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Cronica AGEPI
Republica Moldova – la  Adunãrile OMPI
În perioada 24 septembrie – 3 octombrie curent la
Geneva, Elveþia, s-au desfãºurat lucrãrile celei de-a
36-a runde de întruniri ale Adunãrilor OMPI, la care
a participat ºi delegaþia Republicii Moldova, din
componenþa cãreia au fãcut parte dl Eugen Staºcov,
Director General al AGEPI, ºi dl Ion Daniliuc, Prim-
Vicedirector General al AGEPI.

Participanþii au aprobat Programul ºi Bugetul OMPI
pentru anii 2002-2003, program ce va conþine
activitãþi speciale de lungã duratã ºi pentru Repu-
blica Moldova.

O atenþie deosebitã a fost acordatã problemelor cu
privire la reformarea PCT.

În unanimitate a fost susþinutã iniþiativa desfãºurãrii
consultaþiilor mondiale cu privire la problema
planului strategic de dezvoltare a sistemului
internaþional de brevetare, iniþiativã cunoscutã ca
“Agenda brevetarã a OMPI”.

De asemenea, au fost examinate aspecte ale
reformei juridico-organizaþionale a OMPI, alte
chestiuni importante.

“INFOINVENT” –  forul inteligenþei
În perioada 3–7 octombrie în incinta C.I.E.
“MOLDEXPO” s-a desfãºurat prestigioasa
manifestare expoziþionalã organizatã tradiþional de
AGEPI ºi “MOLDEXPO” – “INFOINVENT-2001”.

La actuala, a V-a ediþie a expoziþiei, au participat 29
de întreprinderi inovatoare, 29 de instituþii ºi 19
inventatori particulari care au prezentat aproximativ
350 de invenþii ºi proiecte  inovaþionale. Cele mai
valoroase dintre ele au beneficiat la “forul
inteligenþei”, dupã cum este denumitã expoziþia
“INFOINVENT”, de medalii de aur, argint ºi bronz
instituite de AGEPI ºi însoþite de premii bãneºti;
medalii de aur ale Organizaþiei Mondiale de
Proprietate Intelectualã (OMPI); Premiul Guvernului;
Premiul Parlamentului, menþiuni speciale oferite de
AGEPI conform nominalizãrilor tradiþionale.

(Detalii privind desfãºurarea Expoziþiei Internaþionale
Specializate “INFOINVENT-2001” -  în ultimele
pagini ale BOPI.)

Simpozionul AGEPI – OSIM
În perioada 2-3 octombrie la AGEPI s-a desfãºurat
Simpozionul bilateral anual AGEPI – OSIM.

La actuala ediþie a simpozionului specialiºtii celor
douã oficii au prezentat ample comunicãri ce þin de
soluþionarea unor probleme actuale ale protecþiei
invenþiilor prin brevet. Un rol deosebit a fost acordat
protecþiei invenþiilor care au ca obiect produsele
alimentare, procedurii de eliberare a brevetului de
invenþie în România ºi Republica Moldova,
sistemului internaþional de cooperare în domeniul
brevetelor, aspectelor juridice privind asigurarea
protecþiei invenþiilor, altor chestiuni de stringentã
actualitate în domeniu.

La seminar au participat dl Ion Daniliuc, Prim-
Vicedirector General al AGEPI, dl Ion Vasilescu,
Director Direcþie Brevete de Invenþie OSIM,
România, colaboratori ai ambelor instituþii.

ªedinþa Consiliului Administrativ
al OEAB
În perioada 15-19 octombrie 2001 la Moscova,
Federaþia Rusã, a avut loc ºedinþa a XI-a (a VIII-a
ordinarã) a Consiliului Administrativ al Organizaþiei
Eurasiatice de Brevete (OEAB) la care a participat dl
Ion Daniliuc, Prim-Vicedirector General al AGEPI în
calitate de adjunct al reprezentantului plenipotenþiar
al Republicii Moldova la OEAB.

Consiliul Administrativ al OEAB a luat cunoºtinþã de
raportul anual privind activitatea OEAB în 2000 ºi
aprobat proiectul bugetului pe anul 2002. Au fost
examinate de asemenea proiectele privind
modificãrile ºi completãrile la instrucþiunile OEAB, au
fost aleºi noul preºedinte al Consiliului Administrativ
ºi adjuncþii preºedintelui.

Cursuri de management
Reprezentanþii AGEPI - dna Maria Rojnevschi,
vicedirector general ºi dl Vasile Merean,
ºef Serviciu Resurse Umane, au participat la
cursurile de management în deplasare,
organizate la Chiºinãu de cãtre Centrul Japonez din
Moldova ºi Ucraina. Coorganizatori ai cursurilor cu
tema “Gestionarea problemelor legate de cadre ºi de
organizarea muncii” au fost Ministerul afacerilor
externe al Japoniei, Secretariatul Comitetului de
Susþinere ºi  SA “Tokio-Research-International”.

Ascultãtorii s-au familiarizat cu principiile
generale ce stau la baza organizãrii
activitãþii întreprinderilor conform modelului japonez
de management, care a asigurat prosperitatea
economicã a acestei þãri în perioada postbelicã.
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B uletinul Oficial de Proprietate Industrialã conþine informaþie  diversã. Capitole
speciale sunt destinate invenþiilor, soiurilor de plante, modelelor de utilitate,

mãrcilor, denumirilor de origine a produselor, desenelor ºi modelelor industriale.
Utilizatorii acestei informaþii vor putea urmãri regimul juridic al cererilor de solicitare a
protecþiei, al obiectelor de proprietate industrialã brevetate ºi înregistrate pe teritoriul
Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare ºi semestriale specializate. În
Buletin se publicã acte oficiale, regulamente, convenþii internaþionale, acorduri
bilaterale, norme ºi standarde în domeniu etc.

