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VĂ  AŞTEPTĂM
la Institutul de proprietate intelectuală al AGEPI!

Institutul de proprietate intelectuală este fondat în baza Licenţei Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei a
Republicii Moldova din 11 mai 2000.

Planurile şi programele de studii ale Institutului sunt elaborate conform recomandărilor Asociaţiei
Internaţionale pentru Predare şi Cercetare în domeniul Proprietăţii Intelectuale.

Pentru derularea procesului de studii, sunt cooptaţi specialişti cunoscuţi din Republica Moldova,
România, Elveţia, Franţa, Germania etc.

În procesul de studii vor fi utilizate cele mai moderne tehnologii informaţionale şi metodici. Studenţii
vor beneficia de cea mai solidă bază de date din domeniul proprietăţii intelectuale din republică, săli de
calculatoare, Internet etc.

Vă atenţionăm că la Institut sunt admişi:

- absolvenţi ai şcolilor medii în baza unei testări la limba şi literatura română, limbi străine,
matematică;

- absolvenţi ai liceelor în baza unei testări generale;
- absolvenţi ai colegiilor şi instituţiilor de învăţământ superior în baza unui interviu.
Durata învăţământului variază în funcţie de studiile solicitanţilor. Aşadar, vor studia 5 ani absolvenţii

şcolilor medii, cei cu studii liceale 4-5 ani şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior 3-3,5 ani.
Institutul oferă diverse forme de studii: învăţământul de zi, fără frecvenţă şi la distanţă.
Absolvenţii Institutului de proprietate intelectuală vor obţine licenţa de manager în proprietatea

intelectuală.

Managerul este persoana care:

- administrează serviciul de protecţie a proprietăţii intelectuale la întreprinderi şi instituţii având
diverse forme de proprietate,

- elaborează şi implementează strategia inovaţională la întreprinderi, aplică metode şi concepţii
moderne în scopul soluţionării problemelor organizatorice, de gestionare, economice şi juridice
ale întreprinderilor privind inovaţiile şi comercializarea acestora,

- asigură protecţia juridică şi utilizarea obiectelor de proprietate intelectuală.

Titularul licenţei de manager în proprietatea intelectuală este un expert al serviciilor de
protecţie a proprietăţii intelectuale, poate activa ca mandatar autorizat sau consultant în
probleme de proprietate intelectuală:

- în organizaţii şi asociaţii din domeniul dreptului de autor,
- în ministere şi departamente,
- la institutele Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, universităţi, la centre de cercetări
ştiinţifice.

- la centre inovaţionale şi de implementare
- la firme şi întreprinderi cu diverse forme de proprietate.

Perseveraţi şi bucuraţi-vă de succes!

Adresa noastră: str. Andei Doga nr. 24, bloc 1, MD-2024,
Chişinău, Republica Moldova

Telefoane de contact: recepţie: 49 30 16, 44 02 55,
anticameră: 44 02 55,
contabilitate: 44 96 51.

e-mail: office@agepi.md
Web site: www.agepi.md
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Informaţie generală

Buletinul 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.



MD - BOPI 5/2000

6

CI Coasta de Fildeş
CK Insulele Cook
CL Chile
CM Camerun
CN China
CO Columbia
CR Costa Rica
CU Cuba
CV Insulele  Capului Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania
DJ Djibouti
DK Danemarca
DM Dominique
DO Republica  Dominicană
DZ Algeria
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara de Apus
ER Eritrea
ES Spania
E T Etiopia
FI Finlanda
FJ Fiji
FK Insulele Falkland

(Malvine)
FO Insulele Faro
FR Franţa
GA Gabon
GB Regatul Unit
GD Grenada
GE Georgia
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Groenlanda
GM Gambia
GN Guineea
GQ Guineea Ecuatorială
GR Grecia
GS Georgia de Sud şi In-

sulele Sandvici de Sud
GT Guatemala
GW Guineea-Bissau
GY Guiana
HK Hong-Kong
HN Honduras
HR Croaţia
H T Haiti
HU Ungaria
ID Indonezia
IE Irlanda
IL Israel
IN India
IQ Irak
IR Iran

(Republica Islamică)
IS Islanda
I T Italia
JM Jamaica
JO Iordania

WO Organizaţia
Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)

IB Biroul Internaţional
al Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelec
tuală

E P Oficiul European
de Brevete (OEB)

EA Oficiul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)

OA Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

A P Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

EM Oficiul de Armonizare
pe Piaţa Internă (măr-
ci, desene şi modele)

BX Biroul de Mărci Be-
nelux şi Biroul de De-
sene şi Modele Be-
nelux

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

JP Japonia
KE Kenya
KG Kârgâzstan
KH Cambodgia
KI Kiribati
KM Comore (Insule)
KN Saint Kitts şi Nevis
K P Republica Populară

Democrată Coreea
KR Republica Coreea
KW Kuweit
KY Insulele Caimane
KZ Kazahstan
LA Laos
LB Liban
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxembourg
LV Letonia
LY Libia
MA Maroc
MC Monaco
MD Republica Moldova
MG Madagascar
MK Macedonia (fosta

Republică Iugoslavă)
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macao
M P Insulele

Mariana de Nord
MR Mauritania
MS Montserrat
M T Malta
MU Maurice
MV Maldive
M W Malawi
MX Mexic
MY Malaysia
MZ Mozambic
NA Namibia
NE Niger
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Olanda
NO Norvegia
N P Nepal
NR Nauru
NZ Noua Zeelandă
OM Oman
PA Panama
P E Peru
PG Papua-Noua Guinee
P H Filipine
P K Pakistan
P L Polonia
P T Portugalia

P W Palau
P Y Paraguay
QA Qatar
RO România
RU Federaţia Rusă
RW Ruanda
SA Arabia Saudită
SB Insulele Salomon
SC Seychelles
SD Sudan
SE Suedia
SG Singapore
SH Sfânta Elena
SI Slovenia
SK Slovacia
SL Sierra Leone
SM San-Marino
SN Senegal
SO Somalia
SR Suriname
ST 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

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)
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I. Invenţii

Protecţia 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.

The legal protection of inventions is provided on the basis of the Law on Patents for Inven-
tions 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 representa-
tive 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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S CODURILE INID PENTRU IDENTIFI-
CAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE

REFERITOARE LA INVENŢII

(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 publi-

cului cererea de brevet neexaminată
(43) Data publicării hotărârii de acordare a bre-

vetului pe răspunderea solicitantului

(44) Data publicării hotărârii de acordare a bre-
vetului cu examinarea în fond

(45) Data eliberării brevetului
(51) Clasificarea Internaţională a Brevetelor
(54) Titlul invenţiei
(56) Documente din stadiul tehnicii
(57) Rezumatul sau revendicările
(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare

la care prezentul document este divizionar

(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  ţă-
rii, 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. (indica-
rea verbală a documentului, nr. documentului,
codul ţării)

(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor în-
registrate la oficiul de brevete al fostei
U.R.S.S. (nr. documentului, data depozitului,
codul ţării)

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE A BREVETELOR

A  - Necesităţi curente ale vieţii
B  - Tehnici industriale diverse. Transport
C  - Chimie şi metalurgie
D  - Textile şi hârtie
E  - Construcţii fixe
F  - Mecanică. Iluminat. Încălzire. Arma-

ment. Exploziv
G  - Fizică
H  - Electricitate

INID CODES BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING  THE

INVENTIONS

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION  SECTIONS

A  - Human necessities
B  - Performing operations. Transporting
C  - Chemistry. Metallurgy
D  - Textiles. Paper
E  - Fixed constructions
F  - Mechanical engineering. Lighting. Hea

ting. Weapons. Blasting
G  - Physics
H  - Electricity

(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 at the
responsibility of the applicant

(44) Date of making available to the public by
printing of patent granting decision with ex-
amination 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 appli-

cation from which the present patent docu-
ment has disided up

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

(72) Name of inventor, the two - letter code of
the country,  in accordance with WIPO stan-
dard ST.3

(73) Name of the holder, the two - letter code of
the   country, in accordance with WIPO stan-
dard 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. applica-

tion 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 coun-
try)
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ICODURILE 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.

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).

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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B1 – 2 nd level of publication: published patent ap-
plication, examined (is applied in case the
document with  the code A has not been pub-
lished).

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

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

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

F1 – 2 nd level of publication: publication of deci-
sion of granting a patent at the applicant’s re-
sponsibility, without substantial examination
(A not published).

F2 – 2 nd level of publication: publication of deci-
sion of granting a patent at the applicant’s re-
sponsibility, without substantial  examination
(A published).

G1 – 3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, with-
out substantial examination  (F1, F2 not pub-
lished).

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

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

P2 – 3 rd level of publication: plant variety patent
documents (used for publication normally fol-
lowing that of the B - coded document).
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S CODURILE  OMPI  PENTRU
CODIFICAREA TITLURILOR

INFORMAŢIILOR  PUBLICATE  ÎN
BULETINUL OFICIAL  CONFORM

NORMEI  ST. 17

FA1A - cerere retrasă, documentarea şi exami-
narea n-au fost efectuate

FA2A - cerere retrasă, cerere de brevet cu docu-
mentare, fără examinare

FA4A - cerere retrasă, cerere de brevet cu docu-
mentare şi cu examinare

FC2A - respingere, cerere de brevet cu docu-
mentare, fără examinare

FC4A - respingere, cerere de brevet cu docu-
mentare şi cu examinare

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

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

MK2A - expirarea termenului de valabilitate, bre-
vet eliberat cu documentare, fără exa-
minare

MK4A - expirarea termenului de valabilitate, bre-
vet eliberat cu documentare şi cu exa-
minare

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

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

NF2A - revalidarea brevetului eliberat cu docu-
mentare, fără examinare

NF4A - revalidarea brevetului eliberat cu docu-
mentare şi cu examinare

PC2A - cesiune, brevet eliberat cu documentare,
fără examinare

PC4A - cesiune, brevet eliberat cu documentare
şi cu examinare

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

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

WIPO  CODES  FOR  CODING  TITLES
OF  INFORMATION  PUBLISHED  IN  THE

OFFICIAL  JOURNAL  ACCORDING
TO  THE  STANDARD  ST. 17

FA1A - withdrawn, unsearched and unexamined
application

FA2A - withdrawn, searched and unexamined
patent application

FA4A -  withdrawn, searched and examined patent
application

FC2A - rejection of a searched and unexamined
patent application

FC4A - rejection of a searched and examined
patent application

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

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

MK2A - expiration of a granted, searched and
unexamined patent

MK4A - expiration of a granted, searched and ex-
amined patent

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

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

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

NF4A - restoration of a granted, searched and ex-
amined patent

PC2A - cession of a granted, searched and une-
xamined patent

PC4A - cession of a granted, searched and exam-
ined patent

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

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

Publicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului  o protecţie provizorie,
în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie. Descrierile
cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în numărul de faţă se află  în  biblioteca

AGEPI – accesibile publicului – şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.
Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica

Moldova este parte, se publică în limba  engleză în săptămânalul (PCT GAZETTE). Săptămânalul,
editat pe suport electronic, include datele bibliografice, rezumatul şi desenele, dacă este cazul.
Săptămânalul este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului. Descrierile cererilor internaţionale
de brevet de invenţie ale căror rezumate sunt publicate în PCT GAZETTE se află în biblioteca AGEPI,
accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.

Datele privind depozitele de brevete eurasiatice înregistrate conform Convenţiei privind brevetul
eurasiatic la care Republica Moldova este parte, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului Eurasiatic
de Brevete (Бюллетень Евразийского Патентного Ведомства). Buletinul include datele
bibliografice, rezumatul şi desenele, dacă este cazul. Buletinul este expus de asemenea  în biblioteca
AGEPI, accesibil publicului. Descrierile cererilor şi ale brevetelor de invenţie eurasiatice se află la
biblioteca AGEPI.

Publication 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. Descrip-
tions 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 Offi-
cial 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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S (21) 98-0186 (13) A
(51) B 01 D 63/06
(22) 1997.10.31
(31) 2746/96
(32) 1996.11.07
(33) CH
(85) 1998.08.03
(86) PCT/CH97/00414, 1997.10.31
(87) WO 98/19778, 1998.05.14
(71) BUCHER-GUYER AG, CH
(72) HARTMANN, Eduard, CH
(74) Babak Alexandr
(54) Modul de membrană pentru separatoare

cu membrană, domeniu de utilizare şi
procedeu de fabricare a lui

(57) Invenţia se referă la dispozitivele de separare,
în special la un modul de membrană pentru
separatoare, cu una sau mai multe membrane
tubulare, şi poate fi utilizată la separarea
amestecurilor de pastă.
Modulul conţine membrane tubulare  înfă-
şurate ca  spirele ce formează o bobină. În
felul acesta se majorează suprafaţa totală a
membranei la unitate de volum, se simplifică
procesul de montare şi se ameliorează
condiţiile de prelucrare a amestecurilor de
pastă cu un conţinut ridicat de substanţe
uscate.

Revendicări: 50
Figuri: 28

*

*     *

(54) Membrane module for the membrane
separators, utilization field and process
for manufacturing thereof

(57) The invention refers to the separating devices,
particularly, to the membrane module for
separators with at least one or more tubular
membranes and may be used for pasty mix-
tures separation.
The module contains tubular  membranes
reeled up in the form of  wraps and making
up a coil. In that way, the membrane total
surface per  volume unity is increasing, the
mounting process is simplified and  the con-
ditions of processing the pasty mixtures pos-
sessing a high dry materials content are im-
proving.

Claims: 50
Fig.: 28

(21) 98-0160 (13) A
(51) B 01 F 11/02
(22) 1998.07.28
(71) Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de

Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Dumitraş Petru, MD; Paukov Iurie, MD;

Bologa Mircea, MD
(54) Instalaţie de amestecare cu cavitaţie

mixtă
(57) Invenţia se referă la utilajele de amestecare,

şi poate fi utilizată în industria chimică şi
textilă la prepararea coloranţilor, de asemenea
în industria alimentară la omogenizarea
sucurilor etc.
Instalaţia conţine un vas de amestecare (1)
în care este instalat un bloc ultrasonor (4). La
vas (1), prin conducte, este racordat un aparat
de cavitaţie hidrodinamică (3) şi o pompă de
recirculare (2). Aparatul (3) conţine o cameră
conică (5) în care este instalat cu posibi-
litatea deplasării axiale un con (6) şi cavi-
tatorii cilindrici (7). La un capăt al camerei
conice (5) este cuplată o cameră cilindrică
cu filtru (8).
Rezultatul tehnic constă în intensificarea
procesului de amestecare.

Revendicări: 4
Figuri: 1

*

*     *

(54) Mixing plant with mixed cavitation
(57) The invention refers to the mixing devices

and may be used in the chemical and textile
industries for dyes production as well as in
the food industry for juices homogenization
and others.
The plant contains a mixing tank (1) with an
ultrasonic unity (4) placed therein. The hy-
drodynamic cavitation apparatus (3) and the
recycling pump (2) are connected to the tank
(1) through the pipelines. The apparatus (3)
contains a conic chamber (5) into which there
are installed the cone (6) and the cylindrical
cavitators (7) having the rotation possibility.
The cylindrical chamber  with the filter (8)
is fixed to the conic chamber face (5).
The technical result consists in the mixing
process intensification.

Claims: 4
Fig.: 1
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I(21) 98-0160 (13) A

(21) 97-0291 (13) A
(51) B 65 D 19/00, 19/02
(22) 1997.11.06
(71) "TUTUN-CTC" S.A., MD
(72) Panfil Gheorghe, MD; Roşior Petru, MD;

Şpitiuc Alexandr, MD
(54) Container pentru transportarea şi

depozitarea etichetelor de ţigări
(57) Invenţia se referă la industria tutunului şi este

destinată transportării şi păstrării etichetelor
de ţigări în containere cu destinaţie specială.
Containerul este executat de tip închis cu o
bază dreptunghiulară şi uşiţe, în partea de jos
a căruia sunt fixate picioruşe de sprijin în
formă de pană cu unghiul de înclinare de 45°,
iar în partea de sus a containerului sunt
amplasate proeminenţe cu adâncituri în formă
de pană.
Revendicări: 2
Figuri: 3

*

*     *

(54) Container for transportation and storage
of cigarettes tags

(57) The invention refers to the tobacco industry
and is destined for transportation and stor-
age of cigarettes tags into the containers with
special destination.
The executed container of closed type with

a rectilinear base and doors in the lower part
of which there are installed wedge-shaped
supporting legs having an inclination angle of
45° and in the container upper part there are
made bulges with the wedge-shaped re-
cesses.

Claims: 2
Fig.: 3

(21) 98-0213 (13) A
(51) C 10 G 15/00
(22) 1998.10.20
(71) Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de

Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Beril Ion, MD; Bologa Mircea, MD; Cernat

Elena, MD
(54) Dispozitiv pentru purificarea lichidelor

dielectrice
(57) Invenţia se referă la dispozitivele pentru

purificarea lichidelor dielectrice, în particular,
pentru separarea impurităţilor mecanice  din
uleiurile  vegetale şi poate fi utilizată în indus-
tria de purificare a grăsimilor şi uleiurilor, de
prelucrare a ţiţeiurilor  şi industria
electrotehnică.
Dispozitivul conţine o cameră din material di-
electric  cu ştuţuri  de admisiune şi evacuare,
divizată  în secţii prin şicane dielectrice,
electrozi - ace de tensiune înaltă şi electrozi -
plăci legate la pământ.
În partea superioară  a şicanelor dielectrice,
simetric  faţă de centrul lor, sunt executate
orificii cu raportul distanţei l1  dintre centrele
orificiilor la lungimea secţiei l

2
 egal cu 1/2.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Apparatus for  dielectric liquids purifica-
tion

(57) The invention refers to apparatuses for di-
electric liquids purification, in particular, for
separation of mechanical impurities from veg-
etable oils and may be used in the oil-and-
fat, petroleum and electrochemical industries.
The apparatus contains a chamber of the di-
electric material with inlet and outlet connec-
tions, divided into sections by dielectric par-
titions, needle high-voltage electrodes and
earth plate electrodes.
In the upper part of the dielectric partitions



MD - BOPI 5/2000

14

P
A

T
E

N
T

S symmetrically to the middle thereof  are made
holes having the relation between their cen-
ters l

1
 to the section length l

2 
equal to 1/2.

Claims: 1
Fig.: 2

(21) 98-0198 (13) A
(51) C 25 D 5/00
(22) 1998.06.15
(71) Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de

Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Beril Ion, MD; Bologa Mircea, MD; Cernat

Elena, MD
(54) Dispozitiv pentru purificarea lichidelor

dielectrice
(57) Invenţia se referă la dispozitivele pentru

purificarea  lichidelor dielectrice şi poate fi
utilizată în industria de prelucrare a grăsimilor
şi uleiurilor, de prelucrare a ţiţeiurilor şi
electrotehnică.
Dispozitivul pentru purificarea lichidelor
dielectrice conţine o cameră din material di-
electric  cu ştuţuri de admisiune şi evacuare
a lichidelor, divizată  în secţii prin şicane
dielectrice, electrozi - ace de tensiune înaltă
şi electrozi - plăci legate la pământ. În partea
centrală a şicanelor dielectrice sunt amplasate
secţii verticale.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Apparatus for dielectric liquids purifica-
tion

(57) The invention refers to the apparatuses for
dielectric liquids purification and may be uti-
lized in the oil-and fat, petroleum processing
industries and in the electrical engineering.
The apparatus consists of a chamber, manu-
factured of the dielectric material with cou-
plings for feeding and removing  liquids and
divided into sections by  dielectric partitions,
electrodes in the form of  high voltage
needles and in the form of  earth plates. In
the central part of the dielectric partitions are
placed vertical sections.

Claims: 1
Fig.: 2

(21) 98-0200 (13) A
(51) E 04 B 2/86, 1/12
(22) 1997.02.28
(31) 2,170,681
(32) 1996.02.29
(33) CA
(85) 1998.08.26
(86) PCT/CA97/00135, 1997.02.28
(87) WO 97/32095, 1997.09.04
(71) ROYAL BUILDING SYSTEMS (CDN) LIM-

ITED, CA
(72) DE ZEN, Vittorio, CA
(74) Babak Alexandr
(54) Perete izolant şi componente pentru

acesta
(57) Invenţia se referă la construcţii, şi anume la

pereţi pentru locuinţe sau la componente
pentru aceştia.
Structura peretelui izolant este formată cu
extruziuni termoplastice tubulare verticale
unite într-un rând de compartimente pentru
umplerea cu beton, care sunt aranjate pe
lungimea peretelui, şi un rând de com-
partimente care conţin material izolant şi
sunt aranjate de asemenea pe lungimea
peretelui. Materialul izolant din com-
partimentele menţionate se află în stare de
blocare a transferului de căldură prin
perete.

Revendicări: 17
Figuri: 19

*

*     *

(54) Insulation wall and components therefor
(57) The invention refers to the construction, es-

pecially to the building walls or for compo-
nents thereof.
The insulation wall structure is formed with
thermoplastic tubular vertical extrusions
connected in a compartments raw for fill-
ing with the concrete, which are arranged
according to the wall length and a compart-
ments  raw which contain the insulation
material and are also arranged according to
the wall length. The insulation material of
the mentioned compartments is in the posi-
tion of blocking the transfer of heat through
the wall.

Claims: 17
Fig.: 19
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Brevete de invenţie acordate

Orice persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la AGEPI revocarea în
tot sau în parte a hotărârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la 31 mai
2000 pentru neîndeplinirea cel puţin a uneia din condiţiile prevăzute de art. 4-7 din Legea nr.

461/1995 privind brevetele de invenţie.

Any interested person is entitled to file with the AGEPI a reasoned declaration of opposi-
tion in written form to any decision to grant a patent within six months following the
May 31, 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.



MD - BOPI 5/2000

16

P
A

T
E

N
T

S (11) 1462 (13) F1
(51) A 01 C 1/00; A 01 N 31/00
(21) 99-0042
(22) 1999.01.27
(71)(73) Institutul de Genetică al Academiei de

Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Coreţchi Liuba, MD; Chintea Pavel, MD;

Bobeică Valentin, MD; Goreanu Gheorghe,
MD

(54) Metodă de protecţie a soiei contra
atacului putregaiului de rădăcină fu-
zariotic

(57) Invenţia se referă la agricultură şi poate fi
utilizată la protecţia soiei contra putregaiului
de rădăcină fuzariotic.
Esenţa invenţiei constă în tratarea seminţelor
înainte de semănat cu soluţia apoasă a
compusului biologic activ triozida (25R)-
spirost-5-en-3β,27-diol-27-O-(3-hidroxi-3-
metilglutaroilului) în concentraţie de 0,001-
0,01%.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
sporirea productivităţii soiei.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of soy protection against the root
fusariose rot affection

(57) The invention refers to the agriculture and
may be utilized for soy protecting against the
root fusariose rot affection.
Summary of the invention consists in the
presawing seed treatment with the water
solution of the biologically active material
triosid (25R)-spirost-5-en-3β,27-diol-27-O-
(3-hydroxy-3-methylglutaroyl) in concentra-
tion of 0,001-0,01%.
The technical result of the invention consists
in increasing the soy productivity.

Claims: 1

(11) 1463 (13) F1
(51) A 01 G 7/00; A 01 H 1/00
(21) 98-0185
(22) 1998.07.21
(71)(73) Institutul de Fiziologie a Plantelor al

Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova,
MD

(72) Balaur Nicolae, MD; Crivov Ludmila, MD;
Şceglov Larisa, MD; Borodin Eugenia, MD

(54) Metodă de diagnosticare a rezistenţei
plantelor de porumb la secetă

(57) Invenţia se referă la agricultură şi poate fi
utilizată în fitotehnie pentru diagnosticarea
rezistenţei liniilor şi hibrizilor de porumb la
secetă.
Esenţa invenţiei constă în germinarea
seminţelor în soluţie apoasă de zaharoză şi
aprecierea rezistenţei lor la secetă prin
determinarea energiei totale eliberate în
procesul de respiraţie a seminţelor, mai
rezistente fiind apreciate acele plante la care
diferenţa dintre energia totală eliberată de
seminţele germinate în condiţiile optime şi în
condiţii de secetă fiziologică este mai mică.
Rezultatul tehnic al invenţiei este stabilirea
tipului de metabolism al seminţelor.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of diagnostics of maize plants
drought resistance

(57) The invention refers to the agriculture and can
be used in plant-growing for diagnosis of
maize lines and hybrids drought resistance.
Summary of the invention consists in germi-
nation of seeds in the saccharose water so-
lution and evaluation of drought resistance
thereof by determination of general power
secreted during seeds breathing, the more
resistant plants being considered those to
which the difference between the general
power quantity secreted by the germinated
seeds in the optimal conditions and in the
physiologic drought conditions is the least.
The technical result consists in revealing the
seeds metabolism type.

