CRf,
Porumbeni 458 MRf
HM 1624 F 1
Mida

" în conformitate cu procesul de reînregistrare a soiurilor, bazat pe propunerile instituţiilor la care
acestea au fost create, modificările în Registrul soiurilor cuprind următoarele culturi:
Cultura

Grâu de toamnă
Orz de toamnă
Orz de primăvară
Porumb

Soiul/hidridul

Eritrospermum 123
Barvinoc
Peria
Porumbeni 140 MRf,
Porumbeni 171 CRf,
Bemo 210 (201) CRf,
Bemo 172 CRf,
Porumbeni 173 CRf,
Moldavschi 238 ACRf,
Porumbeni 253 AMRf,
Porumbeni 274 MRf,
Moldavschi 380 MRf,
Porumbeni 388 MRf,
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De exclus
De exclus
De exclus
De inclus pentru export
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Stânjenel:

Fulguire Stelară,
Rândunica Rândunel,
Candida, Candoare,
Veronica Micle;
Levănţică:
Chişinovscaia 32.
Pentru anul 2000 în lista soiurilor de
perspectivă au fost incluse următoarele soiuri şi
hibrizi:
Tomate:
Peto 86, Nadejda, Viteazi;
Castravete:
Mathilde F 1;
Varză albă:
Transfer F 1;
Cartof:
Velox, Asterix;
Sfeclă roşie:
Detoit Nero;
Fasole de limă:
Fetanisa;
Lavandin:
Temp.

Culturi legumicole
În anul 1999 au fost încercate 16 culturi
legumicole şi 116 soiuri, dintre care 51 soiuri şi
hibrizi (45%) de selecţie autohtonă şi 65 (55%)
de selecţie străină.
La culturile ornamentale au fost încercate 2
specii ce cuprind 30 soiuri, la cele eterooleaginoase au fost încercate 4 specii ce cuprind
10 soiuri.
Încercarea soiurilor de culturi legumicole
şi cartof în anul 1999
Cultura

Numărul
total
de soiuri

Numărul de soiuri
autohtone

Tomate
Castravete
Varză albă
Morcov
Porumb
zaharat
Mazăre
de grădină
Ardei gras
Vinete
Ceapă
comună
Usturoi
Fasole
de grădină
Sfeclă
de masă
Dovlecel
Pepene
galben
Pepene
verde
Cartof

din
ţările
CSI

1
4
3
-

din
alte
ţări

21
11
10
8
4

17
4
1
4
4

7

2

-

5

3
5
8

3
4
4

1
1

3

2
2

2
1

-

1

4

-

2

2

3
5

3
2

3

-

4

-

1

3

21

2

1

18

Cultura viţei de vie
Numărul de soiuri de viţă de vie ce se află la
încercare la Comisia de Stat este la momentul
actual de 135 şi include 70 soiuri de masă şi 65
soiuri pentru vin dintre care:

3
7
5
1
-

Soiuri

De masă
Pentru
vin
Total
%

Numărul
total
de soiuri

Numărul de soiuri
autohtone

din
CSI

din
alte
ţări

70
65

28
10

32
41

10
14

135
100

38
28

73
54

24
18

În baza rezultatelor obţinute pe parcursul
ultimului ciclu de încercare, începând cu anul
2000, au fost omologate următoarele soiuri noi
de viţă de vie:
De masă:
Iubilei Juravelea, Muscat de
Bugeac;
Pentru vin:
Alb de Ialoveni, Muscat de
Ialoveni, Riton.

Conform rezultatelor încercărilor din anul
1999, în Republica Moldova s-au înregistrat 14
soiuri şi hibrizi de culturi legumicole şi cartof,
după cum urmează:
Tomate:
Santa Maria, Solearis;
Castravete:
Octopus F 1, Levina F 1,
Potomac F 1;
Varză albă:
Quattro;
Vinete:
Rada, Laura;
Ardei gras:
Bogatâri;
Pepene galben:
Basarabia,
Pridnestrovscaia;
Ceapă comună:
Pingvin;
Cartof:
Rocket, Detscoseliskii;
Bujor:
Moldova, Muşatina, Cântec
Etern, Ilinca, Prichindel;

