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Cronica AGEPI
Proprietatea intelectuală
şi tehnologiile informaţionale
În perioada 10-12 iulie curent o delegaţie de la AGEPI a
participat la seminarul regional cu tema Proprietatea
intelectuală şi tehnologiile informaţionale, organizat la
Moscova de OMPI în colaborare cu “Rospatent”.
Au fost examinate probleme ce ţin de protecţia proprietăţii intelectuale în legătură cu utilizarea tot mai largă a
tehnologiilor informaţionale, şi anume influenţa nivelului

fost de a crea specialiştilor din domeniul respectiv
abilităţile necesare pentru elaborarea unor politici
comerciale eficiente, aplicarea modalităţilor de revizuire
a lor, de mediere a diferendelor comerciale ş. a. care
vor fi deosebit de utile în perioada când vor activa în
grupurile de lucru ale O.M.C.
Au prezentat rapoarte reprezentanţii CLDP dl Doug
Newkirk, expert în O.M.C. şi dl Thomas Shoenbaum,
profesor în O.M.C.

tehnic asupra brevetabilităţii invenţiilor publicate pe

Din partea AGEPI la training a participat şeful Secţiei

Internet. Dezbaterile s-au axat şi pe implicaţiile sociale,

Contencios a Departamentului Juridic.

legislative şi economice ale dezvoltării tehnologiilor
informaţionale asupra proprietăţii intelectuale.
La seminar au participat specialişti de la oficiile de

Noi itinerare
ale Centrului Mobil al AGEPI

brevete şi mărci, reprezentanţi ai organizaţiilor

Echipa Centrului Mobil al AGEPI îşi continuă pe teren

guvernamentale, instituţiilor şi întreprinderilor, oameni

activitatea de popularizare a cunoştinţelor despre

de afaceri din ţările CSI, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia,

protecţia proprietăţii industriale.

Lituania, Letonia, Estonia, România şi Turcia.

La 13 iulie 2001 echipa a vizitat judeţul Edineţ şi a

Întâlnire cu reprezentantul O.M.C.

organizat la întreprinderea de produse alcoolice
“Natogheia” SRL seminarul Protecţia mărcilor în

Specialişti de la Departamentul Juridic al AGEPI au

Republica Moldova.

participat la întâlnirea membrilor Consiliului republican de

Seminarul a început cu o scurtă prezentare a activităţilor

experţi în domeniul comerţului cu dl Peter Thompson, şeful

de bază ale AGEPI, după care au urmat discuţii

Direcţiei Agricultură, Pescuit şi Biotehnologii a

referitoare la particularităţile obiectelor de proprietate

Directoratului pentru Comerţ al Comisiei Europene, aflat

industrială şi la necesitatea protecţiei juridice a acestor

într-o vizită de lucru la Chişinău în perioada 20-21 iulie

obiecte. În continuare au fost abordate aspecte

2001. Dl Thompson a informat despre posibilitatea lansării

referitoare la depunerea cererilor de înregistrare a

unei runde de negocieri în cadrul O.M.C., poziţia UE

mărcilor, eliberarea titlurilor de protecţie şi drepturile

privind dezvoltarea cadrului juridic al sistemului mondial al

conferite de aceste titluri. De un succes aparte s-a

comerţului şi negocierile legate de Acordul O.M.C. privind

bucurat una dintre ultimele noutăţi editoriale ale AGEPI -

Agricultura. Participanţii au examinat de asemenea mai

broşura “Cum se înregistrează o marcă în Republica

multe aspecte relevante legate de implementarea Legii

Moldova”.

Republicii Moldova privind măsurile antidumping,
compensatorii şi de salvgardare vizavi de experienţa UE,
alte probleme ce ţin de promovarea comerţului cu produse
agricole şi alimentare pe pieţele comunităţii.

Training pentru experţii
în domeniul comerţului internaţional
La 24 iulie curent Direcţia principală O.M.C. a
Ministerului Economiei al Republicii Moldova a organizat
cu concursul Programului pentru Dezvoltarea Legislaţiei
Comerciale (CLDP) al Departamentului Comerţului SUA
seminarul-training Procedura de reglementare a



Un seminar cu acelaşi generic a avut loc la 24 iulie
curent la întreprinderea “ORHEI-VIT” S.A. din Orhei.
Specialiştii întreprinderii au solicitat ajutorul
reprezentanţilor AGEPI în ceea ce priveşte modalităţile
de operare a modificărilor în marca de produse a
întreprinderii.
Participanţii la seminar au manifestat un deosebit
interes faţă de particularităţile de înregistrare a mărcilor
în străinătate şi de procedura de înregistrare prevăzută
de Aranjamentul de la Madrid şi Protocolul acestuia.

diferendelor comerciale din cadrul O.M.C.,

Echipa Centrului Mobil s-a convins încă o dată că

elaborarea notificărilor, mecanismul de revizuire a

organizarea unor asemenea seminare este extrem de

politicilor comerciale în sesiuni de dezbateri,

utilă, oferind posibilitatea de a acorda asistenţă

destinat membrilor Consiliului republican de experţi în

informaţională operativă, direct în teritoriu, creatorilor,

domeniul comerţului internaţional. Scopul training-ului a

solicitanţilor şi titularilor de proprietate industrială.
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Informa\ie general=
uletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă. Capitole
speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, modelelor de utilitate,
mărcilor, denumirilor de origine a produselor, desenelor şi modelelor industriale.
Utilizatorii acestei informaţii vor putea urmări regimul juridic al cererilor de solicitare a
protecţiei, al obiectelor de proprietate industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul
Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare şi semestriale specializate. În
Buletin se publică acte oficiale, regulamente, convenţii internaţionale, acorduri
bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.

B

Buletinul oferă în condiţii avantajoase spaţiu pentru publicitate tuturor doritorilor în
vederea propagării obiectelor de proprietate industrială, altor activităţi.

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială se poate procura la Agenţia de Stat pentru Protecţia
Proprietăţii Industriale, str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, preţul unui exemplar este de 20 lei.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală - OMPI
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează sau înregistrează titluri
de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 1999)
WO Organizaţia
Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)
IB
Biroul Internaţional al
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală
EP Oficiul European
de Brevete (OEB)
EA Oficiul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)
OA Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)
AP Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)
EM Oficiul de Armonizare
pe Piaţa Internă
(mărci, desene şi
modele)
BX Biroul de Mărci
Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux
AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite
AF Afganistan
AG Antigua şi Barbuda
AI
Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
AZ Azerbaidjan
BA Bosnia-Herţegovina
BB Barbade
BD Bangladesh
BE Belgia
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrein
BI
Burundi
BJ Benin
BM Bermude
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia
BR Brazilia
BS Bahamas
BT Bhoutan
BV Insulele Buve
BW Botswana
BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica
Democrată
Congo
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CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EC
EE
EG
EH
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GD
GE
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
ID
IE
IL
IN
IQ
IR

Republica
Centrafricană
Congo
Elveţia
Coasta de Fildeş
Insulele Cook
Chile
Camerun
China
Columbia
Costa Rica
Cuba
Insulele Capului
Verde
Cipru
Republica Cehă
Germania
Djibouti
Danemarca
Dominique
Republica
Dominicană
Algeria
Ecuador
Estonia
Egipt
Sahara de Apus
Eritrea
Spania
Etiopia
Finlanda
Fiji
Insulele Falkland
(Malvine)
Insulele Faro
Franţa
Gabon
Regatul Unit
Grenada
Georgia
Ghana
Gibraltar
Groenlanda
Gambia
Guineea
Guineea Ecuatorială
Grecia
Georgia de Sud şi
Insulele Sandvici de
Sud
Guatemala
Guineea-Bissau
Guiana
Hong-Kong
Honduras
Croaţia
Haiti
Ungaria
Indonezia
Irlanda
Israel
India
Irak
Iran
(Republica Islamică)

IS
IT
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OM
PA
PE
PG
PH
PK

Islanda
Italia
Jamaica
Iordania
Japonia
Kenya
Kârgâzstan
Cambodgia
Kiribati
Comore (Insule)
Saint Kitts şi Nevis
Republica Populară
Democrată Coreea
Republica Coreea
Kuweit
Insulele Caimane
Kazahstan
Laos
Liban
Saint Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lituania
Luxembourg
Letonia
Libia
Maroc
Monaco
Republica Moldova
Madagascar
Macedonia (fosta
Republică Iugoslavă)
Mali
Myanmar
Mongolia
Macao
Insulele
Mariana de Nord
Mauritania
Montserrat
Malta
Maurice
Maldive
Malawi
Mexic
Malaysia
Mozambic
Namibia
Niger
Nigeria
Nicaragua
Olanda
Norvegia
Nepal
Nauru
Noua Zeelandă
Oman
Panama
Peru
Papua-Noua Guinee
Filipine
Pakistan

PL
PT
PW
PY
QA
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW

Polonia
Portugalia
Palau
Paraguay
Qatar
România
Federaţia Rusă
Ruanda
Arabia Saudită
Insulele Salomon
Seychelles
Sudan
Suedia
Singapore
Sfânta Elena
Slovenia
Slovacia
Sierra Leone
San-Marino
Senegal
Somalia
Suriname
Sao Tomée
şi Principe
Salvador
Siria
Swaziland
Insulele Turques
şi Caďques
Ciad
Togo
Thailanda
Tadjikistan
Turkmenistan
Tunisia
Tonga
East Timor
Turcia
Trinidad-Tobago
Tuvalu
Taiwan
(Provincie Chineză)
Republica Unită
a Tanzaniei
Ucraina
Uganda
Statele Unite
ale Americii
Uruguay
Uzbekistan
Saint Sičge
Saint Vincent
şi Grenadines
Venezuela
Insulele
Virgine Britanice
Vietnam
Vanuatu
Samoa
Yemen
Iugoslavia
Africa de Sud
Zambia
Zimbabwe
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I
Invenţii

P

rotecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind brevetele de
invenţie nr. 461 -XIII din 18 mai 1995, modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în

vigoare din 14 decembrie 2000.

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

T

he legal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the Law

on Patents for Inventions No 461-XIII of May 18, 1995, amended and completed by the Law No

1079-XIV, in force as from December 14, 2000.
In accordance with this Law, the patents on inventions are granted by the AGEPI and shall attest to

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

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING THE
INVENTIONS

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

(11) Number of the patent
(13) Kind-of-document code according to WIPO Standard ST.16
(21) Number of the application
(22) Filing date of the application
(23) Date of exhibition priority
(31) Number of the priority application
(32) Filing date of the priority application
(33) Country of the priority application
(41) Date of availability for public of an unexamined application
(43) Date of publication of patent granting decision at the
responsibility of the applicant
(44) Date of publication of patent granting decision with
examination as to substance
(45) Date of patent granting
(51) International Patent Classification
(54) Title of the invention
(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of an earlier patent application from which the present patent document has
been divided up
(71) Name of the applicant, the two-letter code of the
country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
(72) Name of the inventor, the two-letter code of the
country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
(73) Name of the holder, the two-letter code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3

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

(74) Name of the representative in industrial property
(85) Date of introducing the national procedure according to the PCT
(86) International application under the PCT: number
and filing date
(87) International publication under the PCT: number and
publication date
(10)* Title of protection of the former USSR (verbal designation of the document, the two-letter code of the
country)
(30)* Priority data of the applications registered with the
patent office of the former USSR (number of the
document, application filing date, the two - letter
code of the country)

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE DE BREVETE

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION SECTIONS

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

Necesităţi curente ale vieţii
Tehnici industriale diverse. Transport
Chimie şi metalurgie
Textile şi hârtie
Construcţii fixe
Mecanică. Iluminat. Încălzire. Armament. Exploziv
G - Fizică
H - Electricitate
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-

-

Human necessities
Performing operations. Transporting
Chemistry. Metallurgy
Textiles. Paper
Fixed constructions
Mechanical engineering. Lighting. Heating.
Weapons. Blasting
G - Physics
H - Electricity

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

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

A

–

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

A

–

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

B1 –

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

B1 –

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

B2 –

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

B2 –

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

C1 –

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

C1 –

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

C2 –

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

C2 –

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

F1 –

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

F1 –

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

F2 –

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

F2 –

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

G1 –

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

G1 –

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

G2 –

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

G2 –

3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, without
substantive examination (F1, F2 published).
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA
TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE LA
INVENŢII PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
CONFORM NORMEI ST. 17

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

AZ1A

Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea numerelor de depozit

AZ1A

Numerical index of filed patent applications

AZ1A

Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea claselor CIB

AZ1A

Subject index of filed patent applications

AZ1A

Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea alfabetică a numelor
solicitanţilor

AZ1A

Name index of applicants of filed patent applications

BZ9A

Cereri de brevet de invenţie publicate

BZ9A

Published patent applications

BZ9A

Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,
aranjate în ordinea numerelor de depozit
(semestrial)

BZ9A

Numerical index of published patent applications (half-yearly)

BZ9A

Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,
aranjate în ordinea claselor CIB (semestrial)

BZ9A

Subject index of published patent applications
(half-yearly)

BZ9A

Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,
aranjate în ordinea alfabetică a numelor
solicitanţilor (semestrial)

BZ9A

Name index of applicants of published patent
applications (half-yearly)

FF9A

Brevete de invenţie acordate

FF9A

Granted patents for inventions

FF9A

Lista brevetelor de invenţie acordate,
aranjate în ordinea numerelor de brevete
(semestrial)

FF9A

Numerical index of granted patents for inventions (half-yearly)

FF9A

Lista brevetelor de invenţie acordate,
aranjate în ordinea claselor CIB (semestrial)

FF9A

Subject index of granted patents for inventions
(half-yearly)

FF9A

Lista brevetelor de invenţie acordate,
aranjate în ordinea alfabetică a numelor
inventatorilor (semestrial)

FF9A

Name index of inventors of granted patents for
inventions (half-yearly)

FF9A

Lista brevetelor de invenţie acordate,
aranjate în ordinea alfabetică a numelor
titularilor (semestrial)

FF9A

Name index of patent owners of granted patents for inventions (half-yearly)

FG9A

Lista brevetelor de invenţie eliberate

FG9A

List of granted patents for inventions
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BZ9A Cereri de brevet
ublicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o protecţie provizorie,
în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie, modificată
şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în vigoare din 14 decembrie 2000. Descrierile cererilor de
brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în numărul de faţă se află în biblioteca AGEPI –
accesibile publicului – şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.

P

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. 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.

ublication of patent applications in the BOPI, provides for the applicant a provisional protection
in accordance with Article 26 of the Law on Patents for Inventions No 461/1995, amended and
completed by the Law No 1079-XIV, in force as from December 14, 2000. Descriptions of the patent
applications, the abstracts of which are published in this Official Bulletin issue, are available to the
public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an
additional fee.

P

Data concerning the international applications under the PCT to which the Republic of Moldova is party,
are published in English in the weekly PCT GAZETTE. The weekly published on the
electronic carrier includes bibliographic data, abstracts and drawings, if necessary. The weekly is
available for public in the AGEPI library. Descriptions of the international patent applications, the
abstracts of which are published in the PCT GAZETTE are present in the AGEPI library, available for
public, and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.
Data concerning the Eurasian patent applications registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Official
Bulletin of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings, if
necessary. The Official Bulletin is also available for public in the AGEPI library. Discriptions of the
Eurasian applications and patents for inventions are available in the AGEPI library.
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(21)
(51)
(22)
(31)
(32)
(33)
(85)
(86)
(87)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

a 2001 0080 (13) A
A 61 F 13/00
1999.09.13
98/11676
1998.09.18
FR
2001.02.26
PCT/FR 99/02173, 1999.09.13
WO 00/16725, 2000.03.30
LABORATOIRES D˘HYGIENE ET DE
DIETETIQUE, FR
GUILLEMET Alain, FR; FASNE Michel, FR
Andrieş Ludmila
Compresă neadezivă sterilă
Invenţia se referă la o compresă neadezivă
sterilă care conţine o ţesătură elastică cu
ochiuri deschise. Această ţesătură conţine fibre acoperite cu gel coeziv, însă neadeziv,
pentru a lăsa ochiurile substanţial neobturate.
Gelul este format de o matrice elastomerică
hidrofobă cu plasticitate înaltă având o
dispersie de particule hidrocoloidale. Invenţia
se utilizează pentru pansament.

(54)
(57)

Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

Revendicări: 10
*
*
(54)
(57)

*

Sterile inadherent compress
The invention relates to a sterile inadherent
compress containing an elastic tissue with
open cells. The said tissue contains fibers
covered with binding gel, but inadherent in
order to let the cell substantially open. The gel
is formed of a highly plastic hydrophobic elastomeric matrix, comprising a dispersion of hydrocolloidal particles. The invention may be
used for dressing.

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

(57)

(72)
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99-0258 (13) A
A 61 K 31/56, 31/7028; A 61 P 1/16
1999.11.01
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină
Preventivă al Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova, MD
Spânu Constantin, MD; Stovbun Sergiu, MD;
Holban Tiberius, MD; Vutcariov Vasile, MD;
Andriuţă Constantin, MD; Diatişin Victor, MD;
Chintea Pavel, MD; Magdei Mihai, MD

*

Method of treatment of the acute viral hepatitis B
The invention relates to medicine, namely to
hepatology.
Summary of the invention consists in the fact
that additionally to the traditional therapy in the
capacity of remedy with immunomodulatory
activity is administered 5α-furostan-3β,22,26triol-3-[O-β-D-glycopyranosyl (1→2)-β-Dglycopyranosyl (1→4)-β-D-galactopyranosyl]26-O-β-D-glycopyranoside.
Claims: 1

Claims: 10

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

Metodă de tratament al hepatitei virale
acute B
Invenţia se referă la medicină, şi anume la
hepatologie.
Esenţa invenţiei constă în aceea că suplimentar
la terapia tradiţională în calitate de remediu cu
acţiune imunomodulatoare se administrează
5α-furostan-3β, 22, 26-triol-3-[O-β-D-glucopiranozil (1→2)-β-D-glucopiranozil (1→4)-βD-galactopiranozil]-26-O-β-D-glucopiranozid.

99-0246 (13) A
B 61 J 1/12
1999.10.12
INCP “Urbanproiect”, MD
Ilin Iosif, RO
Instalaţie cu fluid şi electrică la vagoane şi
remize ale căilor ferate şi construcţii, cu
parametrii optimi şi uniformizaţi de prevenire
a avariilor şi recuperare a agentului de lucru
Instalaţia poate fi folosită la vagoane de marfă
şi călători, remize ale căilor ferate şi construcţii,
făcând posibilă funcţionarea optimă a tuturor
instalaţiilor cu ∆pi, ∆Qi, ∆θi foarte mici, siguranţa
transportorului pe calea ferată pentru marfă şi
călători, asigurarea constantă a cetăţenilor din
blocuri cu energie termică şi prevenirea avariilor.
De asemenea, invenţia asigură evitarea
îngheţului iarna şi recircularea fluidului de
lucru cu o foarte mare economie de energie
electrică, termică, de combustibil etc. Toate
instalaţiile electrice lucrează la 24 V (48 V).

Pericolul de incendii sau avarii sau decese
umane este complet înlăturat.

o bordură transversală 10, situată în canalul
transversal 8 al ţevii 3. Partea interioară a
fundului 2 este înzestrată cu o garnitură 11 cu
gaură 12, prin care trece ţeava 3 a dopului.
Sticla este reprezentată sub cifra 13.
Rezultatul constă în evacuarea parţială sau
completă a soluţiei din sticlă fără ridicarea ei
cu fundul în sus, precum şi în excluderea
vărsării soluţiei din sticlă pe haine în timpul
consumării ei.
Acest rezultat se obţine prin aceea că dopul se
deşurubează sau se scoate din sticlă doar o
singură dată, se taie capătul compact al ţevii
după unul din canalele transversale şi dopul se
pune la loc. Apoi în ţeava dopului se introduce
un pai, de mărimea respectivă a ţevii, tăiată
după unul din canalele transversale respective,
prin care se absoarbe soluţia din sticlă.

Revendicări: 2
Figuri: 3
*
*
(54)

(57)

*

Electrical and fluid installation for cars and
railway switches, constructions with optimal
and uniform parameters for prevention of
wrecks and recuperation of the working fluid
The installation may be used for freight and passenger cars, railway switches and constructions,
making possible the optimal function of all installations with minimal ∆pi, ∆Qi, ∆θi, maintaining
safety of the freight and passenger transport on
the railway, providing of citizens from the apartment houses with thermal power and exclusion
of wrecks. The invention also prevents frostingup in winter and recirculation of the working fluid
considerably saving the electric, thermal power,
fuel etc. All electrical installations run on 24 V
(48 V). The ignition, wreck or human fatal casualty risk is completely excluded.
Claims: 2
Fig.: 3

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

a 2000 0012 (13) A
B 65 D 39/00
2000.01.10
BURCIU Andrei, MD
BURCIU Vitalie, MD; BURCIU Victor, MD;
BURCIU Andrei, MD
Dop pentru îmbutelierea sticlelor cu soluţii
Invenţia se referă la dopuri şi poate fi folosită la
îmbutelierea sticlelor cu soluţii alimentare,
tehnice sau farmaceutice.
Dopul constă dintr-un cilindru 1 şi un fund 2, unit
rigid cu cilindrul 1, şi o ţeavă 3 cu un capăt compact 4. Ţeava 3 este situată în interiorul
cilindrului 1 şi unită rigid cu fundul 2, străpuns
de canalul ţevii. Suprafaţa interioară a cilindrului
1 poate fi executată cu filet 5. Capătul compact
4 al ţevii 3 este executat în formă de con şi este
înzestrat în partea exterioară cu două canale
transversale 6, 7, iar capătul ţevii 3, unit rigid cu
fundul 2 al dopului, este înzestrat cu un canal
transversal 8 şi este astupat cu un dopuşor 9,
suprafaţa exterioară a căruia este înzestrată cu

Revendicări: 8
Figuri: 2
*
*
(54)
(57)

*

Cork for corking of bottles with solutions
The invention relates to corks and may be used
for corking of bottles with food, technical or
pharmaceutical solutions.
The cork consists of a cylinder 1 and a bottom
2, rigidly joined with the cylinder 1, and a tube
3 with a compact end 4. The tube 3 is placed
inside the cylinder 1 and it is rigidly joined with
the bottom 2, transpierced with the tube channel. The internal surface of the cylinder 1 is
made with a thread 5. The compact end 4 of
the tube 3 is made in the form of a cone and it
is provided in the external surface with two
cross-channels 6, 7 and the tube 3 end, rigidly
joined with the cork bottom 2, is provided with
a cross-channel 8 and it is covered with a small
cork 9, the external surface of which is provided
with a cross-edge 10, placed into the crosschannel 8 of the tube 3. The internal surface
of the bottom 2 is provided with a gasket 11 with
opening 12, through which passes the cork
tube 3. The bottle is represented under the
number 13.
The result consists in the partial or complete
use of the solution from the bottle without raising it upside-down, as well as in excluding leakage of the solution from the bottle on the
clothes when using it.
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The said result is attained by the fact that the
cork is turned off or pulled out of the bottle only
once, the compact end of the tube is cut by one
of the cross-channels and the cork is turned up
in its place. Then into the cork tube is introduced a straw, having the respective diameter
of the tube, cut by one of the cross-channels,
through which the solution of the bottle is
sucked in.

Building stone
Building stone for stone-laying, including lateral
joining surfaces 3, 4, the upper and lower base
surfaces 1, 2, in the lateral joining surfaces 3, 4
being made at least one recess 5, distant away
from the upper and lower base surfaces 1, 2, the
recess 5 occupies only one part of the height h
of the building stone.
Claims: 7
Fig.: 11

Claims: 8
Fig.: 2

(21) a 2001 0094 (13) A
(51) E 04 B 2/14
(22) 1999.07.08
(31) A 1181/98
(32) 1998.07.08
(33) AT
(85) 2001.02.07
(86) PCT/AT 99/00175, 1999.07.08
(87) WO 00/03103, 2000.01.20
(71)(72) KASA Martin, AT
(74) Glazunov Nicolai
(54) Piatră de construcţii
(57) Piatră de construcţii pentru zidăria de piatră,
care include suprafeţele 3, 4 laterale de
îmbinare şi suprafeţele 1, 2 superioară şi
inferioară de sprijin, în suprafeţele 3, 4 laterale
de îmbinare fiind executată cel puţin o
scobitură 5, distanţată de la suprafeţele 1, 2
superioară şi inferioară de sprijin, scobitura 5
ocupând numai o parte din înălţimea h pietrei
de construcţii.
Revendicări: 7
Figuri: 11
*
*
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(57)

*

(21) 99-0260 (13) A
(51) F 02 B 79/00
(22) 1999.10.13
(71)(72) Nica Ghenadie, MD
(54) Metodă de rodaj al motorului cu ardere
internă şi dispozitiv pentru realizarea ei
(57) Invenţia se referă la industria construcţiilor de
maşini şi poate fi folosită în domeniul producerii
şi reparaţiei motoarelor cu ardere internă.
Esenţa metodei propuse constă în rodajul
motorului cu ardere internă cu variaţia continuă
a frecvenţei de rotaţie a arborelui cotit în
procesul căreia mişcarea i se transmite arborelui
cotit prin intermediul gazului comprimat debitat
în cilindrii motorului, cu ajutorul căruia se
reglează de asemenea frecvenţa de rotaţie a
arborelui cotit, totodată gazul comprimat se
debitează conform succesiunii de aprindere a
cilindrilor şi legii dilatării agentului activ.
Dispozitivul pentru realizarea metodei include
un dispozitiv de programare, un compresor unit
prin intermediul unui regulator de presiune cu o
rampă-rezervor, injectoare electropneumatice
care se fixează în orificiul bujiei sau în orificiul

injectorului motorului, un detector de rotaţii şi un
traductor al poziţiei arborelui cotit, un dispozitiv
de introducere a datelor unit cu intrarea
dispozitivului de programare, ieşirile căruia, la
rândul lor, sunt unite cu injectoarele electropneumatice.
Rezultatul invenţiei este extinderea posibilităţilor
funcţionale, reducerea emisiilor de gaze de
ardere nocive şi economisirea combustibilului
lichid sau gazos.
Revendicări: 2
Figuri: 3
*
*
(54)

(57)

*

Process for running-in of the internal combustion engine and device for realization
thereof
The invention relates to the mechanical engineering and may be used for the production and
repair of the internal combustion engines.
Summary of the proposed process consists in
running-in of the internal combustion engine with
the continuous variation of the rotational speed
of the crankshaft, in the process of which the motion is transmitted to the crankshaft by means
of the compressed gas fed into the cylinders of
the engines with the help of which it is also adjusted the rotational speed of the crankshaft, the
compressed gas being fed according to the cylinders operation succession and the working
medium expansion law.
The device for the realization of the process includes a program device, a compressor, joined
by means of a pressure regulator with the manifold-receiver, electrical air-atomizing burners,
fixed into the spark-opening or into the opening
of the engine injector, a rotational transducer and
a transducer of the crankshaft position, a data
input device joined with the input of the program
device, the outlets of which, in their turn, are
joined with the electrical air-atomizing burners.
The result of the invention consists in extending
the functional possibilities, reducing the exhaust
gases harmful ejections and saving the liquid or
gas fuel.