Buletinul oferã în condiþii avantajoase spaþiu pentru publicitate tuturor doritorilor în
vederea propagãrii obiectelor de proprietate industrialã, altor activitãþi.

Informa\ie general=Informa\ie general=Informa\ie general=Informa\ie general=Informa\ie general=

Buletinul Oficial de Proprietate Industrialã se poate procura la Agenþia de Stat pentru Protecþia
Proprietãþii Industriale, str.  Andrei Doga nr. 24, bloc 1, preþul unui exemplar este de 20 lei.
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Extras  din codurile normalizate ale Organizaþiei Mondiale de Proprietate Intelectualã - OMPI
referitoare la organizaþiile internaþionale ºi þãrile care elibereazã  sau înregistreazã titluri

de proprietate industrialã (lista este actualizatã de OMPI în 1999)

CF Republica
Centrafricanã

CG Congo
CH Elveþia
CI Coasta de Fildeº
CK Insulele Cook
CL Chile
CM Camerun
CN China
CO Columbia
CR Costa Rica
CU Cuba
CV Insulele  Capului

Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehã
DE Germania
DJ Djibouti
DK Danemarca
DM Dominique
DO Republica

Dominicanã
DZ Algeria
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara de Apus
ER Eritrea
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FJ Fiji
FK Insulele Falkland

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

Insulele Sandvici de
Sud

GT Guatemala
GW Guineea-Bissau
GY Guiana
HK Hong-Kong
HN Honduras
HR Croaþia
HT Haiti
HU Ungaria
ID Indonezia
IE Irlanda
IL Israel
IN India
IQ Irak
IR Iran

(Republica Islamicã)

WO Organizaþia
Mondialã
de Proprietate
Intelectualã (OMPI)

IB Biroul Internaþional al
Organizaþiei Mondiale
de Proprietate
Intelectualã

EP Oficiul European
de Brevete (OEB)

EA Oficiul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)

OA Organizaþia Africanã
de Proprietate
Intelectualã (OAPI)

AP Organizaþia
Regionalã Africanã
de Proprietate
Industrialã (ARIPO)

EM Oficiul de Armonizare
pe Piaþa Internã
(mãrci, desene ºi
modele)

BX Biroul de Mãrci
Benelux ºi Biroul de
Desene ºi Modele
Benelux

AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite
AF Afganistan
AG Antigua ºi Barbuda
AI Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
AZ Azerbaidjan
BA Bosnia-Herþegovina
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

Democratã
Congo

IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica
JO Iordania
JP Japonia
KE Kenya
KG Kârgâzstan
KH Cambodgia
KI Kiribati
KM Comore (Insule)
KN Saint Kitts ºi Nevis
KP Republica Popularã

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

Republicã Iugoslavã)
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macao
MP Insulele

Mariana de Nord
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Maurice
MV Maldive
MW Malawi
MX Mexic
MY Malaysia
MZ Mozambic
NA Namibia
NE Niger
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Olanda
NO Norvegia
NP Nepal
NR Nauru
NZ Noua Zeelandã
OM Oman
PA Panama
PE Peru
PG Papua-Noua Guinee
PH Filipine
PK Pakistan

PL Polonia
PT Portugalia
PW Palau
PY Paraguay
QA Qatar
RO România
RU Federaþia Rusã
RW Ruanda
SA Arabia Sauditã
SB Insulele Salomon
SC Seychelles
SD Sudan
SE Suedia
SG Singapore
SH Sfânta Elena
SI Slovenia
SK Slovacia
SL Sierra Leone
SM San-Marino
SN Senegal
SO Somalia
SR Suriname
ST Sao Tomée

ºi Principe
SV Salvador
SY Siria
SZ Swaziland
TC Insulele Turques

ºi Caïques
TD Ciad
TG Togo
TH Thailanda
TJ Tadjikistan
TM Turkmenistan
TN Tunisia
TO Tonga
TP East Timor
TR Turcia
TT Trinidad-Tobago
TV Tuvalu
TW Taiwan

(Provincie Chinezã)
TZ Republica Unitã

a Tanzaniei
UA Ucraina
UG Uganda
US Statele Unite

ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VA Saint  Siège
VC Saint Vincent

ºi Grenadines
VE Venezuela
VG Insulele

Virgine Britanice
VN Vietnam
VU Vanuatu
WS Samoa
YE Yemen
YU Iugoslavia
ZA Africa de Sud
ZM Zambia
ZW Zimbabwe
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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 applica-
tion.

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.



MD - BOPI 10/2001

8

P
A

T
E

N
T

S

(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

(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 con-

formitate 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 în-
registrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S.
(nr. documentului, data depozitului, codul ţării)

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE DE BREVETE

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

ploziv
G - Fizică
H - Electricitate

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION  SECTIONS

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

Weapons. Blasting
G - Physics
H - Electricity

(11) Number of the patent
(13) Kind-of-document code according to WIPO Stan-

dard 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 ap-

plication
(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 appli-

cation 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   coun-
try, in accordance with WIPO Standard ST. 3

(74) Name of the representative in industrial property
(85) Date of introducing the national procedure accord-

ing 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 des-

ignation 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)

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA INVENŢII

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING  THE
INVENTIONS
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ICODURILE 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F2 – 2 nd level of publication: publication of decision
of granting a patent at the applicant’s respon-
sibility, without substantive  examination (A pub-
lished).