Claims: 1

(11) 1464 (13) F1
(51) A 01 G 7/00
(21) 99-0097
(22) 1999.02.16
(71)(73) Institutul de Genetică al Academiei de

Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Maslobrod Sergiu, MD; Şabala Sergiu, MD
(54) Metodă de evaluare a rezistenţei plan-

telor la desimea mare a semănăturii
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la

selecţia culturilor agricole şi poate fi utilizată
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rezistente la desimea mare a semănăturii.
Esenţa metodei constă în cultivarea plantelor
în condiţii de desime mare a semănăturii cu
indicele frunzişului de 8...12 m2/m2, selectarea
probelor de frunze, expunerea lor la iluminare
periodică, măsurarea oscilaţiilor potenţialului
bioelectric al frunzelor şi evaluarea rezistenţei
plantelor la desimea mare a semănăturii după
valoarea raportului dintre amplitudinea
oscilaţiilor potenţialului bioelectric al probelor
testate şi valoarea acestui indice pentru soiul
standard, totodată la valorile raportului de
1,0...0,8 plantele sunt evaluate ca având
rezistenţă mare, la valorile de 0,8...0,4 ca
având rezistenţă medie, iar la valori mai mici
de 0,4 ca nerezistente.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
simplificarea metodei şi creşterea produc-
tivităţii muncii de 10...15 ori.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of evaluation of plant resistance
to sowing thickness

(57) The invention relates to the agriculture, in par-
ticular, to the selection of farm crops and can
be used for the creation of new lines, variet-
ies and hybrids resistant to sowing thickness.
Summary of the invention consists in plant
cultivation in the conditions of thickness with
a leaf index of 8…12 m2/m2, selection of leaf
probes and exposure thereof to periodical il-
lumination, oscillation measurement of the
leaves bioelectric potential and evaluation of
plant resistance to the sowing thickness ac-
cording to the ratio value between the oscil-
lation amplitude of the bioelectric potential of
the tested probes and the value of this index
for the standard variety, for the ratio values
of 1,0…0,8 the plants are evaluated with that
as high-resistant, for the values of 0,8…0,4
as middle-resistant and for the values of at
least 0,4 as nonresistant.
The technical result of the invention consists
in the method simplification and labour pro-
ductivity increase with 10…15 times.

Claims: 1

(11) 1465 (13) F1
(51) A 01 G 23/04
(21) 98-0223
(22) 1998.11.18
(71)(73) Institutul de Botanică al Academiei de

Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Ciubotaru Alexandru, MD
(54) Container pentru transplantarea copa-

cilor mari cu bulgăre de pământ
(57) Invenţia se referă la gospodăria silvică, anume

la dispozitive pentru transplantarea copacilor
mari cu bulgăre de pământ şi poate fi folosită
la înverzirea oraşelor, aşezămintelor rurale şi
sectoarelor particulare.
Containerul pentru transplantarea copacilor
mari cu bulgăre de pământ, care include pereţi
trapezoidali uniţi între ei şi cuţite fixate de
marginile lor de jos, este executat în formă
octagonală, constând din două părţi, fiecare
din ele conţinând patru pereţi uniţi rigid, două
cuţite de formă semicirculară fixate rigid de
pereţii marginali şi două cuţite triunghiulare
fixate articulat de pereţii centrali, de suprafaţa
fiecăruia fiind fixată articulat o bară, capătul
liber al căreia este înzestrat cu un dispozitiv
de fixare şi este scos în afară prin orificiul
executat la mijlocul peretelui, pe suprafaţa
exterioară a căruia este fixat un suport trans-
versal. Pe marginile laterale ale pereţilor
marginali ai părţilor containerului sunt fixate
elemente de cuplare, iar pe marginile de sus
ale pereţilor sunt executate urechiuşe simple
şi duble. În afară de aceasta, containerul este
înzestrat cu două capace amplasate pe partea
lui superioară.
Rezultatul tehnic constă în demontarea rapidă
a containerului.

Revendicări: 2
Figuri: 3

*

*     *

(54) Container for transplantation of big trees
with clods

(57) The invention relates to the forestry, namely
to the devices for transplantation of big trees
with clods and can be used for the planting
of trees and shrubs in towns, country-sides
and individual lots.
The container for transplantation of big trees
with clods, including trapezoidal walls, joined
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edges, is made octahedral and consists of two
parts, each of them containing four walls rig-
idly joined, two semicircular knives rigidly
fixed to the marginal walls and two triangu-
lar knives articulately fixed to the central
walls, to the surface of each of them being
articulately fixed a tie-rod, the free end of
which is provided with a fixing device and
taken out through the opening made in the
middle of the wall, on the external surface of
which is fixed a transversal support. On the
lateral edges of the container parts marginal
walls are fixed coupling elements and on the
upper edges of the walls are made simple and
double ears. Furthermore, the container is
provided with two covers placed on the up-
per part thereof.
The technical result consists in the rapid dis-
mantling of the container.

Claims: 2
Fig.: 3

(11) 1466 (13) F1
(51) A 01 G 23/04
(21) 98-0224
(22) 1998.11.18
(71)(73) Institutul de Botanică al Academiei de

Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Ciubotaru Alexandru, MD
(54) Procedeu de ambalare a bulgărelui de

pământ cu un copac mare în container
demontabil

(57) Invenţia se referă la silvicultură, şi anume la
procedee de ambalare a bulgărelui de pământ
cu un copac mare în container pentru
transplantarea copacilor mari.
Procedeul de ambalare a bulgărelui de pământ
cu un copac mare în container demontabil
include amplasarea părţilor containerului în
canalul săpat anterior în jurul copacului,
strângerea lor cu tăierea rădăcinii copacului
cu cuţitele containerului şi formarea conco-
mitentă a bulgărelui de pământ, precum şi
fixarea părţilor strânse ale containerului.
Strângerea părţilor containerului se efectuează
cu ajutorul cilindrului hidraulic, tija căruia este
unită cu un odgon, care încercuieşte jos părţile
containerului.
Rezultatul tehnic constă în sporirea efortului
de strângere a părţilor containerului în jurul

bulgărelui de pământ cu sistemul radicular al
copacului mare.

Revendicări: 1
Figuri: 4

*

*     *

(54) Process for packing a clod with a big tree
into a dismountable container

(57) The invention relates to the forestry, namely
to the processes for packing a clod with a big
tree into the container for the transplantation
of big trees.
The process for packing a clod with a big tree
into a dismountable container includes place-
ment of the container parts into the prelimi-
narily digged up trench around the tree, tight-
ening thereof with the simultaneous tree root
cutting with the container knives and clod for-
mation, as well as fixation of the container
tightened parts. The container parts tighten-
ing is carried out by means of the hydraulic
cylinder, the rod of which is joined with the
rope encircling from below the container parts.
The technical result consists in increasing the
tightening force of the container parts around
the clod with the root system of the big tree.

Claims: 1
Fig.: 4

(11) 1467 (13) B2
(51) A 01 N 37/46, 43/08
(21) 97-0014
(22) 1995.06.30
(31) 2207/94-1; 3895/94-9
(32) 1994.07.11; 1994.12.22
(33) CH
(85) 1997.01.03
(86) PCT/EP95/02544, 1995. 06.30
(87) WO 96/01559, 1996.01.25
(71)(73) NOVARTIS AG, CH
(72) NUNINGER, Cosima, FR/FR; GOGGIN,

John, Edward, Nicholas, GB/CH; SOZZI, Dino,
CH/CO; ELLGEHAUSEN, Holm, CH/CH

(74) Sokolova Sofia
(54) Procedeu de combatere şi prevenire a

infestării cu oomicete a plantelor
(57) Invenţia se referă la un procedeu de com-

batere şi prevenire a infestării cu oomicete a
plantelor.
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cu o compoziţie fungicidă, care include un in-
gredient activ în cantitate eficientă şi um-
plutură inertă, totodată în calitate de ingredi-
ent activ se aplică metalaxil conţinând peste
70% mas. R-enantiomer de metalaxil, care
posedă proprietăţi de biodegradare.
Rezultatul tehnic constă în îmbunătăţirea
caracteristicilor fitosanitare ale compoziţiilor
fungicide propuse.     

Revendicări: 5
Figuri: 2

*

*     *

(54) Method of controlling and preventing of
plant infestation with oomycetes

(57) The invention relates to the method of con-
trolling and preventing of plant infestation
with oomycetes.
Summary of the invention consists in the
plant treatment with a fungicidal composition
which includes an active ingredient in an ef-
fective content and an inert filler, as an ac-
tive ingredient is used metalaxyl comprising
more than 70 mass per cent of the R-
metalaxyl enantiomer possessing biodestruc-
tive properties.
The technical result consists in improving the
phytosanitary characteristics of the proposed
fungicidal compositions.

Claims: 5
Fig.: 2

(11) 1468 (13) F1
(51) A 61 C 19/04, 19/05
(21) 99-0090
(22) 1999.03.12
(71)(72)(73) Oineagră Vasile, MD
(54) Ocluzometru
(57) Invenţia se referă la stomatologie, în special

la dispozitivele de determinare a dimensiunii
verticale de ocluzie şi este destinată stabilirii
relaţiilor intermaxilare la edentatul parţial, în
cazul lipsei dinţilor antagonişti şi la edentatul
total.
Ocluzometrul propus este alcătuit din două
şine cu cremaliere asamblate la un suport cu
posibilitatea deplasării liniare prin intermediul
unor angrenaje cu cremalieră; fiecare şină

este dotată cu scară liniară gradată, indicator
şi element de fixare a poziţiei indicatorului,
elementele de fixare fiind executate sub forma
unor opritori arcuite, poziţionate în suport cu
posibilitatea angrenării cu dinţii cremalierelor
şinelor şi acţionate cu ajutorul pârghiilor de
rotaţie pe suprafeţele înclinate ale unor gulere
cilindrice de ghidare. La capetele suportului
sunt situate două roţi de mână pentru
acţionarea manuală a angrenajelor, roţile fiind
dotate cu scări gradate circulare sub formă
de verniere ale scărilor gradate liniare.
Suportul este echipat cu un reazem fixat rigid
la el, care este executat sub forma profilului
bărbiei şi dotat cu un dispozitiv pneumatic de
fixare a bărbiei, constituit dintr-o cameră
ermetică care acoperă reazemul, cuplată la o
pară elastică.
Rezultatul tehnic constă în creşterea preciziei
de determinare a dimensiunii verticale de
ocluzie din contul fixării stabile a mandibulei
şi posibilităţii determinării acestei dimensiuni
prin câteva metode concomitent.

Revendicări: 1
Figuri: 3

*

*     *

(54) Occlusometer
(57) The invention relates to the stomatology, in

particular, to the devices for the occlusion
vertical dimension determination and is pro-
vided for establishing the intermaxillary re-
lations in the partial or total edentia and in the
antagonists edentia.
The proposed occlusometer comprises two
racks assembled to a support with the pos-
sibility of linear displacement by means of
some rack gearings; each rack is provided
with a linear calibrated scale, indicator and
fixing element of the indicator position, the
fixing elements being made in the form of
spring-loaded locks installed into the support
with the possibility of engagement with the
rack teeth and set in motion by means of
rotary levers on the inclined surfaces of the
cylindrical guides of the collars. On the sup-
port ends are installed two flywheels for the
manual setting in motion of the gearings,
provided with circular calibrated scales in the
form of verniers of the linear calibrated scale.
The support also contains a rigidly fixed
bearer, made under the form of the chin pro-
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chin fixation, including a hermetic chamber
which covers the bearer, coupled with an
elastic pear.
The technical result consists in increasing the
determination precision of the occlusion ver-
tical dimension at the expense of the man-
dible stable fixation and in the possibility of
determining this dimension simultaneously by
several methods.

Claims: 1
Fig.: 3

(11) 1469 (13) F1
(51) A 61 H 39/08; A 61 K 31/13, 45/06; A 61 P

1/00
(21) 99-0059
(22) 1999.02.10
(71)(73) Universitatea de Stat de Medicină şi

Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Repub-
lica Moldova, MD; Spitalul Clinic de Orto-
pedie şi Traumatologie al Ministerului
Sănătăţii al Republicii Moldova, MD

(72) Taran Anatolie, MD; Rafulea Vitalie, MD
(54) Metodă de tratament al şocului com-

bustional
(57) Invenţia se referă la medicină şi anume la

chirurgie şi traumatologie.
Metoda propusă include restabilirea funcţiei
organelor interne, efectuarea şedinţelor de
acupunctură şi administrarea peste 8...12 ore
după arsură a 0,02 g sol. quamatel de 2...3
ori pe zi intravenos şi 0,15…0,3 g roxatidin
de 2 ori pe zi per os.
Rezultatul constă în protecţia mucoasei
gastrice şi reducerea sindromului de durere.

Revendicări: 3

*

*     *

(54) Method of treatment of the burn shock
(57) The invention relates to the medicine, namely

to the surgery and traumatology.
The proposed method includes restoration of
the internal organs function, carrying out of
acupuncture seances and the intravenous ad-
ministration in 8…12 hours after the burn of
0,02 g of quamatel solution 2…3 times a day
and 0,15…0,3 g of roxatidin 2 times a day
per os.

The result consists in the gastric mucosa pro-
tection and reduction of pain syndrome.

Claims: 3

(11) 1470 (13) F1
(51) A 61 K 31/00; A 61 M 5/00
(21) 99-0184
(22) 1999.06.24
(71)(73) Universitatea de Stat de Medicină şi

Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Repub-
lica Moldova, MD

(72) Talda Iuliana, MD; Eţco Ludmila, MD; Roşca
Petru, MD; Djugostran Valerii, MD

(54) Metodă de tratament al pielonefritei de
gestaţie

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
obstetrică şi este destinată tratamentului
pielonefritelor gestaţionale.
Metoda propusă include aplicarea pe treimea
inferioară a coapsei a unui manşon conectat
la un dispozitiv de creare a presiunii, crearea
unei presiuni de 40 mm ai coloanei de mercur
şi administrarea ulterioară a antibioticului în
gambă subcutanat o dată în 24 ore în decurs
de 4…5 zile.
Rezultatul invenţiei constă în acţiunea
limfotropă prelungită a antibioticului.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of treatment of the gestational
pyelonephritis

(57) The invention relates to the medicine, in par-
ticular to the obstetrics and is provided for
treatment of gestational pyelonephritis.
The proposed method includes application on
the thigh lower third of a cuff connected to
a device for pressure creation, creation of a
pressure of 40 mm of the mercury column
and the subsequent subcutaneous adminis-
tration of the antibiotic into the shank once
in 24 hours during 4…5 days.
The result of the invention consists in the
lymphotropic prolonged action of the antibi-
otic.

Claims: 1
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I(11) 1471 (13)

(51) A 61 K 31/05, 31/12; A 61 P 31/04, 31/10;
C 07 C 46/10 // (A 61 K 31/05; 31:19)

(21) a 2000 0026
(22) 2000.01.14
(71)(73) Întreprinderea mixtă moldo-franco-română

“EUROFARM” SRL, MD
(72) Rusu Vasile, MD; Timco Grigore, MD;

Casian Igor, MD; Casian Ana, MD;
Cheptanaru Zinaida, MD; Valica Vladimir,
MD; Gavriluţa Vadim, MD; Ghicavâi Victor,
MD; Prisacari Viorel, MD

(54) Remediu medicamentos antibacterian şi
antimicotic

(57) Invenţia se referă la farmaceutică, în particu-
lar, la remedii stabile cu acţiune bactericidă şi
fungicidă la aplicare externă.
Esenţa invenţiei constă în aceea că soluţia
alcoolică de juglon (5-hidroxi-1,4-nafto-
chinonă) suplimentar conţine hidroxiacizi
organici polibazici acceptabili farmaceutic, de
exemplu, acid citric, malic sau tartric în
următorul raport de componente, % mas.:
juglon 0,18...0,22
hidroxiacid organic polibazic 0,20...1,50
alcool etilic restul.
Prezenţa în soluţia alcoolică a hidroxiacidului
polibazic în cantităţile indicate asigură o
stabilitate sporită la păstrare (1,5...2,0 ani) cu
menţinerea activităţii farmacologice a formei
gata de preparat, indiferent de apa utilizată
pentru diluţie, datorită capacităţii tipului dat
de acizi de a complexa puternic cu ionii
metalelor alcalino-teroase prezenţi în apa
nedistilată.

Revendicări: 2

*

*     *

(54) Antibacterial and antifungal medicinal
agent

(57) The invention relates to the pharmaceutics,
in particular to the stable agents with fungi-
cidal and bactericidal action at the internal ap-
plication thereof.
Summary of the invention consists in the fact
that the juglone (5-hydroxy-1,4-naphtho-
quinone) alcoholic solution additionally con-
tains pharmaceutically acceptable polybasic
organic hydroxyacids, for example, citric,
malic or tartaric acid with the following com-
ponent ratio, mass %:
juglone 0,18…0,22

polybasic organic hydroxyacid       0,20…1,50
ethyl alcohol the rest.
The presence of the polybasic hydroxyacid
into the alcoholic solution in the indicated
contents ensures a higher stability in storage
(1,5…2,0 years) with the maintenance of the
pharmacologic activity of the agent finished
form, notwithstanding the water used for
dilution, owing to the capacity of the given
acids type to strongly complex with the al-
kali-earth metals ions present into the
undistilled water.

Claims: 2

(11) 1472 (13) F2
(51) A 61 K 31/44, 9/50; A 61 P 1/00
(21) 96-0332
(22) 1993.06.16
(31) 92/07249
(32) 1992.06.16
(33) FR
(62) 96-0332, 1993.06.16
(85) 1996.09.18
(86) PCT/FR93/00582, 1993.06.16
(87) WO 93/25204, 1993.12.23
(71)(73) ETHYPHARM, ES
(72) DEBREGEAS, Patrice, FR; LEDUC, Gerard,

FR
(74) Babak Alexandr
(54) Microgranule de omeprazol gastro-

rezistente şi procedeu de obţinere a lor
(57) Invenţia se referă la medicină şi anume la

farmacologie.
Esenţa invenţiei constă în aceea că micro-
granulele de omeprazol conţin miez neutru,
constituit din zahăr şi amidon, strat activ de
omeprazol combinat cu manitol şi înveliş
polimeric gastro-rezistent, totodată raportul
omeprazolului şi manitolului în stratul activ
constituie 1:1.
Procedeul solicitat de obţinere a micro-
granulelor de omeprazol include amestecarea
omeprazolului şi manitolului în prezenţa unui
liant coloidal polimeric, aplicarea amestecului
obţinut pe miezurile neutre şi aplicarea
ulterioară a stratului de polimer gastro-
rezistent, după care fulgii obţinuţi se extrag,
se usucă şi se calibrează. Aplicarea ome-
prazolului şi manitolului pe miezul neutru se
realizează în stare uscată cu ajutorul unei soluţii
liante polimerice de tipul hidroxipropilme-



MD - BOPI 5/2000

22

P
A

T
E

N
T

S tilcelulozei cu o viscozitate înaltă în amestecul
din 80% mas. etanol şi 20% mas. apă.
Rezultatul este ameliorarea stabilităţii stratului
activ.

Revendicări: 9

*

*     *

(54) Gastro-resistant omeprazol microgra-
nules and process for production thereof

(57) The invention relates to the medicine, namely
to the pharmacology.
Summary of the invention consists in the fact
that the omeprazol microgranules comprise
a neutral core consisting of sugar and starch,
an active layer comprising omeprazol in com-
bination with mannitol as well as a polymeric
gastro-resistant coating, the omeprazoland
mannitol ratio in the active layer being equal
to 1:1.
The claimed process for production of
omeprazol microgranules includes mixing of
omeprazol and mannitol in the presence of a
colloidal polymeric binder, application of the
obtained mixture on the neutral cores and the
subsequent superposition of the polymeric
gastro-resistant layer, after what the obtained
flakes are extracted, dried and calibrated. The
omeprazol and mannitol application on the
neutral core is realized in a dry state by
means of a polymeric binder solution of the
hydroxypropylmethylcellulose type of a high
viscosity in the 80% mass ethanol and 20%
mass water mixture.
The result consists in increasing the active
layer stability.

Claims: 9

(11) 1473 (13) F2
(51) A 61 K 31/705; A 61 P 31/22; C 07 J 71/00
(21) 98-0129
(22) 1998.06.02
(71)(73) 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

(54) Remediu antiherpetic
(57) Invenţia se referă la virusologia medicală, şi

anume la remediile antiherpetice.
Esenţa invenţiei constă în aplicarea toma-

tozidului (5α-furostan-3β,22,26-triol-3-[O-
β-D-glucopiranozil(1→2)-β-D-gluco-
piranozil(1→4)-β-D-galactopiranozil]-26-O-
β-D-glucopiranozid) în calitate de remediu
antiherpetic.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Antiherpetic remedy
(57) The invention relates to the medicinal virol-

ogy, namely to the antiherpetic remedies.
Summary of the invention consists in the ap-
plication of tomatozid (5α-furostan-3β, 22,
26-triol-3-[O-β-D-glucopyranosyl(1→2)-β-
D-glucopyranosyl (1→4)-β-D-galactopy-
ranosyl]-26-O-β-D-glucopyranoside) as an
antiherpetic remedy.

Claims: 1

(11) 1474 (13) F1
(51) A 61 K 35/14, 39/39
(21) 99-0076
(22) 1999.02.26
(71)(73) Universitatea de Stat de Medicină şi

Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Repub-
lica Moldova, MD; Institutul de Cercetări
Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii
Mamei şi Copilului al Ministerului Sănătăţii al
Republicii Moldova, MD

(72) Eţco Ludmila, MD; Şroit Isaac, MD; Carlaţan
Maria, MD; Camâş Elena, MD

(54) Metodă de tratament al endometritei
puerperale

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
obstetrică şi este destinată tratamentului
endometritei puerperale.
Metoda propusă constă în introducerea unei
suspensii de cultură de celule mononucleare,
obţinute din sângele recipientei, paracervical
la 3…6 zile ale perioadei de lăuzie de 1…3
ori în doză de 2 ml în combinare cu admi-
nistrarea preparatelor uterotonice.
Rezultatul invenţiei constă în acţiunea de
imunostimulare, reducerea intoxicaţiei
endogene şi a surmenajului medicamentos
asupra organismului matern.

Revendicări: 1

*

*     *
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I(54) Method of treatment of the puerperal en-

dometritis
(57) The invention relates to the medicine, in par-

ticular to the obstetrics and is used for treat-
ment of puerperal endometritis.
The proposed method consists in the admin-
istration of a suspension of mononuclear cells
culture, obtained from the recipient blood,
paracervically on the 3…6 day in the puer-
perium 1…3 times in a dose of 2 ml in com-
bination with the administration of uterotonic
preparations.
The result of the invention consists in the
immunostimulating action, reduction of the
endogenic intoxication and medicamental load
on the maternal organism.

Claims: 1

(11) 1475 (13) F1
(51) A 61 K 45/00, 35/00, 35/14
(21) 99-0077
(22) 1999.02.26
(71)(73) Universitatea de Stat de Medicină şi

Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Repub-
lica Moldova, MD; Institutul de Cercetări
Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii
Mamei şi Copilului al Ministerului Sănătăţii al
Republicii Moldova, MD

(72) Eţco Ludmila, MD; Şroit Isaac, MD; Carlaţan
Maria, MD; Camâş Elena, MD

(54) Metodă de profilaxie a endometritei
puerperale

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
obstetrică şi este destinată profilaxiei
endometritei puerperale.
Metoda propusă constă în administrarea unei
suspensii de cultură de celule mononucleare
obţinute din sângele recipientei paracervical
în primele 24…48 ore ale perioadei de lăuzie
o singură dată în doză de 2 ml.
Rezultatul invenţiei constă în acţiunea de
imunostimulare şi în reducerea intoxicaţiei
endogene.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of prophylaxis of the puerperal
endometritis

(57) The invention relates to the medicine, in par-
ticular to the obstetrics and is used for
prophilaxis of puerperal endometritis.
The proposed method consists in the admin-
istration of a suspension of mononuclear cells
culture, obtained from the recipient blood,
paracervically in the first 24…48 hours in the
puerperium in a single dose of 2 ml.
The result of the invention consists in the
immunostimulating action and reduction of
endogenic intoxication.