(21) a 2000 0017 (13) A
(51) F 03 B 17/04
(22) 2000.01.24
(71)(72) Burciu Vitalie, MD; Potapov Iurie, MD
(54) Motor hidraulic
(57) Invenţia se referă la motoarele hidraulice şi
poate fi utilizată în industria constructoare de
maşini, în termo- şi electroenergetică, în
complexul agroindustrial, la mori şi oloiniţe.
Motorul hidraulic conform invenţiei constă
dintr-un vas cu lichid numit stator în care este
instalat un rotor, arborele căruia este fixat în
reazeme cu rulmenţi. Axa rotorului este situată
paralel şi la acelaşi nivel cu axa statorului,
totodată distanţa dintre axe depinde de
capacitatea motorului. Rotorul este înzestrat
cu un număr par de aripi cu profil fuzelat de tip
Jukovski, situate pe suprafaţa exterioară a
rotorului câte două diametral opuse şi
înzestrate cu bare, prinse rigid de interiorul
unei margini longitudinale a aripilor, totodată
un capăt al acestor bare ale două aripi diametral opuse sunt unite articulat, prin rulmenţi, cu
pârghie-bielă, capurile căreia sunt înzestrate
cu rulmenţi, care alunecă liber pe suprafaţa
interioară a statorului. Interiorul aripilor este
gol, închis ermetic, umplut cu aer sau gaz inert sub presiune atmosferică standard şi dotat
cu nervuri transversale şi longitudinale de
rigiditate. Un capăt al nervurilor transversale
străpunge marginea a doua longitudinală a
aripilor şi este unit rigid cu o bară-balama,
situată la o anumită distanţă de această
margine longitudinală, în funcţie de
capacitatea motorului, capetele căreia sunt fixate în reazeme cu rulmenţi, prinse rigid de
suprafaţa exterioară a rotorului, iar alt capăt al
nervurilor transversale este unit rigid de barele
primei margini longitudinale a aripilor.
Rezultatul invenţiei constă în majorarea
esenţială a momentului încovoietor, a numărului de rotaţii ale motorului, a randamentului
lui, precum şi a capacităţii specifice a lui.
Revendicări: 13
*
*

Claims: 2
Fig.: 3

(54)
(57)

*

Hydraulic motor
The invention relates to the hydraulic motors
and may be used in the mechanical engineer-
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ing, in the heat power and electrical power engineering, agricultural and industrial complex,
at mills and oil-mills.
The hydraulic motor consists of a vessel with
liquid called stator, into which is installed a
rotor, of which shaft is fixed into the bearing
supports. The rotor axle is placed parallel to
and flush level with the stator axle, furthermore
the axle spacing depends on the power of the
motor. The rotor is provided with a pair of
blades of the Zhukosvky type, situated diametrically opposite by twos on the external
surface of the rotor and provided with rods, rigidly fixed to the internal surface of one longitudinal edge of the blade, furthermore the rods
of the two diametrically opposite blades have
their ends articulated by bearings, to the connecting rod, of which ends are provided with
bearings freely slipping on the internal surface
of the stator. The blades are empty inside, they
are hermetically sealed, filled in with air and
inert gas under standard pressure and provided with transversal and longitudinal stiffening ribs. One end of the transversal ribs passes
through the second longitudinal edge of the
blades and it is rigidly connected to a rod-loop,
placed at a certain distance from such longitudinal edge depending on the power of the
motor, the ends of which are fixed into the bearing supports, rigidly fixed to the rotor external
surface and the other end of the transversal
ribs is rigidly joined with the rod of the first longitudinal edge of the blade.
The result consists in the considerable increasing of the bending moment, rotational speed
of the motor, efficiency as well as specific
power thereof.
Claims: 13

(21) a 2000 0013 (13) A
(51) G 01 V 1/16; G 08 B 13/02
(22) 2000.01.10
(71)(72) Burciu Andrei, MD
(54) Dispozitiv de semnalizare de alarmă
(57) Invenţia se referă la sistemele de semnalizare
şi este destinată semnalizării începutului
cutremurului de pământ.
Dispozitivul de semnalizare de alarmă constă
dintr-o manta 1, o tijă 2 situată orizontal, o
farfurie 3 situată orizontal, o bilă 4, un între-
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rupător 5, un regulator de timp 6, o sirenă 7 şi
o lampă electrică 8. Un capăt al tijei 2 este unit
rigid cu mantaua 1, iar pe capătul al doilea al tijei
2 este suspendată printr-o articulaţie o balanţă
9, înzestrată cu două braţe 10 şi 11. Capătul
braţului 10 al balanţei 9 este unit cinematic cu
bila 4, iar capătul braţului 11 al balanţei 9 este
unit cinematic cu întrerupătorul 5. Capătul
braţului 10 al balanţei 9 este alcătuit din două
elemente, unite între ele prin filet cu contrapiuliţă
12 sau cu un şurub de reglare, şi este înzestrat
cu două proeminenţe 13, 14, capetele 15 ale
cărora conţin cuiburi cu diametre diferite.
Farfuria 3 este amplasată sub capătul braţului
10 al balanţei 9 şi este unită rigid cu mantaua 1,
totodată centrul geometric al farfuriei 3 este
situat coaxial cu centrul geometric al bilei 4.
Întrerupătorul 5, regulatorul de timp 6, sirena 7
şi lampa electrică 8 sunt unite între ele într-un
circuit electric, regulatorul de timp 6 fiind situat
la începutul circuitului electric şi având destinaţia
deconectării sirenei şi lămpii electrice după un
minut de funcţionare.
Rezultatul invenţiei constă în majorarea sensibilităţii bilei, indiferent de locul de amplasare
a dispozitivului în clădire sau edificiu şi însăşi a
clădirii sau a edificiului pe teren, ceea ce-i
permite să reacţioneze cu o siguranţă mai mare
la primul impuls al cutremurului de pământ.
Revendicări: 8
Figuri: 1
*
*
(54)
(57)

*

Alarm signalling device
The invention relates to the signalling systems
and it is meant for signalling of the earthquake
start.
The alarm signalling device consists of a housing 1, a rod 2, placed horizontally, a plate 3,
placed horizontally, a ball 4, a switch 5, a timer
6, a siren 7 and an electric lamp 8. One end of
the rod 2 is rigidly connected to the housing 1
and on the other end of the rod 2 it is articulately
suspended a jumper 9, provided with two arms
10, 11. The end of the arm 10 of the jumper 9 is
kinematically connected to the ball 4 and the end
of the arm 11 of the jumper 9 is kinematically
connected to the switch 5. The end of the arm
10 of the jumper 9 consists of two elements, connected to each other by a check-nut bolt 12 or
by means of an adjusting bolt and it is provided

with two prominences 13, 14, of which ends 15
have pockets of different diameters. The plate
3 is placed under the end of the arm 10 of the
jumper 9 and it is rigidly connected to the housing 1, the geometric centre of the plate 3, with
that, is placed coaxal with the geometric centre
of the ball 4. The switch 5, the timer 6, the siren
7 and the electric lamp 8 are coupled with each
other into an electric circuit, the timer 6 being
placed in the beginning of the electric circuit and
having the aim of disconnecting the siren and the
electric lamp after a minute of function.
The result of the invention consists in increasing the sensitivity of the ball, irrespective of the
device location in the building or edifice and the
building or edifice itself on the ground, permitting it to react with greater reliability upon the first
earthquake impulse.

(57)

Invenţia se referă la un echipament cu fluide
ce măsoară şi reglează automat bipoziţional
(cu urmărire sau calculator) presiunea şi
debitul, previne avariile şi recuperează agentul
de lucru.
Funcţionarea se caracterizează prin aplicarea
sa în principalele domenii tehnice ca petrochimia, energetica, căile ferate internaţionale,
minierit, protecţia mediului, agricultura şi industria alimentară, metalurgia etc., având ca
perfecţionare un releu pneumatic amplificator,
un preamplificator, un grup de elemente
sensibile pe intrare şi reacţie, microcontacte de
la măsură, acestea împreună cu rezultatele
experimentale asigură performanţe superioare
ale echipamentului.
Funcţionarea echipamentului se bazează şi pe
legea Gay-Lussac pV = QRθ.
Revendicări: 1
Figuri: 4

Claims: 8
Fig.: 1

*
*
(54)

(57)

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

99-0250 (13) A
G 05 B 11/44, 11/58, 11/60; F 11 C 1/14
1999.10.13
INCP “Urbanproiect”, MD
Ilin Iosif, RO
Echipament cu fluide pentru reglarea
automată a presiunii şi debitului, măsură,
prevenirea avariilor şi recuperarea agentului
de lucru

*

Equipment with fluids destined for automatic pressure and flow control, measurement, prevention of damages and recuperation of the working fluid
The invention relates to an equipment with fluids destined for automatic measurement and
bang-bang control of pressure and flow (with
tracking or computer), prevention of damages
and recuperation of the working fluid.
Functioning of the equipment is characterized
by application thereof in the basic technical
fields, such as petroleum chemistry, power engineering, international railways, mining industry, environmental protection, agriculture and
food industry, metallurgy etc., having as improvement a pneumatic relay-amplifier, a
preamplifier, a group of sensing elements on
the inlet and reaction, microcontacts for measurement - all these, together with the experimental results, provides for the apparatus high
performances.
Functioning of the equipment is based on the
Gay-Lussac’s law pV = QRθ.
Claims: 1
Fig.: 4
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(21)
(51)
(22)
(71)
(72)
(54)

(57)

99-0248 (13) A
G 06 G 7/63, 7/635
1999.10.12
INCP “Urbanproiect”, MD
Ilin Iosif, RO
Sistem energetic cu parametrii optimi şi
uniformizaţi având echipament pentru
reglarea automată şi prevenirea avariilor
Invenţia poate fi aplicată la hidrocentrale,
hidroamelioraţii, amenajări teritoriale, gospodărire ape şi gaze naturale.
Sistemul cuprinde:
1 - Lacul de acumulare cu evacuare la supraplin şi evacuarea apei prin dop de scurgere
în caz de curăţare a lacului cu baraj şi castel
de egalizare, funcţionând în comun ca prize de
presiune, la care Q-adaos în lac = Q-acţionare
turbine a, b, şi realizând la Q = 1 m 3/s un
P-activ = 8 MW conform experienţelor de
laborator.
2 - Barajul C.H.E. din beton armat conform
staticii şi rezistenţei materialelor, cu evacuare
la supraplin, şi dop pentru curăţarea lacului de
acumulare.
3 - Electrovalva fluture EVF-1, acţionată prin
servomotor cu reductor SMR-1, şi limitator de
cursă comandat.
4 - Canalul de aducţiune, tip înnecat, din beton
armat cu unghiul α1 conform calculului.
5 - Castel de egalizare din beton armat cu
constanta de timp ∆T minim conform calculului.
6 - (a, b) Electrovalve fluture a, b, acţionate de
servomotor cu reductor SMR-a, b.
7 - Echipamentul by-pass pentru conductele
forţate, realizând închis-deschis la
electrovalve; pentru adaos şi pentru evacuare,
în scopul uniformizării forţei FR..
8 - (a, b) Conducte forţate având virola din inox
cu ∆pi mic şi regim laminar.
9 - Turbine hidraulice cu η = 1 şi efect hidrodinamic optim.
10 - Generatoare electrice cu η ≈ 1, s = 0,
reacţia indusului mică şi Pa mare.
11 - Servicii auxiliare cu acuplare program şi
η = 1.
Revendicări: 2
Figuri: 2
*
*
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*

(54)

(57)

Power system with optimal and uniform parameters comprising equipment for automatic control and prevention of damages
The invention may be applied in hydroelectric
stations, hydroamelioration, arrangement of territories, water and natural gas distribution system.
The system includes:
1 - An accumulating pool with weir for overfilling and water outlet through the drain weir for
cleaning out of the pool with dam and surge
tower, functioning in common for creating pressure, by which Q-flood of tide into the pool = Qturbine intake a, b, and obtaining Q = 1 m3/s a
P-active = 8 MW according to the laboratory experimental data.
2 - The HDS dam of reinforced concrete, proceeding from statics and strength of materials,
with weir for overfilling and cleanout of the accumulating pool.
3 - Throttle solenoid valve TSV-1, actuated by a
servomotor with reduction gear SMR-1, and controlled restraining arm.
4 - Approach channel, submerged type, of reinforced concrete with the calculation angle α1.
5 - A surge tower of reinforced concrete with the
minimum time constant ∆T, according to calculation.
6 - (a, b) Throttle solenoid valves a, b, actuated
by a servomotor with reduction gear SMR-a, b.
7 - By-pass equipment for power pipe-lines, realizing opening-closing of the solenoid valves;
for addition and drainage with the aim of smoothing the force FR.
8 - (a, b) Power pipe-lines having a shell of stainless steel with small ∆pi and laminar regime.
9 - Hydraulic turbines with η = 1 and optimal hydrodynamic effect.
10 - Electric generators with η ≈ 1, s = 0, small
armature reaction and great Pa.
11 - Auxilliary services with program switchingoff and η = 1.
Claims: 2
Fig.: 2

(21)
(51)
(22)

99-0033 (13) A
G 11 B 33/04, 33/10
1999.01.13

(71)(72) Burciu Andrei, MD
(54) Cutie “neagră” pentru navele aeriene
(57) Invenţia se referă la cutiile “negre” ale navelor
aeriene şi poate fi folosită la determinarea
corectă şi rapidă a locului de prăbuşire a navelor.
Cutia “neagră” este alcătuită dintr-o carcasă
rigidă, exteriorul căreia este înzestrat cu
elemente de îmbinare cu liniile de comunicare
ale cabinei piloţilor şi a altor linii importante ale
navelor aeriene, iar interiorul ei cu echipament
de imprimare a convorbirilor piloţilor, a convorbirilor din salon în cazurile când navele sunt
atacate de terorişti, precum şi a unor parametri
importanţi ai navelor. Interiorul cutiei de asemenea este înzestrat cu un dispozitiv de
semnalizare şi acumulator de alimentare cu
energie electrică a acestui dispozitiv. Dispozitivul
de semnalizare este înzestrat cu un sistem electronic, care transmite undele de semnalizare
sateliţilor şi navelor cosmice, precum şi altor
nave aeriene. Sateliţii şi navele cosmice,
precum şi navele aeriene sunt înzestrate cu un
sistem electronic de recepţionare a undelor
transmise de dispozitivul de semnalizare.
Rezultatul constă în indicarea imediată şi exactă
a coordonatelor locului de prăbuşire a navelor
aeriene şi a plasării cutiilor lor.

(54)
(57)

“Black box” for aircrafts
The invention relates to “black boxes” of the
aircrafts and may be used for precise and fast
determination of the aircraft downfall place.
The “black box” consists of a rigid framework,
the external surface of which is provided with
connecting elements with communication lines
of the flight deck and other important lines of
the aircrafts and its internal part is provided with
a device for recording the conversation of the
pilots, conversations in the salon in case when
aircrafts are attacked by terrorists, as well as
of certain important parameters of the aircrafts.
The internal part of the “box” is also provided
with a signalling device and accumulator for
power supply of the said device. The signalling
device is provided with an electronic system
transmitting the signalling waves to the satellites and spaceships as well as to other
aircrafts. The satellites and the spaceships as
well as the aircrafts are provided with an electronic system for reception of waves transmitted by the signalling device.
The result consists in the fast and precise indication of the coordinates of the aircraft downfall place and of the whereabouts of the “black
boxes”.
Claims: 9

Revendicări: 9
*
*

*
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FF9A Brevete de inven\ie acordate
rice persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la AGEPI revocarea în tot sau
în parte a hotărârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la 31 iulie 2001 pentru
neîndeplinirea cel puţin a uneia dintre condiţiile prevăzute de art. 4-8 din Legea nr. 461/1995
privind brevetele de invenţie, modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în vigoare din
14 decembrie 2000.

O

ny person concerned may file with the AGEPI a written reasoned declaration of opposition to
any decision to grant a patent within six months as from July 31, 2001 if any one of the conditions set out in Articles 4 to 8 of the Law on Patents for Inventions No 461/1995, amended and
completed by the Law No 1079-XIV, in force as from December 14, 2000, has not been met.

A
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(11) 1695 (13) B2
(51) A 01 G 1/04
(21) 99-0131
(22) 1999.04.16
(71)(72)(73) Boguslavschii Nicolai, MD; Mocreac
Alexandr, MD
(54) Construcţie pentru cultivarea ciupercilor
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la
creşterea ciupercilor, de exemplu a şampinioanelor.
Construcţia pentru cultivarea ciupercilor include
stelaje instalate în cameră, fiecare dintre aceste
stelaje conţine un rând dublu de montanţi cu
rafturi fixate pe ei cu ajutorul cablurilor. Pe rafturi
între cabluri sunt amplasate containere cu
substrat de sol pentru cultivarea ciupercilor.
Montanţii sunt instalaţi cu posibilitatea rotaţiei
în jurul axelor proprii, iar rafturile sunt executate
perforate şi sunt dotate pe perimetru cu
bordură. Rafturile pe montanţii vecini sunt
amplasate pe înălţime în şah, iar distanţa dintre
montanţi constituie 0,7…0,8 din diametrul
rafturilor.

*

(11)
(51)

*

Structure for mushrooms cultivation
The invention refers to agriculture, namely, to
a structure for cultivation of mushrooms, e.g.
champignons.
The structure for mushrooms cultivation contains racks, installed in the chamber, each rack
includes a double pasts row with shelves fixed
thereon by guys. On the shelves between guys
there are disposed containers with soil substrate for mushrooms cultivation. The posts are
installed with the possibility of rotation around
their own axes, and the shelves are perforated
and provided with boards around the edges.
The shelves on the adjacent racks are vertically
staggered, and the rack spacing constitutes
0,7…0,8 of the shelves diameter.

1696 (13) F1
A 61 B 17/00

*
*

(57)
*

Claims: 3
Fig.: 2

Revendicări: 1

(54)

Revendicări: 3
Figuri: 2

(54)
(57)

(21) a 2000 0190
(22) 2000.11.30
(71)(73) Machidon Vitalie, MD
(72) Jovmir Vasile, MD; Machidon Vitalie, MD; Doruc
Andrei, MD
(54) Metodă de plastie a defectului glandei
mamare cu lambou muscular
(57) Invenţia se referă la medicină, anume la
oncologie.
Esenţa invenţiei constă în aceea că după
înlăturarea tumorii se formează lamboul muscular din 2/3 ale muşchiului pectoral mare, care
se amplasează şi se fixează în locul defectului
glandei mamare. Apoi plaga se suturează pe
straturi.
Rezultatul invenţiei constă în suplinirea
defectelor glandei mamare pentru obţinerea
unui efect cosmetic adecvat.

*

Method of mammary gland defect plasty by
a muscular flap
The invention refers to medicine, particularly to
the oncology.
Summary of the invention consists in, that after removing the tumor it is formed a muscular
flap of 2/3 of the large pectoral muscle, which
is placed and fixed in the mammary gland defect point. Thereafter the wound is sutured by
strata.
The result of the invention consists in filling up
the mammary gland defects for obtaining an adequate cosmetic effect.
Claims: 1

(11) 1697 (13) F1
(51) A 61 B 17/00
(21) a 2000 0191
(22) 2000.11.30
(71)(73) Institutul Oncologic din Republica Moldova,
MD
(72) PIHUT Petru, MD; COTRUŢĂ Alexandru, MD;
BABCO Victor, MD; CUCIERU Anatol, MD;
CUDINA Elena, MD
(54) Metodă de mastectomie radicală subtotală
în cancerul cadranelor inferioare ale glandei
mamare
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Invenţia se referă la medicină, şi anume la
oncologie.
Esenţa metodei constă în aceea că prima
incizie se execută de la marginea superioară a
areolei pe marginea ei laterală cu trecere pe
marginea inferioară a ei, se înconjoară tumoarea semioval în limitele ţesuturilor sănătoase şi
se continuă până la linia medioaxilară cu 5...6
cm mai jos de apexul fosei axilare. Apoi se
execută a doua incizie semiovală de la începutul până la extremitatea primei incizii. După
aceasta se formează două lambouri cutanate,
se extirpează porţiunea glandei mamare cu
tumoare într-un bloc unic cu ganglionii limfatici
subclaviculari, subscapulari, axilari şi ţesutul
celular, plaga se suturează şi se supune
drenării active.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(71)(73) Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
“Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova,
MD
(72) Gornea Filip, MD; Kusturov Vladimir, MD
(54) Metodă de tratament al leziunilor verticalinstabile ale oaselor pelviene
(57) Invenţia se referă la medicină şi anume la
traumatologie şi ortopedie şi poate fi aplicată în
tratamentul leziunilor vertical-instabile ale
oaselor pelviene.
Esenţa invenţiei constă în aceea că în creasta
osului iliac şi acromion se introduc dispozitive
de fixare, care se unesc cu bara de sprijin,
totodată în creasta osului iliac se introduc 2…5
broşe, iar în acromion 2 broşe Kirshner, după
care se deplasează dozat în jos fragmentul
osului iliac dislocat până la adaptare completă.
Rezultatul invenţiei constă în fixarea stabilă a
inelului pelvian şi mobilizarea precoce a
pacientului.

*
*

Revendicări: 1

*

*
(54)

(57)

Method of subtotal radical mastectomy in
the mammary gland inferior quadrants cancer
The invention refers to medicine, in particular
to the oncology.
Summary of the invention consists in that the
first incision is made from the upper areola edge
around its lateral one with transition to the lower
edge, the tumor is semioval rounded in the
healthful tissue limits and is continued up to the
medioaxillary line with 5…6 cm below the axilla top. Thereafter it is made the second semioval incision from the beginning up to the end
of the first incision. Then there are formed two
cutaneous flaps, it is extirpated a part of the
mammary gland with the tumor in a single bloc
with subclavicular, subscapular, axilar lymphoglandulae and cellular tissue, the wound is sutured and actively drainaged.

*
(54)
(57)
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1698 (13) F1
A 61 B 17/56; A 61 F 5/00
a 2000 0096
2000.05.31

Method of treatment of the pelvis bones vertical-instable affections
The invention refers to medicine, namely to the
traumatology and orthopedics and may be used
for treatment of the pelvis bones vertical-instable affections.
Summary of the invention consists in that into
the illiac crest and acromion there are introduced fixing arms which are coupled with a
supporting rod, into the illiac crest being introduced 2…5 spokes, into the acromion - 2
Kirshner spokes, thereafter the shifted illiac
crest fragment is moved downwards up to complete adaptation thereof.
The result of the invention consists in the stable
fixation of the pelvis ring and in the precocious
mobilization of the patient.
Claims: 1

Claims: 1
Fig.: 2

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

*

(11)
(51)
(21)
(22)
(31)

1699 (13) F2
A 61 K 37/02, 47/10, 47/26; A 61 P 5/02
96-0246
1993.07.29
07/923,401

instalaţiile pentru concentrarea produselor în
industriile alimentară, farmaceutică şi pentru
desalinizarea apei de mare.
Procedeul de concentrare a soluţiilor apoase
include combinarea soluţiilor apoase cu un
agent hidratogen cu formarea amestecului din
hidraţi, agentului hidratogen gazos şi concentratului de substanţe, separarea hidraţilor
obţinuţi de concentratul de substanţe, spălarea
şi topirea lor, colectarea concentratului de
substanţe şi apei provenite din topire, lichefierea agentului hidratogen. Noutatea invenţiei
constă în aceea că spălarea şi topirea hidraţilor
se efectuează la presiunea de formare a
hidraţilor, totodată spălarea hidraţilor se
efectuează cu agentul hidratogen lichefiat, care
în amestec cu concentratul de substanţe se
readuce în contact cu soluţia apoasă supusă
concentrării, iar apa provenită din topire se
încălzeşte pe contul căldurii de condensare a
agentului hidratogen şi apoi se utilizează pentru
topirea hidraţilor.
Rezultatul invenţiei constă în reducerea
pierderilor de substanţă şi consumului de
energie, precum şi în ridicarea productivităţii
instalaţiei.

(32) 1992.07.31
(33) US
(85) 1996.06.25
(86) PCT/US93/07149, 1993.07.29
(87) WO 94/03198, 1994.02.17
(71)(73) GENENTECH, INC., US
(72) O’Connor Barbara H., US; Oeswein, James, Q.,
US
(74) Simanencova Tatiana
(54) Compoziţie apoasă a hormonului somatotrop uman şi procedeu de prevenire a
denaturării ei
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
farmacologie.
Este propusă o compoziţie apoasă stabilă,
farmaceutic acceptabilă a hormonului somatotrop uman, ce conţine tampon, surfactant
neionic şi, opţional, o sare neutră, manită şi
conservant. De asemenea, este propus un
procedeu de prevenire a denaturării compoziţiei
solicitate.
Revendicări: 20
Figuri: 5
*
*
(54)

(57)

*

Aqueous composition of a human somatotropic hormone and process for preventing
denaturation thereof
The invention refers to medicine, namely to the
pharmacology.
It is proposed a stable pharmaceutically acceptable aqueous composition of the human somatotropic hormone, containing a buffer, nonionic
surfactant and, optionally, a neutral salt, mannitol and a preservative. There is also proposed
a process for preventing denaturation of the
claimed composition.
Claims: 20
Fig.: 5

(11) 1700 (13) B2
(51) B 01 D 9/04; A 23 L 2/08; A 23 C 1/06
(21) 99-0102
(22) 1999.03.11
(71)(72)(73) Pohilenco Eugen, MD
(54) Procedeu de concentrare a soluţiilor apoase
(57) Invenţia se referă la tehnica de concentrare a
diferitelor soluţii apoase şi poate fi utilizată în

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

*

Process for aqueous solutions concentration
The invention refers to a technique for concentration of different aqueous solutions and may
be used in installations for products concentration in the food and pharmaceutical industries
and for sea water demineralization.
The process for aqueous solutions concentration consists in binding the aqueous solutions
with a hydrate forming agent which forms hydrates mixture, gaseous hydrate forming agent
and materials concentrate, separation of the obtained hydrates from the materials concentrate,
washing and melting thereof, collection of the
obtained concentrate and thaw water, fluidization of the hydrate forming agent. The novelty
consists in, that washing and melting of the
hydrates is carried out at hydrate forming pressure, the hydrates washing being realized with
the liquefied hydrate forming agent, which in
mixture with the material concentrate is remixed
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with the aqueous solution subjected to the concentration, and the thaw water is heated at the
expense of the hydrate forming agent condensation and thereafter it is used for hydrates melting.
The result of the invention consists in decreasing the materials and used power consumption
losses, as well as in increasing the installation
productivity.
Claims: 2
Fig.: 1

(11) 1701 (13) F1
(51) C 01 G 9/00; G 01 J 3/00
(21) 99-0084
(22) 1999.02.24
(71)(73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Rudic Valeriu, MD; Gudumac Valentin, MD;
Chiriac Tatiana, MD
(54) Procedeu de determinare a zincului în
biomasa de cianobacterii şi microalge
(57) Invenţia se referă la biotehnologie şi poate fi
utilizată la determinarea zincului în biomasa de
cianobacterii şi microalge care poate fi utilizat
pentru obţinerea proteinelor sau a altor
substanţe biologic active ce conţin zinc.
Esenţa invenţiei constă în aceea că procedeul
propus include dezagregarea biomasei de
cianobacterii şi microalge prin acţiunea
ultrasunetului cu o frecvenţă de 22 kHz, timp de
30 s de 4 ori, după care se efectuează dezagregarea acidă a substratului biologic cu o
soluţie de HClO4 de 55…60% şi HNO3 concentrat la o temperatură de 130…140°C timp de
80…100 min. Pentru a masca cationii care
împiedică determinării zincului se adaugă
soluţie de mascare formată din soluţie-tampon
acetat cu pH 5,0 şi soluţie tiosulfat de sodiu de
50%. Extracţia şi trecerea zincului într-un
compus complex colorat se efectuează cu
adăugarea soluţiei de ditizonă în tetraclorura de
carbon stabilizată de ionol de 0,13…0,18%.
Determinarea zincului se efectuează prin
metoda spectrofotometrică la lungimile de undă
de 538 şi 620 nm.
Rezultatul invenţiei constă în mărirea exactităţii
şi accelerarea procedeului.
Revendicări: 1
*
*
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*

(54)

(57)

Process for determining the zinc content
into the cyanobacteria and microalgae biomass
The invention refers to biotechnology and may
be used for determining the zinc content in the
cyanobacteria and microalgae biomass, and
may be used for preparation of proteins or other
zinc-containing biologically active materials.
Summary of the invention consists in that the
proposed process includes degradation of the
cyanobacteria and microalgae biomass under
ultrasound activity of 22 kHz during 30 s four
times, thereafter it is realized the acid degradation of the biological substrate with the HClO4
55…60% solution and HNO3 solution concentrated at 130…140°C during 80…100 min. For
cations masking which prevent from the zinc
determination, it is added a masking solution
consisting of an acetate buffer solution with pH
5,0 and 50% of sodium thiosulphate solution.
Extraction and transition of zinc into a complex
dyed compound is realized by addition of solution of dithizon in the tetrachloride carbon stabilized with 0,13…9,18% of ionol. The determination of zinc is carried out by the spectrophotometric method at the waves length of 538 and
620 nm.
The result of the invention consists in increasing the accuracy and acceleration of the process.
Claims: 1

(11) 1702 (13) F1
(51) C 12 G 3/06; A 61 K 35/78
(21) a 2000 0127
(22) 2000.07.20
(71)(72)(73) Carauş Vladimir, MD; Haidaber Piotr, MD
(54) Compoziţie de ingrediente pentru obţinerea
balsamului curativo-profilactic
(57) Invenţia se referă la industria alimentară şi
poate fi aplicată în farmacologia preventivă.
Compoziţia de ingrediente pentru obţinerea
balsamului curativo-profilactic conţine la 1000
L de producţie finită, kg:
Rizom de obligeană
0,11…0,15
Sovârf
0,44…0,59
Sunătoare
0,55…0,77
Frunze de izmă bună
0,65…0,96
Coada-şoricelului
0,64…0,86
Rădăcină de lemn dulce
0,85…1,15

Muguri de pin
0,17…0,23
Suc alcoolic de arone negre
85,0…115,0
Suc alcoolic de scoruşe
de munte
68,0…92,0
Suc alcoolic de măr
68,0…92,0
Zahăr
97,0…131,0
Acid citric
0,07…0,11
Vanilină
0,21…0,29
Coler
8,5…11,5
Soluţie hidroalcoolică, L
restul, până la
realizarea unei tării de 42°.
Rezultatul invenţiei constă în ridicarea acţiunii
biologice a balsamului şi simplificarea componenţei compoziţiei.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

Composition of ingredients for preparation
of a therapeutic-prophylactic balm
The invention refers to the food industry and
may be used in the prophylactic pharmacology.
A composition of ingredients for preparation of
the therapeutic-prophylactic balm contains at
1000 L of final products per kg:
Sweet flag calamus rhizome
0,11…0,15
Marjoram grass
0,44…0,59
St. John’s wort
0,55…0,77
Brandy mint leaves
0,65…0,96
Milfoil grass
0,64…0,86
Liquorice
0,85…1,15
Pine-tree buds
0,17...0,23
Alcoholic red chokeberry juice
85,0…115,0
Alcoholic mountain ash juice
68,0…92,0
Alcoholic apple juice
68,0…92,0
Sugar
97,0…131,0
Citric acid
0,07…0,11
Vanillin
0,21…0,29
Colour
8,5…11,5
Water-alcoholic liquid, L
the rest, up to the
concentration of 42°.
The result consists in the balm biologic activity
increasing and simplification of the composition
content.
Claims: 1

(11)
(51)
(21)

*

1703 (13) F1
C 12 G 3/06
a 2000 0204

(22) 2000.12.08
(71)(72)(73) TONCIUC Vladimir, MD; EMILIAN
Valentina, MD
(74) Dumitru Parasca
(54) Rachiu special
(57) Invenţia se referă la industria lichiorurilor şi
rachiurilor, în special la o compoziţie de rachiuri
speciale.
Rachiul special conţine următoarele ingrediente
la 1000 dal de cupaj: 0,4…0,5 L de alcool aromatic din levănţică, 0,8…0,9 L de alcool aromatic din trandafir, 0,9…1,1 L de alcool aromatic din roiniţă, 16,0…18,0 kg de zahăr rafinat,
0,045…0,050 kg de acid citric şi restul - soluţie
apoasă de alcool din alcool etilic rectificat “Extra” sau de purificare superioară până la tăria
alcoolică de 40,0±0,1% de volum.
Rezultatul invenţiei constă în crearea unui nou
rachiu special cu calitate îmbunătăţită.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Special vodca
The invention refers to the alcoholic beverage
industry, namely, to a special vodca composition.
The special vodca comprises the following ingredients at 1000 dal of blending: 0,4…0,5 L of lavender aromatic alcohol, 0,8…0,9 L of rose aromatic alcohol, 0,9…1, 1 L of balm mint aromatic
alcohol, 16,0…18,0 kg of lamp sugar,
0,045…0,050 kg of citric acid and the rest - water-alcohol liquid obtained of the ethylic rectified
alcohol “Extra” or of the highly rectified alcohol
up to the concentration of 40,0 ± 0,1vol. %.
The result of the invention consists in the creation of new special vodca possessing improved quality.
Claims: 1