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

G2 – 3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, without
substantive examination (F1, F2 published).
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AZ1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea numerelor de depozit

AZ1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea claselor CIB

AZ1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea alfabetică a numelor
solicitanţilor

BZ9A Cereri de brevet de invenţie publicate

BZ9A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,
aranjate în ordinea numerelor de depozit
(semestrial)

BZ9A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,
aranjate în ordinea claselor CIB (semestrial)

BZ9A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,
aranjate în ordinea alfabetică a numelor
solicitanţilor (semestrial)

FF9A Brevete de invenţie acordate

FF9A Lista brevetelor de invenţ ie acordate,
aranjate în ordinea numerelor de brevete
(semestrial)

FF9A Lista brevetelor de invenţ ie acordate,
aranjate în ordinea claselor CIB  (semestrial)

FF9A Lista brevetelor de invenţ ie acordate,
aranjate în ordinea alfabetică a  numelor
inventatorilor (semestrial)

FF9A Lista brevetelor de invenţ ie acordate,
aranjate în ordinea alfabetică a  numelor
titularilor (semestrial)

FG9A Lista brevetelor de invenţie eliberate

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

AZ1A Numerical  index of filed patent applications

AZ1A Subject index of filed patent applications

AZ1A Name index of applicants of filed patent appli-
cations

BZ9A Published patent applications

BZ9A Numerical index of published patent applica-
tions (half-yearly)

BZ9A Subject index of published patent applications
(half-yearly)

BZ9A Name index of applicants of published patent
applications (half-yearly)

FF9A Granted patents for inventions

FF9A Numerical index of granted patents for inven-
tions (half-yearly)

FF9A Subject index of granted patents for inventions
(half-yearly)

FF9A Name index of inventors of granted patents for
inventions (half-yearly)

FF9A Name index  of patent owners of granted pat-
ents for inventions (half-yearly)

FG9A List of granted patents for inventions

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
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BZ9A Cereri de brevet

P ublicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului  o protecţie provizorie,
 în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie, 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.

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

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

P ublication of patent applications in the BOPI, provides for the applicant a provisional protection
 in accordance with Article 26 of the Law on Patents for 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.

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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S (21) a 2000 0081 (13) A
(51) A 23 B 7/00
(22) 2000.04.28
(71)(72) ŞLEAGUN Galina, MD; BONDARCIUC Lidia,

MD; NICOLAEVA Diana, MD
(54) Procedeu de obţinere a prunelor marinate
(57) Invenţia se referă la domeniul industriei

alimentare, în particular la procedeele de
obţinere a produselor  conservate de fructe şi
legume.
Procedeul se realizează în modul următor:
prunele proaspete prelucrate în prealabil se
usucă, se eliberează de sâmburi, se umplu la
umiditatea de 25…45% cu miez de nucă sau
felioare de  usturoi, se aşază în ambalaj, se
toarnă o soluţie de marinată, care conţine acid
acetic şi adaosuri gustative, şi se închid.
Rezultatul constă în sporirea valorii biologice
şi calităţilor gustative ale produselor  con-
servate.

Revendicări: 8

*

*     *

(54) Process for production of pickled plums
(57) The invention refers to the food industry, namely,

to processes for production of preserved fruits
and vegetables.
The process is realized in the following way: the
preprocessed fresh plums are dryed, liberated
from the stones, filled with the nut kernel or gar-
lic clove, introduced in the package, flood with
the marinade containing the ascorbic acid and
flavour additives and are closed.
The result consists in increasing the biological
value and flavour of the preserved products.

Claims: 8
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O rice persoanã interesatã are dreptul sã cearã, în scris ºi motivat, la AGEPI revocarea în tot sau
 în parte a hotãrârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la 31 octombrie 2001 pentru

neîndeplinirea cel puþin a uneia dintre condiþiile prevãzute de art. 4-8 din Legea nr. 461/1995
privind brevetele de invenþie, modificatã ºi completatã prin Legea nr. 1079-XIV în vigoare din
14 decembrie 2000.

A 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 October 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.

FF9A Brevete de inven\ie acordate
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S (11) 1752 (13) F1
(51) A 01 B 79/02; E 02 B 11/00
(21) a 2000 0050
(22) 2000.03.15
(71)(73) Institutul de Cercetãri pentru Pedologie,

Agrochimie ºi Hidrologie “N. Dimo”, MD
(72) RUSU Alexandru, MD; SIURIS Andrei, MD
(54) Procedeu de ameliorare a solurilor

sãrãturate
(57) Invenþia se referã la agriculturã, în special la

ameliorarea solurilor afectate de sãrãturare.
Procedeul propus include sãparea reþelei de
ºanþuri pentru drenaj, îndepãrtarea solului
excavat din ºanþuri, amplasarea în ele a
materialului drenant, format din ligninã
hidroliticã, supraadãugarea pânã la umplerea
ºanþurilor a unui strat de sol nesalinizat ºi
ameliorarea chimicã a stratului superior de sol.
Lignina hidroliticã cu umiditate naturalã se
aplicã în cantitate de 310…350 kg pentru 1 m
de dren.
Rezultatul invenþiei constã în accelerarea
proceselor de desalinizare a solurilor sãrãturate
prin ameliorarea condiþiilor de pãtrundere a
soluþiilor saline în dren.

Revendicãri: 2
Figuri: 1

*

*     *

(54) Process for salin soil amelioration
(57) The invention refers to agriculture, namely, to

the amelioration of soil, affected with saliniza-
tion.
The proposed process includes digging up of
ditches set for the drainage, removing the soil
therefrom, location therein of the drainage
formed of the hydrolytic lignin, addition of the
unsalinized soil stratum up to filling the ditches
and chemical amelioration of the soil superior
stratum. The hydrolytic lignin with the natural
humidity is used in a quality of 310…350 kg per
1 m of the drainage.
The result of the invention consists in accelera-
tion of the soil desalinization process, by means
of improving the conditions of salins penetra-
tion into the drainage.