Culturi pomicole şi arbuşti fructiferi
Plantarea culturilor pomicole şi a arbuştilor
fructiferi, aflate în prezent la încercare pe
sectoarele Comisiei de Stat s-a efectuat în anii
1984-1986.
Încercarea se efectuează la 8 specii
pomicole şi arbuşti fructiferi, numărul total de
soiuri fiind de 147.
Culturile pomicole sămânţoase constituie 48
soiuri şi cele sâmburoase, inclusiv nucul şi cornul,
reprezintă 99 soiuri.
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În anul 1999 încercarea culturilor pomicole
a continuat după cum urmează:
Cultura

Măr
Cireş
Vişin
Gutui
Prun
Piersic
Corn
Nuc
Total

Numărul
total de
soiuri

45
48
13
3
3
19
4
12
147

În decursul ultimului ciclu de încercare a
soiurilor de culturi pomicole şi arbuşti fructiferi
au fost omologate:

Numărul de soiuri
autohtone

din
CSI

din
alte
ţări

8
5
1
2
2
8
4
12
42

2
25
4
1
1
33

35
18
8
1
10
72

Cultura

Numărul de soiuri

Măr
Păr
Gutui
Prun
Corcoduş
Vişin
Piersic
Cireş
Zizifus
Zmeură
Căpşun

19
5
4
8
3
3
3
7
2
2
3

Încercările soiurilor create la instituţiile ştiinţifice naţionale
În anul 1999, instituţiile naţionale de
cercetări au prezentat la încercare 25 soiuri de
plante. Încercările de stat au cuprins 263 soiuri
autohtone din numărul total de 748 soiuri.
Datorită rezultatelor obţinute în anul 1999, 35
Denumirea instituţiei

soiuri create la instituţiile din republică au fost
incluse în Registrul soiurilor de plante al Republicii
Moldova pentru anul 2000.
Soiurile autohtone înregistrate au fost create la 10 instituţii de specialitate din republică:

Numărul de soiuri
prezentate la
încercare în anul
1999

Numărul de soiuri
aflate la încercare
(inclusiv soiuri
omologate)

Numărul de soiuri
înregistrate după
rezultatele
încercărilor din
anul 1999

7
7
2

59
37
16

4
5
3

-

10
9
29

2
10

8

12
7
40

5
1
-

1
25

44
263

5
35

ICCC AŞP “Selecţia”
ICŞPS AŞP “Porumbeni”
Institutul de Genetică al Academiei de Ştiinţe
a Republicii Moldova
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ICŞCT Tutun şi Produse din Tutun
Institutul de Botanică al Academiei de Ştiinţe
a Republicii Moldova
ICŞ pentru Agricultură din Tiraspol
Filiala ICŞPS pentru plante aromatice
Institutul de Cercetări Ştiinţifice, Selecţie şi
Tehnologii pentru Pomicultură
Institutul Naţional al Viei şi Vinului
Total

Încercarea soiurilor de plante la condiţiile de brevetabilitate DUS (distinctivitate,
uniformitate (omogenitate) şi stabilitate)
Republica Moldova, în baza Legii nr. 915XIII din 11 iulie 1996 privind protecţia soiurilor
de plante a aderat la Convenţia internaţională
privind protecţia realizărilor în selecţie (UPOV)
în 28 octombrie 1998 şi a devenit al 38-lea
membru cu drepturi depline.