Claims: 1

(11) 1476 (13) B2
(51) B 01 D 3/04; C 10 G 21/28
(21) 95-0306
(22) 1995.06.20
(71)(73) Institutul de Fizică Aplicată al Academiei

de Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Bologa Mircea, MD; Maximuc Eugen, MD
(54) Dispozitiv de regenerare a dizolvanţilor

organici
(57) Invenţia se referă la dispozitivele pentru

regenerarea dizolvanţilor organici şi poate fi
utilizată în industria chimică, radioelectronică.
Dispozitivul de regenerare a dizolvanţilor
organici, conţine un vaporizator (1), un
schimbător de masă (3) fixat deasupra
vaporizatorului cu capac (4), executat în
formă de ţevi (15) verticale unite la pământ
în interiorul cărora sunt situaţi coaxial electrozi
de tensiune înaltă (23) conectaţi la borna de
înaltă tensiune (7), un deflegmator (5) cu
condensator (6), racorduri de debitare a
lichidului iniţial (8), de evacuare a impurităţilor
(10), de debitare a flegmei (11) şi evacuare a
dizolvantului regenerat (9). Ţevile (15) sunt
fixate în reţelele tubulare (16, 17), totodată
în reţeaua tubulară inferioară este executată
o nişă (20), în care este amplasat un izolator
de centrare (21), în partea superioară a
schimbătorului de masă este instalat un
colector, drept fund al căruia serveşte reţeaua
tubulară superioară (16), iar pe pereţii lui
laterali în interior pe perimetru este fixat un
jgheab (19) de debitare uniformă a flegmei,
totodată marginea de sus a jgheabului (19)
este situată mai sus de nivelul racordului de
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Capetele superioare ale electrozilor (23) sunt
fixate pe consola (24) amplasată pe borna de
înaltă tensiune de centrare (7), iar capetele
inferioare sunt fixate pe consola (22)
amplasată pe izolatorul de centrare (21).
Rezultatul tehnic constă în repartizarea
uniformă a flegmei pe secţiunea dispozitivului
şi dispersarea fină a lichidului în fluxul de
vapori.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Organic solvents regeneration appara-
tus

(57) The invention relates to devices for regen-
eration of organic solvents and can be applied
in chemical, radioelectronic industries.
The organic solvents regeneration apparatus
contains an evaporator (1), a mass exchange
(3) fixed above the evaporator with a cover
(4), made in the form of earth vertical pipes
(15) inside of which coaxially are placed high-
voltage electrodes (23) connected to the high-
voltage bushing (7), a dephlegmator (5) with
a capacitor (6), branch pipes for the initial
liquid supply (8), for the impurities overflow
(10), for reflux feeding (11) and for the re-
generated solvent output (9). The pipes (15)
are fixed in tube plates (16, 17), in the lower
tube plate being made a recess (20), inside
of which is placed a centring isolator (21), in
the upper part of the mass exchanger is in-
stalled a collector, the bottom of which serves
as the upper tube plate (16) and on its inner
side walls around the perimeter is fixed a
chute (19) for reflux uniform feeding the
wpper edge of the chute (19) being placed
above the branch pipe level for reflux feed-
ing (11) from the phlegmator. The upper ends
of the electrodes (23) are fixed on the arm
(24), installed on the centring high-voltage
bushing (7) and the lower ends are fixed on
the arm (22) installed on the centring isola-
tor (21).
The technical result consists in the reflux
uniform distribution on the device section
and the liquid fine dispersion into the steam
vapors flux.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1477 (13) B2
(51) B 02 B 3/00
(21) 97-0233
(22) 1997.08.19
(71)(73) Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi

Construcţii Tehnologice pentru Mecanizarea
şi Electrificarea Complexului Agroindustrial,
MD

(72) Hăbăşescu Ion, MD; Gusarov Ghenadie, MD;
Şumila Alexandru, MD; Olexiuc Anatolie, MD

(54) Procedeu şi instalaţie de producere a
crupelor de hrişcă

(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în
special la prelucrarea crupelor de hrişcă.
Procedeul include stadiile de curăţare,
fracţionare în două şi mai multe fracţii, tratare
hidrotermică, decorticare, separare finală a
crupelor şi altor componente, întoarcerea
boabelor nedecorticate la decorticarea
repetată, evacuarea cojilor şi prafului prin
aspirare. Esenţa invenţiei constă în aceea că
producerea crupelor de hrişcă se realizează
într-o linie, consecvent în câteva etape. După
tratarea hidrotermică boabele suplimentar se
calibrează prin divizare în boabe refuz şi
cernute. La producerea crupelor de hrişcă la
etapele ulterioare, la stadiul de calibrare, la
fracţia supusă prelucrării se adaugă din
acumulator boabele cernute, obţinute la etapa
precedentă.

(11) 1476 (13) B2
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IInstalaţia include buncăr de încărcare,

elevatoare, secţii de curăţare şi fracţionare,
tratare hidrotermică, maşină de decorticare,
secţie de separare finală, acumulatoare de
crupe şi alte componente, conductă de cădere
liberă pentru întoarcerea boabelor nede-
corticate în maşina de decorticare. Esenţa
invenţiei constă în aceea că ea suplimentar
conţine secţie de calibrare a boabelor, care
este instalată după secţia de tratare hidro-
termică. Instalaţia este montată pe carcasă, în
partea superioară a căreia, înăuntrul ei, este
instalată secţia de curăţare şi fracţionare,
calibrare şi separare finală, în partea inferioară
este instalată maşina de decorticare. Secţia de
tratare hidrotermică este instalată în exteriorul
carcasei.
Rezultatul tehnic constă în micşorarea
numărului utilajului tehnologic, de transport
şi a suprafeţei de producere.

Revendicări: 2
Figuri: 8

*

*     *

(54) Process and device for buckwheat pro-
duction

(57) The invention relates to the food industry, in
particular to the buckwheat production.
The process includes the cleaning stages, the
fractionation into two and more fractions, the
hydrothermal processing, scouring, the final
separation of the buckwheat and of other
components, return of the unscoured buck-
wheat for the second scouring, aspiration
removal of the hull and dust. The novelty
consists in the fact that the buckwheat pro-
duction is realized in one line, consequently
in several stages. After the hydrothermal
processing the grains are supplementary cali-
brated with division into refuse and sifted
grains. For the production of buckwheat on
the subsequent stages, on the calibration
stage, to the processed fraction is added from
the accumulator the sifted grains obtained on
the previous stage.
The installation includes a loading bin, chain
buck elevators, sections for cleaning and frac-
tionation, hydrothermal processing, a scourer,
a section for final separation, accumulators
for the buckwheat and other components, a
grain pipe for return of the unscoured grains

into the scourer. The novelty consists in the
fact that it additionally contains a grain cali-
bration section which is installed after the
hydrothermal processing section. The in-
stallation is mounted on a frame, in the up-
per part of which, inside it, is installed the
section for cleaning and fractionation, cali-
bration and final separation, in the lower
part is installed the scourer. The hydrother-
mal processing section is installed outside
the frame.
The technical result consists in decreasing the
number of transport and production equip-
ment and working area.

Claims: 2
Fig.: 8

(11) 1478 (13) B1
(51) B 07 B 13/00, 1/52, 1/56
(21) 99-0092
(22) 1999.03.17
(71)(72)(73) Levinţa Carp, MD; Gnip Nicolai, MD
(54) Dispozitiv pentru separarea materialelor

friabile după mărimea particulelor
(57) Invenţia se referă la domeniul separării

materialelor friabile, în special la un dispozitiv
de separare a materialelor friabile după
mărime, şi poate fi utilizată în industria
minieră, chimică, în metalurgie, agricultură.
Dispozitivul conţine un tambur rotativ înclinat
2 cu suprafaţă activă de lucru, arbore de
acţionare 3, perie 7 de curăţare a suprafeţei
active de lucru cu mecanism de acţionare 6.
Arborele de acţionare 3 este amplasat coaxial
tamburului rotativ 2 şi este fixat de el prin
spiţe. Suprafaţa activă de lucru a tamburului
este executată ca o spirală cu pas variabil.
Suprafaţa interioară a spiralei este dotată cu
element electric de încălzire. Mecanismul de
acţionare 6 a periei este conectat la sursa de
alimentare a elementului electric de încălzire
prin intermediul unui traductor de sarcină.
Rezultatul tehnic constă în încălzirea şi
fărâmiţarea impurităţilor lipite de suprafaţa
activă de lucru a tamburului.

Revendicări: 2
Figuri: 3

*

*     *



MD - BOPI 5/2000

26

P
A

T
E

N
T

S (54) Device for screening of friable materials
into particle sizes

(57) The invention relates to the screening of
friable materials, in particular to a device
for screening of friable materials into par-
ticle sizes and can be used in mining,
chemical, metallurgy industries, in agricul-
ture.
The device contains an inclined rotary drum
2 with active working surface, a drive shaft
3, the active working surface brush 7 with
an operating mechanism 6. The drive shaft
3 is installed coaxially with the drum 2 and
is fixed to it by means of spokes. The active
working surface of the drum is made in the
form of a helix with a variable lead. The in-
ner surface of the helix is provided with an
electric heating element. The operating
mechanism 6 of the brush is connected to the
power source of the electric heating element
through a load transducer.
The technical result consists in heating and
destruction of impurities stuck to the active
working surface of the drum.

Claims: 2
Fig.: 3

(11) 1479 (13) F1
(51) C 02 F 1/463; C 01 F 7/56
(21) 98-0070
(22) 1998.03.17
(71)(73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Covaliov Victor, MD; Covaliova Olga, MD;

Duca Gheorghe, MD; Scripcaru Alexandru,
MD

(54) Aparat pentru obţinerea galvanochimică
a coagulanţilor

(57) Invenţia se referă la aparate pentru obţinerea
galvanochimică a coagulanţilor cu proprietăţi
bactericide pentru purificarea apelor naturale
şi reziduale.
Esenţa invenţiei constă în faptul că se propune
un aparat pentru obţinerea coagulanţilor prin
amestecarea produselor obţinute simultan la
interacţiunea materiei prime solide conţinând
metal cu soluţia de NaCl şi la electroliza
ultimei. Aparatul conţine un corp 1 în formă
de tambur tronconic rotativ cu palete
interioare 2, gură 21 de introducere a materiei
prime solide, niplu 11 de intrare a soluţiei de
NaCl, anod 5, catod cilindric perforat 7
amplasat coaxial şi separat prin diafragma 6,
contacte glisante 22, racord 17 de evacuare
a anolitului cu ventil de reglare 18, cameră de
amestecare 16 pentru anolit şi suspensia
formată din materia primă solidă.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Apparatus for coagulant galvanochemical
production

(57) The invention relates to the apparatuses for
galvanochemical production of coagulants
with bactericidal properties for sewage and
natural water purification.
Summary of the invention consists in the fact
that it is proposed an apparatus for coagu-
lant production by mixing the products ob-
tained simultaneously at the interaction of
solid metal-containing charge with the NaCl
solution and at the latter’s electrolysis. The
apparatus comprises a body 1 in the form of
a rotary drum in the shape of a truncated cone
with internal blades 2, a hatch 21 for intro-
duction of the solid charge, a NaCl solution
inlet pipe 11, an anode 5, a cylindrical perfo-
rated cathode 7, coaxially placed and sepa-
rated by a diaphragm 6, sliding contacts 22,
a pipe 17 for anolyte outlet with control valve
18, a mixer 16 for anolyte mixing with a
suspension obtained from the solid raw ma-
terial.

Claims: 1
Fig.: 1
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I(11) 1479 (13) F1

(11) 1480 (13) F2
(51) F 16 H 59/00, 59/02
(21) 98-0048
(22) 1997.11.04
(71)(73) Uzina de tractoare “TRACOM” S.A., MD
(72) Beganschi Stanislav, MD; Zabunov Iurie,

MD; Caluţchi Alexandru, MD; Nemiceniţer
Dorian, MD; Pavlenco Vitalie, MD; Urasov
Iurie, MD

(54) Mecanism de comandă a transmisiei
tractorului

(57) Invenţia se referă la construcţia mijloacelor
de transport, în special la mecanisme de
comandă a transmisiilor tractoarelor.
Mecanismul de comandă a transmisiei
tractorului include levier de comandă şi furcă
de comutare a pinioanelor şi cuplajelor cu dinţi
ale transmisiei. Furca este unită cu un arbore
pivotant, care este instalat în bucşa corpului
transmisiei tractorului.
Noutatea constă în aceea că mecanismul de
comandă conţine suplimentar un element
intermediar în părţile frontale ale căruia sunt
executate câte un canal, care sunt amplasate
reciproc perpendicular unul faţă de altul.
Elementul intermediar este situat între levierul
de comandă şi arborele pivotant coaxial cu
ele. În bucşa arborelui pivotant perpendicu-
lar axei lui este fixat ştiftul, ce contactează cu
un canal al elementului intermediar. Levierul
de comandă este fixat în bucşă, în care de
asemenea este fixat perpendicular axei bucşei
ştiftul, care contactează cu celălalt canal al
elementului intermediar.
Totodată distanţa dintre ştifturi este mai mică
decât lungimea elementului intermediar şi mai
mare decât distanţa dintre canale.

Rezultatul tehnic constă în înlăturarea
oscilaţiilor verticale şi orizontale ale levierului
de comandă la mişcarea tractorului.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Tractor transmission control mechanism
(57) The invention relates to the transport me-

chanical engineering, namely to the tractor
transmission control mechanisms.
The tractor transmission control mechanism
comprises a control lever and the transmis-
sion pinion and tooth-type coupling shifting
fork. The fork is connected to the swivel roll,
which is installed into the tractor transmis-
sion body bush.
The novelty consists in the fact that the con-
trol mechanism additionally comprises an in-
termediary element, into the frontal parts of
which is executed a groove placed recipro-
cally perpendicular to each other. The inter-
mediary element is placed between the con-
trol lever and the swivel roll in alignment to
them. Into the bush of the swivel roll per-
pendicular to its axis is fixed a pin coming in
contact with one of the grooves of the inter-
mediary element.
The control lever is fixed into the bush, into
which is also fixed a pin coming in contact
with the other groove of the intermediary
element. The pin spacing is less than the in-
termediary element length and more than the
groove spacing.
The technical result consists in the elimina-
tion of vertical and horizontal oscillations of
the control lever during the tractor motion.

Claims: 1
Fig.: 2

(11) 1481 (13) F1
(51) H 01 L 41/08
(21) 99-0068
(22) 1999.02.17
(71)(73) Universitatea Tehnică a Moldovei, MD
(72) Nistiriuc Pavel, MD; Scutari Georgeta, MD;

Bejan Victor, MD; Deşanu Pintilie, MD;
Nistiriuc Ion, MD; Bejan Nicolae, MD
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(57) Invenţia se referă la domeniul electronicii şi

este destinată dispozitivelor de memorie şi de
comutare utilizate în tehnica de calcul şi de
comutare.
Criotronul acustoelectronic este constituit
dintr-o bază din Pb, pe care succesiv sunt
depuse un strat de absorbţie a undelor acustice
de suprafaţă, un strat redresor executat din
ceramică supraconductoare şi un strat de
dirijare executat din piezocristal, în centrul
căruia este depus un traductor interdigital din
Cr-Al, totodată între stratul de dirijare şi
stratul redresor, din două părţi, sunt depuse
contacte transversale din Cr-Cu, iar pe
celelalte două părţi ale straturilor redresor şi
de dirijare este amplasată o acoperire
absorbantă.  În calitate de piezocristal este
utilizat GaAs, iar în calitate de ceramică
supraconductoare -YBa

2
Cu

3
O

7
.

Rezultatul tehnic constă în sporirea volumului
de transmisie şi prelucrare a informaţiei în
tehnica de calcul şi de comutare.

Revendicări: 3
Figuri: 2

*

*     *

(54) Acoustoelectronic cryotron
(57) The invention relates to the electronics and

is provided for memory and commutation
devices utilized in the computer and commu-
tation engineering.
The acoustoelectronic cryotron comprises a
base of Pb onto which are successively ap-
plied a layer absorbing the surface acoustic
waves, a barrier layer of superconducting
ceramics and a control layer, made of
piezocrystal, in the center of which is ap-
plied an interdigital transformer of Cr-Al, be-
tween the barrier and control layers from
two sides are being applied transversal con-
tacts of Cr-Cu and on the other two sides
of the barrier and control layers is placed an
absorbent coating. As piezocrystal is used
GaAs and as superconducting ceramics -
YBa2Cu3O7.
The technical result consists in increasing the
information transmission and processing
volume into the computer and commutation
engineering.

Claims: 3
Fig.: 2
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Lista brevetelor de invenţie eliberate
la 2000.04.30

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

(51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(43)(44)
Nr. BOPI

1 MD 1103 G2 C 02 F 1/28
B 01 J 20/14

98-0036 1998.02.05 11/1998

2 MD 1186 G2 A 23 L 3/40
A 23 L 3/54

98-0091 1998.04.08 4/1999

3 MD 1187 G2 A 23 L 3/40
F 26 B 1/00

98-0113 1998.05.14 4/1999

4 MD 1188 G2 A 23 L 3/54 98-0182 1998.08.24 4/1999

5 MD 1277 G2 C 12 G 3/06 98-0168 1998.08.04 7/1999

6 MD 1283 G2 G 03 G 5/022 97-0085 1997.03.04 7/1999

7 US 1309 C2 F 23 Q 2/16 96-0103 1994.07.26 8/1999

8 MD 1316 G2 A 23 N 4/16 99-0013 1998.12.28 9/1999

9 MD 1318 G2 A 61 B 6/00 98-0101 1998.05.06 9/1999

10 MD 1320 G2 A 61 B 17/00 99-0004 1998.12.22 9/1999

11 MD 1323 G2 B 27 M 3/00 98-0236 1998.12.01 9/1999

12 MD 1325 C2 B 60 L 8/00
B 60 K 16/00

96-0377 1996.12.03 9/1999

13 DE 1327 C2 C 04 B 28/00
C 04 B 28/04
C 04 B 28/08
C 04 B 28/14
C 04 B 28/24
C 04 B 7/00
C 04 B 11/00
E 04 G 23/02

95-0367 1995.08.11 9/1999

14 MD 1328 G2 C 12 N 1/16
C 12 F 7/64

98-0175 1998.08.14 9/1999

15 BR 1329 C2 E 01 B 9/48 96-0304 1993.10.22 9/1999

16 MD 1332 G2 H 02 K 23/00 97-0284 1997.11.06 9/1999

17 MD 1334 G2 A 24 B 1/08 98-0216 1998.09.08 10/1999

18 MD 1335 G2 A 61 B 17/32 98-0128 1998.06.24 10/1999

19 MD 1339 G2 G 01 W 1/00 97-0194 1997.07.10 10/1999

20 MD 1455 C2 G 03 H 1/18 99-0216 1999.08.25 4/2000

21 MD 1457 C2 G 11 B 7/24 99-0217 1999.08.25 4/2000

22 MD 1458 C2 G 11 B 7/24 99-0228 1999.08.25 4/2000
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III. Modele de utilitate

Protecţia 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.

Legal protection of  utility models in the Republic of Moldova is provided on basis of regis-
tration 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 construc-
tive 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 REFERI-
TOARE  LA MODELE DE  UTILITATE

(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 publi-

cului cererea de înregistrare neexaminată
(43) Data publicării hotărârii de înregistrare a

modelului de utilitate fără examinarea în fond
(44) Data publicării hotărârii de înregistrare a

modelului de utilitate cu examinarea în fond
(45) Data eliberării certificatului
(51) Clasificarea Internaţională a Brevetelor
(54) Titlul modelului de utilitate
(56) Documente din stadiul tehnicii
(57) Rezumatul sau revendicările
(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare

la care prezentul document este divizionar

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

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

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

(74) 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

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE A BREVETELOR

A  - Necesităţi curente ale vieţii
B  - Tehnici industriale diverse. Transport
C  - Chimie şi metalurgie
D  - Textile şi hârtie
E  - Construcţii fixe. Minerit
F  - Mecanică. Iluminat. Încălzire. Arma-

ment. Exploziv
G  - Fizică
H  - Electricitate

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING THE

UTILITY MODEL

(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 view-

ing 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 registra-

tion  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 appli-

cation from which the present patent docu-
ment has divided up

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

(72) Name of inventor, the two - letter code of
the country,  in accordance with WIPO stan-
dard ST.3

(73) Name of the holder, the two - letter code of
the   country, in accordance with WIPO stan-
dard 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. appli-

cation filing  date, application number
(87) Publication data of the PCT application; i.e.

publication date, publication number

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION  SECTIONS

A  - Human necessities
B  - Performing operations. Transporting
C  - Chemistry. Metallurgy
D  - Textiles. Paper
E  - Fixed constructions. Mining art.
F  - Mechanical engineering. Lighting. Heating.

Weapons. Blasting
G  - Physics
H  - Electricity
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U  - first publication level: published, unexamined
utility model registration application.

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

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

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

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

W1 - second publication level: publication of the
utility model registration decision at the re-
sponsibility of the applicant, without exami-
nation as to substance (is applied in case the
document with the U code has not been pub-
lished).

W2 - second publication level: publication of the
utility model registration decision at the re-
sponsibility of the applicant, without exami-
nation as to substance (is applied in case the
document with the U code has been pub-
lished).

I1    - third publication level: the registered utility
model specification at the responsibility of
the applicant without examination as to sub-
stance (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 sub-
stance (is applied in case the document with
W1, W2 codes has been published).

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 în-
registrare a modelului de utilitate publicată,
neexaminată.

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

Y2 – al doilea nivel de publicare: cerere de înregis-
trare a modelului de utilitate, publicată, exami-
nată (se aplică pentru publicarea care urmează
documentul cu codul U).

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

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

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

W2 – al doilea nivel de publicare: hotărârea de în-
registrare a modelului de utilitate pe răspun-
derea solicitantului, fără examinarea în fond
(se aplică pentru publicarea care urmează do-
cumentul cu codul U).

I1 – al treilea nivel de publicare: descrierea
modelului de utilitate înregistrat pe răs-
punderea solicitantului, fără examinarea în
fond (se aplică pentru publicare dacă do-
cumentul cu codul W1, W2 n-a fost publicat).

I2 – al treilea nivel de publicare: descrierea mo-
delului de utilitate înregistrat pe răspunderea
solicitantului, fără examinarea în fond (se
aplică pentru publicarea care urmează
documentul cu codul W1, W2).

THE  WIPO  NORMALIZED  CODES  FOR
IDENTIFICATION  OF  THE  KIND

OF  UTILITY  MODEL  REGISTRATION
DOCUMENTS  IN  ACCORDANCE  WITH

THE  STANDARD  ST.16
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Modele de utilitate înregistrate

În 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.

In accordance with the Provisional  Regulation on Industrial Property Protection in the Re-
public 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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(11) 33 (13) W1
(51) H 02 M 5/00, 5/04
(21) 0051
(22) 1999.07.29
(31) 99-0031
(32) 1998.12.14
(33) MD
(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) Multiplicator feromagnetic de frecvenţă
(57) Modelul de utilitate se referă la sursele de

energie electrică şi este destinat alimentării
sarcinii cu tensiune cu frecvenţă dublată sau
triplată în raport cu reţeaua.
Multiplicatorul feromagnetic de frecvenţă
conţine trei circuite magnetice cu înfăşurări
de reţea şi de ieşire amplasate pe ele, la care
este conectată sarcina. Pe circuitele
magnetice suplimentar sunt amplasate
înfăşurările circuitului de magnetizare, la una
din ele fiind conectat un redresor în punte,
la intrarea căruia este conectat un comutator.

Rezultatul tehnic constă în posibilitatea de a
obţine două frecvenţe: dublată şi triplată.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Ferromagnetic frequency multiplier
(57) The utility model relates to the electric

power sources and is provided for load
supply with tension with double or triple
frequency relative to the network.
The ferromagnetic frequency multiplier
comprises three magnetic circuits with the
net and outlet windings placed thereon, to
which is connected the load.
On the magnetic circuits are additionally
placed the bias circuit windings, to one of
which is connected a bridge rectifier, to the
input of which is connected a switch.
The technical result consists in the possi-
bility of obtaining a double or triple fre-
quency.

Claims: 1
Fig.: 1

Lista modelelor de utilitate reînnoite
Se  publică  următoarele  date: numărul curent, codul ţării conform  ST. 3 OMPI,
numărul modelului de utilitate reînnoit,  data  expirării  termenului  de  reînnoire,

clasele conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI
în care a fost publicată  hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate

Nr.
crt.

Codul
ţării

(16)
Nr. modelului

de utilitate
reînnoit

 (18)
Data expirării
termenului de

reînnoire

(51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(43)(44)
Nr. BOPI

1 MD R 7 2004.10.07 C 12 G 3/12 0008 1994.10.07 4/1995

2 MD R 12 2005.01.20 E 01 B 3/34 0017 1995.01.20 11/1995
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IV. Mărci

Protecţia 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.

The 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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LIST OF INID CODES CONCERNING

BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO MARKS

(111) Numărul de ordine al mărcii
(116) Numărul de ordine al mărcii reînnoite
(151) Data de înregistrare
(156) Data de reînnoire
(170) Termenul prevăzut de valabilitate a înregis-

trării / reînnoirii
(181) Data prevăzută de expirare a termenului în-

registrării
(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 (Clasifi-
carea 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 înru-

dite 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)

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA

DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA MĂRCI

(111) Serial number of the registration
(116) Serial number of the renewal
(151) Date of the registration
(156) Date of the renewal
(170) Expected duration of the registration/renewal

(181) Expected expiration date of the registration

(186) Expected expiration date of the renewal
(210) Serial number of the application
(220) Date of filing of the application
(230) Date of priority of exhibition
(310) Serial number assigned to the first application
(320) Date of filing of the first application
(330) State of the first application
(442) Date of making information available to the

public regarding the examined 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 Classi-
fication)

(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 regis-

tered 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

În 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.

In accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No 588-XIII of Septem-
ber 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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(210) 007530
(220) 1998.02.11
(730) Întreprinderea mixtă moldo-gibraltară

“VINORUM”, MD
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 03.01.01; 03.01.16; 03.01.24; 01.03.20;

26.01.15.

(210) 008050
(220) 1998.07.29
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS COR-

PORATION, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;

substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezin-
fectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide şi
toate produsele incluse în clasa 05.

(210) 008151
(220) 1998.03.19
(730) Societatea cu răspundere limitată “West

Worldwide Corp.”, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 26, MD-4400,
Călăraşi, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 05.13.01; 05.13.25; 25.05.02; 26.01.02;

26.01.06; 27.05.17.

(210) 008283
(220) 1998.11.30
(730) United Parcel Service of America, Inc.,

US
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia
30328, Statele Unite ale Americii

(540)

(591) Culori revendicate: cafeniu.
(511)(510)
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39 - transport; ambalare şi depozitare de produse;
servicii prestate în domeniul transportării şi
livrării scrisorilor, documentelor, comu-
nicărilor, produselor tipărite şi a altor produse
şi a proprietăţii cu diferite mijloace de trans-
port.

(531) 29.01.07.

(210) 008284
(220) 1998.11.30
(730) United Parcel Service of America, Inc.,

US
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia
30328, Statele Unite ale Americii

(540)

(591) Culori revendicate: cafeniu.
(511)(510)
39 - transport; ambalare şi depozitare de produse;

servicii prestate în domeniul transportării şi
livrării scrisorilor, documentelor, comuni-
cărilor, produselor tipărite şi a altor produse
şi a proprietăţii cu diferite mijloace de trans-
port.

(531) 29.01.07.

(210) 008285
(220) 1998.11.26
(730) Organizaţia de administrare a inves-

tiţiilor “Profit-E-managerul fondurilor”
S.A., MD
Bd. Decebal nr. 70-A, MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
36 - administrarea investiţiilor fondurilor.
(531) 26.03.01; 26.03.04; 26.03.18; 26.03.23;

27.05.02; 27.05.17; 27.05.22.

(210) 008435
(220) 1999.02.16
(730) Sun Microsystems, Inc, US

901 San Antonio Road, Palo Alto, California
94303, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,

geodezice, electrice, fotografice, cinema-
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
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(531) 01.03.02; 01.03.17; 07.11.10; 26.02.01;
27.05.01.

(210) 008470
(220) 1999.02.26
(730) Combinatul de Panificaţie din Chişinău

“Franzeluţa” S.A., MD
Str. Sarmizegetusa nr. 30, MD-2032,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
01 - preparate chimice utilizate în industria

alimentară; bioxid de carbon;
06 - containere metalice pentru depozitarea şi

transportarea produselor; safeuri; grilaje şi
garduri decorative; alte produse metalice
neincluse în alte clase;

07 - utilaj pentru industria produselor de
panificaţie, patiserie şi a pastelor făinoase;
piese de rezervă pentru utilaj tehnologic;

09 - dispozitive dozatoare; vase gradate;
11 - aparate de încălzire, de răcire, de uscare;

cuptoare pentru brutării;
21 - diverse forme pentru coacerea produselor de

panificaţie, de patiserie şi cofetărie;
30 - pâine; produse de patiserie şi cofetărie; paste

făinoase; gheaţă;
35 - publicitate;
36 - închirieri de imobil;
37 - construcţii; reparaţii, instalarea utilajului şi alte

servicii incluse în clasa 37;
40 - tratament de materiale;
42 - servicii de aprovizionare cu produse

alimentare, cafenele, baruri.
(531) 05.07.02; 05.13.10; 26.01.15; 26.01.18;

27.05.17.

(210) 008523
(220) 1999.03.22
(730) CABLE AND WIRELESS PLC, GB

124 Theobalds Road, London WC1X 8RX,
Regatul Unit

(540)

(511)(510)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, geodezice,

electrice, fotografice, cinematografice, optice,
de măsurat, de semnalizat, de control
(verificare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor şi/sau imaginilor, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
programe înregistrate pentru calculatoare;
cartele, cabluri, discuri, dispozitive cu
semiconductori-purtători de programe
computeriale; aparate, instrumente, reţele şi
scheme de telecomunicaţie; cabluri; sisteme
de cablu, fibre optice, linii optice de legătură
pentru telecomunicaţii; piese, detalii şi
accesorii pentru toate articolele menţionate;

16 - produse imprimate; reviste; cărţi, îndrumare,
ghiduri, cărţi de adrese, broşuri, foi volante;
cartele; rechizite de cancelarie; hârtie, carton
şi articole din ele; fotografii, materiale
didactice şi instructive; materiale din masă
plastică pentru ambalaj (neincluse în alte
clase); cartele în formă de cartele de debit,
de credit, de cheltuieli şi de telefoane;

35 - publicitate şi gestionarea afacerilor comer-
ciale, administrare comercială şi gestionarea
relaţiilor sociale; gestionare şi servicii de
organizare; servicii consultative de gestionare;
consultaţii de gestionare; înregistrarea,
transcrierea, alcătuirea, compilarea, trans-
miterea şi sistematizarea mesajelor scrise şi
numerice; colectarea şi utilizarea datelor
matematice şi statistice; pregătirea rapoartelor
comerciale; consultaţii privind serviciile
menţionate;

36 - asigurări şi afaceri financiare; consultaţii în
probleme financiare, deservire conform
cartelelor de credit; cartelelor de debit,
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cartelelor, bonurilor cecurilor de garanţie;
management financiar; operaţii bancare;
consultaţii privind toate serviciile menţionate;

37 - construcţii şi reparaţii; reparaţia, instalarea şi
deservirea utilajului şi aparaturii pentru
telecomunicaţii, translarea, recepţionarea
radiodifuziunii, transmiterea şi recepţionarea
mesajelor; construcţie subacvatică şi instalaţie
pentru aceasta, lucrări de reparaţie; instalarea
şi îngroparea cablurilor; exploatarea şi
dirijarea navelor-cabliere; exploatarea şi
dirijarea depozitelor de cablu; exploatarea şi
dirijarea vehiculelor de transport subacvatic
dirijate prin telecomandă;

38 - telecomunicaţii; cuplaj electronic; servicii de
telecomunicaţii; transmiterea documentelor,
vocii, datelor, imaginilor şi mesajelor;
transmitere electronică la comandă; poştă
electronică; servicii de telecomunicaţii inter-
active; servicii de reţele; acordarea mijloa-
celor de structură World Wide Web;
comunicaţie prin satelit; arenda şi închirierea
aparaturii şi instalaţiilor pentru comunicaţii;
acordarea sau prezentarea datelor şi
informaţiei din băncile de date depozitate elec-
tronic; difuzarea sau transmiterea pro-
gramelor radio şi de televiziune prin
intermediul sateliţilor, cablurilor; micro-
undelor, dispozitivelor optice, laserelor sau
antenelor; instalarea şi exploatarea teleco-
municaţiilor;

42 - cercetări şi elaborări ştiinţifice şi industriale,
studiul proiectelor tehnice; exploatarea
intelectului artificial; consultaţii în domeniul
telecomunicaţiilor; design ingineresc; servicii
de calculator; programare; închirierea
calculatoarelor şi dispozitivelor periferice
pentru ele; designul hardwarelor şi soft-
warelor de calculator; deservirea şi corectarea
softwarelor şi bazelor de date electronice;
analiza de sistem la calculator; arenda
timpului de maşină pentru acces la baze de
date; cercetări subacvatice; cercetări
geoseismice; servicii cartografice subac-
vatice; servicii de rezervare şi comenzi;
consultaţii privind toate serviciile menţionate.

(531) 01.05.13; 02.09.17; 25.07.15.

(210) 008524
(220) 1999.03.22
(730) CABLE AND WIRELESS PLC, GB

124 Theobalds Road, London WC1X 8RX,
Regatul Unit

(540)

C & W
(511)(510)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, geodezice,

electrice, fotografice, cinematografice, optice,
de măsurat, de semnalizat, de control
(verificare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor şi/sau imaginilor, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
programe înregistrate pentru calculatoare;
cartele, cabluri, discuri, dispozitive cu
semiconductori-purtători de programe
computeriale; aparate, instrumente, reţele şi
scheme de telecomunicaţie; cabluri; sisteme
de cablu, fibre optice, linii optice de legătură
pentru telecomunicaţii; piese, detalii şi
accesorii pentru toate articolele menţionate;

16 - produse imprimate; reviste; cărţi, îndrumare,
ghiduri, cărţi de adrese, broşuri, foi volante;
cartele; rechizite de cancelarie; hârtie, carton
şi articole din ele; fotografii, materiale
didactice şi instructive; materiale din masă
plastică pentru ambalaj (neincluse în alte
clase); cartele în formă de cartele de debit,
de credit, de cheltuieli şi de telefoane;

35 - publicitate şi gestionarea afacerilor comer-
ciale, administrare comercială şi gestionarea
relaţiilor sociale; gestionare şi servicii de
organizare; servicii consultative de gestionare;
consultaţii de gestionare; înregistrarea,
transcrierea, alcătuirea, compilarea, trans-
miterea şi sistematizarea mesajelor scrise şi
numerice; colectarea şi utilizarea datelor
matematice şi statistice; pregătirea rapoartelor
comerciale; consultaţii privind serviciile
menţionate;

36 - asigurări şi afaceri financiare; consultaţii în
probleme financiare, deservire conform
cartelelor de credit; cartelelor de debit,
cartelelor, bonurilor cecurilor de garanţie;
management financiar; operaţii bancare;
consultaţii privind toate serviciile menţionate;

37 - construcţii şi reparaţii; reparaţia, instalarea şi
deservirea utilajului şi aparaturii pentru
telecomunicaţii, translarea, recepţionarea
radiodifuziunii, transmiterea şi recepţionarea
mesajelor; construcţie subacvatică şi instalaţie
pentru aceasta, lucrări de reparaţie; instalarea
şi îngroparea cablurilor; exploatarea şi
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dirijarea navelor-cabliere; exploatarea şi
dirijarea depozitelor de cablu; exploatarea şi
dirijarea vehiculelor de transport subacvatic
dirijate prin telecomandă;

38 - telecomunicaţii; cuplaj electronic; servicii de
telecomunicaţii; transmiterea documentelor,
vocii, datelor, imaginilor şi mesajelor;
transmitere electronică la comandă; poştă
electronică; servicii de telecomunicaţii inter-
active; servicii de reţele; acordarea mijloa-
celor de structură World Wide Web;
comunicaţie prin satelit; arenda şi închirierea
aparaturii şi instalaţiilor pentru comunicaţii;
acordarea sau prezentarea datelor şi
informaţiei din băncile de date depozitate elec-
tronic; difuzarea sau transmiterea pro-
gramelor radio şi de televiziune prin
intermediul sateliţilor, cablurilor; micro-
undelor, dispozitivelor optice, laserelor sau
antenelor; instalarea şi exploatarea teleco-
municaţiilor;

42 - cercetări şi elaborări ştiinţifice şi industriale,
studiul proiectelor tehnice; exploatarea
intelectului artificial; consultaţii în domeniul
telecomunicaţiilor; design ingineresc; servicii
de calculator; programare; închirierea
calculatoarelor şi dispozitivelor periferice
pentru ele; designul hardwarelor şi soft-
warelor de calculator; deservirea şi corectarea
softwarelor şi bazelor de date electronice;
analiza de sistem la calculator; arenda
timpului de maşină pentru acces la baze de
date; cercetări subacvatice; cercetări
geoseismice; servicii cartografice subac-
vatice; servicii de rezervare şi comenzi;
consultaţii privind toate serviciile menţionate.

(210) 008533
(220) 1999.03.25
(730) MARS, INCORPORATED, US

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
29 - iaurt congelat, mousse-uri, deserturi reci,

produse dulci în formă de paste, umpluturi,
dip-uri, băuturi şi băuturi preparate din
produse lactate, toate produsele sus-numite
preparate pe bază sau prin adăugarea
sucurilor din fructe;

30 - produse de cofetărie nemedicinale; îngheţată,
produse din îngheţată; produse de cofetărie
congelate, deserturi răcite, mousse-uri,
şerbeturi; băuturi, umpluturi, produse dulci
în formă de paste, dip-uri, toate produsele
sus-numite preparate pe bază sau prin
adăugarea sucurilor din fructe;

32 - băuturi şi sucuri din fructe, băuturi neal-
coolice, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, toate produsele sus-
numite preparate pe bază sau prin adăugarea
sucurilor din fructe.

(210) 008552
(220) 1999.03.15
(730) DANONE ASIA Pte. Ltd. (companie

organizată după legile Singapore), SG
1 Temasek Avenue - # 34-02 Millenia
Tower, 39192, Singapore

(540)

(511)(510)
29 - carne; peşte; şuncă; păsări; vânat; delicatese;

fructe şi legume conservate, uscate şi
preparate, compoturi din fructe, gemuri,
piureuri de fructe, jeleuri; supe; alimente
conservate parţial sau total preparate din
carne, peşte, şuncă, păsări, vânat sau
delicatese; feluri de mâncare uscate, finite,
congelate sau conservate preparate parţial sau
total din carne, peşte, şuncă, păsări, vânat sau
delicatese; chiftele de vită, shaomai, shaomai
de vită, shaomai din crevete, hargow, dump-
lings, gyozas, potstickers, wonton, rulade,
supe, amestecuri de supe, consommes
(zemuri concentrate), zeamă de carne; feluri
de mâncare principale servite la masă,
produse congelate şi răcite; aperitive dulci sau
sărate preparate din cartofi aromatizaţi sau
naturali, chips-uri din cartofi; mini-bucate din
carne de porc pentru aperitive; lapte, produse
lactate şi anume: deserturi lactate, iaurturi,
iaurturi în formă de băuturi; produse lactate
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congelate, produse lactate fermentate; ulei
comestibil, ulei de măsline, ulei de susan
negru, grăsimi comestibile; brânză de bob şi
produse preparate din brânză de bob;

30 - cafea, ceai, cacao, ciocolată; băuturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cacao, băuturi
pe bază de ciocolată; zahăr, orez, sago,
tapiocă; făină şi produse cerealiere, pateuri
(dulci sau sărate), pizză, tarte (dulci sau
sărate); paste făinoase (simple sau
condimentate şi/sau cu umplutură), produse
cerealiere preparate, fulgi din cereale pentru
dejun; mâncare preparată total sau parţial din
paste făinoase; feluri de mâncare finite,
preparate parţial sau total din aluat; pâine,
checuri, foi de plăcintă, pesmeţi, biscuiţi,
prăjituri, cozonăcei; gustări sărate sau dulci
din aluat pentru biscuiţi, cocă pentru cozonac,
aluat dospit şi nedospit; miere; sare; melasă,
drojdie, prafuri de copt, muştar; oţet;
condimente, în special zemuri în formă de
cuburi, zemuri în formă de pulbere, zemuri;
specii, specii comestibile; sosuri, în special
condimente, marinate, sosuri dulci, sosuri
pentru paste făinoase, amestecuri de sosuri,
ketchup, condimente pentru salate; produse
gata pentru utilizare, în special împărţite în
pachete, răcite şi congelate cum ar fi shaomai,
hargow, dumplings, gyozas, potstickers,
wonton, rulade, samosas şi alte feluri de
produse dimsum, precum şi feluri de
mâncare principale servite la masă; produse
de cofetărie; îngheţată, frişcă congelată
(creme).

(531) 24.01.15; 24.01.25; 25.01.06; 27.05.09;
28.03.00.

(210) 008559
(220) 1999.04.07
(730) CABLE AND WIRELESS PLC, GB

124 Theobalds Road, London WC1X 8RX,
Regatul Unit

(540)

(511)(510)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, geodezice,

electrice, fotografice, cinematografice, optice,
de măsurat, de semnalizat, de control
(verificare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea

sunetelor şi/sau imaginilor, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
programe înregistrate pentru calculatoare;
cartele, cabluri, discuri, dispozitive cu
semiconductori-purtători de programe
computeriale; aparate, instrumente, reţele şi
scheme de telecomunicaţie; cabluri; sisteme
de cablu, fibre optice, linii optice de legătură
pentru telecomunicaţii; piese, detalii şi
accesorii pentru toate articolele menţionate;

16 - produse imprimate; reviste; cărţi, îndrumare,
ghiduri, cărţi de adrese, broşuri, foi volante;
cartele; rechizite de cancelarie; hârtie, carton
şi articole din ele; fotografii, materiale
didactice şi instructive; materiale din masă
plastică pentru ambalaj (neincluse în alte
clase); cartele în formă de cartele de debit,
de credit, de cheltuieli şi de telefoane;

35 - publicitate şi gestionarea afacerilor co-
merciale, administrare comercială şi ges-
tionarea relaţiilor sociale; gestionare şi servicii
de organizare; servicii consultative de
gestionare; consultaţii de gestionare;
înregistrarea, transcrierea, alcătuirea,
compilarea, transmiterea şi sistematizarea
mesajelor scrise şi numerice; colectarea şi
utilizarea datelor matematice şi statistice;
pregătirea rapoartelor comerciale; consultaţii
privind serviciile menţionate;

36 - asigurări şi afaceri financiare; consultaţii în
probleme financiare, deservire conform
cartelelor de credit; cartelelor de debit,
cartelelor, bonurilor cecurilor de garanţie;
management financiar; operaţii bancare;
consultaţii privind toate serviciile menţionate;

37 - construcţii şi reparaţii; reparaţia, instalarea şi
deservirea utilajului şi aparaturii pentru
telecomunicaţii, translarea, recepţionarea
radiodifuziunii, transmiterea şi recepţionarea
mesajelor; construcţie subacvatică şi instalaţie
pentru aceasta, lucrări de reparaţie; instalarea
şi îngroparea cablurilor; exploatarea şi
dirijarea navelor-cabliere; exploatarea şi
dirijarea depozitelor de cablu; exploatarea şi
dirijarea vehiculelor de transport subacvatic
dirijate prin telecomandă;

38 - telecomunicaţii; cuplaj electronic; servicii de
telecomunicaţii; transmiterea documentelor,
vocii, datelor, imaginilor şi mesajelor;
transmitere electronică la comandă; poştă
electronică; servicii de telecomunicaţii inter-
active; servicii de reţele; acordarea mij-
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loacelor de structură World Wide Web;
comunicaţie prin satelit; arenda şi închirierea
aparaturii şi instalaţiilor pentru comunicaţii;
acordarea sau prezentarea datelor şi
informaţiei din băncile de date depozitate elec-
tronic; difuzarea sau transmiterea progra-
melor radio şi de televiziune prin intermediul
sateliţilor, cablurilor; microundelor, dispo-
zitivelor optice, laserelor sau antenelor;
instalarea şi exploatarea telecomunicaţiilor;

42 - cercetări şi elaborări ştiinţifice şi industriale,
studiul proiectelor tehnice; exploatarea
intelectului artificial; consultaţii în domeniul
telecomunicaţiilor; design ingineresc; servicii
de calculator; programare; închirierea
calculatoarelor şi dispozitivelor periferice
pentru ele; designul hardwarelor şi soft-
warelor de calculator; deservirea şi corectarea
softwarelor şi bazelor de date electronice;
analiza de sistem la calculator; arenda
timpului de maşină pentru acces la baze de
date; cercetări subacvatice; cercetări
geoseismice; servicii cartografice subac-
vatice; servicii de rezervare şi comenzi;
consultaţii privind toate serviciile menţionate.

(210) 008620
(220) 1999.04.28
(730) Întreprinderea cu capital străin, Firma

“INTERTABACO” S.R.L., MD
Str. Lenin nr. 24, MD-7422, Tvardiţa,
Taraclia, Republica Moldova

(540)

PEGAS

ПЕГАС
(511)(510)
34 - tutun brut şi articole din tutun.
(531) 28.05.00.

(210) 008721
(220) 1999.06.25
(730) SAMBROOK PROPERTIES INC., BS

Cumberland House and Cumberland Street,
P.O. Box No. 529, Nassau N.P., Bahamas

(540)

(511)(510)
03 - parfumerie; paste şi prafuri de dinţi;

şampoane; creme cosmetice; apă de toaletă;
vopsea pentru păr; ruj de buze; echipamente
cosmetice;

32 - ape minerale şi gazoase, sucuri din fructe;
băuturi nealcoolice din fructe; must de
struguri nefermentat; apă potabilă, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, praf pentru
fabricarea limonadei, siropuri pentru
fabricarea limonadei, esenţe utilizate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, siropuri
utilizate pentru fabricarea băuturilor neal-
coolice, suc din mere, bere, bere amară,
extracte din hamei pentru fabricarea berii;

33 - spirturi, spirturi distilate, esenţe pentru
fabricarea lichiorurilor, lichioruri, băuturi
alcoolice cu fructe, aperitive pe bază de vinuri,
aperitive pe bază de băuturi alcoolice distilate,
brandy, vinuri, votcă, whisky, gin, băuturi
alcoolice amare, cocktailuri alcoolice pregătite,
extracte alcoolice, esenţe alcoolice; cidru;

42 - filmare video, aprovizionarea conferinţelor,
consfătuirilor cu echipament special,
aprovizionarea expoziţiilor alimentare cu
echipament special, design de decorare
interioară, design de ambalare, design indus-
trial, design în artă, licenţierea proprietăţii
intelectuale, consultări în domeniul proprietăţii
intelectuale, cercetări ştiinţifice în domeniul
industriei alimentare, controlul calităţii, tipar
ofset, traduceri (servicii), tipar, redactare
(pregătire pentru tipar), aprovizionare cu
produse alimentare, fotografiere, servicii
juridice, programare computerizată, bufete,
cafenele, cofetării, hoteluri, restaurante,
restaurante cu autodeservire.

(531) 28.05.00.

(210) 008817
(220) 1999.08.19
(730) Covalenco Anatolie, MD

Str. Prieteniei nr. 6, ap. 6, MD-6800, Ialoveni,
Republica Moldova
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(540)

DEPARTAMENT

DEPARTMENT

ДЕПАРТАМЕНТ

(511)(510)
34 - tutun brut sau prelucrat, articole pentru

fumători, chibrituri.
(531) 28.05.00.

(210) 008881
(220) 1999.10.01
(730) Deloitte & Touche Central Europe Hold-

ings Limited, CY
Eftapaton Court, 256 Archbishop Makrios
III Avenue, 3105 LIMASOL, Cipru

(540)

(511)(510)
37 - servicii tehnice în domeniul executării şi

instalării dispozitivelor de computer,
instalaţiilor, reţelelor şi softwarelor;

42 - servicii pentru acordarea consultaţiilor şi
automatizare în domeniul de integrare şi
instalare a dispozitivelor de computer, a
instalaţiilor, a reţelelor şi a softwarelor, a
programării de computer.

(531) 17.02.04; 26.03.06; 26.07.03; 27.05.01;
27.05.11.

(210) 008887
(220) 1999.10.07
(730) Deloitte & Touche Central Europe Hold-

ings Limited, CY
Eftapaton Court, 256 Archbishop Makrios
III Avenue, 3105 LIMASOL, Cirpu

(540)

(511)(510)
35 - consultaţii în administrarea afacerilor.
(531) 17.02.04; 26.03.06; 26.07.03; 27.05.01;

27.05.11.

(210) 008940
(220) 1999.11.02
(730) SB Pharmco Puerto Rico Inc., PR

State Road No. 172, Km 9.1/Bo. Certenejas,
Cidra, Puerto Rico

(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511)(510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi

medicinale.
(531) 08.01.24; 19.13.21; 26.15.15.