(11) 1704 (13) F1
(51) C 12 G 3/06
(21) a 2000 0206
(22) 2000.12.08
(71)(72)(73) TONCIUC Vladimir, MD; EMILIAN
Valentina, MD
(74) Dumitru Parasca
(54) Rachiu special
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Invenţia se referă la industria lichiorurilor şi
rachiurilor, în special la o compoziţie de rachiu
special.
Rachiul special conţine următoarele ingrediente
la 1000 dal de cupaj: 0,75…0,80 L de alcool
aromatic din levănţică, 0,8…0,9 L de alcool aromatic din trandafir, 0,65…0,75 L de alcool aromatic din isop, 19,0…21,0 kg de miere
artificială, 0,019…0,021 kg de acid citric, 0,02
kg de carbonat de sodiu şi restul - soluţie
apoasă de alcool din alcool etilic rectificat “Extra” sau de purificare superioară până la tăria
alcoolică de 40,0±0,1% de volum.
Rezultatul invenţiei constă în crearea unui nou
rachiu special cu calitate îmbunătăţită.

de anozi pentru protecţie catodică anticorosivă
a construcţiilor metalice subterane.
Procedeul include depunerea unui strat de compus intermetalic de titan şi nichel pe un suport de
titan prin alierea cu scânteie electrică. Suplimentar,
în compusul intermetalic de titan şi nichel, prin
aliere cu scânteie electrică, utilizând un electrod de
grafit, se introduce carbon în cantitate de 6-11%
mas. din conţinutul total al stratului.
Rezultatul constă în sporirea rezistenţei
anticorosive a anodului şi micşorarea rezistenţei de tranziţie.
Revendicări: 1
*
*

Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Special vodca
The invention refers to the alcoholic beverage
industry, namely, to a composition of special
vodca.
Special vodca contains the following ingredients at 1000 dal of blending: 0,75…0,80 L of
lavender aromatic alcohol, 0,8…0,9 L of rose
aromatic alcohol, 0,65…0,75 L of hyssop aromatic alcohol, 19,0…21,0 kg of the artificial
honey, 0,019…0,021 kg of citric acid, 0,02 kg
of sodium carbonate and the rest - water-alcoholic liquid prepared of the rectified ethylic alcohol “Extra” or of the highly rectified alcohol up
to the concentration of 40,0±0,1vol. %.
The result of the invention consists in the creation of new special vodca possessing improved quality.
Claims: 1

(11) 1705 (13) F1
(51) C 25 B 11/10
(21) 99-0284
(22) 1999.10.08
(71)(73) Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Mihailiuc Alexei, MD; Ghitlevici Arcadii, MD;
Bobanova Jana, MD; Sidelnicova Svetlana, MD
(54) Procedeu de fabricare a anodului
(57) Invenţia se referă la tehnologia protecţiei
electrochimice a metalelor în medii naturale şi
artificiale, anume la electrozii utilizaţi în calitate
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(54)
(57)

*

Anode manufacturing process
The invention refers to a technology of metal
electrochemical protection in artificial and natural media, in particular, to the electrodes utilized
as anodes for anticorrosive cathode protection
of the underground metallic structures.
The process includes applying of a titanium and
nickel intermetallic compound onto a titanic support by spark discharge. Additionally, in the titanium and nickel intermetallic compound it is introduced the carbon in a quantity of 6-11 mass %
of the total stratum content by means of spark
discharge using a graphite electrode.
The result consists in increasing the anode resistance and decreasing the contact resistance.
Claims: 1

(11) 1706 (13) F1
(51) F 03 D 3/00
(21) 99-0281
(22) 1999.12.17
(71)(72)(73) Didenco Vitalie, MD; Martâniuc Sergiu,
MD; Potapov Semion, MD
(54) Instalaţie energetică eoliană
(57) Invenţia se referă la motoarele eoliene care pot
fi folosite ca agregate de forţă pentru acţionarea, de exemplu, a generatoarelor electrice.
Instalaţia conţine un arbore vertical de rotaţie
2 cu o pereche de palete 5 şi 6 ce formează în
plan orizontal litera S, un reductor 17 şi un generator electric 18. În jurul paletelor sunt fixate
rigid două roţi 3 şi 31 cu obezi cave care au în
secţiune transversală formă de picătură, având
vârful orientat spre exteriorul roţii, totodată în

cavitatea obezilor este introdus un lichid rezistent la îngheţ, ce ocupă parţial volumul cavităţii.
Partea superioară şi cea inferioară a arborelui
vertical 2 sunt articulate prin intermediul tijelor
8 şi 9 de un pilon 7, de pilon, de asemenea
articulat, este unit un deflector 10 al curentului
de aer dotat cu un arbore de acţionare 12 şi un
fixator 13 al rotaţiei deflectorului.
Rezultatul constă în asigurarea rotaţiei mai
uniforme a arborelui vertical, independent de
rafalele de vânt, precum şi în folosirea mai
eficientă a energiei vântului.
Revendicări: 2
Figuri: 4
*
*
(54)
(57)

*

Wind-driven electric plant
The invention refers to the wind-mills, which are
used as power-generating set, actuating e.g.
power generators.
The plant contains a vertical rotative shaft 2 with
a pair of blades 5 and 6, forming in the horizontal plain a letter “S”, a reduction gear 17 and an
electric generator 18. Around the blades there
are rigidly fixed two wheels 3 and 3´ with dropshaped hollow rims executed in the cross-section with the top oriented towards the wheel
exterior side, the rims plane being partially filled
in with frost resistant liquid.
The upper and lower part of the vertical shaft 2
are articulated by links 8 and 9 to a post 7, to
which it is also articulated a deflector 10 of the
air flow, provided with a driving shaft 12 and a
deflector turning fixator 13.
The result consists in ensuring a more uniform
rotation of the vertical shaft, independently on
the rush, as well as in the more efficient utilization of the wind power.
Claims: 2
Fig.: 4

(11) 1707 (13) F1
(51) G 01 N 27/20
(21) a 2000 0118
(22) 2000.07.17
(71)(73) Dorogan Valerian, MD
(72) Dorogan Valerian, MD; Tighineanu Ion, MD;
Vieru Tatiana, MD; Sturza Rodica, MD; Manole
Mihail, MD; Coseac Valeriu, MD
(54) Procedeu de pasivare a defectelor structurale superficiale ale reţelei cristaline
(57) Invenţia se referă la tehnologia semiconductorilor, în special la procedeele de pasivare
a defectelor structurale ale straturilor semiconductoare, şi poate fi utilizată pentru optimizarea
tehnologiilor de confecţionare a fotoreceptoarelor cu structură de tip Schottky sau
MOS.
Esenţa invenţiei constă în izolarea electrică a
defectelor prin oxidarea electrochimică a
suprafeţei stratului de tip “i” la tensiune înaltă,
apoi stratul format de oxid anodic se înlătură
chimic de pe suprafaţa fără defect a cristalului.
Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*
(54)
(57)

*

Process for passivation of the crystal lattice
superficial structural defects
The invention refers to the semiconductors
technology, namely, to the processes for passivation of semi-conducting layers structural superficial defects and may be used for optimizing the technology for manufacturing of photodetectors with Schottky barrier or MOS structures.
Summary of the invention consists in the electric isolation of defects by electrochemical oxidation of the “i”-layer surface at a high voltage,
thereafter the formed oxide layer is chemically
removed from the crystal defectless surface.
Claims: 1
Fig.: 1
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FG9A Lista brevetelor
de invenţie eliberate la 2001.06.30
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul brevetului,
codul tipului de document conform ST. 16 OMPI, clasele conform CIB, numărul depozitului, data
depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de acordare a brevetului
Nr.
crt.

Cod
ST. 3 OMPI

(11)
Nr.
brevet

(13)
Cod ST. 16
OMPI

(51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(43)(44)
Nr. BOPI

1
2

MD
MD

1546
1554

G2
G2

97-0155
a 2000 0005

1997.05.12
1999.12.23

9/2000
11/2000

3
4
5

MD
MD
MD

1563
1565
1566

G2
C2
G2

98-0225
99-0061
a 2000 0071

1998.11.19
1999.02.11
2000.03.28

11/2000
12/2000
12/2000

6

MD

1567

G2

98-0034

1998.01.27

12/2000

7

MD

1568

G2

a 2000 0058

2000.03.28

12/2000

8

MD

1569

G2

99-0283

1999.12.17

12/2000

9

NL

1573

G2

99-0027

1999.01.19

12/2000

10

MD

1574

C2

99-0187

1999.06.04

12/2000

11
12
13

MD
MD
NL

1575
1576
1587

G2
C2
C2

a 2000 0032
98-0108
95-0443

2000.02.11
1998.05.11
1994.07.01

12/2000
12/2000
1/2001

14

MD

1609

G2

a 2000 0112

2000.06.28

2/2001

15

MD

1610

G2

H 01 B 13/06
A 01 D 46/00
A 01 F 25/00
G 01 N 33/36
A 23 N 15/00
A 24 B 3/04
A 24 B 3/12
G 05 D 22/00
A 61 J 1/00
A 61 J 3/00
A 61 K 9/70
A 61 K 9/14
A 61 K 31/726
A 61 P 17/02
A 61 N 5/10
A 61 P 35/00
B 65 B 25/14
A 61 J 1/00
C 07 C 211/86
C 07 C 309/32
C 07 C 335/02
C 07 C 405/12
A 61 K 31/365
C 07 C 407/06
C 07 C 13/20
A 61 K 31/44
A 61 P 31/04
A 61 P 31/12
A 61 P 31/18
C 10 M 125/10
F 01 N 3/08
A 61 K 47/08
A 61 P 17/10
A 61 P 17/16
A 61 K 7/48
A 61 K 31/07
A 61 K 47/14
A 61 K 31/015
A 61 K 31/445
A 61 P 1/02
A 61 K 31/015
A 61 K 31/445
A 61 K 38/33
A 61 P 1/02

a 2000 0113

2000.06.29

2/2001
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PLANTE

II
rotecţia juridică a soiurilor de plante în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind
protecţia soiurilor de plante nr. 915-XIII din 11 iulie 1996, modificată şi completată prin Legea nr.
1079-XIV în vigoare din 14 decembrie 2000.

P

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

he legal protection of plant varieties in the Republic of Moldova shall be afforded in accordance
with the Law on the Protection of Plant Varieties No 915-XIII of July 11, 1996, amended and
completed by the Law No 1079-XIV, in force as from December 14, 2000.

T

In accordance with this Law, variety patents are granted by the AGEPI and shall certify the priority of
the variety, the authorship of the breeder and the exclusive rights of the patent owner on the variety.
The plant variety shall be patentable where it is new, distinct, uniform and stable.
The variety shall be designated by a denomination in compliance with the conditions laid dowm in
Art.18 of the Law.
The variety patent application shall be filed with the AGEPI by any person who according to Art. 11
and 12 of the Law, is entitled to obtain a patent in person or through a representative in industrial
property and shall include the documents specified in Art. 17 of the Law.
Data concerning the filed plant variety applications, the decisions to grant variety patents and the
patents granted according to the national procedure are published in the BOPI.
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PLANT

VA R I E T I E S

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE LA
SOIURI DE PLANTE

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC
DATA IDENTIFICATION CONCERNING
THE PLANT VARIETIES

(11) Numărul brevetului

(11) Number of the patent

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

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

(21) Numărul depozitului

(21) Number of the application

(22) Data depozitului

(22) Filing date of the application

(23) Data priorităţii de expoziţie

(23) Date of exhibition priority

(31) Numărul depozitului prioritar

(31) Number of the priority application

(32) Data depozitului prioritar

(32) Filing date of the priority application

(33) Ţara depozitului prioritar

(33) Country of the priority application

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

(41) Date of availability for public of an unexamined

cererea de brevet neexaminată

application

(44) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului

(44) Date of publication of the patent granting decision

(45) Data eliberării brevetului

(45) Date of patent granting

(54) Denumirea soiului

(54) Variety denomination

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

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

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

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

(74) Numele reprezentantului în proprietate
industrială

(74) Name of the representative in industrial property

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

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

E – primul nivel de publicare: cerere de brevet pentru

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

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

F – 2 nd level of publication: published variety patent

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

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

AZ1E

AZ1E

Numerical index of filed variety patent applications

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

BZ9E

Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

BZ9E

Published variety patent applications

FF9E

Brevete pentru soi de plantă acordate

FF9E

Granted variety patents

FG9E

Lista brevetelor pentru soi de plantă eliberate

FG9E

List of issued variety patents

NZ9E

Lista brevetelor pentru soi de plantă cu durată
de valabilitate prelungită

NZ9E

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

SOIURI

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA
TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE
LA SOIURILE DE PLANTE PUBLICATE
ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM
NORMEI ST. 17
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Cereri de brevet pentru soi de plant=
ublicarea în BOPI a cererilor de brevet pentru soi de plantă asigură solicitantului o protecţie
juridică provizorie în condiţiile prevăzute de art. 23 din Legea nr. 915-XIII din 11 iulie 1996,
modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în vigoare din 14 decembrie 2000.

P

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

ublication in the BOPI of variety patent applications provides to the applicant a
provisional legal protection according to the conditions specified in Art. 23 of the Law No 915XIII of July 11, 1996, amended and completed by the Law No 1079-XIV, in force as from December
14, 2000.

P

Documents concerning the variety patent applications, the information on which was published in the
present issue, are available to the public in the AGEPI library, they may be consulted directly or
copies may be ordered for payment of an additional fee.
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(21)

v 2001 0004 (13) E

(21)

v 2001 0012 (13) E

(22)
(71)

2001.03.14
Institutul Naţional al Viei şi Vinului, MD

(22)
(71)

2001.02.01
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp,

(72)

Juravel Mihail, MD; Gavrilov Ion, MD; Borzicova
Galina, MD; Naidenova Irina, MD

(72)

MD
Iacobuţa Maria, MD; Vozian Valeriu, MD;

(54)

Soi de viţă de vie (Vitis vinifera L.) IUBILEI
JURAVELEA

(54)

Variety of grape (Vitis vinifera L.) IUBILEI
JURAVELEA

Corobco Victoria, MD; Pintelei Nina, MD;
Beleaev Nina, MD
Soi de soia (Glicyne hispida Max.)
HORBOVEANCA

(54)

Variety of soy (Glicyne hispida Max.)
HORBOVEANCA

(21)

v 2001 0005 (13) E

(22)
(71)

2001.03.14
Institutul Naţional al Viei şi Vinului, MD

(21)

v 2001 0013 (13) E

(72)

Gavrilov Ion, MD; Borzicova Galina, MD;
Juravel Mihail, MD

(22)
(71)

2001.02.01
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp,

(54)

Soi de viţă de vie (Vitis vinifera L.) MUSCAT
DE BUGEAC

(72)

MD
Avadeni Larisa, MD; Procofiev Irina, MD; Crâsin

(54)

Maria, MD
Soi de măzăriche de toamnă (Vicia

(54)

pannonica Crantz.) IULIANA
Variety of winter green pease (Vicia

(54)

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

pannonica Crantz.) IULIANA

(21)

v 2001 0010 (13) E

(22)
(71)

2001.02.01
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp,

(72)

MD
Gutman Faina, IL; Avadeni Larisa, MD;

(21)
(22)

v 2001 0014 (13) E
2001.02.16

Procofiev Irina, MD; Hristev Valentina, MD;
Lungu Nina, MD

(71)

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp,
MD

(54)

Soi de mazăriche de primăvară (Vicia sativa
var. immaculata) VERONICA

(72)

Chişca Maria, MD; Untilă Ilie, MD; Postolatii
Alexei, MD; Taran Mihail, MD; Gorea Maria, MD;

(54)

Variety of spring green pease (Vicia sativa
var. immaculata) VERONICA

(21)
(22)

v 2001 0011 (13) E
2001.02.01

(71)

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp,
MD

(72)

Vozian Valeriu, MD; Grăjdian Alexandra, MD;
Cudrin Clavdia, MD

(54)

Soi de mazăre (Pisum sativum var.
ecaducum, s.sp. ecaduco-glaucum) GLORIA

(54)

Variety of pease (Pisum sativum var.
ecaducum, s.sp. ecaduco-glaucum) GLORIA

Mazur Leonid, MD; Staver Lidia, MD; Zaiţev
Vladimir, MD; Serchiziuc Tatiana, MD
(54)

Soi de orz de toamnă (Hordeum vulgare L.)
MILENIUM

(54)

Variety of winter barley (Hordeum vulgare L.)
MILENIUM

(21)

v 2001 0015 (13) E

(22)
(71)

2001.02.16
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp,

(72)

MD
Zaiţev Tamara, MD; Procofiev Irina, MD;
Avadeni Larisa, MD; Ceban Nadejda, MD;
Lungu Nina, MD
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(54)

PLANTE
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PLANT

VA R I E T I E S
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(72)

Chişca Maria, MD; Untilă Ilie, MD; Postolatii

(54)

Soi de galegă oficinală (Galega officinalis L.)

(54)

ATLANT
Variety of galega herb (Galega officinalis L.)

Alexei, MD; Taran Mihail, MD; Gorea
Valentin, MD; Mazur Leonid, MD; Vronschih

ATLANT

Mihail, MD; Pancişina Elena MD; Mihalachi
Tatiana, MD

(21)
(22)

v 2001 0016 (13) E
2001.02.16

(71)
(72)

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp, MD
Postolatii Alexei, MD; Găina Lidia, MD; Untilă

(54)

Soi de orz de toamnă (Hordeum vulgare L.)
ESENŢIAL

(54)

Variety of winter barley (Hordeum vulgare L.)
ESENTSIAL

Ilie, MD; Taran Mihail, MD; Gorea Valentin, MD;
Vronschih Mihail, MD; Mazur Leonid, MD;

(21)

v 2001 0018 (13) E

(54)

Atanov Lilia, MD; Reşetnicov Olga, MD
Soi de grâu de toamnă (Triticum aestivum L.)

(22)
(71)

2001.02.16
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp,

(54)

CĂPRIANA
Variety of winter wheat (Triticum aestivum

(72)

MD
Postolatii Alexei, MD; Găina Lidia, MD; Untilă

L.) CAPRIANA

(21)
(22)

v 2001 0017 (13) E
2001.02.16

(71)

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp, MD
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Ilie, MD; Ţurcan Iulia, MD; Cornieţ Svetlana,
MD; Gorea Maria, MD; Staver Lidia, MD; Mazur
(54)

Leonid, MD
Soi de grâu de toamnă (Triticum aestivum L.)

(54)

SELECT
Variety of winter wheat (Triticum aestivum
L.) SELECT
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III
Modele de utilitate
rotecţia juridică a modelelor de utilitate în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării
lor la AGEPI în modul stabilit de Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii
industriale aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993.

egal protection of utility models in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration with the AGEPI in the order settled in the Provisional Regulation on Industrial Property
Protection approved by the Government decision No 456 of July 26, 1993.

L

In accordance with this Regulation, an utility model may be registered if it relates to the aids of
mechanical completion and to the consumption objects or the components thereof, if it is new and if it
is susceptible of industrial application.
The applications for utility model registration and the registered utility models are published in the
BOPI.
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DE

În BOPI se publică cererile de înregistrare şi modelele de utilitate înregistrate.

MODELE

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.

U T I L I TAT E

P

UTILITY

MODELS
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA MODELE DE UTILITATE

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING THE UTILITY
MODEL

(11) Numărul modelului de utilitate înregistrat
(13) Codul tipului de document conform normei
ST. 16 OMPI
(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data priorităţii de expoziţie
(31) Numărul depozitului prioritar
(32) Data depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului prioritar
(41) Data la care a fost pusă la dispoziţia publicului
cererea de înregistrare neexaminată
(43) Data publicării hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate fără examinarea în fond
(44) Data publicării hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate cu examinarea în fond
(45) Data eliberării certificatului
(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
(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

(11) Number of registered utility model

(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 reprezentantului în proprietate industrială
(85) Data deschiderii procedurii naţionale în conformitate cu PCT
(86) Cerere internaţională PCT: numărul şi data

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

(87) Publicarea internaţională PCT: numărul şi data

(87) International publication under the PCT: number
and publication date

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE DE BREVETE

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION SECTIONS

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

Necesităţi curente ale vieţii
Tehnici industriale diverse. Transport
Chimie şi metalurgie
Textile şi hârtie
Construcţii fixe. Minerit
Mecanică. Iluminat. Încălzire. Armament.
Exploziv
G - Fizică
H - Electricitate

36

-

(13) Kind-of-document code according to WIPO Standard ST.16
(16) Number of renewal utility model
(18) Expected expiration date of renewal
(21) Number of the application
(22) Filing date of the application
(23) Date of exhibition priority
(31) Number of the priority application
(32) Filing date of the priority application
(33) Country of the priority application
(41) Date of availability for public of an unexamined registration application
(43) Publication date of utility model registration decision without examination as to substance
(44) Publication date of utility model registration decision with examination as to substance
(45) Date of certificate granting
(51) International Patent Classification
(54) Title of the utility model
(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of an earlier patent application from which the present patent document has
divided up

(72) Name of the inventor, the two - letter code of the
country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
(73) Name of the holder, the two - letter code of the
country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
(74) Name of the representative in industrial property
(85) Date for introducing the national procedure according to the PCT
(86) International application under the PCT: number
and filing date

-

Human necessities
Performing operations. Transporting
Chemistry. Metallurgy
Textiles. Paper
Fixed constructions. Mining art.
Mechanical engineering. Lighting. Heating.
Weapons. Blasting
G - Physics
H - Electricity

U

–

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

U

–

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

Y1 –

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

Y1

–

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

Y2 –

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

Y2

–

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

Z1 –

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

Z1

–

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

Z2 –

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

Z2

–

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

W1 –

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

W1 –

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

W2 –

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

W2 –

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

I1

–

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

I1

–

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

I2

–

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

I2

–

third publication level: the registered utility model
specification at the responsibility of the applicant
without examination as to substance (is applied
in case the W1, W2-coded document has been
published).
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WIPO NORMALIZED CODES FOR IDENTIFICATION OF THE KIND OF UTILITY MODEL
REGISTRATION DOCUMENTS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 16

MODELE

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

U T I L I TAT E

MD - BOPI 7/2001

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

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

AZ1K

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

AZ1K

Numerical index of filed applications for the
registration of utility models

BZ9K

Cereri de înregistrare a modelelor de utilitate
publicate

BZ9K

Published applications for the registration of
utility models

FF9K

Modele de utilitate înregistrate

FF9K

Registered utility models

FG9K

Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate eliberate

FG9K

List of granted utility model certificates

NZ9K

Lista modelelor de utilitate reînnoite

NZ9K

List of renewed utility models

UTILITY

MODELS

MD - BOPI 7/2001
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FF9K Modele de utilitate ]nregistrate
n conformitate cu Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale în
Republica Moldova aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993 certificatele de
înregistrare a modelelor de utilitate se eliberează de AGEPI.

Î

I

The utility model certificate shall attest to the priority date, the authorship and the exclusive right of
the utility model owner.
The utility model certificate is granted on a period of 5 years as from the date of filing with the AGEPI
of a regular national application and may be prolonged for further 5 years.
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DE

n accordance with the Provisional Regulation on Industrial Property Protection in the Republic of
Moldova, approved by the Government decision No 456 of July 26, 1993, the utility model
certificates are granted by the AGEPI.

MODELE

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.

U T I L I TAT E

Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate confirmă prioritatea, calitatea de autor şi dreptul
exclusiv al titularului asupra modelului de utilitate.

MD - BOPI 7/2001
(11)

49 (13) W1

(54)

Greenhouse

(51)
(21)

A 01 G 9/14
u 2000 0002

(57)

The utility model relates to the agriculture, particularly, to greenhouses for cultivation of seedlings, vegetables, berries, flowers.
The greenhouse contains a frame with trans-

(54)
(57)

Seră
Modelul de utilitate se referă la agricultură, în

parent covering and a capacity deepened into
the soil, hermetically covered with a heat con-

particular, la sere pentru cultivarea răsadului,
legumelor, pomuşoarelor, florilor.

ducting partition and partially filled in with organic waste. Onto the partition is placed a stra-

Sera conţine o carcasă cu acoperire transparentă şi o capacitate adâncită în sol acoperită

tum of fertile soil.
The capacity is made of heat-insulating mate-

ermetic cu un perete despărţitor termoconductor şi parţial umplută cu deşeuri organice.

rial and into the wall thereof on the free space
level there are fixed a water supply pipe and an-

Pe peretele despărţitor este amplasat un strat
de sol fertil.

other one for outlet of the formed gas. The gas
outlet pipe is coupled with a distributor, which

Capacitatea este executată din material
termoizolant, iar în peretele acesteia, la nivelul

can be joined with both several gas burners,
installed into the greenhouse and a pipe-line

spaţiului liber, sunt fixate un racord de debitare
a apei şi unul de evacuare a gazului format.

permitting to use the gas for other purposes.
The result consists in utilizing the biogas heat

Racordul de evacuare a gazului este cuplat cu
un distribuitor, care poate fi unit atât cu nişte

energy.

arzătoare de gaz instalate în seră, cât şi cu o
conductă ce permite utilizarea gazului în alte

Claims: 3
Fig.: 1

MODELS

(22) 2000.02.02.
(71)(72)(73) Efim Sergentu, MD

scopuri.
Rezultatul constă în utilizarea energiei termice

UTILITY

a biogazului.
Revendicări: 3
Figuri: 1
*
*
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IV
M=rci
rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la
AGEPI în modul stabilit de Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor
nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995, modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în vigoare din
14 decembrie 2000.

P

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.

he legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on Trademarks and
Appellations of Origin No 588-XIII of September 22, 1995, amended and completed by the Law No
1079-XIV, in force as from December 14, 2000.

T

In accordance with this Law the trademark is certified by a registration certificate granted by the
AGEPI. The registration certificate attests to the priority date of the trademark and the exclusive right
of the owner in the trademark for goods and services entered on the certificate.
The registration applications and the trademarks registered under the national procedure shall be
published in the Official Bulletin of Industrial Property.
The trademarks registered under the Madrid Agreement to which the Republic of Moldova is party
shall be published in French and English in the (“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO
Gazette of International Marks”). The Official Bulletin published on the electronic carrier comprises
both bibliographic data and mark reproductions as well as a list of products/services and is available
for public in the AGEPI library.

41

M Ă R C I

Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid la care Republica Moldova este parte se
publică în limbile franceză şi engleză în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale (“Gazette OMPI des
marques internationales / WIPO Gazette of International Marks”). Buletinul, editat pe suport
electronic, include atât datele bibliografice, cât şi reproducerile mărcilor şi lista produselor/serviciilor
şi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.

T R A D E M A R K S
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA MĂRCI

LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO MARKS

(111) Numărul de ordine al mărcii

(111)

(116) Numărul de ordine al mărcii reînnoite

(116) Serial number of the renewal

(151) Data de înregistrare

(151) Date of registration

(156) Data de reînnoire

(156) Date of renewal

(170) Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării
/ reînnoirii

(170) Expected duration of the registration/renewal

(181) Data prevăzută de expirare a termenului înregistrării

(181) Expected expiration date of registration

Serial number of the registration

(186) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

(186) Expected expiration date of renewal

(210) Numărul de ordine al depozitului

(210) Serial number of the application

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

(220) Filing date of the application

(310) Numărul de ordine al cererii iniţiale

(310) Serial number of the initial application

(320) Data cererii iniţiale

(320) Filing date of the initial application

(330) Ţara cererii iniţiale

(330) Country of the initial application

(442) Data la care informaţia privind cererea
examinată a fost pusă la dispoziţia publicului

(442) Date of availability for public of the examined
application

(450) Data la care informaţia privind înregistrarea a
fost pusă la dispoziţia publicului

(450) Date of availability for public of registration
data

(510) Lista produselor şi / sau serviciilor

(510) List of goods and/or services

(511) Indicarea claselor conform Clasificării
Internaţionale a Produselor şi Serviciilor în
scopul înregistrării mărcilor (Clasificarea de la
Nisa)
(526) Disclamări
(531) Descrierea elementelor figurative ale mărcii
conform Clasificării Internaţionale a Elementelor Figurative ale Mărcilor (Clasificarea de la
Viena)
(540) Reproducerea mărcii
(551) Indicaţia că marca este colectivă, de certificare
sau de garanţie
(554) Indicaţia că marca este tridimensională

(511) Designation of classes according to the International Classification of Goods and Services for
the Purposes of the Registration of Marks (Nice
Classification)
(526) Disclaimers
(531) Description of the figurative elements of the mark
according to the International Classification of the
Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)
(540) Reproduction of the mark
(551) Indication to the effect that the mark is a collective
mark, a certification mark or a hallmark
(554) Indication to the effect that the mark is a threedimensional mark

(591) Indicarea culorilor revendicate

(591) Indication of colors claimed

(646) Numărul şi data altor înregistrări înrudite juridic

(646) Number and date of other legally related registrations
(700) Information on parties concerned with the application / registration
(730) Name and address of the applicant or the holder
of the registration

(700) Informaţii privind părţile interesate de cerere /
înregistrare
(730) Numele şi adresa solicitantului sau titularului
(740) Numele şi adresa reprezentantului în proprietate industrială

(230) Date of exhibition priority

(740) Name and address of the representative in industrial property

(750) Adresa pentru corespondenţă

(750) Address for correspondence

(791) Numele şi adresa licenţiatului

(791) Name and address of the licensee

(800) Identificarea datelor conform Aranjamentului de
la Madrid şi Protocolului de la Madrid.