Claims: 2
Fig.: 1

(11) 1753 (13) B2
(51) A 01 N 43/40 // (A 01 N 47:36, 47:30, 47:12,

47:02, 45:02, 43:70, 39:04, 39:02, 37:46,
37:40, 33:22, 33:18)

(21) 96-0315
(22) 1993.10.05
(31) 92117054.4
(32) 1992.10.06
(33) EP
(85) 1996.08.13
(86) PCT/EP93/02737, 1993.10.05
(87) WO 94/07368; 1994.04.14
(71)(73) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH

MAATSCHAPPIJ B.V., NL
(72) BALTRUSCHAT, Helmut, DE
(74) BABAC Alexandr, Biroul “BrevetMarcService”
(54) Compoziþii erbicide ºi metodã de reprimare

a creºterii buruienilor în locusul culturilor de
cereale

(57) Invenþia se referã la o compoziþie erbicidã, care
conþine un purtãtor acceptabil ºi/sau agent activ
de suprafaþã, iar în calitate de ingredient activ -
un amestec de, cel puþin, un derivat al ariloxipi-
colinamidei (AOP) cu formula generalã I

în care substituenþii au semnificaþia indicatã în
descriere.
De asemenea este revendicatã o metodã de
reprimare a creºterii buruienilor în locusul
culturilor cerealiere.

Revendicãri: 12

*

*     *

(54) Herbicidal composition and process for
weed control in the cereals growing zones

(57) The invention refers to a herbicidal composition,
containing an acceptable carrier and/or a surfac-
tant, and as an active ingredient it is used a mix-
ture containing at least aryl-oxypicolinamides
derivatives (AOP) of the formula I
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Iwhere the subtituents are designated in the de-

scription.
It is also claimed a process for weed control in
the cereal growing zones.

Claims: 12

(11) 1754 (13) F2
(51) A 24 F 47/00
(21) 96-0302
(22) 1993.09.10
(31) 943504
(32) 1992.09.11
(33) US
(85) 1996.08.13
(86) PCT/US93/08457, 1993.09.10
(87) WO 94/06314; 1994.03.31
(71)(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., US
(72) COLLINS, Alfred L., US; COUNTS, Mary Ellen,

US; DAS, Amitabh, US; DEEVI Seetharama C.,
US; FLEISCHHAUER Grier S., US;
HAJALOGOL Mohammad R., US; Hayes Patrick
H., US; HIGGINS Charles T., US; HOUCK Willie
G. Jr., US; KEEN Billy J., Jr., US; LAROY Ber-
nard C., US; LEE Robert E., III, US; LILLY A.
Clifton, Jr., US; LIPOWICZ Peter J., US; LOSEE
D. Bruce, Jr., US; McCAFFERTY Hugh, J., US;
MISER Donald E., US; NICHOLS Constance H.,
US; RAYMOND Wynn R., US; RIPLEY Robert
L., US; RITT Renzer R. Sr., US; SCOTT G. Ro-
bert, US; SPRINKEL F. Murphy, US; STEVENS
William H., US; SUBBIAH Mantharam, US;
UTSCH Francis V., US; WATKINS Michael L.,
US; WRENN Susan E., US

(74) SOKOLOVA Sofia
(54) Þigarã, sistem de fumat ºi element de

încãlzire
(57) Sistemul de fumat include o þigarã detaºabilã care

conþine material aromat de tutun ºi care este
supusã încãlzirii cu ajutorul unor elemente
electrice de încãlzire în brichetã, eliminând fum
de tutun aromat sau alte substanþe în formã de
aburi sau aerosol furnizate cãtre fumãtor. Þigara
ºi bricheta creeazã în sistemul de fumat curenþi
de aer care trec de-a curmeziºul þigãrii, micºorând
astfel condensarea aburilor reziduali ºi/sau a
aerosolului în interiorul sistemului de fumat.

Revendicãri: 129
Figuri: 24

*

*     *

(54) Cigarette, smoking system and heating ele-
ment

(57) A smoking system includes a replaceable ciga-
rette containing tobacco flavor material and is
electrically heated by a set of electrical heating
elements contained within a lighter to evolve
tobacco flavors or other components in vapor
or aerosol form for delivery to a smoker. The
cigarette and the lighter are adapted to provide
air flow patterns passing transversely into the
cigarette, reducing the condensation of residual
heater region vapor/aerosol in the smoking
system interior part.

Claims: 129
Fig.: 24

(11) 1755 (13) F1
(51) A 61 B 17/24
(21) a 2001 0008
(22) 2000.12.29
(71)(73) HÂÞU Dumitru, MD
(72) HÂÞU Dumitru, MD; ªERBATIUC Dumitru, MD
(54) Dispozitiv de fixare a septului nazal ºi

oaselor nazale
(57) Invenþia se referã la tehnica medicalã ºi la

otorinolaringologie.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã dispozitivul
revendicat conþine o curea pentru cap cu o
consolã fixatã rigid de ea, cu care este unit
mobil un dispozitiv de fixare a tijei, executat ca
o pereche de plãci amplasate paralel, unite
printr-un ºurub de strângere. În dispozitivul de
fixare a tijei este fixat prin articulaþie capãtul tijei.
Capãtul opus al tijei este executat în formã de
L, cu el fiind unitã perechea de plãci în formã
de L cu posibilitatea de modificare a distanþei
dintre pãrþile libere ale plãcilor ºi tijã.