(210) 008959
(220) 1999.11.12
(730) ICI CHEMICALS & POLYMERS LIM-

ITED, GB
The Heath, Runcorn, Cheshire, WA7 4QF,
Anglia
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(540)

(511)(510)
02 - vopsele; firnisuri; lacuri; substanţe de

protecţie a metalelor de la coroziune şi a
lemnului de la deteriorare; coloranţi; mordanţi;

03 - preparate pentru albire şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi prelucrare abrazivă; săpunuri
pentru folosire individuală; parfumerie şi
uleiuri esenţiale; preparate şi substanţe
cosmetice de îngrijire; loţiuni pentru păr;
şamponuri; condiţionere şi alte produse
pentru îngrijirea părului; preparate pentru
piele şi păr utilizate pentru ecranare, protecţie
şi îngrijire antisolară; paste şi prafuri pentru
dinţi; săpunuri şi detergenţi utilizate în condiţii
casnice şi pentru spălat; ceară utilizată pentru
spălat;

04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibil şi
substanţe pentru iluminat; adaosuri nechimice
pentru uleiuri industriale, grăsimi, lubrifianţi,
combustibil şi substanţe pentru iluminat;

05 - preparate chimice pentru scopuri medicinale,
farmaceutice şi veterinare; reactivi chimici
pentru scopuri medicinale, farmaceutice şi
veterinare; preparate chimice farmaceutice;
chinolină pentru scopuri medicinale; cărbune
vegetal, animal sau mangal pentru scopuri
farmaceutice; produse şi băuturi dietetice;
substanţe dietetice adaptate pentru utilizare
medicinală; preparate farmaceutice care
contribuie la digestie; enzime pentru scopuri
medicinale, farmaceutice şi veterinare;
fermenţi pentru scopuri farmaceutice;

42 - consultaţii şi acordarea informaţiei tehnice
pentru industria chimică; consultaţii şi
acordarea informaţiei tehnice referitor la
substanţe tensioactive, substanţe chimice

utilizate pentru protecţie antisolară şi
substanţe chimice utilizate la confecţionarea
produselor pentru îngrijirea pielii şi protecţia
antisolară, unguente, unsori tehnice, lubrifianţi
tehnici şi ceară tehnică, consultaţii şi
acordarea informaţiei tehnice pentru con-
fecţionarea preparatelor cosmetice, par-
fumurilor şi ingredientelor cosmetice.

(531) 05.03.13; 05.03.14; 24.05.03.

(210) 008960
(220) 1999.11.15
(730) ICI CHEMICALS & POLYMERS LIM-

ITED, GB
The Heath, Runcorn, Cheshire, WA7 4QF,
Anglia

(540)

(511)(510)
01 - produse chimice destinate utilizării în

industrie; substanţe tensioactive; emulgatori,
dispersanţi, solvenţi şi umezitori; adezivi şi
adaosuri la adezivi; adaosuri de spălat pentru
benzină, gazolină şi combustibil de motor;
răşini artificiale în stare brută şi materiale
plastice în stare brută; produse chimice
pentru albit uleiuri, grăsimi şi ceară; produse
chimice pentru deschiderea culorilor destinate
utilizării în procesele industriale; decoloranţi;
substanţe degresante pentru utilizare în
procesele de confecţionare; detergenţi utilizaţi
în procesul confecţionării; emolienţi pentru
scopuri industriale; enzime şi preparate de
enzimă pentru scopuri industriale; substanţe
chimice care preîntâmpină colorarea ţesă-
turilor; substanţe ce contribuie la eco-
nomisirea combustibilului; preparate pentru
piuat în industria textilă; preparate pentru
înlăturarea unsorii utilizate în procesele de
confecţionare; preparate chimice pentru
impregnarea ţesăturilor; umectanţi pentru
albire, colorare şi industria textilă; preparate
chimice pentru coloranţi (pigmenţi); sub-
stanţe chimice pentru curăţarea unsorii şi
apei; reactivi chimici; substanţe chimice
hidrofobe pentru ţesături; produse chimice
utilizate pentru confecţionarea parfumurilor
şi cosmeticii; produse chimice pentru
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micşorarea acţiunii razelor ultraviolete;
substanţe chimice utilizate pentru ecranare
antisolară, utilizate la confecţionarea şi
îngrijirea produselor de influenţă antisolară;

02 - vopsele; firnisuri; lacuri; substanţe de
protecţie a metalelor de la coroziune şi a
lemnului de la deteriorare; coloranţi; mordanţi;

03 - preparate pentru albire şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi prelucrare abrazivă; săpunuri
pentru folosire individuală; parfumerie şi
uleiuri esenţiale; preparate şi substanţe
cosmetice de îngrijire; loţiuni pentru păr;
şamponuri; condiţionere şi alte produse
pentru îngrijirea părului; preparate pentru
piele şi păr utilizate pentru ecranare, protecţie
şi îngrijire antisolară; paste şi prafuri pentru
dinţi; săpunuri şi detergenţi utilizate în condiţii
casnice şi pentru spălat; ceară utilizată pentru
spălat;

04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibil şi
substanţe pentru iluminat; adaosuri nechimice
pentru uleiuri industriale, grăsimi, lubrifianţi,
combustibil şi substanţe pentru iluminat;

05 - preparate chimice pentru scopuri medicinale,
farmaceutice şi veterinare; reactivi chimici
pentru scopuri medicinale, farmaceutice şi
veterinare; preparate chimice farmaceutice;
chinolină pentru scopuri medicinale; cărbune
vegetal, animal sau mangal pentru scopuri
farmaceutice; produse şi băuturi dietetice;
substanţe dietetice adaptate pentru utilizare
medicinală; preparate farmaceutice care
contribuie la digestie; enzime pentru scopuri
medicinale, farmaceutice şi veterinare;
fermenţi pentru scopuri farmaceutice;

42 - consultaţii şi acordarea informaţiei tehnice
pentru industria chimică; consultaţii şi
acordarea informaţiei tehnice referitor la
substanţe tensioactive, substanţe chimice
utilizate pentru protecţie antisolară şi
substanţe chimice utilizate la confecţionarea
produselor pentru îngrijirea pielii şi protecţia
antisolară, unguente, unsori tehnice, lubrifianţi
tehnici şi ceară tehnică, consultaţii şi
acordarea informaţiei tehnice pentru con-
fecţionarea preparatelor cosmetice, parfu-
murilor şi ingredientelor cosmetice.

(210) 008968
(220) 1999.11.19

(730) TOTAL FINA S.A., FR
Tour Total, 24 Cours Michelet, 92800
PUTEAUX, Franţa

(540

(591) Culori revendicate: albastru, roşu, portocaliu,
alb

(511)(510)
05 - insecticide, erbicide şi fungicide.
(531) 26.04.04; 26.04.09; 27.05.11; 27.05.17;

29.01.14.

(210) 008973
(220) 1999.11.24
(310) 219884
(320) 1999.05.29
(330) GB
(730) Pfizer Products Inc., a Connecticut cor-

poration, US
Eastern Point Road, Groton, Connecticut
06340, Statele Unite ale Americii

(540)

EXUBEREX
(511)(510)
(220) 1999.11.24
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; dezin-
fectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;

10 - aparate şi instrumente dentare şi veterinare,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material pentru suturi;

(320) 1999.05.29
05 - preparate şi substanţe farmaceutice, pre-

parate şi substanţe farmaceutice pentru
tratamentul diabetului; preparate şi substanţe
farmaceutice care conţin insulină;
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10 - aparate şi instrumente chirurgicale şi
medicale, aparate medicale pentru inhalarea
insulinei; părţi şi fitinguri pentru toate
produsele sus-numite incluse în clasa 10.

(210) 008975
(220) 1999.11.25
(730) S.C. Johnson Commercial Markets, Inc.,

US
8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin
53177, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru

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

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; dezin-
fectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide şi
toate produsele incluse în clasa 05;

07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre); instrumente pentru
agricultură altele decât cele acţionate manual,
incubatoare pentru ouă şi toate produsele
incluse în clasa 07;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cine-
matografice, 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 şi toate
produsele incluse în clasa 09;

21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale
preţioase sau placate); piepteni şi bureţi; perii
(cu excepţia pensulelor); materiale pentru
perii; materiale pentru întreţinerea curăţeniei;
bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată
(cu excepţia sticlei pentru construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase şi toate produsele incluse în clasa 21;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou şi
toate serviciile incluse în clasa 35;

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare şi
toate serviciile incluse în clasa 37;

41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale şi toate serviciile incluse
în clasa 41;

42 - servicii de alimentaţie publică; cazare
temporară; îngrijiri medicale, de igienă şi de
frumuseţe; servicii veterinare şi agricole;
servicii juridice; cercetare ştiinţifică şi
industrială; programare pentru calculatoare.

(531) 26.01.04; 26.01.18; 26.07.01; 27.05.17.

(210) 008983
(220) 1999.11.22
(310) 4474/1999
(320) 1999.05.21
(330) SZ
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., US

3601 Commerce Road, RICHMOND, Virginia
23234, Statele Unite ale Americii

(540)

(591) Culori revendicate: cafeniu, alb, roşu.
(511)(510)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,

neincluse în alte clase; produse de impri-
merie; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material pentru artişti;
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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) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.13.

(210) 008985
(220) 1999.11.29
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., US

3601 Commerce Road, RICHMOND, Virginia
23234, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cine-
matografice, 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;

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;

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperit capul;

28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport neincluse în alte clase; ornamente pentru
pomul de Crăciun;

34 - tutun brut şi prelucrat, incluzând trabucuri,
ţigarete, ţigarillos, tutun pentru rularea
independentă a ţigărilor, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, tutun de
substituire (cu excepţia celui prevăzut în
scopuri medicinale), articole pentru fumători,
inclusiv hârtie de ţigară şi pipe de ţigară, filtre
de ţigară, cutii de tutun, portţigarete pentru
ţigări şi scrumiere cu excepţia celor
confecţionate din metale preţioase, aliajele lor
sau ambalate în ele; pipe, aparate de buzunar
pentru rularea ţigărilor, brichete; chibrituri.

(531) 24.01.15; 24.01.19; 25.01.05; 25.01.19;
26.03.23; 26.05.06.

(210) 008986
(220) 1999.11.29
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., US

3601 Commerce Road, RICHMOND, Virginia
23234, Statele Unite ale Americii
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(540)

(511)(510)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cine-
matografice, 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;

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;

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperit capul;

28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport neincluse în alte clase; ornamente pentru
pomul de Crăciun;

34 - tutun brut şi prelucrat, incluzând trabucuri,
ţigarete, ţigarillos, tutun pentru rularea
independentă a ţigărilor, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, tutun de

substituire (cu excepţia celui prevăzut în
scopuri medicinale), articole pentru fumători,
incluzând hârtie de ţigară şi pipe de ţigară,
filtre de ţigară, cutii de tutun, portţigarete
pentru ţigări şi scrumiere cu excepţia celor
confecţionate din metale preţioase, aliajele lor
sau ambalate în ele; pipe, aparate de buzunar
pentru rularea ţigărilor, brichete; chibrituri.

(531) 24.01.15; 24.01.19; 25.01.05; 25.01.19;
26.03.23; 26.05.06.

(210) 009000
(220) 1999.12.06
(730) Bass Hotels & Resorts, Inc., US

3 Ravinia Drive Atlanta, Georgia 30346,
Statele Unite ale Americii

(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri.
(511)(510)
42 - servicii hoteliere, servicii de moteluri, servicii

de pensiuni, servicii ce ţin de rezervarea
locurilor la hoteluri, servicii de baruri; servicii
de cafenele, restaurante şi organizarea
alimentaţiei publice, servicii ce ţin de
aprovizionarea cu bucate preparate şi
băuturi.

(531) 01.01.12; 01.01.15; 26.04.13; 26.04.18;
27.05.11; 27.05.24.

(210) 009016
(220) 1999.12.13
(730) “ЭЙМ” S.R.L., MD

Str. Drujba nr. 36, MD-3200, Bender, Repub-
lica Moldova
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(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).
(531) 03.06.11; 19.03.01.

(210) 009017
(220) 1999.12.14
(730) Delphi Technologies, Inc., a Delaware

corporation, US
5725 Delphi Drive, Troy, Michigan 48098-
2815, Statele Unite ale Americii

(540)

FREEDOM
(511)(510)
07 - bujii de aprindere;
09 - baterii electrice, baterii de acumulatoare,

acumulatoare pentru mijloace de trans-
port.

(210) 009018
(220) 1999.12.15
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., US

3601 Commerce Road, RICHMOND, Virginia
23234, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
34 - tutun brut şi prelucrat, inclusiv ţigări, ţigarete,

ţigarillos, tutun pentru rularea ţigărilor, tutun
de pipe, tutun de mestecat, tutun de prizat,
substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri
medicinale); articole pentru fumători, inclusiv
hârtie de ţigară şi pipe de ţigară, filtre pentru
ţigări, borcane pentru tutun, portţigarete
pentru ţigări şi scrumiere cu excepţia celor
confecţionate din metale preţioase, din aliajele
lor sau acoperite cu metale preţioase, pipe,
aparate de buzunar pentru rularea ţigărilor,
brichete; chibrituri.

(531) 24.01.15; 24.01.20; 25.01.19; 25.05.03;
26.03.23.

(210) 009019
(220) 1999.12.15
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., US

3601 Commerce Road, RICHMOND, Virginia
23234, Statele Unite ale Americii

(540)
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(511)(510)
34 - tutun brut şi prelucrat, inclusiv ţigări, ţigarete,

ţigarillos, tutun pentru rularea ţigărilor, tutun
de pipe, tutun de mestecat, tutun de prizat,
substituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri
medicinale); articole pentru fumători, inclusiv
hârtie de ţigară şi pipe de ţigară, filtre pentru
ţigări, borcane pentru tutun, portţigarete
pentru ţigări şi scrumiere cu excepţia celor
confecţionate din metale preţioase, din aliajele
lor sau acoperite cu metale preţioase, pipe,
aparate de buzunar pentru rularea ţigărilor,
brichete; chibrituri.

(531) 24.01.07; 24.01.19; 25.01.19; 26.11.07.

(210) 009020
(220) 1999.12.15
(310) 75/729066
(320) 1999.06.16
(330) US
(730) Agilent Technologies, Inc., US

3000 Hanover Street, Palo Alto, California
94304-1181, Statele Unite ale Americii

(540)

AGILENT
(511)(510)
(220) 1999.12.15
09 - mecanisme pentru aparatele cu preplată; case

înregistratoare, extinctoare;
10 - membre, ochi şi dinţi artificiali; articole

ortopedice; material pentru suturi;
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din

aceste materiale sau placate neincluse în alte
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase;

16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; articole de legătorie;
fotografii, papetărie, adezivi (materiale de
lipit) pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale plastice pentru ambalare (neincluse
în alte clase); cărţi de joc; caractere
tipografice; clişee;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;

36 - asigurări; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
37 - construcţii;
41 - divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii de alimentaţie publică; cazare

temporară; îngrijiri medicale, de igienă şi de

frumuseţe; servicii veterinare şi agricole;
servicii juridice; cercetare ştiinţifică şi
industrială;

(320) 1999.06.16
09 - aparate de instrumente ştiinţifice, nautice,

geodezice, electrice, fotografice, cine-
matografice, 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; maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
echipament electronic de măsură şi control
pentru controlul telefoanelor celulare,
echipament telefonic şi de televiziune,
echipament pentru televiziunea prin cablu;
echipament pentru reţele telefonice locale,
oscilatoare, generatoare de semnale, osci-
lografe, analizatoare de reţea (spectro-
analizatoare); aparate de măsurat puterea;
senzori manuali; aparate electronice de
măsurat frecvenţa; ceasuri atomice; echi-
pament automat de control pentru circuite
integrate, plăci imprimate şi echipament elec-
tronic; echipament pentru controlul firelor şi
cablurilor; software pentru reglarea traficului
telefonic şi de reţea; echipament pentru
analiză chimică, cromatografie, spectrografe
de masă, analizatoare de proteine şi ADN,
echipament pentru analiza produselor
alimentare, produselor petroliere şi a
produselor farmaceutice; componente
electronice, diode emitente de lumină,
cifratoare optice, cuplări optice, diode şi
circuite integrate;

10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare;

14 - ceasornicărie şi instrumente de cronometrat;
16 - produse de imprimerie, material de instruire

sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
35 - comercializarea produselor cu amănuntul:

prin poştă, telefon şi Internet;
36 - afaceri financiare;
37 - reparaţii; servicii de instalare;
41 - educaţie, instruire;
42 - programare pentru calculatoare; deservirea

produselor electronice, de semnalizare, de
măsurat, analitice şi medicale; proiectarea
sistemelor de măsurare; închirierea şi leas-
ing-ul produselor.
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(210) 009021
(220) 1999.12.15
(310) 75/739923
(320) 1999.06.30
(330) US
(730) Agilent Technologies, Inc., US

3000 Hanover Street, Palo Alto, California
94304-1181, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
(220) 1999.12.15
09 - mecanisme pentru aparatele cu preplată; case

înregistratoare, extinctoare;
10 - membre, ochi şi dinţi artificiali; articole

ortopedice; material pentru suturi;
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din

aceste materiale sau placate neincluse în alte
clase;

16 - articole de legătorie; papetărie, adezivi
(materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj,
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); caractere tipo-
grafice; clişee;

35 - administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
37 - construcţii;
42 - îngrijiri medicale, de igienă şi de frumuseţe;

servicii veterinare şi agricole; servicii juridice;
cercetare ştiinţifică şi industrială;

(320) 1999.06.30
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,

geodezice, electrice, fotografice, cinema-
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; distribuitoare
automate; maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
echipament electronic de măsură şi control

pentru controlul telefoanelor celulare,
echipament telefonic şi de televiziune,
echipament pentru televiziunea prin cablu;
echipament pentru reţele telefonice locale,
oscilatoare, generatoare de semnale, osci-
lografe, analizatoare de reţea (spectro-
analizatoare); aparate de măsurat puterea;
senzori manuali; aparate electronice de
măsurat frecvenţa; ceasuri atomice; echi-
pament automat de control pentru circuite
integrate, plăci imprimate şi echipament elec-
tronic; echipament pentru controlul firelor şi
cablurilor; software pentru reglarea traficului
telefonic şi de reţea; echipament pentru
analiză chimică, cromatografie, spectrografe
de masă, analizatoare de proteine şi ADN,
echipament pentru analiza produselor
alimentare, produselor petroliere şi a
produselor farmaceutice; componente
electronice, diode emitente de lumină,
cifratoare optice, cuplări optice, diode şi
circuite integrate;

10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare;

16 - material de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor);

35 - comercializarea produselor cu amănuntul:
prin poştă, telefon şi Internet;

36 - afaceri financiare;
37 - reparaţii; servicii de instalare;
41 - educaţie, instruire;
42 - deservirea produselor electronice, de

semnalizare, de măsurat, analitice şi medicale;
proiectarea sistemelor de măsurare; închi-
rierea şi leasing-ul produselor.

(531) 01.01.10; 91.91.25; 26.01.06; 26.15.01.

(210) 009027
(220) 1999.12.17
(730) SmithKline Beecham Corporation (o

corporaţie organizată şi existentă con-
form legilor statului Pennsylvania), US
One Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsylva-
nia 19101, Statele Unite ale Americii

(540)

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

medicinale.
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(210) 009036
(220) 1999.12.23
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

KAISHA (also trading as TOYOTA MO-
TOR CORPORATION), JP
1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-
KEN, Japonia

(540)

(511)(510)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, părţi

şi fitinguri pentru toate produsele sus-numite.

(210) 009038
(220) 1999.12.23
(730) HAYAT KIMYA SANAYI A.Ş., TR

Çobançeşme Sanayi Caddesi No. 16,
Yenibosna/ISTANBUL, Turcia

(540)

(511)(510)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor şi toate
produsele incluse în clasa 03, cu excepţia:
cosmeticii, uleiurilor esenţiale, materialelor
pentru tăbăcirea pielii, sării pentru baie,
substanţelor pentru spălat şi albit, amidonului
şi preparatelor pentru scrobire în timpul
spălării, coloranţilor pentru spălat, mate-
rialelor pentru scoaterea petelor, materialelor
pentru curăţare şi lustruire.

(210) 009039
(220) 1999.12.23
(730) HAYAT KIMYA SANAYI A.Ş., TR

Çobançeşme Sanayi Caddesi No. 16,
Yenibosna/ISTANBUL, Turcia

(540)

(511)(510)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor şi toate
celelalte produse incluse în clasa 03.

(210) 009040
(220) 1999.12.23
(730) HAYAT KIMYA SANAYI A.S., TR

Çobançeşme Sanayi Caddesi No. 16,
Yenibosna/ISTANBUL, Turcia

(540)

(511)(510)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru

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

(210) 009041
(220) 1999.12.23
(730) HAYAT KIMYA SANAYI A.Ş., TR

Çobançeşme Sanayi Caddesi No. 16,
Yenibosna/ISTANBUL, Turcia

(540)

(511)(510)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru

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

(210) 009042
(220) 1999.12.23
(730) HAYAT KIMYA SANAYI A.Ş., TR

Çobançeşme Sanayi Caddesi No. 16,
Yenibosna/ISTANBUL, Turcia
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(540)

(511)(510)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru

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

(210) 009044
(220) 1999.12.24
(730) “DTD Nistru” S.A., MD

Str. Voitovici nr. 25, MD-7106, Otaci, judeţul
Edineţ, Republica Moldova

(540)

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

(210) 009045
(220) 1999.12.24
(730) Penhaligon’s Limited, GB

Unit 5-7, Blenheim Court, Brewery Road,
London N7 9NY, Anglia

(540)

(511)(510)
03 - parfumerie, preparate nemedicinale de toaletă,

cosmetice, uleiuri esenţiale, preparate pentru
îngrijirea părului, săpunuri, produse pentru
îngrijirea dinţilor, articole de toaletă.

(210) 009046
(220) 1999.12.27
(730) YKK CORPORATION, o corporaţie a

statului Japonez, JP
1, KANDA IZUMI-CHO, CHIYODA-KU,
TOKYO, Japonia

(540)

(511)(510)
26 - fermoare, agrafe tip cârlig-urechiuşă (copci),

agrafe reglabile, nasturi, copci (butoane),
nituri, agrafe în formă de butoane (de guler,
de manşetă), catarame, cârlige şi ochiuri,
capse (cheotori), prinzătoare pentru curele,
cârlige pe bază rulantă, agrafe pentru jartiere
(bretele), încuietori pentru genţi, cleme pentru
şnururi, panglici, elastic, şireturi, şireturi
împletite, panglici împletite, galoane.

(210) 009051
(220) 1999.12.23
(730) N.V.SUMATRA TOBACCO TRADING

COMPANY, ID
Jl. Pattimura No. 3, Pematang Siantar,
Sumatera Utara, Indonezia

(540)

(511)(510)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri şi

toate produsele incluse în clasa 34, inclusiv
ţigări, ţigări aromatizate, trabucuri, produse
de tutun, hârtie pentru ţigări, filtre pentru
ţigări, ţigarete, lulele, scrumiere, brichete şi
chibrituri.

(210) 009059
(220) 2000.01.04
(730) Dow AgroSciences LLC, a Delaware lim-

ited liability company, US
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
05 - pesticide, preparate pentru distrugerea

animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide şi
insecticide.
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(210) 009067
(220) 2000.01.06
(730) Rhone-Poulenc Agro, FR

14-20, rue Pierre Baizet, 69009 Lyon, Franţa
(540)

(511)(510)
05 - fungicide agricole.

(210) 009076
(220) 2000.01.10
(730) SmithKline Beecham p.l.c., GB

New Horizons Court, Brentford, Middlesex
TW8 9EP, Anglia

(540)

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

medicinale.

(210) 009077
(220) 2000.01.10
(730) SmithKline Beecham p.l.c., GB

New Horizons Court, Brentford, Middlesex
TW8 9EP, Anglia

(540)

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

medicinale.

(210) 009079
(220) 2000.01.10
(730) SmithKline Beecham p.l.c., GB

New Horizons Court, Brentford, Middlesex
TW8 9EP, Anglia

(540)

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

medicinale.

(210) 009080
(220) 2000.01.12
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company,

US
1007 Market Street, Wilmington, Delaware
19898, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
02 - vopsele pentru utilizare în industria de auto-

mobile.

(210) 009081
(220) 2000.01.12
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company,

US
1007 Market Street, Wilmington, Delaware
19898, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
02 - vopsele de reacoperire pentru automobile,

grunduiri şi acoperiri de protecţie ale
suprafeţelor.

(210) 009084
(220) 2000.01.12
(730) Combinatul de produse alimentare din

Bălţi, întreprindere de stat, MD
Str. Kiev nr. 114, MD-3121, Bălţi, Republica
Moldova
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(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, galben, verde,
roşu, roz, maro.

(511)(510)
29 - jeleuri;
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi

nealcoolice; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

(531) 03.01.14; 03.01.24; 03.01.25; 26.01.15;
27.05.02; 27.05.11; 29.01.15.

(210) 009086
(220) 2000.01.17
(730) Revista “CRUIZ” S.R.L.,

Str. N. Zelinski nr. 7, MD-2032, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,

neincluse în alte clase; produse de
imprimerie; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (neincluse în alte clase); cărţi de
joc; caractere tipografice; clişee.

(531) 28.05.00.