(800) Identification of data according to the Madrid
Agreement and Madrid Protocol

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

(300)* Priority data of the applications registered with
the patent office of the former USSR (number of
the document, application filing date, the two-letter code of the country)
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Cereri de ]nregistrare
n conformitate cu Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din
22 septembrie 1995, modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în vigoare din
14 decembrie 2000, cererea de înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal
sau prin reprezentant în proprietate industrială. O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi
trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 8 (5), (6) din Lege.

Î

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.

n accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No 588-XIII of
September 22,1995, amended and completed by the Law No 1079-XIV, in force as from
December 14, 2000, an application for registration of a trademark shall be filed with the AGEPI by
the applicant in person or through a representative in industrial property. The application shall concern only one trademark and shall contain the documents provided in Art. 8 (5), (6) of the Law.

I

M Ă R C I

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) 008979
(220) 1999.11.26
(730) Autostar S.R.L., întreprindere mixtă moldorusă, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 4, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(540)

(511)(510)
41 - săli cu jocuri automate, jocuri de hazard,
cazinou.

T R A D E M A R K S

(210) 009175
(220) 2000.02.22
(730) Bacardi & Company Limited (corporaţia
Cnezatului Liechtenstein), BS
Millar Road, New Providence, Commonwealth
of Bahamas, Bahamas
(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.
(531) 27.05.02; 27.05.17.

(210) 009424
(220) 2000.06.22
(730) SOLIMUS LUX S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 6, oficiul 21, MD-2042,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: albastru.
(511)(510)
33 - băuturi alcoolice, inclusiv gin.
(531) 19.07.02; 19.07.16; 29.01.04.

(210) 009423
(220) 2000.06.22
(730) SOLIMUS LUX S.R.L., MD
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 6, oficiul 21, MD-2042,
Chişinău, Republica Moldova
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(210) 009439
(220) 2000.06.29
(730) “FS Patent” S.R.L., agenţie de proprietate
intelectuală, MD
Str. A. Puşkin nr. 22, MD- 2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
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(210) 009483
(220) 2000.07.14
(730) CRISTO & Co S.R.L., societate cu răspundere limitată, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 40, ap. 67, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

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

(210) 009507
(220) 2000.07.26
(730) BASARABIA NORD S.A., MD
Bd. Victoriei nr. 90 “A”, MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
29 - carne, păsări şi vânat; extracte din carne;
mezeluri; conserve din carne; conserve mixte;
carne conservată; produse din carne; grăsimi
comestibile;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială, lucrări de birou;
comercializarea produselor.

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

009551
2000.08.10
75/917155
2000.02.11
US
WOLVERINE OUTDOORS, INC., US
9341 Courtland Drive, N.E., ROCKFORD, MI
49351, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
(220) 2000.08.10
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperit capul;
(320) 2000.02.11
25 - încălţăminte, îmbrăcăminte şi anume cămăşi.
(531) 26.01.01; 26.01.18; 27.05.11, 27.05.17;
27.05.21; 27.05.24.

(210) 009594
(220) 2000.08.30
(730) ASCONI, firmă comercială de producţie, MD
MD-6824, Puhoi, judeţul Chişinău, Republica
Moldova
(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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42 - management în domeniul proprietăţii industriale
şi drepturilor de autor; implementarea invenţiilor; consultaţii în domeniul proprietăţii
intelectuale; servicii ce ţin de perfectarea,
depunerea, licenţierea şi cesionarea obiectelor
de proprietate industrială; servicii juridice
(inclusiv reprezentarea în instanţele judecătoreşti), în special în domeniul protecţiei
drepturilor asupra proprietăţii industriale şi
drepturilor de autor; avocatură; serviciile
mandatarilor autorizaţi; servicii de design de
ambalaj; elaborarea mărcilor, desenelor şi
modelelor industriale; design artistic; cercetări
şi elaborări tehnico-ştiinţifice; servicii de
traduceri şi redactări; agenţii de detectivi;
imprimerie; servicii informaţionale; programare
pentru calculatoare; elaborarea programelor
(software) pentru calculatoare; asigurarea
accesului la bazele de date; închirierea de software pentru calculatoare; servicii consultative
în domeniul tehnicii de calcul.

MD - BOPI 7/2001

T R A D E M A R K S

(210) 009603
(220) 2000.09.06
(730) HUGHES ELECTRONICS CORPORATION,
US
200 North Sepulveda Boulevard, EI Segundo,
California 90245, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
09 - sateliţi şi piese de rezervă; instalaţii pentru
recepţionarea, prelucrarea şi transmiterea
semnalelor de telecomunicaţii şi radio, şi
anume, instalaţii de recepţionare, instalaţii de
transmitere, terminale ale uzufructuarului,
antene, fişe de montaj, scheme ale instalaţiilor
de recepţionare, asigurarea cu aparataj a
comunicaţiei radio, a modulelor cu ajutorul
sateliţilor, calculatoarelor şi telefoanelor; blocuri
de decodare; instalaţii de telecomandă; displayuri video; seturi de instalaţii de montaj; instalaţii
pentru distribuirea informaţiei imaginative conform clasei 09;
16 - display-uri de carton; ghiduri pentru exploatare;
reviste; ghiduri de tipar pentru programare;
hârtie de scris; bibliorafturi; afişe; broşuri; cărţi;
carneţele; stilouri; creioane; cărţi de adrese;
cărţi-agende; semne de carte; cutii pentru
articole de birou; calendare; felicitări-cadouri;
poze decalcabile; seturi de articole de scris;
agende; mape pentru articole de birou; adezivi
de mărimi mari (afişe);
25 - îmbrăcăminte, şi anume tricouri de tenis,
vestoane, jachete, pulovere şi pantaloni sportivi
de bumbac; articole pentru acoperit capul;
35 - servicii de prelucrare a datelor şi informaţiei,
serviciile comerţului cu amănuntul prin intermediul reţelei şi legăturii de calculator şi a
televiziunii interactive, alcătuirea publicităţii
generale pentru comerţ;
37 - servicii de deservire tehnică şi de instalare a
instalaţiilor care se referă la telecomunicaţie;
38 - servicii de difuzare şi transmitere a televiziunii
prin satelit, transmiterea emisiunilor şi programelor prin intermediul reţelei globale de calculator; transmisiunea prin intermediul reţelei
de calculator; serviciile poştei electronice;
transmiterea datelor, sunetului şi imaginilor prin
intermediul satelitului, calculatorului şi tele-
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fonului; servicii de legătură prin satelit; servicii
de legătură interactivă prin satelit; servicii cu
plată ale emisiunilor televizate; livrarea
comunicărilor prin intermediul transmiterii
electronice; transmisiune video; serviciile
emisiunilor video la comandă; asigurarea
accesului colectiv al uzufructuarilor la reţeaua
globală informativă de calculator;
41 - servicii de pregătire, montare şi regie ale
emisiunilor televizate; programarea în reţeaua
globală de calculator; servicii ale distribuitorilor
emisiunilor televizate; servicii de instruire şi
pregătire în domeniul comunicaţiei prin satelit;
42 - servicii de transmitere a comunicărilor video şi
datelor informative; servicii de asigurare a
accesului la bazele de date interactive şi informative de calculator în domeniul ştirilor,
sportului, distracţiilor, informaţiilor, listelor,
enumerărilor, graficelor şi tabelelor programate.
(531) 26.02.01; 26.11.13; 27.05.11.

(210) 009638
(220) 2000.09.28
(730) KVINT, fabrică de vinuri şi coniacuri din
Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica
Moldova
(540)

(511)(510)
33 - votcă.

(210) 009668
(220) 2000.09.27
(730) NAUMENCO Tatiana, MD
Str. Işnovăţ nr. 9, bloc 1, ap. 20, MD-2036,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 7/2001

(210) 009684
(220) 2000.10.10
(730) PHARMACIA CORPORATION, corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware, US
5200 Old Orchard Road, Skokie, Illinois, Statele
Unite ale Americii

(540)

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

(210) 009714
(220) 2000.10.23
(730) Goya Foods, Inc., o corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware,
US
100, Seaview Drive, Secaucus, New Jersey
07096, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

(210) 009763
(220) 2000.11.07
(730) Alianţa-Vin S.R.L., MD
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), cu excepţia
vinurilor, băuturilor spirtoase şi lichiorurilor.
(531) 28.05.00.

(210) 009777
(220) 2000.11.14
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(591) Culori revendicate: alb, albastru.
(511)(510)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere
a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare;
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate neincluse în alte
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente de cronometrat;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale neincluse în alte
clase; produse din materiale plastice semifinite;
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare;
tuburi flexibile nemetalice;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în alte
clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn,
os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor
acestor materiale sau din materiale plastice;
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială, lucrări de birou,
comercializarea produselor;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
40 - tratament de materiale;
42 - investigări şi elaborări ştiinţifice şi industriale;
elaborarea şi instaurarea programelor (software) pentru computere; elaborarea de software, asigurarea accesului la bazele de date;
elaborări de inginerie; elaborarea proiectelor de
construcţii; magazine de firmă.
(531) 27.05.17; 27.05.21; 29.01.04.
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(730) Produse cerealiere S.A., MD
Str. Pământenilor nr. 17, MD-3101, Bălţi, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
08 - brice şi lame pentru brice, truse pentru ras,
distribuitoare, casete şi cartuşe conţinând lame;
părţi şi fitinguri pentru articolele sus-menţionate.
(531) 27.03.15; 27.05.08; 27.05.06; 27.05.17.

T R A D E M A R K S

(210) 009789
(220) 2000.11.16
(730) ALFA LAVAL AB, SE
P.O.Box 73, SE-221 00 Lund, Suedia
(540)

(511)(510)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.
(531) 07.01.13; 26.01.16; 26.03.23; 26.11.13;
27.01.06; 27.05.01.

(210) 009787
(220) 2000.11.14
(730) THE GILLETTE COMPANY, corporaţie organizată şi existentă conform legilor statului
Delaware, US
Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
01 - produse chimice utilizate în industrie şi ştiinţă,
inclusiv detergenţi şi substanţe de curăţat
pentru scopuri industriale, precum şi substanţe
chimice de epurare a lichidelor, cum este uleiul
şi apa;
05 - preparate igienice şi de sterilizare, inclusiv
preparate de sterilizare folosite pentru curăţarea şi sterilizarea conductelor şi cisternelor,
căzilor, bacurilor, rezervoarelor, vaselor;
06 - cisterne, căzi, bacuri, rezervoare, vase; capace
de cisterne, de căzi, de bacuri, de rezervoare;
ţevi, conducte; armătură şi fitinguri pentru ţevi
şi conducte; ventile, valve; toate produsele susmenţionate fabricate din metal sau din aliaje de
metale uzuale;
37 - servicii de instalare şi întreţinere.
(531) 27.03.15; 27.05.11; 27.05.14.

(210) 009800
(220) 2000.11.20
(730) YKK CORPORATION corporaţia statului
Japonez, JP
1 KANDA IZUMI-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO,
Japonia
(540)

(511)(510)
26 - agrafe tip cârlig-urechiuşă, agrafe reglabile,
nasturi, copci, nituri, agrafe în formă de butoane
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pentru guler şi manşetă; catarame, cârlige şi
ochiuri, cheotori, prinzătoare pentru curele,
agrafe care se închid, cârlige pe bază rulantă,
cârlige, catarame pentru centuri, agrafe pentru
bretele, încheietori pentru genţi, cleme pentru
şnururi, panglici, elastic, şireturi, şireturi
împletite, galoane, petice pentru decorarea
articolelor textile, bolduri şi ace.

(210) 009802
(220) 2000.11.23
(730) KELLEY GRAINS TRADING S.R.L., MD
Bd. Traian nr. 16, MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 009801
(220) 2000.11.21
(730) MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 009803
(220) 2000.11.22
(730) Pharmacia & Upjohn Caribe, Inc., PR
State Road #2, KM 60.0, Arecibo 00612, Puerto
Rico
(540)

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

(210) 009808
(220) 2000.11.28
(730) HAYAT KiMYA SANAYi A.Ş., TR
Çobançeşme Sanayi Caddesi No. 16,
Yenibosna/ISTANBUL, Turcia
(540)
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(511)(510)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat, produse marine;
fructe şi legume conservate, uscate, pregătite
sau prelucrate; produse fabricate din produsele
sus-menţionate; produse lactate, iaurt congelat;
mousse-uri, deserturi reci; băuturi preparate din
produse lactate; supe; produse dulci în formă
de paste, produse sărate în formă de paste;
salate; băuturi, umpluturi (suplimente), snackuri (gustări); bucate finite şi ingrediente pentru
bucate incluse în clasa 29; substanţe proteice;
sosuri; dip-uri din produsele incluse în clasa 29;
30 - orez, paste făinoase; cereale şi produse cerealiere; ceai, cafea, cacao; ciocolată de băut, esenţe
de cafea, extracte de cafea, amestecuri de cafea
cu cicoare, cicoare şi amestecuri de cicoare, toate
pentru utilizare în calitate de înlocuitori de cafea;
produse de cofetărie nemedicinale; produse de
patiserie şi panificaţie, prăjituri, biscuiţi; gheaţă
alimentară, îngheţată, produse din îngheţată;
produse de cofetărie congelate, deserturi răcite,
mousse-uri, şerbeturi; pâine; produse de
patiserie şi de panificaţie; băuturi, umpluturi
(adaosuri); produse dulci în formă de paste,
produse sărate în formă de paste, snack-uri
(gustări); bucate finite şi ingrediente pentru
bucate incluse în clasa 30; ciocolată; pizza şi
bază pentru pizza; sosuri şi umpluturi pentru
pizza; sosuri pentru paste făinoase şi orez;
sosuri pentru salate; maioneză; sosuri; dip-uri din
produsele incluse în clasa 30.

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 01.15.05; 05.03.13; 26.01.02; 26.01.05;
26.01.16; 27.03.15; 27.05.17; 27.05.21.
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(511)(510)
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; materiale plastice
pentru ambalare (neincluse în alte clase);
scutece de hârtie sau celuloză.

(210) 009809
(220) 2000.11.28
(730) HAYAT KiMYA SANAYi A.Ş., TR
Çobançeşme Sanayi Caddesi No. 16,
Yenibosna/ISTANBUL, Turcia
(540)

T R A D E M A R K S

(511)(510)
05 - produse igienice; scutece incluse în clasa 05,
pachete igienice, garnituri pentru chiloţi şi
tampoane (neincluse în alte clase);
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; materiale plastice
pentru ambalare (neincluse în alte clase);
scutece de hârtie sau celuloză.

(210) 009811
(220) 2000.11.28
(730) HAYAT KiMYA SANAYi A.Ş., TR
Çobançeşme Sanayi Caddesi No. 16,
Yenibosna/ISTANBUL, Turcia
(540)

(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu, albastru, galben,
verde.
(511)(510)
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe şi legume;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.
(531) 05.05.20; 05.05.21; 05.09.17; 26.01.02;
26.01.16; 27.05.11.

(210) 009848
(220) 2000.11.16
(730) MAŞCAUŢAN, gospodărie ţărănească, MD
MD-4824, Jevreni, judeţul Chişinău, Republica
Moldova
(540)

(511)(510)
05 - produse igienice; scutece incluse în clasa 05,
pachete igienice, garnituri pentru chiloţi şi
tampoane (neincluse în alte clase);
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; materiale plastice
pentru ambalare (neincluse în alte clase);
scutece de hârtie sau celuloză.

(210) 009820
(220) 2000.10.20
(730) Edelbaur, întreprindere mixtă, S.R.L., MD
Str. Ţarinii nr. 112, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

50

(511)(510)
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
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administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.
(531) 02.01.04; 02.01.21; 03.03.01; 03.04.01;
03.04.13; 03.04.22; 25.01.19; 27.05.01.

Str. Liviu Deleanu nr. 7, bloc 1, ap. 10, MD2071, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 009851
(220) 2000.12.13
(730) LUCO S.R.L., MD
Str. Zimbrului nr. 10a, bloc 2, biroul 102, MD2024, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 03.07.07; 05.07.10; 26.01.02; 26.01.10;
26.01.15.

(210) 009852
(220) 2000.12.13
(730) GB&Co S.R.L., întreprindere mixtă moldobritanică, MD
Str. Zimbrului nr. 10a, bloc 2, MD-2024,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 27.01.05; 27.05.04; 27.05.05; 28.17.00.
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(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 25.01.09; 25.01.10; 25.03.15; 26.01.18;
26.02.05; 27.05.10.

(210) 009873
(220) 2000.12.21
(730) Alianţa Vin S.R.L., MD
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 009874
(220) 2000.12.21
(730) Alianţa Vin S.R.L., MD
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)
(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 28.05.00.

(210) 009864
(220) 2000.12.15
(730) VINAGROPROFIT S.R.L., MD

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii) cu excepţia
votcii.
(531) 27.01.05; 27.05.04; 27.05.05; 28.17.00.
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(210) 009875
(220) 2000.12.21
(730) Alianţa Vin S.R.L., MD
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 009879
(220) 2000.12.15
(730) GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere mixtă
moldo-irlandeză, MD
MD-7415, Borceag, Taraclia, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice cu excepţia brandy şi votcii.
(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 27.01.05; 27.05.04; 27.05.05; 28.17.00.

T R A D E M A R K S

(210) 009877
(220) 2000.12.19
(730) ANT-SUPER-LANT S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD
Bd. Traian nr. 9, ap. 32, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;
42 - magazine de firmă.
(531) 28.05.00.

(210) 009888
(220) 2000.12.20
(730) Genetics Institute, Inc., US
87 Cambridge Park Drive, Cambridge, Massachusetts 02140, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice pentru tratamentul
hemofiliei.
(531) 26.04.01; 26.04.06; 26.04.08; 26.04.09.

(210) 009889
(220) 2000.12.20
(730) Genetics Institute, Inc., US
87 Cambridge Park Drive, Cambridge, Massachusetts 02140, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 009878
(220) 2000.12.19
(730) ANT-SUPER-LANT S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD
Bd. Traian nr. 9, ap. 32, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
42 - magazine de firmă.
(531) 01.15.17; 24.17.03; 24.17.25; 25.05.01.
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(511)(510)
05 - preparate farmaceutice pentru tratamentul
hemofiliei.
(531) 01.15.23; 02.01.23; 02.03.23; 26.01.02;
26.11.13.

MD - BOPI 7/2001

(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;
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;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne;
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
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); cu excepţia
băuturilor alcoolice tari;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
42 - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară, îngrijiri medicale, de igienă şi de frumu-

seţe; servicii veterinare şi agricole; servicii
juridice; cercetare ştiinţifică şi industrială;
programare pentru calculatoare.
(531) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.11.

(210) 009892
(220) 2000.10.30
(730) TERENTIEV-BENEFIS, întreprindere individuală, MD
Str. Bogdan-Voievod nr. 2, ap. 8, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperit capul;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;
42 - magazine de firmă.
(531) 02.03.08; 02.03.23; 04.05.21; 25.12.03;
27.05.12; 27.05.17.

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

009895
2000.11.02
76/039,386
2000.05.02
US
WIT CAPITAL GROUP, INC, a Delaware Corporation, US
826 Broadway, 6th Floor, New York, New York
10003, Statele Unite ale Americii

(540)

VOSTOCK
(511)(510)
35 - servicii de licitaţii on-line prin intermediul reţelei
globale de calculatoare.

(210) 009901
(220) 2000.12.19
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(210) 009890
(220) 2000.12.21
(730) Bucuria S.A., MD
Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 7/2001
(730) TEXACO INTERNATIONAL TRADER INC.,
corporaţie organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US
2000 Westchester Avenue, City of White
Plains, State of New York 10650, Statele Unite
ale Americii
(540)

pentru absorbţia, umezirea şi compactarea
pulberilor; combustibili (inclusiv benzine pentru
motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări,
fitiluri.
(531) 01.01.02; 01.01.20; 15.01.17; 27.05.01;
29.01.15.

(210) 009903
(220) 2000.12.19
(730) TEXACO INTERNATIONAL TRADER INC.,
corporaţie organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US
2000 Westchester Avenue, City of White
Plains, State of New York 10650, Statele Unite
ale Americii
(540)

T R A D E M A R K S

(591) Culori revendicate: negru, alb, roşu, galben,
albăstriu, albastru, metalic, cafeniu.
(511)(510)
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea
pulberilor; combustibili (inclusiv benzine pentru
motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări,
fitiluri.
(531) 01.01.02; 01.01.20; 01.13.10; 01.15.07;
01.15.09; 15.01.17; 27.05.01; 29.01.15.

(210) 009902
(220) 2000.12.19
(730) TEXACO INTERNATIONAL TRADER INC.,
corporaţie organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US
2000 Westchester Avenue, City of White
Plains, State of New York 10650, Statele Unite
ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: negru, alb, roşu, metalic,
verde, albăstriu.
(511)(510)
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse
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(591) Culori revendicate: negru, galben, albăstriu.
(511)(510)
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea
pulberilor; combustibili (inclusiv benzine pentru
motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări,
fitiluri.
(531) 25.07.15; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.11;
27.05.24; 29.01.13.

(210) 009909
(220) 2000.11.13
(730) ALINDCOM-exim S.R.L., MD
Str. Independenţei nr. 4, bloc 2, ap. 29, MD2043, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 7/2001

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

009910
2000.12.21
US78/013,857
2000.06.21
US
MICROSOFT CORPORATION, US
One Microsoft Way, Redmond, WA 980526399, Statele Unite ale Americii

(540)

(591) Culori revendicate: albastru, roşu, verde,
galben, negru.
(511)(510)
42 - servicii de calculator; elaborarea şi distribuţia
mijloacelor pentru utilizarea în reţelele de
calculatoare, reţelele radio şi reţelele globale de
comunicaţii; hostingul paginilor web; servicii de
leasing al software-lor; servicii de consulting în
domeniul calculatoarelor, software-lor, produselor electronice, telecomunicaţiilor, securităţii şi autentificării; asigurarea informaţiilor pe
o varietate mare de teme prin reţelele de
calculatoare, reţelele radio şi reţelele globale de
comunicaţii.
(531) 24.17.01; 24.17.02; 27.05.17; 29.01.15.

(210) 009912
(220) 2000.12.22
(730) TEXACO INTERNATIONAL TRADER INC.,
corporaţie organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US

2000-Westchester Avenue, City of White
Plains, State of New York 10650, Statele Unite
ale Americii
(540)

(591) Culori revendicate: negru, alb, roşu, galben,
albăstriu, albastru, metalic, roşu-cafeniu.
(511)(510)
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea
pulberilor; combustibili (inclusiv benzine pentru
motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări,
fitiluri.
(531) 01.01.02; 01.01.20; 15.01.17; 27.05.01;
29.01.15.

(210) 009920
(220) 2001.01.03
(730) Hewlett-Packard Company, a Delaware Corporation, US
3000 Hanover Street Palo Alto, California
94304, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
09 - hardware şi software pentru calculatoare,
tastaturi pentru calculatoare, dispozitive de
memorare, programe operaţionale pentru
calculatoare, dispozitive periferice pentru
calculatoare, programe de calculator pentru
utilizare în afacerile bancare şi financiare;
42 - programare pentru calculatoare, reconstituirea
datelor pentru calculatoare, servicii privind
bazele de date din calculator, şi anume:
elaborarea bazelor de date şi administrarea
bazelor de date pentru alţi utilizatori, modificarea software-lor pentru calculatoare,
elaborarea software-lor pentru calculatoare,
analiza de sistem la calculatoare, consultaţii în
domeniul hardware-lor şi software-lor pentru
calculatoare, leasing-ul hardware-lor şi soft-

55

M Ă R C I

(511)(510)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
(531) 01.05.01; 01.05.02; 01.05.06; 01.17.11;
27.05.01; 27.05.13.

MD - BOPI 7/2001
ware-lor pentru calculatoare, închirierea hardware-lor şi software-lor pentru calculatoare.

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

009921
2001.01.04
76/156.308
2000.10.30
US
OSI Pharmaceuticals, Inc., US
106 Charles Lindbergh Boulevard, Uniondale,
New York 11553-3649, Statele Unite ale
Americii

(540)

(511)(510)
(220) 2001.01.04
05 - preparate farmaceutice;
(320) 2000.10.30
05 - preparate anticanceroase.

T R A D E M A R K S

(210) 009923
(220) 2001.01.04
(730) Genetics Institute, Inc., US
87 Cambridge Park Drive, Cambridge, Massachusetts 02140, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice pentru amplificarea
proliferării celulelor osoase.

(210) 009924
(220) 2001.01.04
(730) American Home Products Corporation, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice pentru amplificarea
proliferării celulelor osoase.

(210) 009928
(220) 2001.01.05
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(310)
(320)
(330)
(730)

76/084995
2000.07.07
US
Synavant Inc., corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului Delaware,
US
3445 Peachtree Road, N.E. Atlanta, GA 30326,
Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
09 - mijloace programabile (software) de calculator pentru industria farmaceutică şi de îngrijire a
sănătăţii, în special pentru promovarea vânzărilor, administrare, management, managementul bazei de date, pentru oferirea datelor şi
informaţiei lizibile la calculator, pentru sisteme de
management al relaţiilor cu clientela şi sistemele
de prelucrare automată accelerată a vânzărilor
şi ghiduri de utilizare vândute împreună cu
acestea (ca un tot întreg);
35 - consultaţii profesioniste în afaceri şi servicii de
integrare pentru industria farmaceutică şi de
îngrijire a sănătăţii în domeniul sistemelor de
prelucrare automată accelerată a vânzărilor, a
sistemelor de management a informaţiei, comunicaţiilor şi datelor; servicii de promovare şi marketing pentru industria farmaceutică şi de îngrijire
a sănătăţii, în special promovarea produselor şi
serviciilor terţilor prin intermediul distribuirii
mostrelor, a materialelor şi mesajelor publicitare;
42 - consultaţii profesioniste (cu excepţia celor de
afaceri) pentru industria farmaceutică şi de
îngrijire a sănătăţii în domeniul proiectării şi
utilizării sistemelor de calculatoare pentru a
organiza şi administra vânzările şi informaţia de
marketing; managementul listelor circulare ale
terţilor referitoare la reviste şi buletine informative
în domeniul comerţului farmaceutic şi de îngrijire
a sănătăţii; întreţinerea sistemelor de calculatoare, acordarea asistenţei pentru calculatoare
şi suporturi on-line pentru sistemele de calculatoare şi stocarea datelor pentru terţi în industria
farmaceutică şi de îngrijire a sănătăţii.

(210) 009930
(220) 2001.01.11
(730) KVINT, fabrică de vinuri şi coniacuri din
Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica
Moldova

MD - BOPI 7/2001
(540)

(511)(510)
32 - bere.

(210) 009949
(220) 2001.01.18
(730) CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V., MX
Lago Alberto No. 156, Colonia Anahuac, 11320
Mexico, D.F., Mexic
(540)

(511)(510)
32 - bere.
(531) 28.05.00.

(210) 009947
(220) 2001.01.17
(730) MIGDAL-P S.A, MD
Str. Al. Vlahuţa nr. 9A, ap. 2, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 05.03.04; 05.03.13; 11.03.02; 27.05.01.

(210) 009948
(220) 2001.01.18
(730) CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V., MX
Lago Alberto No.156, Colonia Anahuac, 11320
Mexico, D.F., Mexic
(540)

(210) 009952
(220) 2001.01.19
(730) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY, ID
Jl. Pattimura No. 3, Pematang Siantar,
Sumatera Utara, Indonezia
(540)

(511)(510)
34 - ţigări, ţigări aromatizate, ţigări cu aromă de
cuişoare, ţigări albe, trabucuri; tutun; filtre de
ţigări, foi de ţigări; articole pentru fumători,
scrumiere, chibrituri, brichete.

(210) 010195
(220) 2001.04.17
(730) PLEŞCA Valeriu, MD
Str. A. David nr. 3, MD-2000, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.24.
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(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: alb, albastru-închis, negru,
galben.
(511)(510)
33 - votcă.
(531) 01.15.15; 03.01.08; 03.01.24; 06.19.01;
19.07.01; 27.05.02; 27.05.08; 29.01.14.