O dată cu aprobarea legii, fiind determinate funcţiile fiecărui organ ce realizează
protecţia juridică a soiurilor de plante, Comisia
de Stat a purces la implementarea cerinţelor
de încercare a soiurilor la condiţiile de brevetabilitate DUS.
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În lista speciilor de plante ce cad sub incidenţa legii pentru
început au fost incluse următoarele specii:
Porumb:
Zea mays L.;
Floarea soarelui:
Helianthus annuus L.;
Viţă de vie:
Vitis L.;
Prun:
Prunus domestica L.;
Ardei gras:
Capsicum annuum L.;
Ruji de toamnă:
Callistephus chinesis L.;
Cană:
Canna L.;
Crizantemă:
Chrysanthemum L.;
Stânjenel:
Iris L.;
Bujor:
Paeonia L.;
Crin galben:
Hemerocallis L.;
Gladiolă:
Gladiolus L.;
Narcisă:
Narcissus L.;
Vâzdoagă (Crăiţă):
Tragetes L.;
Galitonie:
Galitonia Desne.
Pentru început au fost întreprinse măsuri de a pregăti
specialişti pentru organizarea şi realizarea încercărilor la DUS.
În noiembrie-decembrie ale anului 1997, în cooperare cu
fondul Know-How din Marea Britanie şi Institutul Naţional
de Botanică Agricolă din Cambridge (NIAB), un grup de 14
specialişti de la 5 instituţii din Republica Moldova au desfăşurat
o stagiere de 3 săptămâni la NIAB, unde au luat cunoştinţă
de aspectele de protecţie a soiurilor de plante în Marea
Britanie. Anume aceşti specialişti au devenit promotori ai
instituirii şi exercitării metodelor de încercare la DUS, atât în
instituţiile de cercetări, cât şi în cadrul Comisiei de Stat.
În conformitate cu planurile tematice de încercare a
soiurilor ale Comisiei de Stat, în anul 1998 au fost demarate
şi în anul 1999 au fost continuate experienţele de încercare
la condiţiile de brevetabilitate a soiurilor de plante în baza
cerinţelor Convenţiei internaţionale privind protecţia realizărilor
în selecţie (UPOV):
Cultura

Porumb
Floarea soarelui
Mazăre
Soia
Orz de primăvară
Varză albă
Tomate
Morcov
Ardei gras
Gogoşar
Castravete

Numărul de soiuri

Numărul de indici
analizaţi

21
30
5
5
13
17
28
9
5
4
10

34
20
70
16
29
36
53
36
41
41
49
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S-au iniţiat testări la DUS
pentru anul 2000 la cultura grâului
de toamnă la 45 soiuri şi la cultura
orzului de toamnă la 8 soiuri. De
asemenea vor continua încercările
soiurilor la culturile de câmp de
primăvară. Sperăm ca într-un timp
cât mai redus să finalizăm procesul
de încercare a soiurilor omologate
la DUS, pentru formarea definitivă
a colecţiei de referinţă. Această
sarcină este una din principalele în
procesul de extindere a numărului
de specii ale căror soiuri vor fi
protejate de lege.
La şedinţa a II-a din 23
decembrie 1999 a Consiliului
Naţional pentru Soiurile de Plante
a fost aprobată hotărârea de
extindere a acţiunii Legii privind
protecţia soiurilor de plante asupra
următoarelor specii: măr, păr, gutui,
piersic, cais, cireş, vişin, nuc şi
căpşun.
În Republica Moldova continuă procesul de elaborare a
legislaţiei în domeniu.
Recent a fost pusă în aplicare
Legea despre seminţe, ce va
constitui baza juridică şi economică
de organizare a producerii, controlului calităţii, comercializării şi
utilizării seminţelor de plante şi va
reglementa raporturile juridice
dintre organele de stat, producătorii
şi consumatorii de seminţe.
Implementarea cu succes a
legii nominalizate va înlesni aderarea republicii şi la alte organisme internaţionale, spre
exemplu: FIS, ISTA, OECD etc.
Aceste acţiuni vor permite aplicarea standardelor europene
pertinente, iar sectorul de producere a seminţelor va intra întro fază nouă de dezvoltare.
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DACĂ DORIŢI SĂ VĂ INFORMAŢI,
la Biblioteca AGEPI şi la Biblioteca Republicană
de Informaţie Tehnică (BRIT) vă stau la dispoziţie
Pentru a obţine asistenţa informaţională
necesară în baza Colecţiilor propuse, utilizatorii
urmează să perfecteze o comandă, unde se va
indica:
"
tipul serviciului care este solicitat;
"
subiectul temei de cercetare;
"
perioada de cercetare (ani);
"
ţările ce prezintă interes;
"
limbile preferate pentru documentare
(română, engleză, franceză, germană,
rusă);
"
eventual firmele reprezentative pentru
obiectul cercetării;
"
termenul de executare:
în regim de urgenţă, care este de 1 lună,
în regim curent, care este de 3 luni;
"
modalităţile de plată.