(210) 009091
(220) 2000.01.20
(730) SmithKline Beecham p.l.c., GB

New Horizons Court, Brentford, Middlesex
TW8 9EP, Anglia

(540)

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

medicinale.
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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)
Nr. depozit

(220)
Data depozit

(111)
Nr. marcă

acordat

(151)
Data

înregistrării

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(442)
Nr. BOPI

1 2 3 4 5 6 7 8

1 008582 1999.04.20 7200 2000.03.17 32,33, 35 ZAO "Gruppa Predpriiatii OST",
RU

11/1999

2 007650 1998.03.18 7202 2000.03.23 05,10 Abbott Laboratories, US 1/1999

3 008311 1998.12.09 7203 2000.03.23 34 Imperial Tobacco Limited, GB 7/1999

4 008338 1999.01.06 7204 2000.03.23 05,10 Pfizer Products Inc. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Connecticut), US

10/1999

5 008556 1999.04.05 7205 2000.03.23 32 OPUS ONE, US 11/1999

6 008579 1999.04.13 7206 2000.03.23 32 KRAFT FOODS, INC., US 1/2000

7 008580 1999.04.13 7207 2000.03.23 34 LA AURORA S.A., DO 11/1999

8 008587 1999.04.22 7208 2000.03.23 34 LA AURORA, S.A., DO 11/1999

9 008619 1999.04.27 7209 2000.03.23 41 THE CARTOON NETWORK LP,
LLLP, a limited liability limited
partnership organized and existing
under the laws of the State of
Delaware, US

11/1999

10 008635 1999.05.17 7210 2000.03.23 09,35,42 Firma "Riscom Computers" S.R.L.,
MD

11/1999

11 007800 1998.05.18 7211 2000.03.29 09 Dell Computer Corporation (o
corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware),
US

11/1999

12 007801 1998.05.18 7212 2000.03.29 09 Dell Computer Corporation (o
corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware),
US

11/1999

13 008209 1998.10.14 7213 2000.03.29 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS
INC., US

6/1999

14 008369 1999.01.21 7214 2000.03.29 09,38,41 CBS Worldwide Inc. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware), US

11/1999

15 008370 1999.01.21 7215 2000.03.29 09,38,41 CBS Worldwide Inc. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware), US

11/1999

16 008392 1998.12.08 7216 2000.03.29 35 Întreprinderea cu investiţii străine
"REMTSMA-UKRAINA", UA

10/1999

17 008393 1998.12.08 7217 2000.03.29 35 Întreprinderea cu investiţii străine
"REMTSMA-UKRAINA", UA

10/1999

18 008473 1999.03.02 7218 2000.03.29 30 Warner-Lambert Company, US 11/1999

19 008547 1999.03.31 7219 2000.03.29 05 Glaxo Group Limited, GB 11/1999
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20 008575 1999.04.13 7220 2000.03.29 05 Pfizer Products Inc. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Connecticut), US

11/1999

21 008615 1999.05.03 7221 2000.03.29 05 Glaxo Group Limited, GB 11/1999

22 008636 1999.05.17 7222 2000.03.29 09 Sun Microsystems, Inc., US 11/1999

23 008645 1999.05.19 7223 2000.03.29 25 WARNACO U.S., Inc. (a Delaware
Corporation), US

11/1999

24 008646 1999.05.19 7224 2000.03.29 25 WARNACO U.S., Inc. (a Delaware
Corporation), US

11/1999

25 008647 1999.05.19 7225 2000.03.29 25 WARNACO U.S., Inc. (a Delaware
Corporation), US

11/1999

26 008658 1999.05.25 7226 2000.03.29 09 INTEL CORPORATION (o
corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware),
US

11/1999

27 007947 1998.06.29 7227 2000.04.03 05 Dow AgroSciences LLC, a
Delaware Limited Liability
Company, US

12/1999

28 008206 1998.10.14 7228 2000.04.03 09,14,16,
31,35,36,
37,39,41,
42

Întreprinderea mixtă moldo-
americană "JOLLY-ALON" S.A.,
MD

12/1999

29 008683 1999.06.10 7230 2000.04.03 34,35 "TUTUN-CTC" S.A., MD 12/1999

30 008685 1999.06.11 7231 2000.04.03 34 "TUTUN-CTC" S.A., MD 12/1999

31 008686 1999.06.11 7232 2000.04.03 34 "TUTUN-CTC" S.A., MD 12/1999

32 008699 1999.06.14 7233 2000.04.03 09,35 Studio de Creaţie şi Producţie
"DIXI-MEDIA-GRUP" S.R.L.,
MD

12/1999

33 008723 1999.07.01 7235 2000.04.03 09 Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment, JP

12/1999

34 008809 1999.08.13 7236 2000.04.03 36 Societatea de Asigurări-Reasigurări
"DONARIS GROUP" S.A., MD

12/1999

35 008811 1999.08.17 7237 2000.04.03 32 "DOLCE VELA" S.R.L.,MD 12/1999

36 008815 1999.08.17 7238 2000.04.03 09 Kabushiki Kaisha Computer
Entertainment (Also trading as
Sony Computer Entertainment
Inc.), JP

12/1999

37 008488 1999.03.03 7245 2000.04.05 32 ATLANTIC INDUSTRIES, KY 11/1999

38 008497 1999.03.05 7246 2000.04.05 09,16,35,
38,40,41,
42

Societatea pe Acţiuni "P & P
Service" S.A., MD

10/1999

39 008585 1999.04.21 7247 2000.04.05 33 Întreprinderea mixtă "West
Worldwide Corp." S.R.L., MD

11/1999

40 008586 1999.04.21 7248 2000.04.05 33 Întreprinderea mixtă "West
Worldwide Corp." S.R.L., MD

11/1999

41 008665 1999.05.27 7249 2000.04.05 08 THE GILLETTE COMPANY, US 12/1999

42 008667 1999.05.28 7250 2000.04.05 05 BRISTOL MYERS SQUIBB
COMPANY (corporaţie din statul
Delaware), US

12/1999

43 008676 1999.06.09 7251 2000.04.05 29 Întreprinderea mixtă moldo-
americană "Fabrica de produse
lactate din Hânceşti" S.A., MD

12/1999
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44 008680 1999.06.01 7252 2000.04.05 32 Anheuser-Busch, Incorporated, US 12/1999

45 008681 1999.06.01 7253 2000.04.06 32 Anheuser-Busch, Incorporated, US 12/1999

46 008704 1999.06.17 7254 2000.04.05 29,30 MARS, INCORPORATED, US 12/1999

47 008705 1999.06.17 7255 2000.04.05 08 THE GILLETTE COMPANY, US 12/1999

48 008708 1999.06.17 7256 2000.04.05 25 MARS, INCORPORATED, US 12/1999

49 008806 1999.08.12 7257 2000.04.05 05 E. I. du Pont de Nemours and
Company, US

12/1999

50 008807 1999.08.12 7258 2000.04.05 31 Mars, Incorporated, US 12/1999

51 008814 1999.08.18 7259 2000.04.05 16 PARKER PEN PRODUCTS, GB 12/1999

52 007134 1997.09.12 7260 2000.04.07 07,09,12,
13,37,41,
42

SAAB AKTIEBOLAG, SE 11/1999

53 007486 1998.01.20 7261 2000.04.07 05 SAGMEL, INC., US 11/1999

54 008279 1998.11.25 7262 2000.04.07 09,16,28,
41

KIRKBI A/S, DK 11/1999

55 008530 1999.03.16 7263 2000.04.07 11 IGLOO PRODUCTS CORP.,
corporaţia statului Delaware, US

11/1999

56 008534 1999.03.25 7264 2000.04.07 33 FEDERICO PATERNINA S.A.,
ES

11/1999

57 008538 1999.03.30 7265 2000.04.07 33,35 Zacrâtoe Acţionernoe Obscestvo
"Soiuzplodimport", RU

11/1999

58 008541 1999.03.30 7266 2000.04.07 33,35 Zacrâtoe Acţionernoe Obscestvo
"Soiuzplodimport", RU

11/1999

59 008542 1999.03.30 7267 2000.04.07 33,35 Zacrâtoe Acţionernoe Obscestvo
"Soiuzplodimport", RU

11/1999

60 008543 1999.03.30 7268 2000.04.07 33,35 Zacrâtoe Acţionernoe Obscestvo
"Soiuzplodimport", RU

11/1999

61 008546 1999.03.30 7269 2000.04.07 33,35 Zacrâtoe Acţionernoe Obscestvo
"Soiuzplodimport", RU

11/1999

62 008561 1999.04.09 7270 2000.04.07 16 HEARST COMMUNICATIONS,
INC. (corporaţie organizată şi
existentă conform legislaţiei
statului Delaware), US

11/1999

63 008562 1999.04.09 7271 2000.04.07 16 HEARST COMMUNICATIONS,
INC. (corporaţie organizată şi
existentă conform legislaţiei
statului Delaware), US

11/1999

64 008563 1999.04.09 7272 2000.04.07 16 HEARST COMMUNICATIONS,
INC. (corporaţie organizată şi
existentă conform legislaţiei
statului Delaware), US

11/1999

65 008564 1999.04.09 7273 2000.04.07 16 HEARST COMMUNICATIONS,
INC. (corporaţie organizată şi
existentă conform legislaţiei
statului Delaware), US

11/1999

66 008565 1999.04.09 7274 2000.04.07 16 HEARST COMMUNICATIONS,
INC. (corporaţie organizată şi
existentă conform legislaţiei
statului Delaware), US

11/1999

67 008566 1999.04.09 7275 2000.04.07 16 HEARST COMMUNICATIONS,
INC. (corporaţie organizată şi
existentă conform legislaţiei
statului Delaware), US

11/1999



MD-BOPI 5/2000

61

1 2 3 4 5 6 7 8

68 008567 1999.04.09 7276 2000.04.07 16 HEARST COMMUNICATIONS,
INC. (corporaţie organizată şi
existentă conform legislaţiei
statului Delaware), US

11/1999

69 008568 1999.04.09 7277 2000.04.07 16 HEARST COMMUNICATIONS,
INC. (corporaţie organizată şi
existentă conform legislaţiei
statului Delaware), US

11/1999

70 008569 1999.04.09 7278 2000.04.07 16 HEARST COMMUNICATIONS,
INC. (corporaţie organizată şi
existentă conform legislaţiei
statului Delaware), US

11/1999

71 008570 1999.04.09 7279 2000.04.07 16 HEARST COMMUNICATIONS,
INC. (corporaţie organizată şi
existentă conform legislaţiei
statului Delaware), US

11/1999

72 008571 1999.04.09 7280 2000.04.07 16 HEARST COMMUNICATIONS,
INC. (corporaţie organizată şi
existentă conform legislaţiei
statului Delaware), US

11/1999

73 008572 1999.04.09 7281 2000.04.07 16 HEARST COMMUNICATIONS,
INC. (corporaţie organizată şi
existentă conform legislaţiei
statului Delaware), US

11/1999

74 008573 1999.04.09 7282 2000.04.07 16 HEARST COMMUNICATIONS,
INC. (corporaţie organizată şi
existentă conform legislaţiei
statului Delaware), US

11/1999

75 008610 1999.04.28 7283 2000.04.07 05 American Home Products
Corporation, corporaţia statului
Delaware, US

11/1999

76 008631 1999.05.07 7284 2000.04.07 09,16,38,
41

Paramount Pictures Corporation,
corporaţia statului Delaware, US

11/1999

77 008194 1998.09.04 7286 2000.04.10 33 S.R.L. "AGROTRADE", MD 6/1999

78 008195 1998.09.04 7287 2000.04.10 33 S.R.L. "AGROTRADE", MD 6/1999

79 008432 1999.02.16 7288 2000.04.10 07,11,12,
17,35

PRODUCTION CORPORATION
MINSK MOTOR PLANT, BY

11/1999

80 008495 1999.03.03 7289 2000.04.10 03,04,05,
11,21

RECKITT & COLMAN
(OVERSEAS) LIMITED, GB

11/1999

81 008532 1999.03.25 7290 2000.04.10 35,36,37,
42

PRINT IMOBIL, S.R.L., MD 11/1999

82 008618 1999.05.05 7292 2000.04.10 33 PERNOD RICARD, a joint-stock
company, (Firma comercială), FR

11/1999

83 008656 1999.05.24 7293 2000.04.10 25 EROGLU GIYIM SANAYI VE
TICARET LIMITED ŞIRKETI,
TR

12/1999

84 008657 1999.05.24 7294 2000.04.10 25 EROGLU GIYIM SANAYI VE
TICARET LIMITED ŞIRKETI,
TR

12/1999

85 008670 1999.06.04 7295 2000.04.10 05 Glaxo Group Limited, GB 12/1999

86 008692 1999.06.11 7296 2000.04.10 30 Warner-Lambert Company, US 12/1999

87 008709 1999.06.21 7297 2000.04.10 05 Glaxo Group Limited, GB 12/1999
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88 008714 1999.06.22 7298 2000.04.10 34 Dunhill Tobacco of London
Limited, GB

12/1999

89 008820 1999.08.24 7299 2000.04.10 25,42 WARNACO INC. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware), US

12/1999

90 008821 1999.08.24 7300 2000.04.10 25,42 WARNACO INC. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware), US

12/1999

91 008822 1999.08.24 7301 2000.04.10 25,42 WARNACO INC. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware), US

12/1999

92 008823 1999.08.24 7302 2000.04.10 25,42 WARNACO INC. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware), US

12/1999

93 008824 1999.08.24 7303 2000.04.10 25,42 WARNACO INC. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware), US

12/1999

94 008825 1999.08.24 7304 2000.04.10 25,42 WARNACO INC. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware), US

12/1999

95 008826 1999.08.24 7305 2000.04.10 25,42 WARNACO INC. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware), US

12/1999

96 008827 1999.08.24 7306 2000.04.10 25,42 WARNACO INC. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware), US

12/1999

97 008828 1999.08.24 7307 2000.04.10 25,42 WARNACO INC. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware), US

12/1999

98 007348 1997.11.13 7308 2000.04.14 33 Taran Nicolae, MD 10/1998

99 008404 1999.02.12 7309 2000.04.14 05,10 Pfizer Products Inc. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Connecticut), US

9/1999

100 008643 1999.05.19 7310 2000.04.14 33 Combinatul de produse alimentare
din Bălţi, întreprindere de stat, MD

12/1999

101 008691 1999.06.10 7311 2000.04.14 16 S.R.L. "SUPERCOM", MD 12/1999

102 008793 1999.08.06 7312 2000.04.14 33 Combinatul de produse alimentare
din Bălţi, întreprindere de stat, MD

12/1999

103 008794 1999.08.06 7313 2000.04.14 33 Combinatul de produse alimentare
din Bălţi, întreprindere de stat, MD

12/1999

104 008592 1999.04.27 7314 2000.04.20 01,02,03,
04,05,06,
07,08,09,
10,11,12,
13,14,15,
16,17,18,
19,20,21,
22,23,24,
25,26,27,
28,29,30,
31,32,33,
34,35,36,
37,38,39,
40,41,42

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

11/1999

105 008601 1999.04.27 7315 2000.04.20 35,37 "RUMEON" S.R.L., MD 11/1999
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Lista mărcilor reînnoite

Se  publică  următoarele  date:  numărul curent, numărul  mărcii  reînnoite, data  expirării
termenului  de  reînnoire, clasele conform CIPS, denumirea  şi  adresa  titularului,

codul  ţării  conform  ST. 3 OMPI, numerele de BOPI în  care au fost publicate
cererea  de  înregistrare a  mărcii şi marca înregistrată

Nr.
crt.

(116)
Nr. mărcii
reînnoite

(186)
Data expirării

reînnoirii

(511)
Clase

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

(442)
Nr. BOPI

(450)
Nr. BOPI

1 R39 2010.01.10 42 INTER-CONTINENTAL HOTELS
CORPORATION, US
c/o Bass Hotels & Resorts,
Inc., Three Ravinia Drive,
Suite 2900, ATLANTA,
Georgia 30346-2149,
Statele Unite ale Americii

- 4-5/1994

2   R244 2010.04.28 14 AT & T Corp., US
32 Avenue of the Americas, New York,
New York 10013-2412,
Statele Unite ale Americii

- 7-8/1994

3 R377 2010.07.08 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., US
3601 Commerce Road, RICHMOND,
Virginia 23234, Statele Unite ale
Americii

- 7-8/1994
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VI. Design industrial

Protecţia 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 Re-

publica  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.

Legal 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 rep-
resentative, 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 Bul-
letin 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 regis-
trations and of classes IDC.
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(11) Numărul certificatului

(15) Data de înregistrare

(18) Data prevăzută de expirare a termenului de

valabilitate a înregistrării

(21) Numărul depozitului

(22) Data depozitului

(23) Data priorităţii de expoziţie

(28) Numărul de desene / modele

(30) Date referitoare la prioritate conform

Convenţiei de la Paris

(31) Numărul depozitului prioritar

(32) Data depozitului prioritar

(33) Ţara depozitului  prioritar

(43) Data de publicare a cererii neexaminate

(44) Data de publicare a cererii după examinare

(45) Data eliberării certificatului

(46) Data prevăzută de expirare a termenului de

amânare a publicării

(51) Clasificarea internaţională

(54) Denumirea produsului

(55) Reproducerea desenului/modelului industrial

(57) Culorile revendicate

(71) Numele sau denumirea şi adresa solicitantului

(72) Numele autorului

(73) Numele sau denumirea şi adresa titularului

(74) Numele  mandatarului autorizat

(80) Datele de depozit internaţional conform

Aranjamentului de la Haga

(11) Number of the registration

(15) Date of the registration

(18) Expected expiration date of the regis-

tration

(21) Number of the application

(22) Date of  filing of the application

(23) Exhibition priority data

(28) Number of industrial designs

(30) Data relating to priority under the Paris Con-

vention

(31) Number assigned to the priority application

(32) Data of filing of the priority application

(33) The country of the priority application

(43) Date of publication of the industrial design

before  examination

(44) Date of publication of the industrial design

after examination

(45) Date of the certificate granting

(46) Date of expiration of deferment

(51) International Classification for Industrial

Designs

(54) Designation of article or product

(55) Reproduction of the industrial design

(57) Indication of colors

(71) Name and address of the applicant

(72) Name of the creator

(73) Name and address of the owner

(74) Name of the representative

(80) Identification of certain data related to the

international deposit of industrial designs

under the Hague Agreement

CODURILE  INID  PENTRU  IDENTI-
FICAREA DATELOR  BIBLIOGRAFICE

REFERITOARE  LA DESENE  ŞI  MODELE
INDUSTRIALE

LIST  OF  INID  CODES  CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC  DATA  RELATING  TO

INDUSTRIAL  DESIGNS
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Desene şi modele industriale înregistrate

Orice 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.

Any 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) 219
(15) 2000.04.14
(51) LOC (7) Cl. 02-04
(21) 0237
(22) 1999.05.28
(18) 2004.05.28

(28) 1
(71)(73) Firma “TRACING LETEX” S.R.L., MD

Str. Calea Ieşilor nr. 8, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova

(72) BOGUS Irina, MD
(54) Talpă

(55)

(11) 220
(15) 2000.04.14
(51) LOC (7) Cl. 02-04
(21) 0258
(22) 1999.09.17
(18) 2004.09.17
(28) 9

(71)(73) ÎNTREPRINDEREA DE STAT FIRMA
COMERCIAL-INDUSTRIALĂ “ТИГИНА”,
MD
Str. Chişiniovscaia nr. 20, MD-3200, Bender,
Republica Moldova

(72) CUŞNIR Oxana, MD; MUNTEAN Tatiana,
MD

(54) Încălţăminte

(55)

1
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(11) 220

2

3

4
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(11) 220

5

6.1

6.2
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(11) 220

8

9

7
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(11) 221
(15) 2000.04.14
(51) LOC (7) Cl. 02-04
(21) 0271
(22) 1999.11.19
(18) 2004.11.19

(28) 8
(71)(72)(73) BECHER Valeriu, MD

Str. Calea Orheiului nr. 111, bloc 4, ap. 72,
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova

(54) Încălţăminte
(55)

1

2

3
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(11) 221

4

5.1

5.2
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(11) 221

6.1

6.2
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(11) 221

7.1

7.2

8
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(11) 222
(15) 2000.04.14
(51) LOC (7) Cl. 02-04
(21) 0278
(22) 1999.12.16
(18) 2004.12.16
(28) 2

(71)(73) ÎNTREPRINDEREA DE STAT FIRMA
COMERCIAL-INDUSTRIALĂ “ТИГИНА”,
MD
Str. Chişiniovscaia nr. 20, MD-3200, Bender,
Republica Moldova

(72) MUNTEAN Tatiana, MD; TODAVCIC Rita,
MD

(54) Pantofi pentru bărbaţi

(55)

1

2
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(11) 223
(15) 2000.04.14
(51) LOC (7) Cl. 22-06
(21) 0266
(22) 1999.10.20
(18) 2004.10.20

(28) 1
(71)(73) RHONE-POULENC AGRO, FR

14-20 rue Pierre Baizet, 69009 Lyon, Franţa
(72) GREAZNOV Andrei Inochentii, RU
(54) Dispozitiv pentru nimicirea insectelor
(55)

1.1

1.2
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(11) 223

1.3

1.4

1.5
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(11) 223

1.6

(11) 224
(15) 2000.04.14
(51) LOC (7) Cl. 25-01
(21) 0259
(22) 1999.09.30
(18) 2004.09.30
(28) 2
(71)(72)(73) STRATILA Alexandru, MD

Str. Mihai Eminescu nr. 30, ap. 16, MD-4700,

Briceni, Republica Moldova
CIOCOI Valentin, MD
Str. Costiujeni nr. 8, bloc 3, ap. 3, MD-2011,
Chişinău, Republica Moldova
GUŢUL Veaceslav, MD
Str. N. Spătarul Milescu nr. 25, bloc 1, ap. 61,
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova

(54) Pietre de gard
(55)

1.1



79

D
E

S
I

G
N

                                                            MD - BOPI 5/2000

(11) 224

1.2

1.3

1.4

1.5
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(11) 224

1.6

2.1

2.2
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(11) 224

2.3

2.4 2.5

2.6
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(11) 225
(15) 2000.04.14
(51) LOC (7) Cl. 25-03, 99
(21) 0264
(22) 1999.10.15
(18) 2004.10.15

(28) 1
(71)(72)(73) GHERŞCOVICI Boris, MD

Str. Aron Pumnul  nr. 133, MD-2043,
Chişinău, Republica Moldova

(54) Bancă
(55)

1.1

1.2
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(11) 226
(15) 2000.04.14
(51) LOC (7) Cl. 06-01; 25-03, 99
(21) 0265
(22) 1999.10.15
(18) 2004.10.15

(28) 1
(71)(72)(73) GHERŞCOVICI Boris, MD

Str. Aron Pumnul  nr. 133, MD-2043,
Chişinău, Republica Moldova

(54) Bancă pentru recreere
(55)
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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.

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(44)
Nr. BOPI

1 165 19-08 0171 1998.06.01 1 "ELS & Co" S.R.L. , MD 3/1999
2 181 25-02 0210 1998.12.17 1 UZINA TURNĂTORIE

"ARALIT" S.A. , MD
7/1999

3 182 02-04 0174 1998.06.10 4 ÎNTREPRINDEREA DE
ARENDĂ "FLOARE", MD

8/1999

4 184 11-05 0213 1999.01.05 14 CENTRUL
INTERNAŢIONAL DE
EXPOZIŢII "MOLDEXPO"
S.A. , MD

9/1999
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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.

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.