MDMD-BOPI 7/2001

Lista mărcilor înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, numărul acordat
mărcii, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

(210)
Nr. depozit

(220)
Data depozit

(111)
Nr. marcă
acordat

(151)
Data
înregistrării

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(442)
Nr. BOPI

1

2

3

4

5

6

7

8

1

009244

2000.04.11

7836

2001.03.02 01,02,03,04,
05,06,07,08,
09,10,11,12,
13,14,15,16,
17,18,19,20,
21,22,23,24,
25,26,27,28,
29,30,31,32,
33,34,35,36,
37,38,39,40,
41,42

BOGDANOVA Maria, MD

11/2000

2

006329

1997.03.20

8044

2001.05.17 32,33

Combinatul de produse
alimentare din Bălţi,
întreprindere de stat, MD

6/1997

3

008759

1999.07.15

8045

2001.05.17 33

"BIMACO" S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-americană, MD

12/2000

4

009038

1999.12.23

8046

2001.05.17 03

HAYAT KiMYA SANAYi A.Ş.,
TR

5/2000

5

009129

2000.02.04

8047

2001.05.17 01,03,05,09,
10,16,21,29,
30,32,41,42

SmithKline Beecham p.l.c., GB

1/2001

6

009135

2000.02.09

8048

2001.05.17 35,38

Întreprinderea mixtă moldoromâno-franceză "Voxtel" S.A.,
MD

8/2000

7

009161

2000.02.14

8049

2001.05.17 01,03,05,09,
10,16,21,29,
30,32,41,42

SmithKline Beecham p.l.c., GB

1/2001

8

009297

2000.03.27

8051

2001.05.17 34

PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., CH

11/2000

9

009298

2000.03.27

8052

2001.05.17 34

PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., US

11/2000

10

008288

1998.12.02

8053

2001.05.24 01,02,04,05,
07,10,11,12,
13,17,19,20,
22,23,24,
27,28,29,30,
31,32,37,39,
40,41,42

E.I. du Pont de Nemours and
Company, US

10/1999

11

008178

1998.09.24

8054

2001.05.30 30,42

HOUSE OF DONUTS
INTERNATIONAL, KY

1/2001

12

008710

1999.06.21

8055

2001.05.30 06,07,16,17,
20,21

TETRA LAVAL HOLDINGS &
FINANCE S.A., CH

12/2000

13

009075

2000.01.10

8056

2001.05.30 05

SmithKline Beecham p.l.c., GB

1/2001

14

009203

2000.02.29

8057

2001.06.01 35,42

Asociaţia importatorilor de
automobile autorizaţi, MD

8/2000

15

009342

2000.05.31

8058

2001.06.01 16

Widetech Manufacturing Sdn.
Bhd., MY

2/2001

16

009363

2000.06.07

8059

2001.06.01 30,35,42

Combinatul de panificaţie Cahul
S.A., MD

2/2001

17

009364

2000.06.07

8060

2001.06.01 16,35,38

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

2/2001
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1

2

3

4

18

009367

2000.06.12

8061

2001.06.01 03,05,07,10,
16,17

5

6

BEIERSDORF AG, DE

7

2/2001

8

19

009381

2000.06.15

8062

2001.06.01 33

KVINT, fabrica de vinuri şi
coniacuri din Tiraspol, MD

2/2001

20

009384

2000.06.15

8063

2001.06.01 29,35

BASARABIA NORD S.A., MD

2/2001

21

009402

2000.06.06

8064

2001.06.01 34,35,39

SOLIMUS LUX S.R.L., MD

2/2001

22

009418

2000.06.21

8065

2001.06.01 35,42

Tripod, Inc., corporaţia statului
Delaware, US

2/2001

23

009438

2000.06.28

8066

2001.06.01 16,20,39

Zacrîtoe Acţionernoe Obscestvo
"Izdatelstvo "Bliţ-Inform", UA

2/2001

24

009454

2000.07.03

8067

2001.06.01 01,31,35

ANTONII S.R.L., MD

2/2001

25

009475

2000.07.11

8068

2001.06.01 03,21

Gillette Canada Company, also
trading as Oral-B Laboratories,
CA

2/2001

26

009478

2000.07.13

8069

2001.06.01 09

Trippe Manufacturing Company,
Inc., US

2/2001

27

009489

2000.07.17

8070

2001.06.01 33

UNGHENI-VIN S.A.,
întreprindere mixtă, MD

2/2001

28

009491

2000.07.18

8071

2001.06.01 35

MONTEVIDEIA S.R.L., MD

2/2001

29

009498

2000.07.19

8072

2001.06.01 36

Allianz Aktiengesellschaft, DE

2/2001

30

009047

1999.12.28

8073

2001.06.06 34

British American Tobacco
(Brands) Limited, GB

2/2001

31

009502

2000.07.24

8074

2001.06.06 03,05,16

The Procter & Gamble
Company, US

2/2001

32

009511

2000.07.27

8075

2001.06.06 09,11,14,17,
20,35,37,40,
42

NAUMENCO Tatiana, MD

2/2001

33

009512

2000.07.27

8076

2001.06.06 09,11,14,17,
20,35,37,40,
42

NAUMENCO Tatiana, MD

2/2001

34

009514

2000.07.31

8077

2001.06.06 29,30,35

FAGRO AMALAN S.R.L., MD

2/2001

35

009516

2000.07.31

8078

2001.06.06 29,30

FAGRO AMALAN S.R.L., MD

2/2001

36

009540

2000.06.07

8079

2001.06.06 01,06,07,09,
11,21,30,35,
36,37,40,42

Franzeluţa S.A., Combinatul de
Panificaţie din Chişinău, MD

2/2001

37

009544

2000.08.09

8080

2001.06.06 29,30

Mars, Incorporated, US

2/2001

38

009545

2000.08.09

8081

2001.06.06 29,30

Mars, Incorporated, US

2/2001

39

009546

2000.08.09

8082

2001.06.06 29,30

Mars, Incorporated, US

2/2001

40

009547

2000.08.09

8083

2001.06.06 02

E.I. du Pont de Nemours and
Company, US

2/2001

41

009548

2000.08.10

8084

2001.06.06 39

Federal Express Corporation,
corporaţia statului Delaware, US

2/2001

42

009549

2000.08.10

8085

2001.06.06 28,29,30

MARS, INCORPORATED, US

2/2001

43

009558

2000.08.16

8086

2001.06.06 05

Pfizer Products Inc. (o
corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului
Connecticut), US

2/2001

44

009559

2000.08.16

8087

2001.06.06 30

QUALITEA CEYLON (PVT)
Ltd., LK

2/2001

45

009562

2000.08.16

8088

2001.06.11 30

QUALITEA CEYLON (PVT)
Ltd., LK

2/2001

46

009566

2000.07.18

8089

2001.06.11 30

Perfetti Gida Sanayi Ve Ticaret
A.Ş., TR

2/2001
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2

3

4

47

009571

2000.08.25

8091

2001.06.11 01

AgroFresh Inc., US

2/2001

48

009572

2000.08.25

8092

2001.06.11 03

The Procter & Gamble
Company, US

2/2001

49

009573

2000.08.25

8093

2001.06.11 09

TOSHIBA TEC KABUSHIKI
KAISHA, JP

2/2001

50

009575

2000.08.24

8094

2001.06.11 05

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

2/2001

51

009581

2000.08.28

8096

2001.06.11 10

Beltone Electronics Corporation,
an Illinois corporation, US

2/2001

52

009582

2000.08.28

8097

2001.06.11 10

Beltone Electronics Corporation,
an Illinois corporation, US

2/2001

53

009583

2000.08.28

8098

2001.06.11 10

Beltone Electronics Corporation,
an Illinois corporation, US

2/2001

54

009584

2000.08.28

8099

2001.06.11 10

Beltone Electronics Corporation,
an Illinois corporation, US

02/2001

55

009608

2000.09.11

8100

2001.06.11 30

WM. WRIGLEY JR.
COMPANY, corporaţia statului
Delaware, US

2/2001

56

009616

2000.09.20

8101

2001.06.11 35

EXINF-SERVICE S.R.L.,
companie de expertiză şi
analiză a activităţii economicofinanciare a subiecţilor
economici, MD

2/2001

57

009621

2000.05.19

8102

2001.06.11 33

KVINT, fabrica de vinuri şi
coniacuri din Tiraspol, MD

2/2001

58

009622

2000.05.19

8103

2001.06.11 33

KVINT, fabrica de vinuri şi
coniacuri din Tiraspol, MD

2/2001

59

009623

2000.05.19

8104

2001.06.11 33

KVINT, fabrica de vinuri şi
coniacuri din Tiraspol, MD

2/2001

60

009624

2000.05.19

8105

2001.06.11 33

KVINT, fabrica de vinuri şi
coniacuri din Tiraspol, MD

2/2001

61

009625

2000.05.19

8106

2001.06.11 33

KVINT, fabrica de vinuri şi
coniacuri din Tiraspol, MD

2/2001

62

009626

2000.05.19

8107

2001.06.11 33

KVINT, fabrica de vinuri şi
coniacuri din Tiraspol, MD

2/2001

63

006391

1997.04.04

8108

2001.06.15 32,33

SOCIETATEA MIXTĂ MOLDOCEHĂ-AMERICANĂ "CEMA"
S.A., MD

1/1998

64

009629

2000.09.18

8109

2001.06.15 31,40

MAVISEM S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-elveţiană, MD

2/2001

65

009630

2000.09.18

8110

2001.06.15 30

WM. WRIGLEY JR.
COMPANY, corporaţia statului
Delaware, US

2/2001

66

009631

2000.09.18

8111

2001.06.15 30

WM. WRIGLEY JR.
COMPANY, corporaţia statului
Delaware, US

2/2001

67

009634

2000.09.18

8112

2001.06.15 05

SANOFI - SYNTHELABO, FR

2/2001

68

009636

2000.09.19

8113

2001.06.15 05,29,30,31,
32

MARS, INCORPORATED, US

2/2001

69

009642

2000.07.31

8114

2001.06.15 29

INDALPROIECT, institutul de
proiectări, MD

2/2001

70

009646

2000.09.28

8115

2001.06.15 33,35

Oenolab S.R.L., întreprindere
tehnico-ştiinţifică, MD

2/2001

60
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6

7

8
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Lista mărcilor reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul mărcii reînnoite, data expirării termenului
de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numerele de
BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată
(186)
Data expirării
reînnoirii

(511)
Clase

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

(442)
Nr. BOPI

(450)
Nr. BOPI

1

(116)
Nr. mărcii
reînnoite
R125

2011.01.17

09

-

6/1994

2

R143

2011.03.19

04

-

7-8/1994

3

R146

2011.03.19

04

-

7-8/1994

4

R278

2011.05.05

10, 25

NIHON MARANTZ KABUSHI
KAISHA (ALSO TRADING AS
MARANTZ JAPAN, INC.), JP
35-1, Sagamiohno 7-chome,
Sagamihara-shi, Kanagawa-ken,
Japonia
GULF INTERNATIONAL
LUBRICANTS, LTD., BM
41 Cedar Avenue, Hamilton 5-24,
Bermude
GULF INTERNATIONAL
LUBRICANTS, LTD., BM
41 Cedar Avenue, Hamilton 5-24,
Bermude
Vanity Fair, Inc. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware), US
Concord Plaza, 3411, Silverside
Road, Wilmington, Delaware,
Statele Unite ale Americii

-

7-8/1994

Nr.
crt.
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VI
Design industrial
rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în temeiul
înregistrării lor la AGEPI în modul stabilit de Legea privind protecţia desenelor şi modelelor
industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996, modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în
vigoare din 14 decembrie 2000.

P

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin
reprezentant în proprietate industrială, de către persoana care dispune de dreptul la certificat.
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 11 (3) din Lege.
Desenele şi modelele industriale înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.
Desenele şi modelele industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, la care Republica
Moldova este parte, se publică în limbile franceză şi engleză în Buletinul de Desene şi Modele
Internaţionale (“Bulletin des dessins et modeles internationaux/ International Designs Bulletin”). Buletinul,
editat pe suport electronic, include atât datele bibliografice, cât şi reproducerile desenelor/modelelor
industriale şi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor
desene şi modele, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI.
Pentru etichete şi ambalaje ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

egal protection of the industrial designs in the Republic of Moldova shall be afforded on the
basis of registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on the Protection of
Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996, amended and completed by the Law No 1079XIV, in force as from December 14, 2000.

L

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative in
industrial property, by the person to whom the right to the certificate belongs. The application shall
contain the documents provided in Art. 11 (3) of the Law.

Industrial designs registered under the Hague Agreement to which the Republic of Moldova is party,
shall be published in French and English in the “International Designs Bulletin/Bulletin des dessins et
modeles internationaux”. The Bulletin published on the electronic carrier comprises both bibliographic
data and industrial design reproductions and is available for public in the AGEPI library. In the BOPI shall
be published designs arranged in the order of the international registration numbers and of the ICID
classes .
For labels and packings the semantic weight of the verbal part is not protected.
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Industrial designs registered under the national procedure shall be published in the Official Bulletin of
Industrial Property.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE

LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO INDUSTRIAL DESIGNS

(11)

Numărul certificatului

(11)

Number of the registration

(15)

Data de înregistrare

(15)

Date of registration

(18)

Data prevăzută de expirare a termenului de
valabilitate a înregistrării

(18)

Expected expiration date of the registration

(21)

Numărul depozitului

(21)

Number of the application

(22)

Data depozitului

(22)

Filing date of the application

(23)

Data priorităţii de expoziţie

(23)

Date of exhibition priority

(28)

Numărul de desene şi modele

(28)

Number of industrial designs

(30)

Date referitoare la prioritate conform
Convenţiei de la Paris

(30)

Priority data under the Paris Convention

(31)

Numărul depozitului prioritar

(31)

Number of the priority application

(32)

Data depozitului prioritar

(32)

Filing date of the priority application

(33)

Ţara depozitului prioritar

(33)

Country of the priority application

(43)

Data de publicare a cererii neexaminate

(43)

Publication date of the unexamined application

(44)

Data de publicare a cererii după examinare

(44)

Publication date of the examined application

(45)

Data eliberării certificatului

(45)

Date of certificate granting

(46)

Data prevăzută de expirare a termenului de
amânare a publicării

(46)

Date of deferment expiration

(51)

Clasificarea internaţională

(51)

International Classification for Industrial Designs

(54)

Denumirea produsului

(54)

Denomination of the article or product

(55)

Reproducerea desenului/modelului industrial

(55)

Reproduction of the industrial design

(57)

Culorile revendicate

(57)

Indication of colors claimed

(71)

Numele sau denumirea şi adresa solicitantului

(71)

Name and address of the applicant

(72)

Numele autorului

(72)

Name of the author

(73)

Numele sau denumirea şi adresa titularului

(73)

Name and address of the owner

(74)

Numele reprezentantului în proprietate indus-

(74)

Name of the representative in industrial property

(80)

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

trială
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(80)
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Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga
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WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS
OF INFORMATION CONCERNING
INDUSTRIAL DESIGNS MADE IN THE
OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

FF4L

Desene şi modele industriale înregistrate

FF4L

Registered industrial designs

FF4L

Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate aranjate în ordinea numerelor de
înregistrare (semestrial)

FF4L

Numerical index of registered industrial designs (half-yearly)

FF4L

Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate aranjate în ordinea claselor CIDMI
(semestrial)

FF4L

Subject index of registered industrial designs,
grouped in accordance with the ICID classes
(half-yearly)

FF4L

Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate aranjate în ordinea alfabetică a
numelor titularilor (semestrial)

FF4L

Name index of patent owners of registered industrial designs (half-yearly)

FG4L

Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate

FG4L

List of granted industrial design certificates

FG4L

Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate conform Aranjamentului de la
Haga, aranjate în ordinea numerelor de
înregistrare internaţională (lunar, semestrial)

FG4L

International numerical index of industrial designs registered under the Hague Agreement
(monthly, half-yearly)

FG4L

Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate conform Aranjamentului de la
Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI (lunar, semestrial)

FG4L

Subject index of industrial designs registered
under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID classes (monthly, halfyearly)

NZ4L

Lista desenelor şi modelelor industriale
reînnoite

NZ4L

List of renewed industrial designs

NZ4L

Lista desenelor şi modelelor industriale
reînnoite conform Aranjamentului de la Haga

NZ4L

List of industrial designs renewed under the
Hague Agreement

MG4L

Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale decăzute din drepturi
prin neachitarea taxei de eliberare a
certificatului

MG4L List of industrial design certificates forfeited
for non-payment of the issuance fee

D E S I G N

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA
TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE
LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE
PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM
NORMEI ST. 17
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FF4L Desene
[i modele industriale ]nregistrate
rice persoană interesată are dreptul să depună la Agenţie o contestaţie motivată împotriva
hotărârii de înregistrare a desenului sau modelului industrial în termen de 6 luni de la data
publicării acestei hotărâri în BOPI, dacă nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la
art. 4-8 din Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie
1996, modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în vigoare din 14 decembrie 2000.

O

ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Articles 4 to 8 of the
Law on the Protection of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996, amended and
completed by the Law No 1079-XIV, in force as from December 14, 2000, has not been met, file with
the Agency a reasoned declaration of opposition to any decision to register an industrial design within
six months following the date of publication of that decision in the BOPI.

D E S I G N

A
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(71)(73) “FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU” S.A.,
MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
(72) DJALO Anatolii, MD
(54) Butelii
(55)

320
2001.06.12
LOC (7) Cl. 09-01
f 2000 0088
2000.10.25
2005.10.25
2

1

2

D E S I G N

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

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

D E S I G N

(55)

66

321
2001.06.12
LOC (7) Cl. 09-01
f 2000 0089
2000.10.25
2005.10.25

(28) 1
(71)(72)(73) CUZNEŢOV Ghenadie, MD
Str. Podul Înalt nr. 18, ap. 35, MD-2023,
Chişinău, Republica Moldova
(54) Butelie

MD - BOPI 7/2001
(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

(71)(73) ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ
‘’OENO-CONSULTING” S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(72) CIOBANU Grigorie, MD
(54) Butelie pentru băuturi alcoolice

322
2001.06.12
LOC (7) Cl. 09-01
f 2000 0090
2000.10.31
2005.10.31
1

(55)

1.1

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

323
2001.06.12
LOC (7) Cl. 09-01
f 2000 0091
2000.09.14
2005.09.14
1

1.2

1.3

1.4

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

D E S I G N

(55)
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(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)

324
2001.06.12
LOC (7) Cl. 09-03; 11-02
f 2000 0029
2000.01.18
2005.01.18

(23)

1999.12.24; Expoziţia-târg “Serpentină de
Revelion 1999”, Chişinău, Republica Moldova
(28) 7
(71)(72)(73) PLUGARU Veaceslav, MD
Str. Columna nr. 121, ap. 7, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(54) Ambalaje, obiecte decorative

D E S I G N

(55)

68

1.1

1.2

2.1

2.2

MD - BOPI 7/2001
324

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

D E S I G N

(11)
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D E S I G N

(11)

70

324

6.1

6.2

7.1

7.2

MD - BOPI 7/2001
(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

(57)

Culori revendicate: desenul 1- galben, maro,
bej; desenul 2 - galben, maro, bej.
(71)(73) GB & CO S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ
MOLDO-BRITANICĂ, MD
Str. Zimbrului nr. 10a, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(72) EVCARPIDI Anatolii, MD
(54) Etichete

325
2001.06.12
LOC (7) Cl. 19-08
f 2000 0092
2000.11.15
2005.11.15
2

D E S I G N

(55)

1

71
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(11)

325

D E S I G N

2

72
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(71)(73) FIRMA DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ F.P.C.
OMEGA S.R.L., MD
Bd. Dacia nr. 49, ap. 6, MD-2062, Chişinău, Republica Moldova
(72) PRODANOV Trifon, MD
(54) Uşi
(55)

326
2001.06.20
LOC (7) Cl. 25-02
f 2001 0001
2000.12.22
2005.12.22
7

1

2

D E S I G N

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

73

MD - BOPI 7/2001
(11)

326

D E S I G N

3

74

4

MD - BOPI 7/2001
326

5

6

D E S I G N

(11)

75
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(11)

326

D E S I G N

7
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale eliberate
în iunie 2001
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul de desene şi modele industriale, titularul,
codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
(11)
Nr. certificatului

(51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data
depozit

(28)
Nr. de
desene şi
modele
industriale

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(44)
Nr. BOPI

1
2

249
251

05-05
11-05

f 2000 0012
f 2000 0008

2000.03.30
2000.02.23

11
1

11/2000
11/2000

3
4

252
253

11-05
25-03

f 2000 0025
f 2000 0010

2000.04.21
2000.03.23

1
1

STOIANOV Serghei, MD
CAMERA DE COMERŢ ŞI
INDUSTRIE A
REPUBLICII MOLDOVA ,
MD
"APĂ BUNĂ" S.R.L., MD
POLEACOV Mihail, MD

Nr.
crt.

11/2000
11/2000

77

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform
Aranjamentului de la Haga aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform
ST. 3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului
industrial), data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB)
în care a fost publicată cererea de înregistrare
Nr.
crt.

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(23)(30)
Prioritate

4

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(54)
Denumirea desenului şi modelului
industrial

6

(28)(20) Nr.
de desene şi
modele
industriale
(nr. desenului
şi modelului
industrial)

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

1

2

3

7

8

9

10

1

DM/054007

2000.11.07

FRANÇOIS GIRBAUD, GB

Geantă / Bag / Sac

03-01

1

2005.11.07

12/2000

2

DM/054008

2000.11.07

FRANÇOIS GIRBAUD, GB

Încălţăminte / Shoes / Chaussures

02-04

3

2005.11.07

12/2000

3

DM/054009

2000.11.20

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

Brăţări pentru ceasuri, cutii pentru ceasuri cu brăţară / Bracelets de montres,
boîtes de montres avec bracelet / Watch
bracelets, watch cases with their

10-07

7

2005.11.20

12/2000

4

DM/054042

2000.04.13

BISCHOFF TEXTILES
LTD., CH

Broderie cu şiret în plasă / Cord
embroideries on net / Broderies câbles
sur voilage

05-03

3

2005.04.13

12/2000

5

DM/054057

2000.08.24

WOLFGANG MAY, DE

Cratiţă / Cooking pot / Autocuiseur

07-02

1

2005.08.24

12/2000

6

DM/054059

2000.11.03

AESCULAP AG & CO. KG,
DE

Container din folii metalice perforate /
Perforated sheet metal container /
Conteneur en tôle perforée

09-04

1

2005.11.03

12/2000

7

DM/054063

2000.11.09

SONY OVERSEAS SA,
CH

Aparat pentru înregistrarea discurilor
magnetooptice / Magneto-optical disc
recorder / Enregistreur de disque
magnéto-optique

14-01

1

2005.11.09

12/2000

2000.02.24,
DE

5

(51)
Clase

1

2

3

7

8

9

10

8

DM/054071

2000.11.27

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

Ace pentru ceas / Aiguille de montre /
Watch hand

10-07

1

2005.11.27

12/2000

9

DM/054087

2000.10.12

CARREFOUR SOCIÉTÉ
ANONYME, FR

Flacon pentru pastă de dinţi lichidă /
Flacon de dentifrice liquide / Small
bottle for liquid dentifrice

09-01

1

2005.10.12

12/2000

10

DM/054092

2000.11.27

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

Ceas-brăţară / Montre-bracelet / Wrist
watch

10-02

1

2005.11.27

12/2000

11

DM/054131

2000.12.01

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

Brăţară pentru ceas / Bracelet de
montre / Watch bracelet

10-07

1

2005.12.01

12/2000

12

DM/054132

2000.12.01

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

Ceas-brăţară / Montre-bracelet / Wrist
watch

10-02

1

2005.12.01

12/2000

13

DM/054133

2000.12.01

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

Ceas-brăţară / Montre-bracelet / Wrist
watch

10-02

2

2005.12.01

12/2000

14

DM/054134

2000.12.01

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

Ceas-brăţară / Montre-bracelet / Wrist
watch

10-02

2

2005.12.01

12/2000

15

DM/054135

2000.12.01

ETA SA FABRIQUES
D'EBAUCHES, CH

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets /
Wrist watches

10-02

8

2005.12.01

12/2000

16

DM/054136

2000.06.27

INTERIOR'S S.A., FR

Panouri decorative pentru suspendat /
Tableaux décoratifs a suspendre /
Decorative paintings for hanging

11-02

11

2005.06.27

12/2000

17

DM/054176

2000.11.20

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

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets /
Wrist watches

10-02

12

2005.11.20

12/2000

18

DM/054183

2000.12.01

HEAUME ACTIVITES S.A.
(SOCIÉTÉ DE DROIT
SUISSE), CH

Chipiu de protecţie pentru călărie /
Coiffe de protection pour l'équitation /
Protective cap for horse riding

02-03

1

2005.12.01

12/2000

19

DM/054184

2000.12.01

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

Brăţări pentru ceasuri / Bracelets de
montres / Watch straps

10-07

4

2005.12.01

12/2000

20

DM/054194

2000.12.07

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

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets /
Wrist watches

10-02

2

2005.12.07

12/2000

21

DM/054197

2000.12.11

PIERRE LANNIER SARL,
FR

Ceas-brăţară / Montre-bracelet /
Wristwatch

10-02

1

2005.12.11

12/2000

22

DM/054203

2000.12.06

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

Instrumente de scris / Instruments
d'écriture / Writing instruments

19-06

3

2005.12.06

12/2000

1

2

3

7

8

9

10

18

4

2000.06.06,
FR

2000.06.19,
FR

4

5

5

6

6

23

DM/054204

2000.12.07

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

Brăţări pentru ceasuri / Bracelets de
montre / Watch bracelets

10-07

2

2005.12.07

12/2000

24

DM/054208

2000.09.04

ERCO LEUCHTEN
GMBH, DE

Instalaţii pentru iluminat / Lights /
Eclairages

26-05

2

2005.09.04

12/2000

25

DM/054230

2000.10.13

DI MARIA VINCENZO, IT

Căptuşeală pentru bariere rutiere /
Coatings for road barriers /
Revętements pour barrieres de sécurité

25-01

6

2005.10.13

12/2000

HERMES SELLIER
(SOCIÉTÉ ANONYME),
FR

Breloc, genţi / Porte-clés, sacs /
Keyrings, bags

03-01

12

2005.11.30

12/2000

2000.04.21,
IT

26

DM/054247

2000.11.30

27

DM/054281

2000.08.03

SALVATORE
FERRAGAMO ITALIA
S.P.A., IT

Container echipat cu perie pentru
produse cosmetice / Container with
dispensing means with toilet brush for
cosmetic products / Contenant équipé
d'un systčme de distribution ŕ brosse
pour produits cosmétiques

09-01

1

2005.08.03

12/2000

28

DM/054283

2000.08.04

CERAMICA SANITARIA
DEL MEDITERRANEO CESAME S.P.A., IT

Echipament sanitar / Sanitary
equipment / Installations sanitaires

23-02

6

2005.08.04

12/2000

29

DM/054294

2000.02.22

C.I.D. COSMETICS
INTERNATIONAL
DISTRIBUTION S.A., LU

Recipiente pentru preparate cosmetice
de unică folosinţă şi ambalajele lor /
Receptacles, in particular for single-use
cosmetic products, and their packages /
Récipients, en particulier pour produits
cosmétiques jetables, et leurs
emballages

09-05

17

2005.02.22

12/2000

30

DM/054319

2000.09.11

GEBRÜDER
KÖMMERLING
KUNSTSTOFFWERKE
GMBH, DE

Secţii pentru uşi şi ferestre / Profilés
pour fenętres et portes / Shaped
sections for windows and doors

25-01

6

2005.09.11

12/2000

31

DM/054322

2000.09.27

ILLYCAFFE S.P.A., 110,
IT

Veselă din porţelan / Chinaware /
Porcelaine

07-01

5 (1,2,3,5,6)

2005.09.27

12/2000

2000.06.26,
FR

2000.03.10,
DE

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova
conform Aranjamentului de la Haga aranjate în ordinea claselor CIDMI
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform
ST. 3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),
data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB)
în care a fost publicată cererea de înregistrare
(51)
Clase

(11)
Nr.
înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(23)(30)
Prioritate

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(54)
Denumirea desenului şi modelului industrial

(28)(20)
Nr. de
desene şi
modele
industriale
(nr.
desenului şi
modelului
industrial)

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

02-03

DM/054183

2000.12.01

2000.06.06,
FR

HEAUME ACTIVITES S.A.
(SOCIÉTÉ DE DROIT SUISSE),
CH

Chipiu de protecţie pentru călărie / Coiffe
de protection pour l'équitation / Protective
cap for horse riding

1

2005.12.01

12/2000

02-04

DM/054008

2000.11.07

FRANÇOIS GIRBAUD, GB

Încălţăminte / Shoes / Chaussures

3

2005.11.07

12/2000

03-01

DM/054007

2000.11.07

FRANÇOIS GIRBAUD, GB

Geantă / Bag / Sac

1

2005.11.07

12/2000

03-01

DM/054247

2000.11.30

HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ
ANONYME), FR

Breloc, genţi / Porte-clés, sacs / Keyrings,
bags

12

2005.11.30

12/2000

05-03

DM/054042

2000.04.13

BISCHOFF TEXTILES LTD., CH

Broderie cu şiret în plasă / Cord
embroideries on net / Broderies câbles
sur voilage

3

2005.04.13

12/2000

07-01

DM/054322

2000.09.27

ILLYCAFFČ S.P.A., 110, IT

Veselă din porţelan / Chinaware /
Porcelaine

5 (1,2,3,
5,6)

2005.09.27

12/2000

07-02

DM/054057

2000.08.24

WOLFGANG MAY, DE

Cratiţă / Cooking pot / Autocuiseur

1

2005.08.24

12/2000

09-01

DM/054087

2000.10.12

CARREFOUR SOCIÉTÉ
ANONYME, FR

Flacon pentru pastă de dinţi lichidă /
Flacon de dentifrice liquide / Small bottle
for liquid dentifrice

1

2005.10.12

12/2000

18

2000.06.26,
FR

2000.02.24,
DE

1

2

3

09-01

DM/054281

2000.08.03

09-04

DM/054059

09-05

4

6

7

8

9

SALVATORE FERRAGAMO
ITALIA S.P.A., IT

Container echipat cu perie pentru produse
cosmetice / Container with dispensing
means with toilet brush for cosmetic
products / Contenant équipé d'un systčme
de distribution ŕ brosse pour produits
cosmétiques

1

2005.08.03

12/2000

2000.11.03

AESCULAP AG & CO. KG, DE

Container din folii metalice perforate /
Perforated sheet metal container /
Conteneur en tôle perforée

1

2005.11.03

12/2000

DM/054294

2000.02.22

C.I.D. COSMETICS
INTERNATIONAL
DISTRIBUTION S.A., LU

Recipiente pentru preparate cosmetice de
unică folosinţă şi ambalajele lor /
Receptacles, in particular for single-use
cosmetic products, and their packages /
Récipients, en particulier pour produits
cosmétiques jetables, et leurs emballages