Revendicãri: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Device for fixation of nasal septum and
nasal ossa

(57) The invention refers to the medicinal technique
and otorhinolaryngology.
Summary of the invention consists in, that the
proposed device contains a head belt with a
rigidly fixed arm to which the bar holder is mov-
ably connected and is executed in the form of
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S a parallel situated plates pare, fastened by a
clamp. Into the bar holder it is articulated the bar
end. The opposite bar end is L-shaped and the
L-shaped plates pare is connected thereto with
opportunity to change the distance between the
free plates sides and the bar.

Claims: 1
Fig.: 2

(11) 1756 (13) F1
(51) A 61 N 5/073; A 61 P 15/00, 15/02
(21) a 2000 0218
(22) 2000.12.25
(71)(73) Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie

“Nicolae Testemiþanu” din Republica Moldova,
MD; Institutul de Cercetãri ªtiinþifice pentru
Ocrotirea Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului al
Ministerului Sãnãtãþii, MD

(72) EÞCO Ludmila, MD; ALEKSEEVA Natalia, UA;
ZARBAILOV Natalia, MD; GAÞCAN ªtefan, MD

(54) Metodã de profilaxie a complicaþiilor
septico-purulente postnatale

(57) Invenþia se referã la medicinã ºi anume la
obstetricã.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã în prealabil
mucoasa vaginului lãuzei se prelucreazã cu
soluþie de 3% de apã oxigenatã sau cu preparat
medicamentos Oxy Spray, apoi ea se iradiazã
cu luminã polarizatã cu lungimea de undã de
400…2000 nm, puterea de 40 mW/cm2, 4…10
min, o datã pe zi, timp de 10…14 zile.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Method of postnatal septic-purulent compli-
cations prophylaxis

(57) The invention refers to medicine, namely, to the
obstetrics.
Summary of the invention consists in, that be-
forehand the vagina mucosa of the lying in
woman is treated with 3% oxygenated water or
with a preparation of Oxy Spray, thereafter she
is radiated with the polarized light of the wave
length of 400…2000 nm, of the power of 40 mW/
cm2, during 4…10 min, daily, 10…14 days.

Claims: 1

(11) 1757 (13) F2
(51) B 65 D 85/10; B 65 B 19/02
(21) 99-0155
(22) 1999.05.25
(31) 98810491.5
(32) 1998.05.26
(33) EP
(71)(73) Philip Morris Products S.A., CH
(72) TALLIER, Bernard, BE; FIEMS, Jean-Pierre, BE
(74) JENICICOVSCAIA Galina, Biroul “BrevetMarc

Service”
(54) Ambalaj înzestrat cu un cupon, procedeu de

obþinere a ambalajului menþionat, cartuº ºi
pachet pentru þigãri

(57) Ambalajul (2) conþine, de exemplu, linie pentru
deschidere (20), constituitã, de exemplu, dintr-o
bandã pentru deschidere, cu ajutorul cãreia
consumatorul deschide ambalajul menþionat
pentru accesul la conþinutul lui. Cuponul (3),
conþinând indicaþii publicitare sau de alt gen,
este fixat pe o faþetã a pachetului de ambalare.
Cuponul (3) conþine, de asemenea, linie pentru
deschidere (31), care permite accesul la
informaþia conþinutã în paginile interioare ale
cuponului (3). Juxtapunând linia pentru
deschiderea ambalajului (20) ºi cea a cuponului
(31), consumatorul deschide simultan cuponul
ºi ambalajul.
Invenþia se referã de asemenea la un procedeu
de obþinere a unui astfel de ambalaj, la un
cartuº ºi pachet pentru þigãri.

Revendicãri: 20
Figuri: 9

*

*     *

(54) Package provided with a coupon, process
for package producing, box and pack for
cigarettes

(57) A package (2) contains, for example, an open-
ing line (20), consisting, e.g. of an opening band
by means of which the consumer opens the
above package for having access to its content.
A coupon (3), containing advertising or other in-
dications, is fixed on one of the pack sides. The
coupon (3) also contains an opening line (31),
which gives access to the information printed
on the coupon (3) inner pages. The consumer
simultaneously opens the coupon and the pack-
age by matching the package opening line (20)
and that of the coupon (31).
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age producing, to a box for packaging some
quantity of packs and to a pack for cigarettes.

Claims: 20
Fig.: 9

(11) 1758 (13) F2
(51) C 01 B 31/12, 31/08; B 01 J 20/30
(21) 99-0107
(22) 1999.02.12
(71)(73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD;

DUCA Gheorghe, MD; SPINEI Elena, MD;
GONCEAR Veaceslav, MD

(54) Procedeu de obþinere a agentului adsorbant
de carbon

(57) Invenþia se referã la procedeele de obþinere a
adsorbantului, în special a cãrbunelui activ.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã se propune
un procedeu de obþinere a adsorbantului, care
include pregãtirea amestecului de coajã de
sâmburi de fructe ºi nuci cu tescovinã de
floarea-soarelui în cantitate de 10…15% mas.,
fãrâmiþarea lui ºi tratarea cu soluþie acetatã de
10…20% a sãrurilor de bariu, fier(II) ºi fier(III)
în proporþie molarã de 1:2:4 timp de 96 de ore,
apoi cu soluþie de bicarbonat de potasiu,
separarea de soluþie, carbonizarea ºi activarea
la temperatura de 480…550oC în regim
izotermic timp de 2…3 ore.
Rezultatul constã în obþinerea cãrbunelui activ
cu porozitate ºi proprietãþi feromagnetice
sporite.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Process for carbonic adsorbent preparation
(57) The invention refers to processes for adsorbent

preparation, namely, for obtaining the activated
carbon.
Summary of the invention consists in that it is
proposed a process for preparation of adsor-
bent, including the preparation of a mixture,
containing fruit stones and nuts shell with sun-
flower-seeds oil-cake, in the quantity of 10…15
mass% , reducing thereof in fragments and pro-
cessing with 10..20% acetons barium salts, iron
(II) and iron (III) in the molar ratio of 1:2:4 dur-
ing 96 hours, thereafter treating thereof with
potassium bicarbonate, separation from the
solution, calcination and activization at
480…550°C in the isothermic regim during
2…3 hours.
The result consists in obtaining the activated
carbon of high porosity and ferromagnetic prop-
erties.