Î

I
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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 Date modificate

1 2 3 4 5 6 7

1 Marcă 000127 9 2-3/1994 (730) ESPRIT
INTERNATIONAL,
corporaţia statului California,
US
900 Minnesota Street, San
Francisco, California, Statele
Unite ale Americii

(730) Esprit International (a
California Limited
Partnership), US
584 Broadway, New York,
New York, Statele Unite ale
Americii

2 Mărci 000713
000712
000709

113
114
118

6/1994 (730) KRKA,
TOVARNA ZDRAVIL,
P.O., SI
Cesta herojev 45, 68000
NOVO MESTO, Slovenia

(730) KRKA,
tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto, SI
8501 NOVO MESTO,
Smarjeska cesta 6, Slovenia

3 Marcă 001226 321 7/1994 (730) International Business
Machines Corporation,
Corporaţia Statului New-
York, US
Old Orchard Road, Armonk,
N.Y. 10504, Statele Unite ale
Americii

(730) International Business
Machines Corporation, US
New Orchard Road, Armonk,
N.Y. 10504, Statele Unite ale
Americii

4 Mărci 001952
001950
001951

1020
1071
1072

3/1995 (730) 339, Noda, Noda City,
Chiba, Japonia

(730) 250, Noda, Noda City,
Chiba, Japonia

5 Marcă 002506 3659  7/1995
 4/1996

(730) YTONG AG, DE
Hornstrasse 3, D-80797
Munchen, Germania

(730) YTONG Deutschland
AG, DE
Hornstrasse 3,
D-80797 M!!!!nchen, Germania

6 Marcă 002513 1297 5/1995 (730) YTONG AG, DE
Hornstrasse 3, D-80797
Munchen, Germania

(730) YTONG Deutschland
AG, DE
Hornstrasse 3,
D-80797 M!!!!nchen, Germania

7 Marcă 002856 1416 5/1995 (730) YARDLEY &
COMPANY LIMITED, GB
33 OLD BOND STREET,
LONDON W1X 4AP,
ENGLAND, MAREA
BRITANIE

(730) YARDLEY
RECEIVERSHIP
REALISATIONS (NO. 2)
(FORMERLY YARDLEY &
COMPANY)  LIMITED, GB
PO BOX 730, 20
FARRINGDON STREET,
LONDON, EC4A 4PP,
ANGLIA

8 Mărci 003129

003128

3803

3806

11/1995
 7/1996

11/1995

(730) FIRST FINANCIAL
MANAGEMENT
CORPORATION, US
Three Corporate Square,
Suite 700, Atlanta, Georgia
30329, Statele Unite ale
Americii

(730) FIRST FINANCIAL
MANAGEMENT
CORPORATION, US
5660 New Northside Drive,
Suite 1400, Atlanta, Georgia
30328, Statele Unite ale
Americii

9 Marcă 003957 4151  4/1996
11/1996

(730) Nordmark Arzneimittel
GMBH, DE
Pinnauallee 4, D-25436
Uetersen, Germania

(730) Knoll AG, DE
Knollstrasse, 67061
Ludwigshafen, Germania
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1 2 3 4 5 6 7

10 Marcă 007526 6797 12/1998 (511)(510)
03 -  uleiuri eterice, remedii
pentru frumuseţe; preparate
pentru curăţarea, îngrijirea,
tratamentului şi frumuseţea
pielii;

(511)(510)
03 -  uleiuri eterice;

11 Cereri
de înre-
gistrare
a mărcii

008643
008793
008794

-
-
-

12/1999
12/1999
12/1999

(730)  Combinatul de
alimentaţie din Bălţi,
întreprindere de stat, MD
Str. Kiev nr. 114, MD-3121,
Bălţi, Republica Moldova

(730)  Combinatul de produse
alimentare din Bălţi,
întreprindere de stat, MD
Str. Kiev nr. 114, MD-3121,
Bălţi, Republica Moldova

12 Cereri
de înre-
gistrare
a mărcii

008812
008995

-
-

2/2000
4/2000

(730)  Exxon Corporation, a
corporation organized and
existing under the laws of the
State of New Jersey, US

(730)  Exxon Mobil
Corporation, US

Lista contractelor de cesiune
Se publică următoarele date: numărul  curent, obiectul de proprietate industrială, numărul
şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,

date despre cesionar, numărul, data înregistrării şi alte informaţii despre contract

Nr
.cr
t.

OPI Nr. şi data
depozitului

Nr. titlului
de protecţie

Nr.
BOPI

Date despre cedent Date despre
cesionar

Nr. şi data
înregistrării
contractului

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Marcă 004198
1994.12.28

3237 3/1996 Phillips-Van Heusen
Corporation,
corporaţia statului
Delaware, US
200 Madison
Avenue, New York,
NEW YORK 10016,
Statele Unite ale
Americii

Pyramid
Sportswear AB,
corporaţia statului
Swedish, SE
Engelbrektsgatan 7,
SE-114 32
Stockholm, Suedia

205
2000.03.13

2 Cereri
de
înregis-
trare a
mărcii

007377
1997.12.12

007378
1997.12.12

- 4/1999

4/1999

Carrera Century
Toys GmbH, DE
Südwestpark 94,
90449 Nünberg,
Germania

STS Racing
GmbH, DE
Südwestpark 94,
90449 Nünberg,
Germania

206
2000.03.13

3 Marcă 004072
1994.12.26

3180 2/1996 NYCOMED
IMAGING AS, NO
NYCOVEIEN 2,
0485 OSLO 4,
NORVEGIA

NYCOMED
PHARMA
HOLDING AS,
NO
SANDAKERVEIEN
100 C, 0401
OSLO, NORVEGIA

207
2000.03.13

4 Marcă 002055
1994.06.23

2773 1/1996 TURMAC
TOBACCO
COMPANY BV, NL
Drentestraat 21,
Amsterdam, Olanda

AMERICAN-
CIGARETTE
COMPANY
(OVERSEAS)
LIMITED, CH
Grienbachstrasse
11, CH 6300 Zug,
Elveţia

208
2000.03.13
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5 Marcă 007703
1998.04.06

6491 7/1999 IMPERIAL
CHEMICAL
INDUSTRIES PLC,
GB
Imperial Chemical
House, Millbank,
London SW1P 3JF,
Anglia

PPG INDUSTRIES
OHIO, INC.,
(corporaţie
organizată şi
existentă conform
legilor statului
Delaware), US
3800 West 143rd
Street, Cleveland,
Ohio 44111,
Statele Unite ale
Americii

209
2000.03.13

6 Cerere
de
înregis-
trare a
mărcii

008367
1999.01.21

- - LEVA SIMION,
MD
Str. N. Dimo nr. 27,
bloc  1, ap.  77, MD-
2030, Chişinău,
Republica Moldova

ÎNTREPRINDE-
REA DE STAT
COMBINATUL
DE PRODUSE
ALCOOLICE
“AROMA”, MD
Str. Toma Ciorbă
nr. 38, MD-2004,
Chişinău,
Republica Moldova

210
2000.03.13

7 Marcă 006014
1996.12.13

5853 9/1998 Combinatul de
Vinuri şi Coniacuri,
MD
Bd. Victoriei nr. 49,
MD-3101, Bălţi,
Republica Moldova

Babii Sergiu, MD
Str. Ştefan cel
Mare nr. 30, ap. 9,
MD-3100, Bălţi,
Republica Moldova

211
2000.03.13

8 Marcă 007501
1998.01.26

6956 1/2000 Combinatul de
Vinuri şi Coniacuri,
MD
Bd. Victoriei nr. 49,
MD-3101, Bălţi,
Republica Moldova

Babii Sergiu, MD
Str. Ştefan cel
Mare nr. 30, ap. 9,
MD-3100, Bălţi,
Republica Moldova

212
2000.03.13

9 Marcă 006173
1997.01.29

5055 10/1997 Societatea pe acţiuni
“MOROIT-
CONTUR”, MD
Str. Bulgară nr. 23,
MD-2061, Chişinău,
Republica Moldova

Întreprinderea mixtă
moldo-cipriotă
“EURO-ALCO”
S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

213
2000.03.13

10 Cerere
de
înregis-
trare a
mărcii

008366
1999.01.21

7005 3/2000 ÎNTREPRINDE-
REA DE STAT
COMBINATUL
DE PRODUSE
ALCOOLICE
“AROMA”, MD
Str. Toma Ciorbă
nr. 38, MD-2004,
Chişinău,
Republica
Moldova

LEVA SIMION,
MD
Str. N. Dimo nr.
27, bloc 1, ap.
77, MD-2030,
Chişinău,
Republica
Moldova

214
2000.03.13

11 Mărci 004342
1994.12.30

004374
1995.02.13

004988
1995.09.13

4063

4065

4927

11/1996

11/1996

9/1997

PPG Industries, Inc.,
corporaţia statului
Pennsylvania, US
One PPG Place,
Pittsburg,
Pennsylvania 15272,
Statele Unite ale
Americii

PPG Industries,
Ohio, Inc.,
corporaţia
statului
Delaware, US
3800 West 143rd

Street, Cleveland,
Ohio 44111,
Statele Unite ale
Americii

215
2000.03.13
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12 Mărci 000530
1994.01. 21

000529
1994.01. 21

000447
1993.11. 30

000449
1993.11. 30

000803
1994.03. 14

000804
1994.03. 14

000378
1993.11. 26

426

440

483

485

932

933

1162

9/1994

9/1994

9/1994

9/1994

2/1995

2/1995

3/1995

MOORGATE
TOBACCO
COMPANY
LIMITED,
LONDON, GB
London, Anglia

BRITISH
AMERICAN
TOBACCO
(BRANDS) INC.,
US
401 South Fourth
Avenue, Suite
1800, Louisville,
Kentucky 40202,
Statele Unite ale
Americii

216
2000.04.25

13 Mărci 000894
1994.01.18

000528
1994.01. 21

001014
1994.03. 10

001177
1994.04. 14

002806
1994.08. 01

001016
1994.03. 10

417

439

855

1457

2111

3176

9/1994

10/1994

1/1995

6/1995

9/1995

2/1996

BROWN &
WILLIAMSON
TOBACCO
CORPORATION
(EXPORT)
LIMITED, GB
London, Anglia

BRITISH
AMERICAN
TOBACCO
(BRANDS) INC.,
US
401 South Fourth
Avenue, Suite
1800, Louisville,
Kentucky 40202,
Statele Unite ale
Americii

217
2000.04.25

FA1A  Lista
cererilor de brevet de invenţie retrase

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
 numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii,

numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie

Nr.
crt.

Cod
ST. 3 OMPI

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

Data retragerii
cererii

(41)
Nr. BOPI

1 US 96-0379 1992.07.02 2000.03.01 6/1998

2 MD 98-0176 1998.08.10 2000.03.10 -

3 MD 99-0037 1999.01.15 2000.03.10 -
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FD2A/FD4A Lista brevetelor decăzute din drepturi
prin neachitarea taxelor datorate conform art. 39(1)
din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document conform ST. 16 OMPI, clasele conform

CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată
hotărârea de acordare a brevetului

Nr.
crt.

Cod
ST. 3
OMPI

(11)
Nr. brevet

(13)
Cod ST. 16

OMPI

(51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(43)(44)
Nr. BOPI

1 MD 760 F1 A 01 N 65/00,
  C 07 J 71/00, 75/00

97-0065 1997.03.03 7/1997

2 MD 1022 F1 B 04 C 7/00
B 04 C 3/06

96-0146 1996.02.28 9/1998

3 MD 1034 F1  A 01 K 41/00 95-0380 1995.11.13 10/1998

4 MD 1096 B1 B 04 C 3/06
B 04 C 5/00

96-0052 1996.03.13 11/1998

5 MD 1199 B1 B 60 Q 1/38 93-0039 1993.07.01 4/1999

Lista modelelor de utilitate decăzute din drepturi prin
neachitarea taxelor datorate conform art. 70 al Regula-
mentului provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii

industriale în Republica Moldova din 1993.07.26
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data decăderii din drepturi

Nr.
crt.

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(11)
Nr. certificat

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

Data
decăderii din

drepturi

1 Lupu Vladimir,  MD 13 0016 1995.03.02 1998.03.02

2 Gorbuli Sergiu,  MD 15 0015 1995.03.02 1996.03.14

3 Draguţan Andrei,  MD 16 0019 1995.03.14 1998.03.14

Lista duplicatelor certificatelor
de înregistrare a mărcii

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, titularul, codul ţării
conform ST. 3 OMPI, data eliberării duplicatului

Nr.
crt.

(111)
 Nr. certificatului

(730)
Titular, cod ST. 3 OMPI

Data eliberării duplicatului

1 5590 Fabrica de produse lactate din Hânceşti, MD 2000.04.11

2 5591 Fabrica de produse lactate din Hânceşti, MD 2000.04.11

3 5909 Fabrica de produse lactate din Hânceşti, MD 2000.04.11
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Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate

industrială, numărul depozitului, numărul titlului de protecţie,  numărul BOPI,
datele care au fost publicate, datele corectate

Nr.
crt.

OPI Nr. depozit Nr. titlului
de protecţie

   Nr.
 BOPI

Publicat Se va citi

1 Cerere de
înregistrare
a mărcii

003471 - 3/2000 (511)(510)
33 -  băuturi alcoolice.

(511)(510)
33 -  vin spumos semidulce.

2 Cerere de
înregistrare
a mărcii

008702 - 12/1999 (730) 9330 Zionsville
Road, Indianapolis,
Indiana 46268, Statele
Unite ale Americii

(730)  Dow AgroSciences
LLC., a Delaware Limited
Liability company, US
9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Indiana
46268, Statele Unite ale
Americii

3 Marcă 008162 7109 10/1999 (511)(510)
06 - lacăt, zăvor
(încuietoare) şi  mecanisme
pentru prevenirea accesului
nesancţionat (tâlhăriei).

(511)(510)
06 - lacăt, zăvor
(încuietoare) şi  mecanisme
pentru prevenirea accesului
nesancţionat (furtului).

4 Cerere de
înregistrare
a mărcii

006614 - 12/1999 (511)(510)
32 - bere; ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi
sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate pentru
fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu
excepţia berii).

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

5 Cerere
de înre-
gistrare
a mărcii

008729 - 1/2000 (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
preparatelor farmaceutice.

(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
celelalte produse incluse în
clasa 05.

6 Marcă 008617 7291 11/1999 (511)(510)
33 -  brandy, băuturi tari şi
lichioruri.

(511)(510)
33 -  brandy, băuturi tari (cu
excepţia votcii) şi lichioruri.

7 Brevet
de
invenţie

99-0247 1447 4/2000 (71)(72) Întreprinderea
mixtă "Glass container
company" S.A., MD
(73) Ioffe Valerii, MD

(71)(73) Întreprinderea
mixtă "Glass container
company" S.A., MD;  Ioffe
Valerii, MD
(72) Ioffe Valerii, MD;
Bîrsan Vitalie, MD; Baban
Oleg, MD; Gummatov
Nazim, MD
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XI. Materiale de informare şi documentare
din domeniul proprietăţii industriale

Capitolul 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.

The 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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Prezenta lege reglementează raporturile dintre
întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi
forma de organizare juridică, în domeniul acordării
dreptului de a produce şi/sau de a comercializa
produse (mărfuri), de a presta servicii în schimbul
unei redevenţe.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiunea de franchising

Franchisingul reprezintă un sistem de raporturi
contractuale între întreprinderi în care partea
denumită franchiser acordă părţii denumite fran-
chisee dreptul de a produce şi/sau a comercializa
anumite produse (mărfuri), de a presta anumite
servicii în numele şi cu marca franchiserului, precum
şi dreptul de a beneficia de asistenţa tehnică şi
organizatorică a acestuia.

Articolul 2. Franchiserul

(1) Franchiser este întreprinderea producătoare,
reputată pe o anumită piaţă, care dispune de marcă
proprie şi care a încheiat contract de franchising
cu o altă întreprindere.

(2) Franchiser poate fi o persoană fizică sau
juridică:

a) din Republica Moldova care a încheiat contract
de franchising cu o întreprindere autohtonă sau
străină;

b) din altă ţară care a încheiat contract de fran-
chising cu o întreprindere autohtonă.

Articolul 3. Franchisee

(1) Franchisee este întreprinderea care a
încheiat contract de franchising sau care s-a creat
în urma încheierii unui astfel de contract.

(2) Franchisee poate fi o persoană fizică sau
juridică:

a) din Republica Moldova care a încheiat contract
de franchising cu o întreprindere autohtonă sau
străină;

b) din altă ţară care a încheiat contract de fran-
chising cu o întreprindere autohtonă.

Articolul 4. Reglementarea juridică

(1) Franchisingul reprezintă o totalitate de
raporturi de arendă, leasing, vânzare-cumpărare,
antrepriză, de reprezentanţă, o întreprindere mixtă,
o întreprindere cu investiţii străine.

(2) Franchisingul şi raporturile juridice aferente
lui se reglementează prin Codul civil, prin prezenta
lege şi prin alte acte normative.

(3) Raporturile dintre franchiser şi franchisee
nereglementate prin actele menţionate la alin. (2)
se reglementează prin contractul de franchising.

(4) Dacă acordul internaţional la care Repub-
lica Moldova este parte stabileşte în domeniul
franchisingului alte norme decât cele prevăzute de
prezenta lege, întreprinderile autohtone care au
încheiat contracte de franchising cu întreprinderi
străine cad sub incidenţa normelor acordului
internaţional.

Articolul 5. Sfera de aplicare şi obiectul
franchisingului

(1) Franchisingul se aplică în toate domeniile
economiei, cu excepţia celor interzise de legislaţie,
ş i cuprinde toate tipurile de activităţ i de
întreprinzător, pentru unele genuri de activitate fiind
obligatorie licenţa de stat.

(2) Obiectul franchisingului îl constituie
producerea şi/sau comercializarea de produse
(mărfuri), prestarea de servicii, efectuate de fran-
chisee conform standardelor şi cerinţelor privind
calitatea stabilite de franchiser.

(3) Franchiserul este îndreptăţit să încheie
concomitent contracte cu mai multe întreprinderi.

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA
cu privire la franchising*

Nr. 1335-XIII din 1997.10.01

* Textul prezentei legi se publică la solicitarea utilizatorilor BOPI.
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Articolul 6. Formele franchisingului

(1) Franchisingul poate fi corporativ sau
comercial.

(2) Franchisingul corporativ prevede participarea
părţii denumite franchisee la întregul ciclu de
producţie al franchiserului şi se caracterizează prin:

a) contacte permanente între franchiser şi fran-
chisee;

b) schimb permanent de informaţii;

c) reglementare detaliată a activităţii şi grad înalt
de responsabilitate a părţii denumite franchi-
see.

(3) Franchisingul comercial prevede comerciali-
zarea de producţie finită (mărfuri) sau prestarea de ser-
vicii de către franchisee şi se caracterizează prin:

a) specializarea îngustă a părţii denumite fran-
chisee în comercializarea unui anumit tip de
produse (mărfuri) sau în prestarea unui anumit
tip de servicii;

b) plata redevenţei către franchiser din volumul to-
tal de vânzări;

c) riscul părţii denumite franchisee legat de
comercializarea de produse (mărfuri) sau de
prestarea de servicii;

d) gradul scăzut de reglementare a obligaţiilor
părţii denumite franchisee.

Articolul 7. Forma de organizare juridică şi modul
de înregistrare a partenerilor la franchising

(1) Partenerii la franchising desfăşoară activitate
sub orice formă de organizare juridică, în
conformitate cu legislaţia ţării lor de reşedinţă.

(2) Întreprinderea autohtonă creată înainte de
încheierea contractului de franchising are dreptul
să-şi menţină forma de organizare juridică.

(3) Întreprinderea creată în urma încheierii
contractului de franchising se înregistrează în
modul stabilit de legislaţia ţării ei de reşedinţă.

(4) Partenerii la franchising dispun de conturi
şi balanţe individuale în bancă, asigură indepen-
dent darea de seamă contabilă şi statistică în modul
stabilit de legislaţia ţării lor de reşedinţă.

Capitolul II

CONTRACTUL DE FRANCHISING

Articolul 8. Propunerile privind încheierea
contractului de franchising

(1) Contractul de franchising poate fi încheiat
la propunerea franchiserului sau a părţii denumite
franchisee potenţiale.

(2) Propunerea privind încheierea contractului
trebuie să conţină business-planul cu specificarea
pentru producerea şi/sau comercializarea de
produse (mărfuri), prestarea de servicii, dimensiunile
procesului de producţie, cuantumul remunerării
angajaţilor, veniturile prezumtive, cuantumul şi
destinaţia investiţiilor suplimentare, alte condiţii, la
cererea franchiserului sau a părţii denumite fran-
chisee.

(3) Informaţia despre partenerii la franchising,
existenţi sau potenţiali, o culege şi o păstrează
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale.

(4) Potenţialii franchiseri şi franchisee au dreptul
să solicite informaţii Agenţiei de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii Industriale contra plată,
stabilită de agenţie.

(5) Potenţialii franchiseri şi franchisee publică
propunerile lor în mass-media autohtonă sau
străină şi/sau le comunică nemijlocit partenerului
potenţial.

Articolul 9. Contractul de franchising

(1) Raporturile dintre franchiser şi franchisee
se reglementează prin contractul de franchising.

(2) În contract se indică:

a) părţile contractante;

b) denumirea, tipul şi domeniul businessului;

c) cuantumul şi termenele efectuării plăţilor (plata
iniţială unică, royalty (plăţi permanente), taxa
pentru reclamă);

d) drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv după
expirarea contractului;

e) angajamentul franchiserului de a acorda
asistenţă părţii denumite franchisee;

f) responsabilitatea părţilor pentru neexecutarea
sau executarea neadecvată a stipulaţiilor din
contract;

g) modul de soluţionare a litigiilor;

h) teritoriul pe care va fi folosită marca fran-
chiserului;

i) termenul de valabilitate a contractului şi
condiţiile de modificare, prelungire sau reziliere
a acestuia;

j) sediul, datele bancare şi semnăturile părţilor;

k) alte clauze convenite de părţi, care nu contravin
legislaţiei.

(3) Contractul de franchising intră în vigoare la
data semnării lui sau la o altă dată prevăzută în
contract.
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(4) Contractele de franchising se înregistrează
la Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale. Plata pentru înregistrare se efectuează
în modul stabilit de Guvern.

Articolul 10. Modificarea, prelungirea
şi rezilierea contractului de franchising

(1) La expirarea contractului de franchising,
dacă clauzele lui nu au fost încălcate, partea
denumită franchisee are dreptul preferenţial de
prelungire a contractului. În acest caz, clauzele
contractului pot fi modificate conform înţelegerii
dintre părţi.

(2) Părţile au dreptul să ceară modificarea sau
rezilierea contractului de franchising în caz de:
a) comun acord;
b) încălcare a clauzelor de către una din părţi;
c) lichidare a unei părţi persoană juridică;
d) faliment al unei părţi;
e) pronunţare de către instanţa de judecată a unei

hotărâri privind nulitatea documentelor de
constituire ale unei părţi;

f) deces al unei persoane de răspundere care
reprezenta părţile la încheierea contractului;
precum şi

g) în alte cazuri prevăzute de legislaţie şi/sau de
contract.
(3) La expirarea contractului de franchising,

precum şi la rezilierea lui, părţile sunt obligate să
întrerupă activitatea de întreprinzător şi, în decursul
unei luni, să aducă faptul la cunoştinţa Agenţiei de
Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale.

(4) În cazul continuării activităţii de întreprinzător
după încetarea acţiunii contractului de franchising,
părţile răspund cu profitul obţinut şi cu taxele vamale
neachitate de la data nevalabilităţii contractului până
la data depistării acestei încălcări şi sunt supuse
unei penalizări în aceeaşi mărime. Sumele indi-
cate se depun în cote egale la bugetul de stat şi la
cel local.

Articolul 11. Plăţile acordate franchiserului

(1) Plăţile prevăzute de contract care se acordă
franchiserului se stabilesc în expresie bănească
sau naturală în formă de plată iniţială unică şi de
royalty.

(2) Plata iniţială unică se acordă pentru dreptul
de folosire a mărcii pe teritoriul determinat, precum
şi pentru compensarea cheltuielilor efectuate de
franchiser, inclusiv pentru instruirea personalului şi
consultaţii.

(3) Royalty reprezintă recompense periodice
proporţionale indicilor de activitate, convenite între
părţile la contract.

(4) Cuantumul şi formele plăţilor, modul şi
termenele achitării lor se stabilesc în contractul
de franchising.

Articolul 12. Investiţiile capitale

Investiţiile capitale prevăzute în contractul de
franchising le efectuează partea denumită franchi-
see din contul mijloacelor lui şi/sau din contul
arendării fondurilor fixe din proprietatea fran-
chiserului.

Capitolul III

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
PARTENERILOR LA FRANCHISING

Articolul 13. Drepturile şi obligaţiile franchiserului
şi ale părţii denumite franchisee

Drepturile şi obligaţiile franchiserului şi ale părţii
denumite franchisee se reglementează de legislaţie
şi de contractul de franchising.

Articolul 14. Relaţiile de muncă şi asigurarea
socială

Relaţiile de muncă şi asigurarea socială în
cadrul franchisingului se reglementează de
legislaţia ţării de reşedinţă a părţii denumite fran-
chisee.

Articolul 15. Impunerea fiscală

Întreprinderile care au încheiat contracte de
franchising plătesc impozite şi achită alte plăţi la
buget şi în fondurile extrabugetare conform legislaţiei
ţării lor de reşedinţă.

Capitolul IV

GARANŢIILE ŞI APĂRAREA
DREPTURILOR PARTENERILOR LA

FRANCHISING

Articolul 16. Garanţiile şi apărarea
drepturilor franchiserului şi ale părţii

denumite franchisee

(1) Franchiserul - persoană fizică sau juridică
străină - beneficiază de garanţiile şi drepturile
prevăzute de legislaţia cu privire la investiţiile
străine.

(2) Franchiserul şi partea denumită franchisee
- persoane fizice sau juridice autohtone -
beneficiază de garanţiile şi drepturile prevăzute de
legislaţie.
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(3) Franchiserului i se asigură apărarea
drepturilor patrimoniale transmise temporar părţii
denumite franchisee conform contractului de fran-
chising.

(4) Este interzisă urmărirea, pentru datoriile părţii
denumite franchisee, a mijloacelor transmise lui în
baza contractului de franchising.

(5) Contractul de franchising rămâne în vigoare
şi în cazul în care, după încheierea lui, legislaţia
stabileşte norme ce înrăutăţesc situaţia părţilor.