17

2005.02.22

12/2000

10-02

DM/054092

2000.11.27

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

Ceas-brăţară / Montre-bracelet / Wrist
watch

1

2005.11.27

12/2000

10-02

DM/054132

2000.12.01

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

Ceas-brăţară / Montre-bracelet / Wrist
watch

1

2005.12.01

12/2000

10-02

DM/054133

2000.12.01

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

Ceas-brăţară / Montre-bracelet / Wrist
watch

2

2005.12.01

12/2000

10-02

DM/054134

2000.12.01

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

Ceas-brăţară / Montre-bracelet / Wrist
watch

2

2005.12.01

12/2000

10-02

DM/054135

2000.12.01

ETA SA FABRIQUES
D'EBAUCHES, CH

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / Wrist
watches

8

2005.12.01

12/2000

10-02

DM/054176

2000.11.20

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

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / Wrist
watches

12

2005.11.20

12/2000

10-02

DM/054194

2000.12.07

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

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / Wrist
watches

2

2005.12.07

12/2000

10-02

DM/054197

2000.12.11

PIERRE LANNIER SARL, FR

Ceas-brăţară / Montre-bracelet /
Wristwatch

1

2005.12.11

12/2000

10-07

DM/054009

2000.11.20

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

Brăţări pentru ceasuri, cutii pentru ceasuri
cu brăţară / Bracelets de montres, boîtes
de montres avec bracelet / Watch
bracelets, watch cases with their

7

2005.11.20

12/2000

2000.06.19,
FR

5

1

2

3

7

8

9

10-07

DM/054071

2000.11.27

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

Ace pentru ceas / Aiguille de montre /
Watch hand

1

2005.11.27

12/2000

10-07

DM/054131

2000.12.01

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

Brăţară pentru ceas / Bracelet de montre /
Watch bracelet

1

2005.12.01

12/2000

10-07

DM/054184

2000.12.01

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

Brăţări pentru ceasuri / Bracelets de
montres / Watch straps

4

2005.12.01

12/2000

10-07

DM/054204

2000.12.07

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

Brăţări pentru ceasuri / Bracelets de
montre / Watch bracelets

2

2005.12.07

12/2000

11-02

DM/054136

2000.06.27

INTERIOR'S S.A., FR

Panouri decorative pentru suspendat /
Tableaux décoratifs a suspendre /
Decorative paintings for hanging

11

2005.06.27

12/2000

14-01

DM/054063

2000.11.09

SONY OVERSEAS SA, CH

Aparat pentru înregistrarea discurilor
magnetooptice / Magneto-optical disc
recorder / Enregistreur de disque
magnéto-optique

1

2005.11.09

12/2000

19-06

DM/054203

2000.12.06

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

Instrumente de scris / Instruments
d'écriture / Writing instruments

3

2005.12.06

12/2000

23-02

DM/054283

2000.08.04

CERAMICA SANITARIA DEL
MEDITERRANEO - CESAME
S.P.A., IT

Echipament sanitar / Sanitary equipment /
Installations sanitaires

6

2005.08.04

12/2000

25-01

DM/054230

2000.10.13

2000.04.21,
IT

DI MARIA VINCENZO, IT

Căptuşeală pentru bariere rutiere /
Coatings for road barriers / Revęętements
pour barrieres de sécurité

6

2005.10.13

12/2000

25-01

DM/054319

2000.09.11

2000.03.10,
DE

GEBRÜDER KÖMMERLING
KUNSTSTOFFWERKE GMBH,
DE

Secţii pentru uşi şi ferestre / Profilés pour
fenętres et portes / Shaped sections for
windows and doors

6

2005.09.11

12/2000

26-05

DM/054208

2000.09.04

ERCO LEUCHTEN GMBH, DE

Instalaţii pentru iluminat / Lights /
Eclairages

2

2005.09.04

12/2000

18

4

5

6

NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite în Republica Moldova conform
Aranjamentului de la Haga aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul de desene şi modele industriale reînnoite (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data de expirare a reînnoirii, numărul BOPI
în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
înregistrării

(73)

(28)(20)

(17)

(44)

Titular, cod ST. 3 OMPI

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

Data expirării
reînnoirii

Nr. BOPI

3

Nr. IDB

1

2

4

5

6

7

1

DM/034948

SONY OVERSEAS S.A., CH

1

2005.12.15 (1R)

12/1997

12/2000

2

DM/034999

HERMES SELLIER, FR

12

2005.12.22 (1R)

12/1997

12/2000

3

DM/035000

HERMES SELLIER, FR

59

2005.12.22 (1R)

12/1997

12/2000

4

DM/035001

HERMES SELLIER, FR

12

2005.12.22 (1R)

12/1997

12/2000

5

DM/035002

HERMES SELLIER, FR

74

2005.12.22 (1R)

12/1997

12/2000

6

DM/035003

HERMES SELLIER, FR

46

2005.12.22 (1R)

12/1997

12/2000

7

DM/035004

HERMES SELLIER, FR

16

2005.12.22 (1R)

12/1997

12/2000

8

DM/035005

HERMES SELLIER, FR

3

2005.12.22 (1R)

12/1997

12/2000

9

DM/035006

HERMES SELLIER, FR

3

2005.12.22 (1R)

12/1997

12/2000

10

DM/035007

HERMES SELLIER, FR

4

2005.12.22 (1R)

12/1997

12/2000

11

DM/035008

HERMES SELLIER, FR

1

2005.12.22 (1R)

12/1997

12/2000

12

DM/035009

HERMES SELLIER, FR

3

2005.12.22 (1R)

12/1997

12/2000

13

DM/035010

HERMES SELLIER, FR

1

2005.12.22 (1R)

12/1997

12/2000

14

DM/035011

HERMES SELLIER, FR

1

2005.12.22 (1R)

12/1997

12/2000

15

DM/035046

SONY OVERSEAS S.A., CH

1

2005.12.28 (1R)

12/1997

12/2000

16

DM/035047

SONY OVERSEAS S.A., CH

1

2005.12.28 (1R)

12/1997

12/2000

17

DM/035059

SONY OVERSEAS S.A., CH

1

2005.12.29 (1R)

12/1997

12/2000

18

DM/035065

MOTUL, FR

2

2005.12.29 (1R)

12/1997

12/2000

1

2

19

DM/035508

20

DM/035886

21

3

4

5

6

7

MARESCHAL, JEAN-CRISTOPHE, FR

7

2006.02.12 (1R)

12/1997

12/2000

DEUTSCHE BAHN AG, DE

1

2006.03.21 (1R)

12/1997

12/2000

DM/035887

DEUTSCHE BAHN AG, DE

1

2006.03.21 (1R)

12/1997

12/2000

22

DM/036165

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

2

2006.04.17 (1R)

12/1997

12/2000

23

DM/036188

TISSOT S.A., CH

2

2006.04.18 (1R)

12/1997

12/2000

24

DM/036280

CEBE INTERNATIONAL S.A. (SOSIETE ANONYME), FR

4 (1, 3, 5, 6)

2006.04.29 (1R)

12/1997

12/2000

25

DM/036652

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

1

2006.06.11 (1R)

12/1997

12/2000

26

DM/036784

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

7

2006.06.28 (1R)

12/1997

12/2000

27

DM/036785

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

7

2006.06.28 (1R)

12/1997

12/2000

28

DM/036786

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

7

2006.06.28 (1R)

12/1997

12/2000

29

DM/036787

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

28

2006.06.28 (1R)

12/1997

12/2000

30

DM/036788

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

6

2006.06.28 (1R)

12/1997

12/2000

31

DM/036790

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

3

2006.06.28 (1R)

12/1997

12/2000

18

MDMD-BOPI 7/2001

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

Î

n this Chapter there are presented amendments produced in the legal state of the applications
and titles of protection: amendments of the applicants / rightowners names, addresses thereof;
data relating to the withdrawn, refused, forfeited, refiled in the omitted terms applications; forfeited,
cancelled, revalidated titles of protection; data relating to the assignment, license and franchise
agreements; the errata.

I

86

MDMD-BOPI 7/2001

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.

OPI

crt.

1

Nr.
depozit

Mărci

Nr. titlului
de
protecţie

Nr.

002455

1195

4/1995

002456

1196

4/1995

002452

1767

8/1995

002453

1768

8/1995

002460

1200

4/1995

002461

1201

4/1995

002463

1203

4/1995

001472

1204

4/1995

002473

1205

4/1995

002474

1206

4/1995

002466

1210

4/1995

002467

1221

4/1995

002468

1222

4/1995

002470

1223

4/1995

002911

3429

9/1995
3/1996

2

Marcă

003296

3989

3

Marcă

003326

3954

3/1996

005792

5354
5461

(730) ROUSSEL UCLAF, FR
35, Boulevard des Invalides
75007 Paris, Franţa

(730) ROUSSEL-UCLAF, FR
35, BOULEVARD DES
INVALIDES
F-75007 PARIS, FRANŢA

(730) SCHNEIDER ELECTRIC
SA, FR
43-45, boulevard Franklin
Roosevelt, 92500 RUEILMALMAISON, FRANŢA

(730) BATMARK, INC., US
1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801,
Statele Unite ale Americii

(730) British American
Tobacco (Brands) Inc., US

7/1999

(511)(510)

(511)(510)

1/2000

10 - prezervative şi
anticoncepţionale mecanice;
mănuşi medicale, chirurgicale,
stomatologice şi veterinare şi
toate produsele incluse în
clasa 10.

10 - prezervative şi
anticoncepţionale mecanice;
mănuşi medicale, chirurgicale,
stomatologice şi veterinare,
toate incluse în clasa 10.

9/1997
10/1997
4/1998

5

Marcă

008282

6893

(730) HOECHST MARION
ROUSSEL, FR
1, Terrasse Bellini, 92800
Puteaux, Franţa

(730) SCHNEIDER S.A., FR
4, RUE DE LONGCHAMP,
75116 PARIS, FRANŢA

4/1996

2/1998
005722

(730) ROUSSEL UCLAF,
SOCIETE ANONYME, FR
35, BOULEVARD DES
INVALIDES 75007 PARIS,
FRANŢA

(730) DANDY A/S., DK

10/1996

Mărci

Date modificate

(730) DANSK TYGGEGUMMI
FABRIK A/S., DK

10/1996

4

Date iniţiale

BOPI

401 South Fourth Avenue,
Suite 1800, Louisville,
Kentucky 40202, Statele Unite
ale Americii
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Lista contractelor de licenţă
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul şi data
depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre
licenţiat, informaţie privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.

OPI

Nr. şi data
depozitului

Nr. titlului
de
protecţie

Nr.
BOPI

Licenţiator

Licenţiat

1

Marcă

007220
1997.10.08

6233

3/1999

Comitetul
Naţional
Olimpic al
Republicii
Moldova, MD
Bd. Ştefan cel
Mare
nr. 77,
MD-2012,
Chişinău,
Republica
Moldova

Întreprinderea
Mixtă “Loteria
Moldovei”,
S.A., MD
Str. Tighina
nr. 12,
MD-2001,
Chişinău,
Republica
Moldova

Informaţie privind
contractul de licenţă

Nr. şi data
înregistrării
contractului

280
1. Contract de
2001.05.11
licenţă:
a) licenţă exclusivă
limitată pentru clasele:
16 - produse
imprimate;
28 - jocuri loteristice
şi de noroc;
35 - publicitatea
jocurilor loteristice
şi de noroc;
b) licenţă
neexclusivă
pentru clasele: 03; 14;
18; 25; 26; 27; 29; 30;
32; 36; 39; 41.
2. Termenul de
acţiune a
contractului este
până la 2005.12.31.
3. Teritoriul de
acţiune este
Republica Moldova

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

OPI

Nr. şi data
depozitului

Nr. titlului
de
protecţie

Nr.
BOPI

Licenţiator

Licenţiat

1

Mărci

001713
1994.05.23
001712
1994.05.23
008320
1998.12.16
008543
1999.03.30
008538
1999.03.30
008541
1999.03.30
008546
1999.03.30
008550
1999.04.01
008535
1999.03.30
008558
1999.04.06
008539
1999.03.30

1715

7/1995

5766

8/1998

7502

9/2000

7268

5/2000

7265

5/2000

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

7266

5/2000

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

7269

5/2000

7386

7/2000

7450

8/2000

7452

8/2000

7630

12/2000

88

Informaţie privind Nr. şi data
contractul de
înregistrării
licenţă
contractului

1.Licenţă
exclusivă.
2.Termenul
valabilităţii
este
de la
1999.01.14
până la
2005.12.31
3.Teritoriul
de acţiune
este
Republica
Moldova.
Modificat prin
decizia nr. 11
din
2001.04.10

145
1999.01.14
Publicat
în BOPI
nr. 1/1999
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PC9L/PC9A 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 şi data înregistrării contractului
Nr.
crt.

OPI

Nr. şi data
depozitului

1

Cereri de
înregistrare a
mărcilor

008743
1999.07.06
008751
1999.07.13
009193
2000.02.29
009194
2000.02.29

Mărci

001713
1994.05.23
004494
1995.03.06
001712
1994.05.23
008538
1999.03.30
008541
1999.03.30
008542
1999.03.30
008543
1999.03.30
008546
1999.03.30
008549
1999.04.01
008550
1999.04.01
008535
1999.03.30
008557
1999.04.06
008558
1999.04.06
008320
1998.12.16
008539
1999.03.30
008540
1999.03.30
008536
1999.03.30
008537
1999.03.30
008544
1999.03.30
008545
1999.03.30

Nr. titlului
de
protecţie
-

Nr.
BOPI

Date despre
cedent

1/2000

-

-

-

-

-

-

Zacrâtoe
Acţionernoe
Obscestvo
“Soiuzplodimport”,
RU
Ul. Bolşaia
Gruzinscaia 14,
123242 Moskva,
Federaţia Rusă

1715

7/1995

4464

3/1997

5766

8/1998

7265

5/2000

7266

5/2000

7267

5/2000

7268

5/2000

7269

5/2000

7385

7/2000

7386

7/2000

7450

8/2000

7451

8/2000

7452

8/2000

7502

9/2000

7630

12/2000

7631

12/2000

7785

3/2001

7786

3/2001

7787

3/2001

7788

3/2001

Date despre
cesionar
Spirits
International
N.V., AN
World Trade
Center, unit TM II
19, Willemstad,
Curacao, Antilele
Olandeze

Nr. şi data
înregistrării
contractului
285
2001.04.25
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2

Model
industrial

0040
1996.04.16

48

7/1997

Warnaco Inc., a
Delaware
Corporation, US
90 Park Avenue,
New York, New
York 10016,
Statele Unite ale
Americii

3

Mărci

004346
1994.12.30
004347
1994.12.30

3033

2/1996

3034

2/1996

GREAT LAKES
MINK
ASSOCIATION,
CORPORAŢIA
STATULUI
WISCONSIN, US
200 Southwest
34th Street,
Renton,
Washington
98055, Statele
Unite ale Americii

000506
1994.01.26
001591
1994.05.06
001592
1994.05.06
007339
1997.11.26
007338
1997.11.26
008703
1999.06.15
008852
1999.09.07
002419
1994.06.14
001467
1994.04.26
002421
1994.06.14
002187
1994.06.14
002417
1994.06.14
002418
1994.06.14
002420
1994.06.14
007297
1997.11.10

245

7-8/1994

1847

8/1995

1848

8/1995

6248

4/1999

6336

5/1999

7349

6/2000

7489

9/2000

1155

3/1995

1531

6/1995

3366

3/1996

3384

3/1996

3385

3/1996

3386

3/1996

3387

3/1996

6294

4/1999

-

5/1998

4

5

Mărci

Mărci

6

Marcă

7

Cerere de
brevet de
invenţie

90

96-0295
1996.08.07

Lucent
Technologies Inc.,
US
600 Moutain
Avenue, Murray
Hill, New Jersey
07974-0636,
Statele Unite ale
Americii

Warnaco U.S.,
Inc.,
(o corporaţie
organizată şi
existentă conform
legilor statului
Delaware), US
470 Wheelers Farms
Road Milford, Connecticut 06460,
Statele Unite ale
Americii
AMERICAN
LEGEND
COOPERATIVE,
o corporaţie
organizată şi
existentă conform
legilor statului
Wisconsin, US
200 Southwest 34th
Street, Renton,
Washington 98055,
Statele Unite ale
Americii
Avaya Inc.,
(o corporaţie
organizată şi
existentă conform
legilor statului
Delaware), US
211 Mount Airy
Road, Basking
Ridge, New
Jersey 07920,
Statele Unite ale
Americii

286
2001.04.15

287
2001.04.15

288
2001.04.23

CHIVAS 2000, GB
111/113 Renfrew
Road, Paisley,
Scoţia

CHIVAS
BROTHERS
LIMITED,
companie
încorporată în
conformitate cu
legislaţia Scoţiei,
GB
111/113 Renfrew
Road, Paisley
PA3 4DY, Scoţia

289
2001.04.29

FIRMA “STALUZO”,
S.R.L., MD
Str. 31 August 1989
nr. 91,
ap. 2, MD-2012,
Chişinău,
Republica Moldova
WESTAIM
TECHNOLOGIES
INC., CA
Box 1000 Fort
Saskatchewan,
Alberta T8L 3W4,
Canada

“MAKLER PLUS”,
S.R.L., MD
Str. A. Puşkin
nr. 44 “a”,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

290
2001.06.08

WESTAIM
BIOMEDICAL
CORPORATION,
CA
Box 1000, 10101114 Street, Fort
Saskatchewan,
Alberta T8L 2P2,
Canada

291
2001.05.21
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FA1A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată
cererea de brevet de invenţie
Nr.
crt.

Cod ST. 3
OMPI

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

Data retragerii

1
2

MD
MD

98-0010
99-0010

1997.07.18
1998.12.24

2001.05.10
2001.05.23

(41)
Nr. BOPI

4/1999
7/2000

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului,
data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcilor
Nr. crt.

(210)
Nr. depozit

(220)
Data depozit

Data retragerii

Nr. BOPI

1
2
3
4
5
6
7
8

008002
009597
009865
009863
009657
009649
009341
009138

1998.07.14
2000.09.06
2000.12.15
2000.12.13
2000.09.28
2000.09.26
2000.05.31
2000.02.09

2000.12.15
2000.12.14
2001.01.22
2001.01.19
2001.02.15
2001.02.15
2001.01.19
2001.03.01

10/1999
1/2001

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului,
data respingerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcilor
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

(210)
Nr. depozit
007982
008519
008915
008952
009058
009411
008626
009091
009155
008144
009093
009123
009133
009229
006191
008956
008966
009218

(220)
Data depozit
1998.07.10
1999.03.12
1999.10.25
1999.11.09
1999.12.30
2000.06.16
1999.05.07
2000.01.20
2000.02.11
1998.09.08
2000.01.20
2000.02.04
2000.02.08
2000.03.07
1997.02.07
1999.11.12
1999.11.12
2000.03.24

Data respingerii

Nr. BOPI

2000.12.01
2001.01.15
2001.01.15
2001.01.15
2001.01.17
2000.12.26
2001.02.21
2001.01.29
2001.02.22
2001.03.01
2001.02.23
2001.02.23
2001.02.21
2001.02.28
2001.04.12
2000.10.20
2001.04.25
2001.02.28

5/2000
6/1999
8/2000
-
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor radiate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, data radierii
cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcilor
Nr. crt.

92

(210)

(220)

Data radierii

Nr. BOPI

Nr. depozit

Data depozit

1

007197

1997.09.03

2001.01.10

10/1998

2

007219

1997.10.15

2001.01.11

10/1998

3

007382

1997.12.24

2001.01.10

4/1999

4

007384

1997.12.19

2001.01.11

1/1999

5

007396

1997.12.22

2001.01.11

11/1998

6

007432

1998.01.06

2001.01.10

7/1999

7

007760

1998.04.24

2001.01.10

2/1999

8

007761

1998.04.24

2001.01.10

2/1999

9

007829

1998.05.26

2001.01.10

4/1999

10

007847

1998.05.26

2001.01.11

4/1999

11

007958

1998.07.02

2001.01.10

8/1999

12

008013

1998.07.15

2001.01.10

4/1999

13

008014

1998.07.15

2001.01.10

1/1999

14

007169

1997.07.07

2001.01.10

9/1998

15

007170

1997.07.07

2001.01.10

9.1998

16

007049

1997.09.03

2001.01.10

10/1998

17

007052

1997.09.01

2001.01.10

8/1998

18

007178

1997.08.04

2001.01.11

9/1998

19

007193

1997.09.03

2001.01.10

9/1998

20

007244

1997.10.21

2001.01.10

9.1998

21

007335

1997.11.21

2001.01.11

10/1998

22

007414

1997.12.25

2001.01.10

11/1998

23

007415

1997.12.25

2001.01.10

11/1998

24

007598

1998.03.03

2001.01.10

1/1999

25

007655

1998.03.19

2001.01.10

1/1999

26

007742

1998.04.16

2001.01.10

2/1999

27

007759

1998.04.24

2001.01.10

2/1999

28

007848

1998.05.28

2001.01.11

4/1999

29

008085

1998.08.17

2001.01.10

5/1999

30

008137

1998.09.04

2001.01.11

8/1999

31

005994

1996.12.10

2001.02.14

10/1997

32

004511

1995.04.20

2001.03.05

5/1997

33

010013

2001.02.02

2001.04.09

-

34

008943

1999.11.03

2001.02.15

-

35

008841

1999.08.12

2001.02.15

-

36

007991

1998.07.13

2001.02.15

-

37

006977

1997.08.14

2001.04.25

6/1998

38

006595

1997.04.24

2001.04.25

8/1997

39

006749

1997.06.25

2001.04.25

5/1998

40

005994

1996.12.10

2001.02.14

10/1997
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MG9A Lista brevetelor de invenţie decăzute
din drepturi prin neachitarea taxelor de publicare
a descrierii şi de eliberare a brevetului
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul brevetului,
codul tipului de document conform ST. 16 OMPI, clasele conform CIB, numărul depozitului, data
depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de acordare a brevetului
Nr.
crt.

Cod ST. 3
OMPI

(11)
Nr. brevet

(13) Cod
ST. 16 OMPI

(51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(43)(44)
Nr. BOPI

1
2

ES
ES

1115
1260

F1
B2

95-0227
95-0162

1994.12.28
1994.12.28

11/1998
6/1999

3
4
5

CH
GB
RU

1326
1402
1430

B2
F2
B1

H 04 M 17/00
H 04 M 15/00
H 04 M 15/38
B 60 R 21/16
G 7 F 19/0
A 61 K 31/045
A 61 K 31/075
A 61 K 31/11

94-0234
96-0345
98-0171

1994.07.12
1992.10.16
1996.02.01

9/1999
1/2000
3/2000

Anulări
Se anulează mărcile cu nr. 6516 “Natur Product”, verbală şi nr. 6517 “Natur Product”, combinată în
baza hotărârii din 2000.10.16 a Curţii de Apel, menţinută în vigoare prin decizia Colegiului civil al Curţii
Supreme de Justiţie din 2001.03.21.

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

1

Marcă

001572

1839

2/1995
8/1995

2*

Cereri de
înregistrare a
mărcilor

009172
2000.02.21
009524
2000.07.31

-

8/2000

-

-

Mărci

008985
1999.11.29
008986
1999.11.29
009118
2000.01.12
009119
2000.01.12
009120
2000.01.12

7565

11/2000

7566

11/2000

7627

12/2000

7628

12/2000

7629

12/2000

(210) 001577
(730) SEAGRAM
UNITED KINGDOM
LIMITED, GB
Drepturile asupra
cererilor de înregistrare
a mărcilor nr. 009172,
009524 şi mărcilor nr.
7565, 7566, 7627, 7628,
7629 se transmit parţial,
numai pentru clasa 34.
Numărul cererilor de
înregistrare a mărcilor şi
mărcilor pentru titularul
vechi (clasele
necesionate) va fi urmat
de litera A majusculă,
iar pentru titularul nou
(clasele cesionate) de
litera B majusculă.

Se va citi

(210) 001572
(730) ASTRA
AKTIEBOLAG, SE
Drepturile asupra cererilor
de înregistrare a mărcilor
nr. 009172, 009524 şi
mărcilor nr. 7565, 7566,
7627, 7628, 7629 se
transmit parţial, numai
pentru clasa 34. Numărul
cererilor de înregistrare a
mărcilor şi mărcilor pentru
titularul nou (clasele
cesionate) va fi urmat de
litera A majusculă.

Se referă la Contractul de cesiune parţială nr. 266 din 2001.03.15, publicat în BOPI nr. 5/2001.
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VIII
Contesta\
Contesta\ii examinate
la Comisia de Apel a AGEPI

Î

n acest compartiment sunt publicate date vizând rezultatele examinării contestaţiilor depuse la
Comisia de Apel a AGEPI.

Conform regulii 5.2 a Regulamentului privind Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia
Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova, orice decizie referitoare la protecţia obiectelor de
proprietate industrială poate fi contestată de către solicitanţi/titulari (nemijlocit sau prin reprezentanţii în
proprietate industrială) sau de către persoane terţe.

I

n this compartment there are published data providing the results of objections filed with the Appeal
Board of AGEPI.

According to the Rule 5.2 of the Appeal Board of State Agency on Industrial Property Protection of the
Republic of Moldova any decision referred to the protection of industrial property protection subjects
can be objected by the applicants/owners (direct or by the professional representatives) or by third
parties.
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Apel
a AGEPI în mai-iunie 2001
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data depozitului, solicitantul
sau titularul, denumirea titlului de protecţie, data şi obiectul contestaţiei, contestatarul,
data examinării contestaţiei, rezultatul soluţionării contestaţiei
Nr.
crt.

Nr. şi
data
depozitului

Solicitant /
Titular

Denumirea
titlului de
protecţie

Data
depunerii şi
obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei

Rezultatul
soluţionării
contestaţiei

1

2

3

4

6

7

8

1

008396
1999.02.01

CITICORP,
o corporaţie
din statul
Delaware, US

Marcă
figurativă

2000.11.22
Împotriva
refuzului de
înregistrare
a mărcii

CITICORP,
o corporaţie
din statul
Delaware,
US

2001.05.21

2

008437
1999.02.19

“NISTRUVIN”, MD

“NISTRU-VIN”
(marcă
combinată)

2001.02. 08
Împotriva
înregistrării
mărcii

3

665773
1996.11.13

BELLA/БЕЛЛА
(marcă verbală)

2000.11.28
Împotriva
înregistrării
mărcii

2001.05.21
Fabrica de
vinuri şi
coniacuri din
Tiraspol
“KVINT”, MD
2001.05.21
WELLA
AKTIENGESELL
SCHAFT, DE

Contestaţia a fost
satisfăcută,
decizia Direcţiei
Mărci şi Modele
Industriale din
2000.07.21 se
abrogă
Contestaţia a fost
respinsă integral,
marca se
înregistrează

Butelii
(modele
industriale)

2001.04.06
Împotriva
refuzului
parţial de
înregistrare
a modelului
industrial

KETEK
(marcă verbală)

2000.12.20
Împotriva
refuzului de
înregistrare
a mărcii

4

5

AKTSIONER
NO
DROUGESTVO
“AROMA”,
BG
f 2000 0097
GB & CO
S.R.L.,
2000.11.10
ÎNTREPRINDEREA
MIXTĂ
MOLDOBRITANICĂ,
MD
706092
Hoechst
Marion
1999.07.01
Roussel AG,
DE

5

Contestatarul

GB & CO
S.R.L.,
ÎNTREPRINDEREA
MIXTĂ
MOLDOBRITANICĂ,
MD
Hoechst
Marion
Roussel
AG, DE

Contestaţia a fost
respinsă integral,
marca se
înregistrează

2001.05.21

Contestaţia a fost
satisfăcută,
decizia Direcţiei
Mărci şi Modele
Industriale din
2001.03.06 se
abrogă

2001.05.21

Contestaţia a fost
satisfăcută,
decizia Direcţiei
Mărci şi Modele
Industriale din
2000.09.14 se
abrogă
Contestaţia a fost
satisfăcută,
decizia Direcţiei
Mărci şi Modele
Industriale din
2000.12.20 se
abrogă
Contestaţia a fost
respinsă integral,
decizia Direcţiei
Mărci şi Modele
Industriale din
2001.01.12 se
menţine în
vigoare.

6

684528
1998.01.22

DANDY A/S,
DK

V6 with
Carbamide...
(marcă
combinată)

2001.04.02
Împotriva
refuzului de
înregistrare
a mărcii

DANDY A/S,
DK

2001.05.21

7

706028
1999.02.18

INDUSTRIA
DE DISENO
TEXTIL S.A.
(INDITEX,
S.A.), ES

ZARA
(marcă verbală)

2001.04.18
Împotriva
refuzului de
înregistrare
a mărcii

INDUSTRIA
DE DISENO
TEXTIL S.A.
(INDITEX,
S.A.), ES

2001.05.21
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1

2

3

4

8

0246
1999.06.29

Întreprinderea
mixtă “West
Worldwide
Corp.” S.R.L.,
MD

Butelie
(model
industrial)

9

009229
2000.03.07

Întreprinderea
mixtă moldoromână
“Eurofarmaco”
S.A., MD

ANTACID
АНТАЦИД
(marcă verbală)

GHERŞCOVICI Boris,
MD

Piatră de
construcţie
(model
industrial)

2001.05.24
Împotriva
deciziei de
respingere a
cererii de
înregistrare
a modelului
industrial

GHERŞCOVICI Boris,
MD

2001.06.14

HAYAT
KIMYA
SANAYI A.Ş.,
TR

APA
(marcă verbală)

2000.08.30
Împotriva
înregistrării
mărcii

HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUFACTIEN,
DE

2001.06.29

10 f 2000 0052
2000.07.12

11

96

009041
1999.12.23

5

2001.03.28
Împotriva
înregistrării
modelului
industrial
2001.05.07
Împotriva
refuzului de
înregistrare
a mărcii

6

7

8

“OenoConsulting”
S.R.L., MD

2001.06.14

Contestatarul a
retras contestaţia

Întreprinderea 2001.06.14
mixtă moldoromână
“Eurofarmaco”
S.A., MD

Au fost respinse
revendicările
contestatarului,
decizia Direcţiei
Mărci şi Modele
Industriale din
2001.02. 28 se
menţine în
vigoare
Se resping
revendicările
contestatarului,
hotărârea Secţiei
Desene şi
Modele
Industriale se
menţine în
vigoare
Se resping
revendicările
contestatarului,
decizia Direcţiei
Mărci şi Modele
Industriale se
menţine în
vigoare
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IX
Monitor
n acest capitol sunt publicate acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului General al
AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

Î

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

I
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Comunicat
În scopul implementării prevederilor Legii nr. 65-

“4.5. Titularii mărcilor-proprietate a statului îşi

XV din 12 aprilie 2001 pentru completarea Legii

vor realiza drepturile asupra acestora în

nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile

conformitate cu actele legislative şi norma-

şi denumirile de origine a produselor şi în baza

tive în vigoare.

ordinului nr. 113 din 11 iulie 2001 emis de

4.6. Utilizarea mărcilor-proprietate a statului

Directorul General al AGEPI, se completează

se efectuează în bază de contract de licenţă,

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 588-XIII din

acordat de ministerele sau departamentele

22 septembrie 1995 privind mărcile şi denumirile

interesate conform Regulamentului cu privire

de origine a produselor după cum urmează:

la modul de folosire a mărcilor de produse şi

1.