Colecţia naţională de descrieri de
brevete de invenţie (AGEPI, BRIT), ce conţine circa 21 milioane descrieri de brevete de
invenţii din 32 ţări şi 3 organizaţii internaţionale
(OMPI, OEB, OEAB şi OAPI).

Colecţia naţională de mărci protejate
în Republica Moldova (AGEPI), ce include
circa 7000 de înregistrări de marcă.

Colecţia de CD-ROM-uri referitoare
la brevete (AGEPI), ce vă poate furniza
informaţie de la datele bibliografice până la
cererile şi descrierile de brevete de invenţie din
17 ţări şi 4 organizaţii internaţionale (PCT, OEB,
OEAB şi OAPI). Vă atenţionăm că biblioteca
AGEPI eliberează şi reproduceri facsimile ale
acestora.

Colecţia de CD-ROM-uri USAMark
(AGEPI), ce include imaginile mărcilor SUA
înregistrate din 1870. Documentarea poate fi
efectuată după numărul mărcilor. Colecţia oferă
posibilitatea de a rula, printa şi transmite
reproducerile facsimile ale acestora.

Informaţii
suplimentare vă oferim la
tel. 49 - 30 - 16.

Un nou proiect AGEPI:
“Business-idei lansate de inventatori”
Dacă aveţi formulată o idee tehnologică, aţi brevetat
un nou soi de plantă, un hibrid sau o rasă de animale şi,
în continuare, doriţi să le implementaţi în producţie,
adresaţi-vă secţiei Standarde şi Marketing AGEPI
şi ne vom gândi împreună cum să obţineţi
de pe urma invenţiei Dvs. un venit stabil,
contribuind astfel şi la redresarea întregii
noastre economii naţionale.
Vă stăm la dispoziţie şi vă urăm succes!
Telefon pentru relaţii:
44-96-06 (sup. 2-40)
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O lume virtuală _ avantaje reale
Cafenea
INTERNET-AGEPI
Stimaţi utilizatori,

Utilizatorii pot beneficia şi de următoarele
servicii conexe:

Vă invităm să beneficiaţi de oportunităţile
oferite de Internet prin intermediul serviciilor
prestate de AGEPI. Este suficient să păşiţi pragul
sălii noastre special dotate şi orice dificultate
vizavi de interesele Dvs. în sfera dobândirii,
realizării şi protejării drepturilor asupra obiectelor
de proprietate intelectuală sau industrială va fi
depăşită.
A facilita accesul cercetătorilor şi inventatorilor noştri la bazele specializate de date sau
la alte surse utile din domeniul dat (date
bibliografice, rezumate, desene ale invenţiilor,
date referitoare la mărcile internaţionale, legi,
acte normative, standarde etc.) - iată scopul
urmărit de noi.
Inventatorii care au fost premiaţi în cadrul
Expoziţiei INFOINVENT ‘99 cu abonamente
anuale la Internet-AGEPI sunt deja clienţii noştri
plenipotenţiari. Şi, bineînţeles, suntem disponibili
să oferim serviciile noastre publicului larg.
Colaboratorii AGEPI vă stau oricând la
dispoziţie pentru a vă oferi consultaţii cu privire la
accesarea bazelor de date necesare.

#

înscrierea informaţiei pe suport electronic
(CD sau disc flexibil);

#

imprimarea pe hârtie.

Pentru serviciile prestate se percep următoarele taxe, în lei:

Navigarea prin reţeaua Internet (oră) - 10;
Extragerea informaţiei cu volum mai mare
de 5 MB (MB) - 7;

Înscrierea informaţiei pe disc având o capacitate de 1.44 MB (disc) - 1;
Imprimare în format A4 (filă alb/negru, filă
color) - 0,8, respectiv, 10;

Consultaţii cu privire la utilizarea resurselor informaţionale (5 min) - 1,5.

Cafeneaua Internet-AGEPI
este deschisă publicului
de luni până vineri, între

orele 800 - 1630.
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