Claims: 1

(11) 1759 (13) B2
(51) C 01 B 39/02; C 11 D 3/12, 7/20, 9/18
(21) 97-0235
(22) 1997.06.26
(31) M196/A 001311
(32) 1996.06.27
(33) IT
(71)(73) CONDEA AUGUSTA S.p.A., IT
(72) ZATTA, Agostino, IT; MATTIOLI, Pier Domenico,

IT; RABAIOLI, Maria Roberta, IT; RADICI,
Pierino, IT; AIELLO, Rosario, IT; CREA,
Fortunato, IT

(74) GLAZUNOV Nicolai
(54) Material cristalin microporos, procedeu de

obþinere a lui ºi compoziþie detergentã
(57) Este revendicat un material cristalin micro-

poros, numit zeolit A-LSX, având în forma lui
anhidrã o componenþã molarã oxidã,
corespunzãtoare cu formula (1):
(M2/nO+M´2/nO). Al2O3 

. z SiO2,        (1)
în care:
M ºi M´, identici sau diferiþi, reprezintã cation de
metal alcalin sau alcalino-pãmântos cu valenþa
n;
z reprezintã un numãr de 2,10....2,60, inclusiv
valorile extreme.
De asemenea sunt revendicate un procedeu de
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utilizarea lui în compoziþie detergentã.
Rezultatul constã în îmbunãtãþirea proprietãþilor
de curãþare ale materialului.

Revendicãri: 30

*

*     *

(54) Microcellular crystalline material, process
for obtaining thereof and using thereof in
washing compositions

(57) It is claimed a microcellular crystalline material
titled zeolite A-LSX having in waterless form
thereof an oxide molar compound, according to
the formula (1):
(M2/nO+M´2/nO). Al2O3 

. z SiO2          (1),
where:
M and M´ are the same or different values, rep-
resent a cation of alcaline or alcali-earth metal
with valence n;
z represents a number from 2,1 to 2,6, includ-
ing the extreme values.
It is also claimed a process for obtaining the
microcell crystalline material and utilization
thereof in the washing compositions.
The technical result consists in washing mate-
rial properties improvement.

Claims: 30

(11) 1760 (13) F2
(51) C 02 F 1/46
(21) 99-0127
(22) 1999.04.08
(71)(73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD;

DUCA Gheorghe, MD; SALLEH Riad M.M., JO;
MATVEEVICI Vera, MD

(54) Procedeu de epurare a apelor naturale de
fluor

(57) Invenþia se referã la procedeele de epurare a
apelor naturale de fluor.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã procedeul
include obþinerea in situ a sorbentului de fluor
prin dizolvarea galvanochimicã a aluminiului,
agitarea apei tratate ºi separarea fazei solide.
În apa tratatã se introduce o încãrcãturã din
deºeuri de aluminiu (aºchii), de material car-
bonic (cãrbune activ sau grafit cu dimensiunea
particulelor de 0,5…1,0 mm), corindon ºi

diatomit. În calitate de corindon se folosesc
granule din discurile abrazive utilizate cu
diametrul de 0,5…1,0 mm.
Procesul de epurare se efectueazã prin
dizolvarea electrochimicã a aluminiului, care
formeazã un element galvanic cu materialul
carbonic. La dizolvare în mediul acvatic se
formeazã compuºi de hidratare, care
interacþioneazã cu fluorul, formând complecºi
insolubili. Totodatã suprafaþa aluminiului se
activeazã prin acþiune abraziv-mecanicã la
rotirea încãrcãturii cu viteza de 10…15 rot./min.
Rezultatul constã în micºorarea consumului de
aluminiu ºi energie pentru realizarea procesului
de epurare.

Revendicãri: 4

*

*     *

(54) Process for defluorination of natural
water

(57) The invention refers to processes for defluo-
rination of  natural water.
Summary of the invention consists in that the
process includes obtaining in situ of the fluorine
sorbent by the galvanochemical aluminium solv-
ing, mixing the treated water and separating the
solid phase. In the treated water it is adminis-
tered a waste mixture: aluminium chip and car-
bonic material, (activated coal or graphite hav-
ing particles dimension of 0,5…1,0 mm), corun-
dum and diatomite. The particles of exhaust
abrasive wheel having a diameter of 0,5…1,0
mm are used as corundum.