După regula 3.4 se introduce regula 3.5:

servicii care sunt în proprietatea statului,

“3.5. Nu se admite înregistrarea ca marcă

elaborat de către Guvernul Republicii

sau elemente ale ei, în conformitate cu

Moldova”.

art. 7(5) din Lege, semnele folosite legal

2.

98

3.

După regula 21.7 se introduce regula 21.8:

până la 1 ianuarie 1992, de două sau mai

“21.8. Contractul de licenţă de folosire a

multe persoane juridice, inclusiv de

mărcilor-proprietate a statului poate fi reziliat

succesorii de drept ai acestora, pentru

de către ministerele şi departamentele

marcarea unor mărfuri de acelaşi tip

interesate, care au transmis drepturile de

(omogene, similare) conform listelor elabo-

folosire a lor, în conformitate cu

rate de către ministerele şi departamentele

Regulamentul cu privire la modul de folosire

de resort (mărcile-proprietate a statului)”.

a mărcilor de produse şi servicii care sunt în

După regula 4.4 se introduc regulile 4.5 şi

proprietatea statului, elaborat de către

4.6:

Guvernul Republicii Moldova”.
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X
Materiale de informare
din domeniul propriet=\ii
intelectuale
apitolul inserează texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este
parte, ale acordurilor regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme OMPI;
alte materiale de informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.

C

he Chapter inserts texts of the international conventions and treaties to which the Republic of
Moldova is party, of the regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO standards; other information materials in the field of intellectual property protection.

T
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Actul final cuprinzând rezultatele
negocierilor comerciale multilaterale
din Runda Uruguay
1. Reunindu-se pentru a încheia negocierile

4. Reprezentanţii convin că Acordul OMC va

comerciale multilaterale din Runda Uruguay,

fi deschis pentru acceptare în tot întregul său, prin

reprezentanţii guvernelor şi ai Comunităţilor

semnare sau în alt mod, de către toţi participanţii,

Europene, membre ale Comitetului de Negocieri

conform articolului XIV din acordul respectiv.

Comerciale, convin ca Acordul privind constituirea

Acceptarea şi intrarea în vigoare a unui Acord

Organizaţiei Mondiale de Comerţ (denumit în

comercial plurilateral, cuprins în Anexa 4 a Acordului

prezentul Act Final “Acordul OMC”), Declaraţiile şi

OMC, vor fi supuse dispoziţiilor din acel acord

Deciziile ministeriale, precum şi Memorandumul de

comercial plurilateral.

acord privind angajamentele referitoare la serviciile

5. Înainte de acceptarea Acordului OMC,

financiare, cuprinse în Anexă, conţin rezultatele

participanţii care nu sunt părţi contractante la

negocierilor lor şi fac parte integrantă din prezentul

Acordul General pentru Tarife Vamale şi Comerţ

Act Final.

trebuie mai întâi să fi finalizat negocierile în vederea

2. Semnând prezentul Act Final, repre-

aderării lor la Acordul General şi să fi devenit părţi

zentanţii convin:

contractante la acest acord. Pentru participanţii care

a)

să supună spre examinare, autorităţilor lor

nu sunt părţi contractante ale Acordului General la

competente, după cum vor considera de

data Actului Final, Listele nu sunt definitive şi vor fi

cuviinţă, Acordul OMC, în vederea obţinerii

stabilite ulterior conform aderării lor la Acordul Gen-

aprobării Acordului conform procedurilor lor; şi

eral şi acceptării Acordului OMC.

b)

să adopte Declaraţiile şi Deciziile ministeriale.

6. Prezentul Act Final şi textele cuprinse în

3. Reprezentanţii convin că este de dorit ca

anexă vor fi depozitate la Directorul General al

Acordul OMC să fie acceptat de către toţi participanţii
la negocierile comerciale multilaterale din Runda
Uruguay (denumiţi în prezentul Act Final
“participanţi”) astfel încât acesta să intre în vigoare

PĂRŢILOR CONTRACTANTE ale Acordului General pentru Tarife Vamale şi Comerţ, care va remite
în cel mai scurt timp posibil, câte o copie certificată
conformă fiecărui participant.

la 1 ianuarie 1995 sau cât mai curând posibil după
această dată. Cel mai târziu, la sfârşitul anului 1994,
Miniştrii se vor reuni, conform ultimului paragraf din
Declaraţia ministerială de la Punta del Este, pentru

ÎNCHEIAT LA MARRAKESH,
la cincisprezece aprilie una mie nouă sute
nouăzeci şi patru,

a decide asupra punerii în aplicare, în plan inter-

într-un singur exemplar, în limba engleză,

naţional, a rezultatelor, inclusiv asupra datei intrării

franceză şi spaniolă, cele trei texte fiind egal

lor în vigoare.

autentice.
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Acordul de la Marrakesh privind
constituirea Organizaţiei Mondiale
de Comerţ
Articolul I

Părţile la prezentul Acord,
Recunoscând că raporturile lor în domeniul
comercial şi economic trebuie să fie orientate spre
ridicarea nivelului de trai, realizarea folosirii integrale
a forţei de muncă şi a unui nivel ridicat şi în continuă
creştere a venitului real şi al creşterii efective şi spre

Instituirea Organizaţiei
Organizaţia Mondială de Comerţ (denumită în
continuare “OMC”) este constituită în baza prezentului
acord.

creşterea producţiei şi a comerţului cu bunuri şi servicii,

Articolul II

permiţând în acelaşi timp utilizarea optimă a resurselor

Aria de acţiune a OMC

mondiale în conformitate cu obiectivul de dezvoltare
durabilă, în vederea protejării şi prezervării mediului

1. OMC va servi drept cadru instituţional comun

înconjurător şi, totodată, a întăririi mijloacelor de

pentru desfăşurarea relaţiilor comerciale între Membrii

realizare a acesteia într-o manieră care să fie

săi în ceea ce priveşte aspectele legate de acordurile

compatibilă cu necesităţile şi preocupările respective
la diferite niveluri de dezvoltare economică,

Recunoscând pe de altă parte că este necesar
să se depună eforturi pozitive pentru ca ţările în curs
de dezvoltare şi, în special, cele mai puţin avansate
dintre acestea, să îşi asigure o parte din creşterea
comerţului internaţional care să corespundă
necesităţilor dezvoltării lor economice,

Doritoare să contribuie la realizarea acestor
obiective prin încheierea de acorduri vizând, pe bază

şi instrumentele juridice conexe înscrise în Anexele la
prezentul Acord.
2. Acordurile şi instrumentele juridice conexe
cuprinse în Anexele 1, 2 şi 3 (denumite în continuare
“Acorduri comerciale multilaterale”) fac parte integrantă
din prezentul acord şi sunt obligatorii pentru toţi
Membrii.
3. Acordurile şi instrumentele juridice conexe
cuprinse în Anexa 4 (denumite în continuare “Acorduri

de reciprocitate şi de avantaje reciproce, reducerea

comerciale plurilaterale”) fac, de asemenea, parte din

substanţială a taxelor vamale şi a altor obstacole în

prezentul Acord pentru Membrii care le-au acceptat şi

calea schimburilor comerciale, precum şi eliminarea

sunt obligatorii pentru aceşti Membri. Acordurile

discriminărilor în relaţiile comerciale internaţionale,

comerciale plurilaterale nu creează nici obligaţii şi nici

Hotărâte, în consecinţă, să pună în aplicare un

drepturi pentru Membrii care nu le-au acceptat.

sistem comercial multilateral integrat, mai viabil şi mai

4. Acordul General pentru Tarife Vamale şi

durabil, care să înglobeze Acordul General pentru

Comerţ 1994 astfel cum este cuprins în Anexa 1A (în

Tarife Vamale şi Comerţ, rezultatele eforturilor de

continuare denumit “GATT 1994”) este distinct din

liberalizare a comerţului întreprinse în trecut, precum

punct de vedere juridic de Acordul General pentru Tarife

şi toate rezultatele negocierilor comerciale multilaterale

Vamale şi Comerţ, datat 30 octombrie 1947, anexat la

din Runda Uruguay,

Actul Final adoptat la încheierea celei de a doua sesiuni

Determinate să prezerve principiile funda-

a Comisiei Pregătitoare a Conferinţei Naţiunilor Unite

mentale şi să favorizeze realizarea obiectivelor care

pentru Comerţ şi Utilizarea Forţei de Muncă, astfel cum

susţin acest sistem comercial multilateral,

acesta a fost rectificat, amendat sau modificat ulterior

Convin după cum urmează:

(denumit în continuare “GATT 1947”).
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Articolul III
Funcţiile OMC
1. OMC va facilita punerea în aplicare, administrarea şi funcţionarea prezentului Acord şi a
Acordurilor comerciale multilaterale şi va favoriza
realizarea obiectivelor acestora şi va servi, de asemenea, drept cadru pentru administrarea şi funcţionarea Acordurilor comerciale plurilaterale.
2. OMC va fi forumul pentru negocieri între
Membrii săi cu privire la relaţiile lor comerciale
multilaterale referitoare la probleme vizate în acordurile
cuprinse în Anexele la prezentul Acord. OMC va putea,
de asemenea, să servească drept forum pentru alte
negocieri între Membrii săi cu privire la relaţiile lor
comerciale multilaterale, precum şi drept cadru pentru
punerea în aplicare a rezultatelor acestor negocieri,
conform celor ce vor putea fi decise de către Conferinţa

2. Va fi constituit un Consiliu general compus din
reprezentanţii tuturor Membrilor care se va reuni după
cum va fi adecvat. În intervalul dintre reuniunile
Conferinţei ministeriale, funcţiile acesteia vor fi
exercitate de către Consiliul general. Consiliul general
va exercita şi funcţiile care îi sunt conferite prin
prezentul acord. El îşi va stabili propriile reguli de
procedură şi va aproba regulile de procedură ale
Comitetelor prevăzute la paragraful 7.
3. Consiliul general se va reuni pentru a se achita,
după cum va fi adecvat, de funcţiile Organului de reglementare a diferendelor prevăzut în Înţelegerea privind
reglementarea diferendelor. Organul de reglementare
a diferendelor va putea avea propriul său preşedinte
şi îşi va stabili regulile de procedură pe care le va
aprecia necesare pentru a se achita de aceste funcţii.
4. Consiliul general se va reuni, după cum va fi
adecvat, pentru a se achita de funcţiile Organului de

ministerială.
3. OMC va administra Înţelegerea privind regulile
şi procedurile de reglementare a diferendelor (denumită în continuare “Înţelegere privind reglementarea
diferendelor”) cuprinsă în Anexa 2 la prezentul Acord.
4. OMC va administra Mecanismul de examinare
a politicilor comerciale (denumit în continuare “TPRM”)
prevăzut în Anexa 3 la prezentul Acord.
5. În scopul asigurării unei mai mari coerenţe în
elaborarea politicilor economice la nivel mondial, OMC
va coopera, după cum va fi adecvat, cu Fondul Monetar
Internaţional şi cu Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare şi instituţiile sale afiliate.

Articolul IV
Structura OMC

examinare a politicilor comerciale prevăzut în TPRM.
Organul de examinare a politicilor comerciale va putea
avea propriul său Preşedinte şi îşi va stabili propriile
reguli de procedură pe care le va considera necesare
pentru a se achita de aceste funcţii.
5. Va fi constituit un Consiliu pentru comerţul cu
bunuri, un Consiliu pentru comerţul cu servicii şi un
Consiliu pentru aspectele comerciale legate de
drepturile de proprietate intelectuală (în continuare
denumit “Consiliul pentru TRIPS”), care vor acţiona sub
îndrumarea generală a Consiliului General. Consiliul
pentru comerţul cu bunuri va superviza funcţionarea
Acordurilor comerciale multilaterale cuprinse în Anexa
1A. Consiliul pentru comerţul cu servicii va superviza
funcţionarea Acordului General pentru Comerţul cu
Servicii (în continuare denumit “GATS”). Consiliul

1. Va fi constituită o Conferinţă ministerială

pentru TRIPS va superviza funcţionarea Acordului

compusă din reprezentanţii tuturor Membrilor, care se

privind aspecte comerciale legate de drepturile de

va reuni cel puţin o dată la doi ani. Conferinţa

proprietate intelectuală (în continuare “Acordul privind

ministerială va exercita funcţiile OMC şi va lua măsurile

TRIPS”). Aceste Consilii vor exercita funcţiile care le

necesare în acest scop. Conferinţa ministerială va fi

sunt atribuite prin acordurile respective, precum şi de

abilitată să ia decizii cu privire la toate aspectele ţinând

către Consiliul general. Ele îşi vor stabili reguli proprii

de orice Acord comercial multilateral, dacă un Membru

de procedură sub rezerva aprobării lor de către

solicită aceasta, conform prevederilor specifice

Consiliul general. Reprezentanţii tuturor Membrilor vor

referitoare la luarea deciziilor, care sunt enunţate în

putea participa la aceste Consilii. Aceste Consilii se vor

prezentul Acord şi în Acordul comercial multilateral

reuni după cum va fi necesar pentru a se achita de

respectiv.

funcţiile lor.
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6. Consiliul pentru comerţul cu bunuri, Consiliul

2. Conferinţa ministerială va numi Directorul gen-

pentru comerţul cu servicii şi Consiliul pentru TRIPS vor

eral şi va adopta reguli referitoare la puterile, atribuţiile,

constitui propriile lor organe subsidiare după necesităţi.

condiţiile de lucru şi durata mandatului Directorului

Aceste organe subsidiare îşi vor stabili reguli proprii de

general.

procedură sub rezerva aprobării lor de către Consiliul
respectiv.

3. Directorul general va numi membrii personalului Secretariatului şi va stabili atribuţiile şi condiţiile

7. Conferinţa ministerială va constitui un Comitet
pentru comerţ şi dezvoltare, un Comitet pentru restricţii

lor de angajare conform regulilor adoptate de către
Conferinţa ministerială.

aplicate pentru motive de balanţă de plăţi şi un Comitet

4. Funcţiile Directorului general şi ale perso-

pentru buget, finanţe şi administraţie, care vor exercita

nalului Secretariatului vor avea un caracter exclusiv

funcţiile care le sunt atribuite de prezentul acord,

internaţional. În îndeplinirea sarcinilor lor, Directorul

precum şi prin Acordurile comerciale multilaterale, ca

general şi personalul Secretariatului nici nu vor solicita

şi orice alte funcţii suplimentare care le vor fi atribuite

şi nici nu vor accepta instrucţiuni din partea nici unui

de către Consiliul general şi va putea constitui comitete

guvern sau autorităţi exterioare OMC. Ei se vor abţine

suplimentare cărora le va conferi funcţiile pe care le va

de la orice act incompatibil cu situaţia lor de funcţionari

considera adecvate. În cadrul funcţiilor sale, Comitetul

internaţionali. Membrii OMC vor respecta caracterul

pentru comerţ şi dezvoltare va examina periodic

internaţional al funcţiilor Directorului general şi ale

dispoziţiile speciale ale Acordurilor comerciale

personalului Secretariatului şi nu vor încerca să-i

multilaterale în favoarea ţărilor cel mai puţin avansate

influenţeze pe aceştia în îndeplinirea sarcinilor lor.

Membre şi va raporta Consiliului general pentru ca

Articolul VII

acesta să ia măsurile adecvate. Reprezentanţii tuturor
Membrilor vor putea participa la aceste Comitete.

Buget şi contribuţii

8. Organele prevăzute în Acordurile comerciale
plurilaterale vor exercita funcţiile care le sunt atribuite
în virtutea acestor acorduri şi vor acţiona în cadrul
instituţional al OMC. Ele vor informa regulat Consiliul
general asupra activităţilor lor.

Articolul V
Relaţii cu alte organizaţii

1. Directorul general va prezenta Comitetului
pentru buget, finanţe şi administraţie proiectul de buget
şi raportul financiar anual al OMC. Comitetul pentru
buget, finanţe şi administraţie va examina proiectul de
buget şi raportul financiar anual prezentat de către
Directorul general şi va face recomandări cu privire la
acestea Consiliului general. Proiectul de buget anual
va fi supus aprobării Consiliului general.

1. Consiliul general va încheia aranjamente

2. Comitetul pentru buget, finanţe şi administraţie

adecvate pentru a asigura o cooperare eficientă cu

va propune Consiliului general un regulament financiar

celelalte organizaţii interguvernamentale care au funcţii

care va include dispoziţii referitoare la:

conexe cu cele ale OMC.

a)

2. Consiliul general va putea încheia aranjamente corespunzătoare pentru consultare şi cooperare

baremul contribuţiilor prin care se repartizează
cheltuielile OMC între Membrii săi,

b)

măsurile ce trebuie luate în ceea ce priveşte

cu organizaţiile neguvernamentale care se ocupă de

Membrii care au arierate cu privire la contribuţiile

aspecte conexe celor pe care le gestionează OMC.

lor.

Articolul VI
Secretariat

Regulamentul financiar va fi bazat, în măsura în
care va fi realizabil, pe regulile şi practicile GATT 1947.
3. Consiliul general va adopta regulamentul

1. Se va constitui un Secretariat al OMC (în

financiar şi proiectul de buget anual cu o majoritate de

continuare denumit “Secretariatul”) condus de un Di-

două treimi cuprinzând mai mult de jumătate a

rector general.

Membrilor OMC.
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4. Fiecare Membru va vărsa la OMC, în cel mai

de vot, ele vor dispune de un număr de voturi egal cu

scurt timp, contribuţia corespunzătoare părţii sale din

cel al numărului statelor lor membre2 care sunt Membrii

cheltuielile OMC, conform regulamentului financiar

OMC. Deciziile Conferinţei ministeriale şi ale Consiliului

adoptat de către Consiliul general.

general vor fi luate prin majoritatea voturilor exprimate,
cu condiţia ca prezentul Acord sau Acordul comercial

Articolul VIII

multilateral respectiv nu dispun în alt mod3.
2. Conferinţa ministerială şi Consiliul general vor

Statutul OMC
1. OMC va avea personalitate juridică şi fiecare
dintre Membrii săi îi va conferi capacitatea juridică
necesară pentru exercitarea funcţiilor sale.
2. Fiecare Membru va conferi OMC privilegiile şi
imunităţile necesare pentru exercitarea funcţiilor sale.

avea puterea exclusivă de a adopta interpretări ale
prezentului acord şi ale Acordurilor comerciale multilaterale. În cazul interpretării unui Acord comercial multilateral cuprins în Anexa 1, ele îşi vor exercita autoritatea
pe baza unei recomandări a Consiliului care supervizează funcţionarea acordului respectiv. Decizia de

3. Funcţionarilor OMC şi reprezentanţilor Mem-

adoptare a unei interpretări va fi luată cu o majoritate de

brilor li se vor acorda de către fiecare din Membri privi-

trei pătrimi din Membri. Prezentul paragraf nu va fi utilizat

legiile şi imunităţile care le vor fi necesare pentru exerci-

într-o manieră care să fie susceptibilă să erodeze

tarea total independentă a funcţiilor lor în raport cu OMC.

dispoziţiile Articolului X referitor la amendamente.

4. Privilegiile şi imunităţile, care vor fi acordate de

3. În circumstanţe excepţionale Conferinţa

un Membru OMC funcţionarilor săi şi reprezentanţilor

ministerială va putea decide să acorde unui Membru o

Membrilor săi, vor fi analoge privilegiilor şi imunităţilor

derogare de la una din obligaţiile care îl sunt impuse

înscrise în Convenţia privind privilegiile şi imunităţile

prin prezentul acord sau prin unul dintre Acordurile

instituţiilor specializate, aprobată de Adunarea

comerciale multilaterale, cu condiţia ca o astfel de

Generală a Naţiunilor Unite la 21 noiembrie 1947.

decizie să fie luată de către trei pătrimi4 din Membri,

5. OMC va putea încheia un acord de sediu.

dacă nu se prevede altfel în acest paragraf.
a)

Articolul IX

O cerere de derogare referitoare la prezentul
acord va fi prezentată Conferinţei ministeriale
pentru examinare conform practicii de luare a

Luarea deciziilor

deciziilor prin consens. Conferinţa ministerială va

1. OMC va păstra practica de luare prin consens

stabili un termen pentru examinarea cererii care

urmată în virtutea GATT 1947 1. Cu excepţia unor

nu va depăşi 90 de zile. Dacă nu se întruneşte

dispoziţii contrare, în cazul în care nu va fi posibil să

consensul în cadrul acestui termen, orice decizie

se ajungă la o decizie prin consens, decizia cu privire

de acordare a unei derogări va fi luată de către

la problema examinată va fi luată prin vot. La reuniunile

trei pătrimi din Membri.

Conferinţei ministeriale şi ale Consiliului general,

b)

O cerere de derogare referitoare la Acordurile

fiecare Membru OMC va dispune de un vot. În cazurile

comerciale multilaterale cuprinse în Anexele 1A,

în care Comunităţile Europene vor exercita dreptul lor

1B sau 1C şi Anexele acestora va fi prezentată

1

Organul respectiv va fi considerat a fi luat o decizie prin consens asupra unei probleme cu care a fost sesizat dacă
nici un Membru prezent la reuniunea în cursul căreia decizia luată nu se opune oficial la decizia propusă.

2

Numărul voturilor Comunităţilor Europene şi al statelor lor membre nu va depăşi în nici un caz numărul statelor membre
ale Comunităţilor Europene.

3

Deciziile Consiliului general atunci când acesta se reuneşte ca Organ de reglementare a diferendelor nu vor fi luate
decât conform dispoziţiilor paragrafului 4 al Articolului 2 din Înţelegerea privind reglementarea diferendelor.

4

O decizie de acordare a unei derogări referitoare la orice obligaţii supusă unei perioade de tranziţie sau unei perioade
de punere în aplicare treptată pe care Membrul solicitant nu a pus-o în practică până la sfârşitul perioadei respective
este luată numai prin consens.
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mai întâi Consiliului pentru comerţul cu bunuri,

dispoziţiile paragrafelor 2, 5 sau 6 să nu fie aplicabile,

Consiliului pentru comerţul cu servicii sau

această decizie va preciza dacă dispoziţiile para-

Consiliului TRIPS, dup ă caz, pentru

grafelor 3 sau 4 se vor aplica. Dacă există consens,

examinare într-un termen care nu va depăşi

Conferinţa ministerială va prezenta imediat Membrilor,

90 de zile. La sfârşitul acestui termen. Consiliul sesizat va prezenta un raport Conferinţei
ministeriale.

spre acceptare, amendamentul propus. Dacă nu există
consens la o reuniune a Conferinţei ministeriale pe
parcursul perioadei stabilite, Conferinţa ministerială va

4. O decizie luată de către Conferinţa ministerială

decide, cu o majoritate de două treimi din Membri, să

în vederea acordării unei derogări va indica

prezinte sau să nu prezinte Membrilor, spre acceptare,

circumstanţele excepţionale care justifică decizia,

amendamentul propus. Sub rezerva dispoziţiilor

modalităţile şi condiţiile, care reglementează aplicarea

paragrafelor 2, 5 şi 6, dispoziţiile paragrafului 3 vor fi

derogării şi data la care aceasta expiră. Orice derogare,

aplicabile amendamentului propus, cu excepţia cazului

acordată pentru o perioadă mai mare de un an, va fi

în care Conferinţa ministerială decide, cu o majoritate

reexaminată de către Conferinţa ministerială cel mai

de trei pătrimi din Membri, ca dispoziţiile paragrafului

târziu la un an după ce ea a fost acordată şi în

4 să fie aplicate.

continuare în fiecare an până când aceasta încetează.
La fiecare examinare, Conferinţa ministerială va
determina, dacă circumstanţele excepţionale, care au
justificat derogarea se menţin şi dacă modalităţile şi
condiţiile care însoţesc derogarea au fost respectate.
Pe baza examinării anuale, Conferinţa ministerială va
putea prelungi, modifica sau abroga derogarea.
5. Deciziile în baza unui Acord comercial
plurilateral, inclusiv orice decizii referitoare la
interpretări şi derogări, vor fi guvernate prin dispoziţiile
acordului respectiv.

2. Amendamentele la dispoziţiile prezentului
Articol şi la dispoziţiile Articolelor enumerate mai jos nu
vor intra în vigoare decât dacă ele vor fi fost acceptate
de către toţi Membrii:
Articolul IX al prezentului Acord
Articolele I şi II ale GATT 1994.
Articolul II:1 al GATS
Articolul 4 al Acordului privind TRIPS.
3. Amendamentele la dispoziţiile prezentului
Acord sau la Acordurile comerciale multilaterale

Articolul X
Amendamente

cuprinse în Anexele 1A şi 1C, altele decât cele care
sunt enumerate la paragrafele 2 şi 6, de natură să
modifice drepturile şi obligaţiile Membrilor, vor intra în

1. Orice Membru al OMC va putea lua iniţiativa

vigoare cu privire la Membrii care le vor fi acceptat,

unei propuneri de amendamente la dispoziţiile

imediat ce ele vor fi fost acceptate de către două treimi

prezentului acord sau ale Acordurilor comerciale

din Membri, ca un amendament care a devenit efectiv

multilaterale cuprinse în Anexa 1 prezentând

în virtutea prezentului paragraf este de o asemenea

respectiva propunere Conferinţei ministeriale. Consiliile

natură încât toţi Membrii care nu-l acceptă într-un

enumerate în paragraful 5 al Articolului IV vor putea,

termen fixat de către Conferinţa ministerială în fiecare

de asemenea, să prezinte Conferinţei ministeriale

caz în parte să se retragă din OMC sau să continue să

propuneri de amendamente la dispoziţiile Acordurilor

fie Membri ai acesteia cu consimţământul Conferinţei

comerciale multilaterale respective cuprinse în Anexa

ministeriale.

1, cărora ele le supervizează funcţionarea. Cu excepţia

4. Amendamentele la dispoziţiile prezentului

cazului, în care Conferinţa ministerială decide asupra

Acord sau la Acordurile comerciale multilaterale

unei perioade mai lungi, pentru o perioadă de 90 de zile

cuprinse în Anexele 1A şi 1C, altele decât cele care

după ce propunerea a fost prezentată oficial Conferinţei

sunt enumerate la paragrafele 2 şi 6, de o natură care

ministeriale, orice decizie a Conferinţei ministeriale de

nu modifică drepturile şi obligaţiile Membrilor vor avea

a prezenta Membrilor, spre acceptare, amendamentul

efect imediat ce acestea vor fi fost acceptate de către

propus va fi luată prin consens. Cu condiţia ca

două treimi din Membri.
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5. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 2 de mai

prin consens să adauge acest acord în Anexa 4.

sus, amendamentele la Părţile I, a II-a şi a III-a ale

Conferinţa ministerială, la cererea Membrilor părţi la un

GATS şi la anexele respective vor intra în vigoare cu

Acord comercial plurilateral, va putea decide să excludă

privire la Membrii care le vor fi acceptat imediat ce

acordul respectiv din Anexa 4.

acestea vor fi fost acceptate de către două treimi din

10. Amendamentele la un Acord comercial

Membri şi, ulterior, cu privire la fiecare Membru, imediat

plurilateral vor fi guvernate de dispoziţiile respectivului

ce acesta le va fi acceptat. Conferinţa ministerială va

Acord.

putea decide, cu o majoritate de trei pătrimi din Membri,
că un amendament care va fi intrat în vigoare în virtutea

Articolul XI

dispoziţiei precedente este de o asemenea natură încât

Membri originari

orice Membru care nu-l va fi acceptat într-un termen
fixat de Conferinţa ministerială în fiecare caz în parte

1. Părţile contractante la GATT 1947 la data

poate să se retragă din OMC sau să continue să fie

intrării în vigoare a prezentului Acord şi Comunităţile

Membru al acesteia cu consimţământul Conferinţei

Europene, care acceptă prezentul Acord şi Acordurile

ministeriale. Amendamentele la Părţile a IV-a, a V-a şi

comerciale multilaterale şi pentru care listele de

a VI-a ale GATS şi la anexele respective vor intra în

concesii şi angajamente sunt fixate la GATT 1994,

vigoare faţă de toţi Membrii, imediat ce acestea vor fi

precum şi pentru care listele de angajamente specifice

fost acceptate de către două treimi din Membri.

sunt anexate la GATT vor deveni Membri originari ai

6. Indiferent de celelalte dispoziţii ale prezentului

OMC.