(6) Apărarea drepturilor partenerilor la franchis-
ing este exercitată de către instanţele de judecată,
inclusiv internaţionale, sau de către arbitraj con-
form înţelegerii dintre părţi.

Articolul 17. Asociaţiile franchiserilor

(1) Pentru stabilirea şi asigurarea respectării
normelor etice ale franchisingului, franchiserii au
dreptul să se asocieze, inclusiv în asociaţii
internaţionale.

(2) Asociaţiile franchiserilor au dreptul:

a) să colaboreze strâns cu autorităţile adminis-
traţiei publice şi cu asociaţiile obşteşti;

b) să acorde ajutor autorităţilor administraţiei

publice, asociaţiilor obşteşti, potenţialilor
parteneri la franchising, organelor mass-me-
dia în propagarea experienţei de aplicare a
franchisingului;

c) să contribuie la participarea franchiserilor şi a
părţilor denumite franchisee la expoziţiile din
republică şi străinătate;

d) să desfăşoare activitate editorială.

Capitolul V

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 18. Intrarea
în vigoare a prezentei legi

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data
publicării.

(2) Până la aducerea în concordanţă cu prezenta
lege, actele legislative şi alte acte normative se
aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.

Articolul 19. Aducerea actelor normative
în concordanţă cu prezenta lege

Guvernul, în termen de două luni, va aduce
actele sale normative în concordanţă cu prezenta
lege.

Informaţie generală

Globalizarea crescândă a comerţului necesită
protejarea mărcilor în străinătate, care este captivantă
în prezent mai mult ca oricând. În acest context,
Sistemul de la Madrid privind înregistrarea
internaţională a mărcilor constituie un instrument
esenţial, oferind titularilor mărcilor posibilitatea de a
solicita protecţia mărcilor lor în mai multe ţări
printr-o singură procedură, economisind, astfel, bani
şi timp. În prezent 64 de ţări sunt membre ale Uniunii
de la Madrid.

Sistemul de la Madrid este reglementat de două
tratate: Aranjamentul de la Madrid, care datează din

1891 şi Protocolul referitor la Aranjamentul de la
Madrid, care a intrat în vigoare la 1 aprilie 1996.
Între timp numărul ţărilor parte la Protocol a crescut
de la 9 la 44. Aderarea recentă a Japoniei la Protocolul
referitor la Aranjamentul de la Madrid şi ratificarea
acestuia de către Italia (deja membră a Aranja-
mentului de la Madrid) sugerează importanţa acestor
două sisteme, fapt sesizat cu promptitudine de către
agenţii mărcilor din industrie şi din sectorul privat.

Scopul seminarului constă în introducerea
practică în Sistemul de la Madrid, precum şi
aprofundarea cunoştinţelor cu privire la acest sistem
pentru persoanele care îl folosesc. Vor fi analizate

Seminarul OMPI destinat Sistemului
de la Madrid privind înregistrarea

internaţională a mărcilor
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toate aspectele procedurii internaţionale, de la
principalele caracteristici şi avantaje ale sistemului
până la dezvăluirea unor detalii ale procedurii.

Seminarul va avea loc în incinta OMPI la 19-
20 octombrie 2000 în limba engleză (în franceză se
va desfăşura în septembrie).

Tuturor participanţilor li se vor elibera câte o
copie a textelor Aranjamentului de la Madrid,
Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid
şi Regulamentului comun, precum şi o copie a
Ghidului de înregistrare internaţională a mărcilor
conform Aranjamentului de la Madrid şi Protocolului
referitor la Aranjamentul de la Madrid.

Înregistrarea se efectuează în baza fişei de
înregistrare*, unde sunt indicate şi mijloacele posibile
de plată a taxei de înregistrare (500 de franci
elveţieni).

Numărul participanţilor este redus la 55.

Informaţia referitor la Geneva poate fi obţinută
la Agenţia de turism (telefon: (+41-22) 909 70 00),
iar cu privire la rezervarea locurilor în hotel poate fi
aflată la telefonul (+ 41-22) 909 70 20 sau prin fax
(+41-22) 909 70 21.

La telefonul (+ 41-22) 338 95 20 sau prin fax
(+41-22) 740 14 29 poate fi obţinută informaţie
suplimentară despre seminar.

Program
Reuniunile vor fi mediate de:

Dl Bruno Machado, director, Departamentul
înregistrări internaţionale

Dl Malcolm Todd, vicedirector şi şef secţie
juridică, Departamentul
înregistrării internaţio-
nale

Dra Päivi Lähdesmäki, specialist principal, secţia
juridică, Departamentul
înregistrări internaţionale

Dna Marie-Paule Rizo, specialist, secţia juridică,
Departamentul înregistrări
internaţionale

Dl Guilio Zanetti, specialist coordonator,
secţia juridică, Departa-
mentul înregistrări inter-
naţionale

Dl Rolf Wiclander, mandatar autorizat în
domeniul mărcilor,
Awabrevet, Stockholm,
Suedia

Vor fi examinate următoarele subiecte:

!!!!! Avantajele Sistemului de la Madrid pentru
titularii mărcilor.

!!!!! Deosebirile principale dintre Aranjamentul de
la Madrid şi Protocolul referitor la Aranjamentul
de la Madrid, inovaţiile introduse de Protocol.

!!!!! Depunerea cererii internaţionale; selectarea
formei corecte, analiza formei, corectarea
neregularităţilor.

!!!!! Dreptul de a reprezenta un client la Biroul
Internaţional.

!!!!! Refuzul protecţiei de către statele contractante
desemnate.

!!!!! Alte evenimente produse în statele contractante
desemnate şi afectarea înregistrărilor inter-
naţionale (înlocuirea unei înregistrări naţionale
sau regionale printr-o înregistrare inter-
naţională; încetarea efectului mărcii principale;
transformarea conform articolului 9 quinquies
al Protocolului referitor la Aranjamentul de la
Madrid).

!!!!! Dreptul de a face o desemnare ulterioară şi de
a solicita înscrierea modificărilor în Registrul
Internaţional, procedura.

!!!!! Ce corectări în Registrul Internaţional pot fi
solicitate şi cum vor fi operate.

!!!!! Termenul şi procedura de reînnoire a înre-
gistrărilor internaţionale.

!!!!! ROMARIN şi alte informaţii publicate.

!!!!! Raporturile de perspectivă între Sistemul de la
Madrid şi Sistemul privind marca comunitară;

Deosebirile dintre aceste două sisteme.

* Fişa de înregistrare se publică în limba engleză la pag. 98.
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XII. Informaţie internaţională

Capitolul inserează informaţii privind diverse forumuri internaţionale în domeniul protec-
ţiei 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.

The 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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În perioada 13-17 martie curent la sediul

OMPI de la Geneva s-a ţ inut sesiunea

Comitetului de experţi al Uniunii CIB, la care au

participat reprezentanţi din 20 de ţări şi ai  Uniunii

Europene.

La sesiune a fost aprobat planul strategic,

care a marcat cursul de evoluţie a sistemului CIB

în era digitală. Participanţii sesiunii au coordonat

un grupaj de acţiuni, ce vor asigura ajustarea CIB

la necesităţile utilizatorilor, fapt ce relevă importanţa

progresivă a acesteia ca sursă globală de

informaţie. A fost de asemenea susţinută ideea

generării unei baze de date de administrare (mas-

ter databaze), care va facilita accesul la informaţia

din domeniul brevetelor.

Clasificarea Internaţională a Brevetelor este

un sistem ierarhic, cu ajutorul căruia informaţia din

domeniul brevetelor se divizează în secţiuni, clase,

subclase şi grupe (grupe principale şi subgrupe).

Acest sistem reprezintă un instrument important

pentru identificarea documentelor de brevet în

procesul de cercetare a stadiului tehnicii pentru

stabilirea noutăţii invenţiei. Această informaţie este

necesară de asemenea organizaţiilor ce publică

brevete, potenţialilor inventatori, institutelor de

cercetări ştiinţifice şi altor organisme antrenate în

aplicarea şi elaborarea de tehnologii.

CIB este periodic revizuită, ceea ce-i

garantează importanţa şi caracterul utilitar ca sursă

de informaţie. Curenta remaniere a fost iniţiată în

1999 de către  OMPI, în scopul asigurării pregătirii

necesare pentru trecerea la epoca digitală. Se

preconizează ca eforturile depuse să conducă la

transformarea CIB într-o sursă informativă care să

asigure sistemul global de informaţie în domeniul

brevetelor şi să satisfacă nevoile oficiilor de

proprietate industrială, precum şi ale opiniei publice.

În conformitate cu planul strategic aprobat la

sesiune, arhitectura CIB revizuite va constitui o

structură cu două niveluri. Nivelul interior va

satisface necesităţile curente privind informaţia în

domeniul brevetelor ale oficiilor nu prea mari, în

particular ale ţărilor în curs de dezvoltare, precum

şi ale opiniei publice. Nivelul exterior, fiind elaborat

mai minuţios, este destinat solicitărilor privind

informarea în domeniul brevetelor provenite de la

oficiile de proprietate industrială mari, de exemplu

a celor care exercită funcţia de administraţie

însărcinată cu documentarea internaţională con-

form Tratatului PCT.

Comitetul a aprobat şi proiectul de generare

a Bazei de date de clasificare şi administrare (Mas-

ter Classification Databaze). Această bază de date,

care va fi una din pilonii CIB recent revizuite, va

include datele cu privire la clasificare ce se referă

la documentele de brevet internaţionale şi literatura

tehnică aferentă brevetelor. Această practică

majoră va deveni primordială în activitatea

desfăşurată de Bibliotecile digitale de proprietate

industrială (BDPI) şi va asigura accesul la multi-

plele surse de informaţie cu privire la brevetele

din toată lumea.

De reţinut că la sesiune a fost aprobat un

şir de măsuri destinate transformării CIB într-o

resursă globală în domeniul informării din literatura

de brevete, mai bine ajustată şi mai accesibilă, în

special pentru neprofesionişti. În acest scop pentru

ilustrarea textului CIB vor fi reproduse imagini ale

datelor electronice. Astfel de date vor însoţi de

asemenea definiţiile şi explicaţiile grupelor de

clasificare, termenii şi expresiile tehnice, inclusiv

formulele chimice.

La sesiunea Comitetului de experţi
al Uniunii Clasificării Internaţionale

a Brevetelor (CIB)
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În conformitate cu rezultatele dezbaterilor

privind statutul reformei CIB, Comitetul a adoptat

programul acesteia pentru anul curent, care

cuprinde un ansamblu de acţ iuni, inclusiv

reexaminarea procedurii şi a politicii CIB, cooperarea

dintre oficiile de proprietate industrială în probleme

de reclasificare a colecţiilor ce deţin informaţie în

domeniul brevetelor, simplificarea regulilor CIB,

aplicarea unor instrumente informaţionale şi

tehnologice moderne pentru instruirea în vederea

utilizării CIB.

Performanţele obţinute în procesul de

realizare a programului reformei, vor fi analizate la

următoarea sesiune a Comitetului de experţi, care

va avea loc în februarie 2001.

INFORMAŢIE GENERALĂ

Clasificarea Internaţională a Brevetelor

a fost instituită de Aranjamentul de la

Strasbourg în 1971 şi este în vigoare din 1975.

Aranjamentul nominalizat este deschis tuturor

statelor parte la Convenţia de la Paris pentru

protecţia proprietăţii industriale. La 1 ianuarie

2000 erau membre ale acestui Aranjament 45

de state.

Ediţia a VII-a a CIB pusă în aplicare de

la 1 ianuarie 2000 cuprinde 8 secţiuni, 120 de

clase, 628 de subclase şi circa 69000 de

grupe.

Galina GLAZACEV

!!!!! Oficiul de brevete şi mărci din Federaţia Rusă

(ROSPATENT) comunică despre modificarea

denumirii Institutului de Cercetări Ştiinţifice în

domeniul Antibioticelor din Federaţia Rusă (VNIIA),

o autoritate de depozit internaţional conform

Tratatului de la Budapesta privind recunoaşterea

internaţională a depozitului microorganismelor în

scopul procedurii de brevetare (semnat la Budapesta

la 28 aprilie 1977 şi amendat la 26 septembrie 1980)

şi a taxelor percepute de această autoritate. Noua

denumire este Institutul Naţional de Cercetare a

Antibioticelor.

Taxele modificate au intrat în vigoare după

expirarea termenului de treizeci zile de la data editării

acestora (la 31 martie 2000) în publicaţia OMPI In-

tellectual Property Laws and Treaties, adică de la 30

aprilie curent (a se vedea Regula 12.2(a) din

Regulamentul pentru aplicarea Tratatului de la

Budapesta).

Institutul Naţional de Cercetare a

Antibioticelor are şi un tele/fax de contact nou:

(7-095) 111 42 38.

!!!!! Institutul Naţional de Biosinteză şi Tehnologie

Umană (INBTU) (Japonia), o altă autoritate de

depozit internaţional conform Tratatului de la

Budapesta, anunţă despre extinderea listei de

microorganisme acceptate de către această autori-

tate şi modificarea cuantumului taxelor achitate în

contul INBTU.

Remanierile întreprinse de INBTU produc

efecte de la 1 aprilie 2000 (a se vedea Regula 12.2(a)

din Regulamentul pentru aplicarea Tratatului de la

Budapesta) şi substituie taxele publicate în februarie

1997 în Industrial Property and Copyright / La

propriété industrielle et le Droit d'auteur (a se vedea

Notificarea de la Budapesta nr. 151 din 30 ianuarie

1997).

OMPI informează
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Extinderea listei tipurilor de microorganisme acceptate de Institutul Naţional
de Biosinteză şi Tehnologie Umană (INBTU) (Japonia) şi modificarea cuantumului

taxelor achitate în contul INBTU conform Regulilor 3.3 şi 12.2
din Regulamentul de aplicare a Tratatului de la Budapesta

!!!!! Conform Regulii 3.3 din Regulamentul de
aplicare a Tratatului de la Budapesta, lista
tipurilor de microorganisme acceptate de
INBTU se va extinde, după cum urmează:

""""" Fungi, levuri, bacterii, actinomicete, plasmide,
culturi celulare de animale, embrioni,
protozoare, culturi celulare de plante, seminţe
şi alge.

Nu sunt acceptate:

""""" microorganismele care prezintă sau pot
prezenta pericol pentru sănătatea sau mediul
uman;

""""" microorganismele care necesită în scopuri
experimentale nivelul fizic P

3
 sau P

4
, stipulaţie

prevăzută în Directiva Primului Ministru al
Japoniei din 1986 cu privire la experienţele de
recombinare a ADN.

!!!!! În conformitate cu Regula 12.2 din Regula-
mentul de aplicare a Tratatului de la Budapesta,
cuantumul taxelor achitate în contul INBTU se
modifică după cum urmează, în yeni:

a) Constituirea unui depozit:

– depozit iniţial 220,000

– depozit nou 16,000

b) Atestarea în baza Regulii 8.2 2,000

c) Eliberarea declaraţiei cu privire la viabilitate

– în cazul în care controlul viabilităţii
este solicitat 8,900

– în alte cazuri 2,000

d) Remiterea de eşantioane*10,000

e) Comunicarea cu privire la informaţia
prevăzută la Regula 7.6 din Regulamentul
pentru aplicarea Tratatului
de la Budapesta 2,000

# Pentru remiterea de eşantioane instituţiilor
străine, se va percepe pentru fiecare ambalaj o
suprataxă ca pentru un container special după
cum urmează:

– culturi de celule de animale 33,000

– alte microorganisme 150
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" cererea de înregistrare a unei topografii a
circuitului integrat (2 ex.);

" documentaţ ia tehnică constituită din
materiale grafice şi texte, necesară pentru
identificarea topografiei şi evidenţierea
funcţiunii electronice a circuitului integrat
realizabil în baza topografiei (2 ex.);

" circuitul integrat, în baza topografiei, dacă
acesta a fost realizat şi exploatat comercial
(2 ex.);

" procura (2 ex.),
" dovada de plată a taxelor pentru înre-

gistrarea cererii şi înregistrarea topografiei
(1 ex.);
O topografie a circuitului integrat este

protejată în condiţiile Legii nr. 655 / 1999 privind
protecţia  topografiilor circuitelor integrate, dacă
este originală, adică creată în urma efortului

Topografia circuitului integrat
Documentele necesare pentru înregistrarea

 unei topografii a circuitului integrat
 (Legea nr. 655 / 1999,  art. 1, 2, 3, 4):

intelectual al creatorilor şi dacă în momentul
creării ea nu este cunoscută pentru creatorii de
topografii şi fabricanţii de circuite integrate.

Dreptul asupra topografiei este recunoscut
şi protejat pe teritoriul Republicii Moldova prin
înregistrare în baza Legii nr. 655 / 1999 şi
confirmat prin certificatul de înregistrare a
topografiei circuitului integrat.

Durata de valabilitate a înregistrării
topografiei circuitului integrat este de 10 ani,
termenul începând să curgă de la data constitu-
irii depozitului naţional reglementar la AGEPI, sau
de la data primei exploatări comerciale a
topografiei, dacă aceasta este anterioară datei
depozitului naţional  reglementar.

Informaţii  suplimentare
pot fi obţinute la tel. 49 - 30 - 16.

BREVETE # de invenţie,
# pentru soi de plantă,
# de invenţie pentru rasă de animale

CERTIFICATE DE  ÎNREGISTRARE
# a topografiei circuitului integrat,
# a modelului de utilitate,
# a mărcii,
# a denumirii de origine a

produsului,
# a desenului şi modelului industrial

Durata valabilităţii, ani:
$ Brevetului de invenţie - 20
$ Brevetului pentru soi de plantă -   20-25

(termenul de valabilitate poate fi prelungit cu
10 ani)

$ Brevetului de invenţie pentru rasă de animale
- 15

$ Certificatului  de  înregistrare  a  topografiei
circuitului  integrat -  10

$ Certificatului  de  înregistrare  a modelului
de  utilitate -  5
(termenul de valabilitate poate fi prelungit de
la 5 până la 10 ani)

$ Certificatului de  înregistrare  a mărcii -  10
        (termenul de valabilitate poate fi reînnoit cu

10 ani ori de câte ori este necesar)
$ Certificatului de înregistrare  a denumirii de

origine a produsului - nu este limitată
$ Certificatului  de  înregistrare  a  desenului

şi modelului  industrial - 5    (termenul de
valabilitate poate fi reînnoit pe 4 perioade
succesive a câte 5 ani)

Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale este organul care  asigură
pe  teritoriul  Republicii Moldova  protecţia  juridică  a  obiectelor  de  proprietate

industrială  şi  eliberează  următoarele  titluri  de  protecţie:
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Trecând în revistă realizările înregistrate din
1992 până în prezent, putem afirma cu certitudine
că dezvoltarea sistemului naţional de protecţie a
proprietăţii industriale a devenit un proces
ireversibil. Rolul decisiv în materializarea acestui
obiectiv strategic a revenit AGEPI, care promovează
perseverent politica internă şi externă a statului în
domeniul PPI. Vom menţiona că AGEPI acordă o
atenţie deosebită optimizării cadrului juridic al
protecţiei proprietăţii industriale, armonizării
acestuia cu normele dreptului internaţional. De
curând a intrat în vigoare Legea privind protecţia
topografiilor circuitelor integrate, au fost elabo-
rate modificări la 7 legi naţionale în scopul ajustării
lor la Acordul TRIPs, a fost finalizat setul de
documente necesare pentru aderarea Republicii
Moldova la trei tratate internaţionale în materie de
proprietate industrială, care vor completa lista celor
15 la care ţara noastră deja este parte.

Una din direcţiile prioritare ale activităţii
AGEPI rezidă în diseminarea informaţiei privind
problemele actuale ale protecţiei proprietăţii
industriale, promovarea şi asimilarea cunoştinţelor
de persoanele care într-un anumit mod se confruntă
cu aceste probleme, organizarea şi desfăşurarea
simpozioanelor, conferinţelor, seminarelor naţionale
şi internaţionale ce ţin de tematica PPI.

Simpozionul Lecturi AGEPI, devenit tradi-
ţional deja, a reunit anul acesta atât specialişti în
domeniu şi reprezentanţi ai diverselor instituţii din
Republica Moldova, cât şi participanţi din alte ţări.
În cadrul simpozionului au comunicat:

%%%%% Dl Ion DANILIUC,  Prim-vicedirector gen-
eral AGEPI - Situaţia curentă şi direcţiile de
dezvoltare ale sistemului naţional de
protecţie a proprietăţii industriale

%%%%% Conf., dr. Vitalie RUSANOVSCHI,  Director
IPI AGEPI; dr. ing. Victor SOSNOVSCHI,
şef Catedră Protecţia Proprietăţii Intelectuale
IPI - Fondarea Institutului de Proprietate
Intelectuală  în cadrul AGEPI

%%%%% Conf., dr. hab. Gheorghe RUDIC,
Vicedirector IPI - Modelul psiho-pedagogic
al creativităţii tehnice

%%%%% Prof., dr. ing. L. CANTEMIR, UT “Gh.
Asachi” din Iaşi; conf., dr. hab. Valeriu
DULGHERU, UTM; conf., dr. în psihologie
Maria CARCEA, UT “Gh. Asachi” din Iaşi -
Modelul funcţional al creativităţii tehnice

%%%%% Dl Andrei MOISEI, şef Secţie Juridică
AGEPI - Conflictele ce ţin de proprietatea
intelectuală şi  influenţa lor asupra
procedurii de acordare a protecţiei

%%%%% Dl Victor VOLCINSCHI, şef catedră USM;
Dorian CHIROŞCA, lector, asistent USM -
Conţinutul dreptului subiectiv asupra
brevetului de invenţie

%%%%% Dna Natalia ŞTIRBU, specialist AGEPI -
Activitatea reprezentanţilor în protecţia
proprietăţii industriale

%%%%% Dr. conf. Tatiana BODIUL, Vicedirector IPI
AGEPI - Правовое регулирование ноу-хау

%%%%% Dl Iurie CLĂTINICI, specialist  coord.
AGEPI - Comisia de Apel ca organ
administrativ. Rolul şi perspectivele de
activitate

%%%%% Dna Alexandrina ROMAN, audientă Law
School,  University of Missouri Kansas City
- Mecanismele Internaţionale de Soluţionare
a Disputelor de Drept al Proprietăţii
Intelectuale

%%%%% Dna Ludmila ANISIMOV, şef Secţie Studii
IPI - Стратегическому планированию
интеллектуальной собственности
можно и нужно учиться

%%%%% Dna Xenia NASTAS, şef adjunct Secţie
Examinare Invenţii - Depunerea cererii PCT

%%%%% Dna Natalia NECLIUDOV, şef adjunct Secţie
Examinare Invenţii -Решение об отказе в
выдаче патента
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%%%%% Dl Valeriu COZMA, specialist principal
AGEPI - Raportul  de documentare anexat
la cererea de brevet de invenţie

%%%%% Dna Natalia NADIOJCHIN, specialist coord.
AGEPI - Procedura acordării brevetului
pentru soi de plantă conform legislaţiei
Republicii Moldova

%%%%% Dna Tatiana BAZARENCO, specialist prin-
cipal AGEPI - Особенности составления
формулы  и  описания  изобретения
относящегося к штаммам  микроор-
ганизмов

%%%%% Dl Alexandru TIMONIN, specialist princi-
pal AGEPI - Практика защиты изобре-
тений в области медицины

%%%%% Dna Aurelia CEBAN, specialist principal
AGEPI - Protecţia prin brevet a preparatelor
farmaceutice

%%%%% Dna Oxana PANASENCO, specialist princi-
pal AGEPI; Igor SCOROGONOV, specialist
principal AGEPI - Mărcile de certificare

%%%%% Dna Ala CRECETOV, specialist principal
AGEPI - Marca. Destinaţia şi funcţiile ei

%%%%% Dna Galina PETROV,  specialist AGEPI -
Analiza comparativă a prevederilor TLT şi
a Legii privind mărcile şi denumirile de
origine a produselor

%%%%% Dna Ludmila GOREMÂCHIN, sef adjunct
Secţie Examinare Mărci şi Desene/Modele
Industriale AGEPI; Ala SPÂNU, specialist
AGEPI - Înregistrarea internaţională a
desenelor/ modelelor industriale. Prevederi
şi perspective

%%%%% Dra Diana SÂRBU, specialist AGEPI -
Protecţia denumirilor de origine.
Înregistrarea internaţională a denumirilor de
origine conform prevederilor Aranjamentului
de la Lisabona

%%%%% Dna Veronica BAJIREANU, şef adjunct
Secţie Examinare Mărci şi Desene/Modele
Industriale AGEPI - Recomandări privind
procedura depozitului internaţional de desene
şi modele industriale.

Referatele audiate în cadrul simpozionului Lecturi AGEPI vor constitui obiectul unei culegeri,
care va fi editată la Editura AGEPI.
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