Claims: 4

(11) 1761 (13) B2
(51) C 07 D 213/69; A 01 N 43/40; C 07 D 401/12,

213/70; A 01 N 43/56
(21) 96-0282
(22) 1994.03.25
(31) 93105006.6
(32) 1993.03.26
(33) EP
(85) 1996.08.06
(86) PCT/EP94/00969, 1994.03.25
(87) WO 94/22833; 1994.10.13
(71)(73) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH

MAATSCHAPPIJ B.V., NL
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(74) GLAZUNOV Nicolai, Agenþia “TREI G” S.A.
(54) Eteri de 2,6-dihidroxipiridinã, procedeu de

preparare a lor, compoziþie erbicidã ºi
metodã de combatere a creºterii plantelor
indezirabile

(57) Invenþia se referã la sinteza unor compuºi noi
de eteri de 2,6-dihidroxipiridinã cu formula I:

                 (I)

în care substituenþii eterici reprezintã grupe
ciclice sau eterociclice.
De asemenea sunt revendicate un procedeu de
preparare a lor, o compoziþie erbicidã ºi o
metodã de combatere a creºterii plantelor
indezirabile.

Revendicãri: 13

*

*     *

(54) 2,6-dihydroxypyridine ethers, process for
obtaining thereof, herbicidal composition
and method of weed plants control

(57) The inventions refers to a synthesis of some
new 2,6-dihydroxypyridine ethers compounds
of formula 1:

                 (I)

where the ethers substituents represent cyclic
or heterocyclic groups.
There are also claimed a process for obtaining
thereof, a herbecidal composition and a method
for weed plants control.

Claims: 13

(11) 1762 (13) B2
(51) C 07 D 401/12; A 01 N 43/56
(21) 96-0316
(22) 1993.10.21
(31) 92118039.4

(32) 1992.10.22
(33) EP
(85) 1996.08.13
(86) PCT/EP93/02925, 1993.10.21
(87) WO 94/08991; 1994.04.28
(71)(73) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH

MAATSCHAPPIJ B.V., NL
(72) KLEEMANN, Axel, DE; SEARLE, Robert, John,

Griffith, DE
(74) BABAK Alexandr
(54) Derivaþi de pirazoliloxipiridinã, procedeu de

obþinere a lor, compoziþie erbicidã,
procedeu de combatere a plantelor
indezirabile

(57) Invenþia se referã la derivaþi de pirazoliloxi-
piridinã  cu formula generalã (I):

în care substituenþii au semnificaþia indicatã în
descriere ºi la procedeul de obþinere a lor.
De asemenea se revendicã derivaþi
corespunzãtori de piridin-6-carbonitril, o
compoziþie erbicidã conþinând în calitate de
ingredient activ derivaþii revendicaþi ºi un
procedeu de combatere a plantelor indezirabile.

Revendicãri: 7

*

*     *

(54) Pyrazolyloxypyridine derivatives, process
for obtaining thereof, herbicidal composi-
tion, process for weed plants control

(57) The invention refers to the pyrazolyloxypyridine
derivatives of the general formula (I):

wherein the substituents are presented in the
description and process for obtaining thereof.
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pyridin-6-carbonitrile derivatives, herbicidal
composition, containing the claimed derivatives
as active ingredients and process for weed
plants control.

Claims: 7

(11) 1763 (13) F1
(51) C 10 M 125/10, 173/02, 103/00, C 10 N 40:20,

40:22
(21) a 2001 0035
(22) 2001.02.08
(71)(73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) CRÃCIUN Alexandru, MD; DUCA Gheorghe,

MD; PELIPEÞCAIA Carolina, MD
(54) Lichid de ungere-rãcire pentru prelucrarea

mecanicã a metalelor
(57) Invenþia se referã la domeniul prelucrãrii

metalelor prin tãiere ºi poate fi utilizatã în indus-
tria constructoare de maºini.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã se propune
un lichid de ungere-rãcire pentru prelucrarea
mecanicã a metalelor, care conþine produsul
interacþiunii caprolactamei cu hidroxidul unui
metal, hidrofosfat de calciu ºi apã. În calitate de
hidroxid al metalului se foloseºte hidroxidul de
cupru în urmãtorul raport al componentelor
(% mas.):
produsul interacþiunii caprolactamei
cu hidroxid de cupru 10...20
hidrofosfat de calciu 1...2
apã restul.
Rezultatul constã în sporirea proprietãþilor de
antiuzurã ºi antigripare ale lichidului de ungere-
rãcire.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Cooling fluid lubricant for metals mechani-
cal processing

(57) The invention refers to the field of processing
the metals by machining and may be used in
the mechanical engineering.
Summary of the invention consists in that it is
proposed the cooling fluid lubricant for me-
chanical processing of metals containing capro-
lactam and metal hydroxide interaction product,
calcium hydrophosphate and water.

As a metal hydroxide it is used copper hydrox-
ide in the following components ratio (mass %):
Caprolactam and copper hydroxide interaction
product 10…20
calcium hydrophosphate 1…2
water the rest.
The result consists in improvement of anti-wear-
ing and anti-scoring properties of the cooling
fluid lubricant.

Claims: 1

(11) 1764 (13) F1
(51) C 12 G 3/06
(21) a 2000 0192
(22) 2000.11.30
(71)(72)(73) TONCIUC Vladimir, MD; EMILIAN

Valentina, MD
(74) Parasca Dumitru, “Inventa-Parasca” I.I.
(54) Rachiu
(57) Invenþia se referã la producerea bãuturilor tari,

în special la o compoziþie de rachiu.
Rachiul conþine alcool aromatic din coriandru,
alcool aromatic din roiniþã, sirop de zahãr, acid
citric, carbonat de sodiu ºi soluþie hidroalcoolicã
în urmãtorul raport al componentelor, la 1000
dal de cupaj:
alcool aromatic din coriandru, L 0,9…1,0
alcool aromatic din roiniþã, L 0,9…1,0
sirop de zahãr 65,8%, L 18,0…20,0
acid citric, kg 0,01…0,014
carbonat de sodiu, kg 0,02
soluþie hidroalcoolicã, L restul, pânã la tãria

de 40% vol.
Rezultatul invenþiei constã în obþinerea rachiului
cu aromã finã ºi proaspãtã de coriandru ºi
roiniþã.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Vodka
(57) The invention refers to strong beverages pro-

duction, namely, vodka.
Summary of the invention consists in, that the
vodka contains glycerine, sodium bicarbonate,
sugar syrop and water-alcoholic liquid in the fol-
lowing components ratio per 1000 dal of blend-
ing:
aromatic alcohol of coriander, L 0,9…1,0
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65,8% sugar syrop, L 18,0…20,0
citric acid, kg 0,01…0,014
sodium carbonate, kg 0,02
water-alcoholic liquid, L the rest up to the

strength of 40 vol. %.
The result of the invention consists in produc-
tion of vodka possessing a delicate and fresh
coriander and balm flavour.