Articol, amendamentele la Acordul privind TRIPS care

2. Ţările cel mai puţin avansate recunoscute ca

răspund cerinţelor paragrafului 2 al Articolului 71 din

atare de către Naţiunile Unite nu vor fi ţinute să-şi

Acordul respectiv, vor putea fi adoptate de Conferinţa

asume angajamente şi să facă concesii decât într-o

ministerială fără altă procedură de acceptare formală.

măsură compatibilă cu necesităţile de dezvoltare,

7. Orice Membru care va accepta un amen-

financiare şi comerciale ale fiecăreia dintre ele sau cu

dament la prezentul acord sau la un Acord comercial

capacităţile lor administrative şi instituţionale.

multilateral cuprins în Anexa 1 va depune un instrument
de acceptare la Directorul general al OMC în termenul
fixat de Conferinţa ministerială pentru acceptare.
8. Orice Membru al OMC va putea iniţia o
propunere de amendament al dispoziţiilor Acordurilor
comerciale multilaterale cuprinse în Anexele 2 şi 3
prezentând respectiva propunere Conferinţei
ministeriale. Decizia de aprobare a amendamentelor
la Acordul comercial multilateral cuprins în Anexa 2 va
fi luată numai prin consens, iar amendamentele respective vor intra în vigoare cu privire la toţi Membrii

Articolul XII
Aderare
1. Orice stat sau teritoriu vamal distinct, având
deplină autonomie în desfăşurarea relaţiilor sale
comerciale externe şi pentru alte aspecte cuprinse în
prezentul Acord şi în Acordurile comerciale
multilaterale, va putea adera la prezentul Acord în
condiţii, ce se vor conveni între acesta şi OMC. Această
aderare va fi valabilă pentru prezentul Acord şi pentru

imediat ce vor fi fost aprobate de către Conferinţa

Acordurile comerciale multilaterale, care-i sunt anexate.

ministerială. Deciziile de aprobare a amendamentelor

2. Deciziile referitoare la aderare vor fi luate de

la Acordul comercial multilateral cuprins în Anexa 3 vor

Conferinţa ministerială. Conferinţa ministerială va

intra în vigoare cu privire la toţi Membrii imediat ce

aproba acordul privind modalităţile de aderare cu o

Conferinţa ministerială le va fi aprobat.

majoritate de două treimi din Membrii OMC.

9. Conferinţa ministerială, la cererea Membrilor
părţi la un acord comercial, va putea decide exclusiv
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Articolul XIII
Neaplicarea Acordurilor comerciale
multilaterale între Membri
1. Prezentul Acord şi Acordurile comerciale
multilaterale, cuprinse în Anexele 1 şi 2, nu se vor aplica

doi ani de la această dată, dacă Miniştrii nu decid altfel.
O acceptare, care are loc după intrarea în vigoare a
prezentului Acord, va intra în vigoare în a 30-a zi care
urmează datei acestei acceptări.
2. Un Membru, care va accepta prezentul Acord

între un Membru şi oricare alt Membru, dacă unul dintre

după intrarea sa în vigoare, va pune în aplicare

cei doi, la momentul la care devine Membru, nu

concesiile şi obligaţiile, prevăzute în Acordurile

consimte la această aplicare.

comerciale multilaterale, care trebuie puse în aplicare

2. Paragraful 1 nu va putea fi invocat între
Membrii originari ai OMC, care erau părţi contractante
la GATT 1947, decât în cazul, în care Articolul XXXV

într-o perioadă, începând cu intrarea în vigoare a
prezentului Acord, ca şi cum el ar fi acceptat prezentul
Acord la data intrării sale în vigoare.

al acordului respectiv fusese invocat anterior şi era în

3. Până la intrarea în vigoare a prezentului Acord,

vigoare între aceste părţi contractante la momentul

textul prezentului Acord şi al Acordurilor comerciale

intrării în vigoare pentru ele a prezentului Acord.

multilaterale va fi depozitat la Directorul general al

3. Paragraful 1 nu se va aplica între un Membru
şi un alt Membru, care a aderat în baza Articolului XII,
decât dacă Membrul, care nu consimte la aplicare, a
notificat aceasta Conferinţei ministeriale înainte ca
aceasta să fi aprobat acordul privind modalităţile de

PĂRŢILOR CONTRACTANTE ale GATT 1947.
Directorul general va remite în cel mai scurt timp
fiecărui guvern şi Comunităţilor Europene, care au
acceptat prezentul Acord, câte o copie certificată a
prezentului Acord şi Acordurilor comerciale multilaterale, precum şi câte o notificare a fiecărei acceptări.

aderare.
4. La cererea unui Membru, Conferinţa ministerială va putea examina funcţionarea prezentului
Articol în cazuri particulare şi va putea face recomandările necesare.
5. Neaplicarea unui Acord comercial plurilateral
între părţi la acordul respectiv va fi guvernată de
dispoziţiile acelui acord.

Articolul XIV

Prezentul Acord şi Acordurile Comerciale multilaterale,
precum şi orice amendamente care le vor fi fost aduse,
vor fi, la intrarea în vigoare a prezentului Acord,
depozitate la Directorul general al OMC.
4. Acceptarea şi intrarea în vigoare a unui Acord
comercial plurilateral vor fi guvernate de către
dispoziţiile acelui acord. Acordurile de acest tip vor fi
depozitate la Directorul general al PĂRŢILOR
CONTRACTANTE la GATT 1947. La intrarea în vigoare
a prezentului Acord, aceste acorduri vor fi depozitate

Acceptare, intrare în vigoare şi depozitare

la Directorul general al OMC.

1. Prezentul Acord va fi deschis spre acceptare,

Articolul XV

prin semnătură sau în alt mod, de către părţile
contractante la GATT 1947 şi Comunităţile Europene,

Retragere

care sunt admise să devină membre originare ale OMC
conform Articolului XI al prezentului Acord. Această
acceptare va fi valabilă pentru prezentul Acord şi pentru
Acordurile comerciale multilaterale, care îi sunt anexate
acestuia. Prezentul Acord şi Acordurile comerciale
multilaterale, care-i sunt anexate acestuia, vor intra în

1. Orice Membru se poate retrage din prezentul
Acord. Această retragere se va aplica atât cu privire la
prezentul Acord, cât şi la Acordurile comerciale
multilaterale şi va intra în vigoare la expirarea unui
termen de şase luni, calculat de la data, la care

vigoare la data fixată de Miniştri conform paragrafului

Directorul general al OMC va fi primit notificare scrisă

3 al Actului Final, cuprinzând rezultatele negocierilor

despre aceasta.

comerciale multilaterale ale Rundei Uruguay şi vor
rămâne deschise spre acceptare pentru o perioadă de

2. Retragerea dintr-un Acord comercial plurilateral va fi guvernată de dispoziţiile acelui acord.
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Articolul XVI
Dispoziţii diverse
1. Cu excepţia dispoziţiilor contrare din prezentul
Acord sau din Acordurile comerciale multilaterale, OMC
se va ghida după deciziile, procedurile şi practicile
obişnuite ale PĂRŢILOR CONTRACTANTE la GATT
1947 şi organelor constituite în cadrul GATT 1947.
2. În măsura în care va fi realizabil, Secretariatul
GATT 1947 va deveni Secretariatul OMC şi, până ce
Conferinţa ministerială va numi Directorul general conform paragrafului 2 al Articolului VI din prezentul Acord,
Directorul general al PĂRŢILOR CONTRACTANTE

fi formulate rezerve în ceea ce priveşte dispoziţiile
Acordurilor comerciale multilaterale decât în măsura
prevăzută în respectivele acorduri. Rezervele
referitoare la o dispoziţie a unui Acord comercial
plurilateral vor fi guvernate de către dispoziţiile acelui
acord.
6. Prezentul Acord va fi înregistrat conform
dispoziţiilor Articolului 102 din Carta Naţiunilor Unite.
ÎNCHEIAT la Marrakesh, la cincisprezece aprilie
una mie nouă sute nouăzeci şi patru, într-un singur
exemplar, în limbile engleză, franceză şi spaniolă, cele
trei texte fiind egal autentice.

ale GATT 1947 va exercita funcţiile Directorului general al OMC.

NOTE EXPLICATIVE:

3. În caz de conflict între o dispoziţie a prezentului

Termenul “ţară”, astfel cum este utilizat în

Acord şi o dispoziţie a unuia dintre Acordurile

prezentul Acord şi în Acordurile comerciale

comerciale multilaterale, dispoziţia prezentului Acord

multilaterale, trebuie interpretat ca incluzând orice

va prevala în măsura conflictului.

teritoriu vamal distinct Membru al OMC.

4. Fiecare Membru va asigura conformitatea

Cu privire la teritoriu vamal distinct Membru al

legilor, reglementărilor şi procedurilor administrative cu

OMC, în cazurile în care calificativul “naţional” va însoţi

obligaţiile sale astfel, cum acestea sunt enunţate în

o expresie utilizată în prezentul Acord şi în Acordurile

Acordurile cuprinse în anexe.

comerciale multilaterale, această expresie se va

5. Nu vor putea fi formulate rezerve în ceea ce
priveşte o dispoziţie a prezentului Acord. Nu vor putea
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Statele membre OMPI
pledează pentru reforma PCT
La 21-25 mai curent, la Geneva a avut loc

siguranţa că utilizatorii vor avea posibilitate în viitorul

Adunarea statelor membre ale OMPI. În cadrul

apropiat să beneficieze de un Sistem PCT

acesteia a fost pusă în discuţie problema simplificării

simplificat.

şi optimizării Sistemului PCT. Reprezentanţi din 112
ţări s-au pronunţat pentru elaborarea unei cereri
PCT unice. S-a optat pentru simplificarea şi
facilitarea procedurii de obţinere a brevetului pe cale

Comitetul a consimţit că reforma PCT trebuie să se
bazeze pe următoarele obiective:



PCT.
Datorită creşterii rapide a cererilor internaţionale

simplificarea Sistemului şi facilitarea
procedurilor:



reducerea costurilor pentru solicitanţi, luarea în

depuse, de la 1,7 mln. în 1990 la aproximativ 5,8

considerare a diferitelor necesităţi ale

mln. în 1998, Sistemul PCT a fost supus unor testări

solicitanţilor din ţările industrializate

dure în ceea ce priveşte eficienţa şi rapiditatea

şi cele în curs de dezvoltare, inclusiv ale

efectuării operaţiunilor.

întreprinderilor mici şi mijlocii şi
reprezentanţilor corporaţiilor;

Dificultăţile apărute, precum şi dorinţa minimizării
costurilor unui asemenea brevet au necesitat
desfăşurarea acestei Adunări.
Prima sesiune a Comitetului privind Reforma PCT a
fost onorată de 58 delegaţi din ţările contractante ale



asigurarea că autorităţile PCT pot menţine
calitatea serviciilor prestate;



evitarea dublării eforturilor depuse de PCT pe
de o parte şi oficiile regionale sau naţionale pe

PCT, 9 delegaţi din alte state, 5 de la organizaţii

de altă parte;

interguvernamentale şi 12 de la organizaţii
neguvernamentale.



menţinerea echilibrului dintre interesele
solicitantului, ale terţilor şi interesele statului;

În cuvântul de salut, dr. Kamil Idris, Director General
OMPI a menţionat că Adunarea are loc în scopul



extinderea programelor privind asistenţa

revizuirii Sistemului PCT în contextul dinamismului

tehnică acordată ţărilor în curs de dezvoltare,

sporit al obţinerii unui brevet pe cale PCT.

îndeosebi în domeniul tehnologiilor
informaţionale;

În acest context, dr. Kamil Idris s-a referit şi la
Tratatul PLT, precum şi la discuţiile frecvente ale



folosirea tuturor avantajelor tehnologiilor

Comitetului Permanent privind Dreptul Brevetelor

informaţionale şi de comunicare moderne,

referitoare la accelerarea armonizării la nivel

inclusiv crearea unui standard tehnic şi unui

internaţional a legilor privind brevetele.

software unice pentru depunerea cererilor PCT
pe cale electronică;

Directorul General al OMPI a subliniat realizările
obţinute în 2000, remarcând numărul sporit al



reforma PCT va fi coordonată cu acţiunile

cererilor depuse (91 000) şi numărul ţărilor părţi

privind armonizarea legislaţiilor întreprinse de

(care este de 112). De asemenea, şi-a exprimat

Comitetul Permanent privind Dreptul Brevetelor.
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Comitetul va dezbate la Adunarea PCT care va



avea loc în septembrie 2001:



de publicarea internaţională în format electronic şi transmiterea electronică a rezultatelor

conceptul şi principiile de funcţionare a

documentărilor şi examinărilor.

Sistemului;



coordonarea dintre documentarea
internaţională şi examinarea internaţională
preliminară şi timpul limită pentru intrarea în
faza naţională a cererilor;



simplificarea şi facilitarea procedurilor legate

PENTRU
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
CONTACTAŢI:

concordanţa cerinţelor vizavi de materialele
cererilor PCT şi celor prevăzute de Tratatul PLT;

tel.: 41223389551
e-mail: philip.thomas@wipo.int

OMPI INFORMEAZĂ CĂ
TRATATUL PRIVIND DREPTUL BREVETELOR (PLT), care a fost
adoptat la 1 iunie 2000 şi care a fost deschis pentru semnare până la 1 iunie 2001, a fost semnat
la 2 iunie, 2000 de următoarele state: Algeria, Austria, Belgia, Brazilia, Burundi, Croaţia, Cuba,
Republica Cehă, Republica Democrată Populară Coreea, Danemarca, Estonia, Gambia, Ghana,
Grecia, Haiti, Ungaria, Israel, Italia, Kenya, Kârgâstan, Letonia, Lituania, Liberia, Luxembourg,
Madagascar, Malawi, Nigeria, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, România, Sao Tomee şi
Principe, Slovenia, Spania, Sudan, Swaziland, Elveţia, Togo, Turcia, Uganda, Regatul Unit, Statele
Unite ale Americii, Zambia.
Monaco a semnat Tratatul PLT la 28 iunie 2000, Coasta de Fildeş la 20 iunie 2000, Franţa la 15
septembrie 2000, San Marino la 10 octombrie 2000, Burkina Faso la 11 mai 2001, Suedia la 17
mai 2001, Canada la 21 mai 2001, Germania la 29 mai 2001, Irlanda la 31 mai 2001, Olanda la 31
mai 2001, Organizaţia Europeană de Brevete la 17 mai 2001. În total 54 de semnatari, dintre care
53 de state şi o organizaţie interguvernamentală.
Oricare dintre statele menţionate şi OEB pot deveni părţi la Tratat prin depunerea instrumentelor
de ratificare.
Orice stat care nu a semnat, dar este parte la Convenţia de la Paris sau este membru al OMPI,
precum şi orice organizaţie internaţională care corespunde cerinţelor menţionate în Articolul 20 (2)
şi (3) al PLT (2000) pot deveni membre prin depunerea instrumentelor de aderare.
PLT (2000) va intra în vigoare la trei luni după depunerea de către zece state a instrumentelor de
aderare sau ratificare.
GUVERNUL REPUBLICII FILIPINE A DEPUS LA 17 MAI CURENT
instrumentele de aderare la Tratatul privind cooperarea în domeniul brevetelor (PCT).
Tratatul numit va intra în vigoare cu privire la Republica Filipină începând cu 17 august 2001.
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XI
Materiale de informare
[i documentare
din domeniul propriet=\
propriet=\ii industriale

C

apitolul inserează texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova
este parte, ale acordurilor regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme

OMPI; alte materiale de informare şi documentare în domeniul protecţiei proprietăţii industriale.

T

he Chapter inserts texts of the international conventions and treaties to which the Republic of

Moldova is party, of the regional and bilateral agreements; regulations, instructions,
classifications, the WIPO standards; other information and search materials in the field of industrial
property protection.
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Lista reprezentanţilor în proprietate industrială
Nr.
crt.
1

Nume,
prenume
2

Profil activitate

Denumirea
firmei

3

4

1

Alexandru
Babac

Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

Biroul
“BrevetMarcService”

2

Tatiana
Simanenkova

Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

“Invenţie-MDV”
S.A.

3

Galina
Jenicicovscaia

Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

Biroul
“BrevetMarcService”

4

Natalia
Skidan

Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

“Invenţie-MDV”
S.A.

5

Sofia
Sokolova

Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

“INTELS-MDV”
S.R.L.

6

Nicolae
Glazunov

Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

“TREI G” S.A.

7

Antonina
Malahova

-

8

Veaceslav
Golomazov

Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale
Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

9

Angela
Corcodel

10

Valentin
Focşa

11

Sergiu
Rozlovenco

Adresa pentru corespondenţă
5

Pentru poşta expres: str. Miron
Costin nr. 5, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
Pentru expedieri poştale: c/p 1709,
MD-2045, Chişinău, Republica
Moldova
e-mail: brevet@marc.mldnet.com
www.bmspatent.com
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024, Chişinău, Republica
Moldova
e-mail: invent@invent.mldnet.com
Pentru poşta expres: str. Miron
Costin nr. 5, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
Pentru expedieri poştale: c/p 1709,
MD-2045, Chişinău, Republica
Moldova
e-mail: brevet@marc.mldnet.com
www.bmspatent.com
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024, Chişinău, Republica
Moldova
e-mail: invent@invent.mldnet.com
Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37,
MD-2021, Chişinău, Republica
Moldova
e-mail: intelsmdv@com.renam.md
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1,
ap. 111, MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail: treig@treig.moldova.su
treig@mdl.net
Str. Mihail Sadoveanu nr. 4, bloc 1,
ap. 201, MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova

Telefon, fax
6

44-96-45
49-65-93
43-46-81
44-62-57
32-29-23

49-31-32
29-18-81

44-96-45
49-65-93
43-46-81
44-62-57
32-29-23

49-31-32
29-18-81

72-30-21
79-61-04

55-31-48
55-37-24

34-15-72

ECONOMSERVICE

Str. Mihai Eminescu nr. 28,
MD-2012, Chişinău, Republica
Moldova

24-54-48
22-33-10
24-73-11

Invenţii, soiuri de
plante, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

“FS PATENT”
S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134,
c/p 233, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail: freshsys@hotmail.com
www.patent.md

23-43-40
23-80-70

Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale
Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

-

Str. Tineretului nr. 14, c.
Maximovca, MD-6525, jud.
Chişinău, Republica Moldova

38-42-62
38-44-41
38-43-50

-

Str. Mitropolit Varlaam nr. 65,
ap. 106 A, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail: lilian@gardenie.mldnet.com

24-03-87
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3

4

5

Mărci, desene şi
modele
industriale
Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

Consult-Ius
S.R.L.

Str. Mihail Sadoveanu nr. 24,
bloc 1, of. 302, MD-2042, Chişinău,
Republica Moldova
Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37,
MD-2021, Chişinău, Republica
Moldova
e-mail: intelsmdv@com.renam. md
Pentru poşta expres: str. Miron
Costin nr. 5, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
Pentru expedieri poştale: c/p 1709,
MD-2045, Chişinău, Republica
Moldova
e-mail: brevet@marc.mldnet.com
www.bmspatent.com
Pentru poşta expres: str. Miron
Costin nr. 5, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
Pentru expedieri poştale: c/p 1709,
MD-2045, Chişinău, Republica
Moldova
e-mail: brevet@marc.mldnet.com
www.bmspatent.com
Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37,
MD-2021, Chişinău, Republica
Moldova
e-mail: intelsmdv@com.renam. md
Pentru poşta expres: str. Miron
Costin nr. 5, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
Pentru expedieri poştale: c/p 1709,
MD-2045, Chişinău, Republica
Moldova
e-mail: brevet@marc.mldnet.com
www.bmspatent.com
Bd. Ştefan cel Mare nr. 134,
c/p 233, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail: freshsys@hotmail.com
www.patent.md
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 80,
ap. 29, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
Str. Vlaicu Pârcălab nr. 15, ap. 29,
MD-2009, Chişinău, Republica
Moldova
Bd. Moscova nr. 2, ap. 142,
MD-2068, Chişinău, Republica
Moldova
e-mail: dumitru@hotmail.com
parasca@mail.md
Pentru poşta expres: str. Miron
Costin nr. 5, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
Pentru expedieri poştale: c/p 1709,
MD-2045, Chişinău, Republica
Moldova
e-mail: brevet@marc.mldnet.com
www.bmspatent.com

12

Iurie Grosu

13

Olga
Socolova

14

Natalia
Stratinscaia

Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

Biroul
“BrevetMarcService”

15

Alexandra
Rotari

Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

Biroul
“BrevetMarcService”

16

Valentina
Sâsoeva

“INTELS-MDV”
S.R.L.

17

Veaceslav
Solomon

Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale
Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

18

Emil
Mîndîcanu

Mărci, desene şi
modele
industriale

“FS PATENT”
S.R.L.

19

Petru
Munteanu

“Ambrozia”
S.R.L.

20

Vladimir
Vavreniuc

Mărci, desene şi
modele
industriale
Mărci, desene şi
modele
industriale

21

Dumitru
Parasca

Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

“InventaParasca” I.I.

22

Natalia
Coşeleva

Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

Biroul
“BrevetMarcService”
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“INTELS-MDV”
S.R.L.

Biroul
“BrevetMarcService”

”VILAD” S.R.L.

6

33-81-34

72-30-21
79-61-04

44-96-45
49-65-93
43-46-81
44-62-57
32-29-23

44-96-45
49-65-93
43-46-81
44-62-57
32-29-23

72-30-21
79-61-04
44-96-45
49-65-93
43-46-81
44-62-57
32-29-23

23-43-40
23-80-70

24-60-26

24-01-13

49-55-93
8-291-41203

44-96-45
49-65-93
43-46-81
44-62-57
32-29-23
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23

1

Pavel
Şcerban

Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

-

24

Victoria Bliuc

Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

25

Tatiana
Bodiul

26

Ludmila
Andrieş

Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale
Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

27

Evghenia
Corcimari

28

Ana Carev

29

Larisa
Glazunov

Mărci, desene şi
modele
industriale

“TREI G” S.A.

30

Leonid
Carimov

-

31

Victor Levinţa

32

Kiril Glazunov

Mărci, desene şi
modele
industriale
Mărci, desene şi
modele
industriale
Mărci, desene şi
modele
industriale

33

Maria
Vozianu

Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

-

34

Procop
Buruiană

Mărci, desene şi
modele
industriale

-

35

Mariana
Caftanat
Lidia Iudenici

Mărci, desene şi
modele industriale

-

Mărci, desene şi
modele
industriale

-

36

2

Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale
Mărci, desene şi
modele
industriale

5

6

Str. Suceava nr. 110, ap. 6,
MD-2051, Chişinău, Republica
Moldova

74-38-57
55-37-24

Institutul
Naţional al Viei
şi Vinului

Str. Alexandru cel Bun nr. 2, bloc 1,
ap. 71, MD-6800, Ialoveni,
Republica Moldova

-

Str. Mircea Eliade nr. 5, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

72-13-00
73-78-55
8-291-41-197
52-39-12
8-291-49-396
54-24-95

Biroul
“BrevetMarcService”

Pentru poşta expres: str. Miron
Costin nr. 5, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
Pentru expedieri poştale: c/p 1709,
MD-2045, Chişinău, Republica
Moldova
e-mail: brevet@marc.mldnet.com
www.bmspatent.com
Str. Alexandru cel Bun nr. 2, bloc 1,
ap. 66, Ialoveni, MD-6800,
Republica Moldova

44-96-45
49-65-93
43-46-81
44-62-57
32-29-23

Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1,
ap. 111, MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail: treig@treig.moldova.su
treig@mdl.net
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1,
ap. 111, MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail: treig@treig.moldova.su
treig@mdl.net
Str. Nicolae Costin nr. 33, MD-2050,
Chişinău, Republica Moldova

55-31-48
55-37-24

-

“TREI G” S.A.

GRAHAM &
LEVINTSA
“TREI G” S.A.

Str. Alexandru cel Bun nr. 89,
MD-2012, Chişinău, Republica
Moldova
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1,
ap. 111, MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail: treig@treig.moldova.su
treig@mdl.net
Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 78,
MD-2021, Chişinău, Republica
Moldova

Drumul Viilor nr. 40, ap.53,
MD-2021, Chisinău, Republica
Moldova
e-mail: pburuiana@hotmail.com
www.buruiana.com
Bd. Dacia nr. 44, bloc 5, ap. 12, MD2062, Chişinău, Republica Moldova
Str. Albişoara nr. 80, bloc 4,
ap. 152, MD-2005, Chisinău,
Republica Moldova

(37368)
22-978
54-40-84

55-31-48
55-37-24

75-38-57

24-40-76
24-40-63
55-31-48
55-37-24

72-35-35
24-34-08
24-17-48
24-17-82
24-55-91
72-31-52

77-32-28
29-06-09
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37

Ghelena
Jenicikovskaia

Mărci, desene şi
modele
industriale

Biroul
“BrevetMarcService

38

Veaceslav
Balan

Mărci, desene şi
modele
industriale

-

39

Roman
Staşcov

Mărci, desene şi
modele
industriale

-

40

Iurii
Gomeniuc

Mărci, desene şi
modele
industriale

-

41

Nicolae
Gorea

-

Str. Sciusev nr. 60, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

42

Ion Margine

Mărci, desene şi
modele
industriale
Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

-

43

Andrei Prida

Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

-

44

Veronica
Bajireanu

Invenţii, modele
de utilitate, mărci,
desene şi modele
industriale

-

Str. Lomonosov nr. 43, ap. 23,
MD-2028, Chişinău, Republica
Moldova
e-mail: nelu_margine@hotmail.com
Pentru expedieri poştale: c/p 127,
MD-2012, Chişinău, Republica
Moldova
e-mail: prida@mdl.net
Str. Alba-Iulia nr. 82, bloc 2, ap. 71,
MD-2071, Chişinău, Republica
Moldova
e-mail: vbajireanu@yahoo.com
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5

Pentru poşta expres: str. Miron
Costin nr. 5, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
Pentru expedieri poştale: c/p 1709,
MD-2045, Chişinău, Republica
Moldova
e-mail: brevet@marc.mldnet.com
www.bmspatent.com
Str. Sarmizegetusa nr. 37, bloc 1,
ap. 40, MD-2032, Chişinău,
Republica Moldova
e-mail: Salego@CNI.MD
Drumul Crucii nr. 97, bloc 1, ap. 6,
MD-2069, Chişinău, Republica
Moldova
Str. Albişoara nr. 16, bloc 2, ap. 3,
MD-2005, Chişinău, Republica
Moldova

6

44-96-45
49-65-93
43-46-81
44-62-57
32-29-23

52-33-30
79-52-22

71-70-20
8-294-84-248
32-44-86
24-16-46
8-291-89-382
22-37-77
22-03-04
72-20-26

74-88-74
74-29-53

8-291-64-370

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

Noi apariţii la Editura AGEPI
!

Legea nr. 461/1995 privind brevetele

!

de invenţie* (în limbile română, engleză
şi rusă)

!

Legea nr. 588/1995 privind mărcile şi
(în limbile română, engleză şi rusă)

!

Республике Молдова

!

denumirile de origine a produselor*

Legea nr. 991/1996 privind protecţia
desenelor şi modelelor industriale*

Legea nr. 915/1996 privind protecţia soiurilor

!

!

!

rusă)

!

Охрана промышленной собственности в
Республике Молдова

!

Catalogul “Salonul internaţional “Geneva2001” (în limbile engleză şi franceză)

!

Raport anual-2000

!

Cum se obţine un brevet de invenţie în
Republica Moldova

*

Regulament de aplicare a Legii topografiilor
circuitelor integrate (în limbile română şi

topografiilor circuitelor integrate (în limba
engleză)

Cum se înregistrează un desen / model
industrial în Republica Moldova

rusă)
Legea nr. 655/1999 privind protecţia

Как зарегистрировать товарный знак в
Республике Молдова

de plante* (în limbile română, engleză şi

!

Cum se înregistrează o marcă în Republica
Moldova

(în limbile română, engleză şi rusă)

!

Как получить патент на изобретение в

!

Le livre mondiale des inventions

!

“Lecturi AGEPI-2001”

Legile menţionate au fost modificate prin Legea nr. 1079-XIV din 23 iunie 2000.

Aceste şi alte publicaţii le puteţi citi şi procura la BIBLIOTECA AGEPI.
PROGRAM DE LUCRU:

9.00-16.30
tel. 44-02-55
interior 2-28
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ADMITEREA 2001
INSTITUTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
este o instituţie de învăţământ superior, specializată în pregătirea specialiştilor
cu studii universitare la specialitatea
MANAGEMENTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
PROGRAMA INTEGRALĂ DE INSTRUIRE

VIITORII ABSOLVEN|I VOR PUTEA ACTIVA

cuprinde 4 ani în baza şcolii medii, liceelor,
şcolilor profesionale polivalente
şi 3 sau 2 ani în baza studiilor superioare
şi superioare de scurtă durată.
Absolvenţilor Institutului li se acordă
calificarea

"
"
"
"

Manager în proprietate intelectuală.
Instruirea la Institut se efectuează în limba

română.

"
"

la ministere şi departamente;
la instituţii de cercetare-dezvoltare;
la centre inovaţionale şi de implementare;
la întreprinderi cu diverse forme de
proprietate;
în cadrul serviciilor de protecţie a proprietăţii
intelectuale;
la instituţii din domeniul dreptului de autor.

NU RATAŢI ŞANSA!

MANAGERUL
PROPRIETĂ|II INTELECTUALE:

VĂ INVITĂM

"

la Institutul de proprietate Intelectuală

conduce serviciul de protecţie a proprietăţii
intelectuale la întreprinderi cu diverse forme
de proprietate;

ADRESA NOASTRĂ:

"

elaborează şi implementează strategia
inovaţională la întreprinderi şi organizaţii;

str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,

"

aplică metode şi concepţii moderne în scopul
soluţionării problemelor
organizatorice,
de gestionare, economice şi juridice legate
de proprietatea intelectuală;

Republica Moldova

"

asigură protecţia juridică şi exploatarea
obiectelor de proprietate intelectuală.
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