Claims: 1

(11) 1765 (13) F1
(51) C 12 G 3/06
(21) a 2000 0217
(22) 2000.12.22
(71)(72)(73) TONCIUC Vladimir, MD; EMILIAN

Valentina, MD
(74) Parasca Dumitru, “Inventa-Parasca” I.I.
(54) Votcã
(57) Invenþia se referã la producerea bãuturilor tari,

în special, a votcilor.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã votca
conþine glicerinã, bicarbonat de sodiu, sirop de
zahãr ºi soluþie hidroalcoolicã în urmãtorul
raport al ingredientelor, la 1000 dal de cupaj:
glicerinã, L 0,2…0,4
bicarbonat de sodiu, kg 0,15…0,25
sirop de zahãr 65,8%, L 9,0…14,0
soluþie hidroalcoolicã, L restul, pânã la tãria

de 40% vol.
Rezultatul invenþiei constã în lãrgirea
sortimentului de votci.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Vodka
(57) The invention refers to strong beverages pro-

duction, namely, vodka.
Summary of the invention consists in that the
vodka contains glycerine, sodium bicarbonate,
sugar syrop and water-alcoholic liquid at the fol-
lowing ingredients ratio, per 1000 dal of blend-
ing:
glycerine, L 0,2…0,4
sodium bicarbonate, kg 0,15…0,25
65,8% sugar syrop, L 9,0..14,0

water-alcoholic liquid, L the rest up to the
strenght of 40 vol. %.

The result consists in increasing the range of
vodka.

Claims: 1

(11) 1766 (13) B2
(51) F 02 B 79/00
(21) 99-0260
(22) 1999.10.13
(71)(72)(73) NICA Ghenadie, MD
(54) Metodã de rodaj al motorului cu ardere

internã ºi instalaþie pentru realizarea ei
(57) Invenþia se referã la industria construcþiilor de

maºini ºi poate fi folositã în domeniul producerii
ºi reparaþiei motoarelor cu ardere internã.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã metoda de
rodaj al motorului cu ardere internã include
instalarea lui pe standul de rodaj ºi rotirea
arborelui cotit al motorului cu variaþia continuã
a frecvenþei de rotaþie conform legii oscilaþiilor,
iar rotirea arborelui cotit se efectueazã prin
debitarea în cilindrii motorului a gazului
comprimat conform succesiunii de aprindere ºi
legii de dilatare a agentului activ. Rodajul se
începe cu o frecvenþã de rotaþie iniþialã minimã,
dupã care se efectueazã prelucrarea în regimul
dat 5...15 min, apoi se continuã în regimuri de
accelerare, totodatã debitarea gazului se
întrerupe periodic ºi se mãsoarã momentul de
rezistenþã la rotirea motorului, iar rodajul se
considerã finisat când mãrimea mãsuratã este
mai micã sau egalã cu cea datã.
Instalaþia pentru rodajul motorului cu ardere
internã conþine un dispozitiv pentru efectuarea
rotirii motorului ºi un dispozitiv de programare.
Instalaþia conþine suplimentar un dispozitiv de
introducere a datelor, un traductor de rotaþie ºi
un traductor de poziþie a arborelui cotit al
motorului, ieºirile cãrora sunt unite cu intrarea
dispozitivului de programare, ieºirile ultimului
sunt unite cu dispozitivul de efectuare a rotirii
motorului care conþine injectoare electro-
pneumatice care se fixeazã în orificiul bujiei sau
în orificiul de injectare al motorului, unite
pneumomagistral cu resiverul, care este unit
prin regulatorul de presiune cu compresorul.
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microgeometriei detaliilor supuse rodajului,
reducerea emisiilor de gaze de ardere nocive,
posibilitatea rodajului motorului incomplet ºi
economisirea combustibilului lichid sau gazos.

Revendicãri: 3
Figuri: 3

*

*     *

(54) Process for running-in the internal combus-
tion engine and installation therefor

(57) The invention refers to mechanical engineering
and may be used for internal combustion en-
gine manufacturing and repair.
Summary of the invention consists in, that the
process for internal combustion engine running-
in comprises installation thereof on the running-
in stand and clearing of the engine crankshaft
at the constant changing of the rotation fre-
quency according to the Vibration Law, and the
clearing of the crankshaft is carried out by feed-
ing the compressed gas into the engine cylin-
ders according to the cylinders work order and
according to the working medium expansion
law. The running-in is beginning with the mini-
mum starting rotation frequency, thereafter the
processing in such conditions lasts 5..15 min-
utes, then itis continued in the acceleration con-
ditions, the gas feeding is periodically stopped
and it is measured the moment of clearing resis-
tance of the engine, and the running-in is con-
sidered as finished when the measured value is
lesser or equal to the given one.
The installation for internal combustion engine
running - in comprises a device for engine clear-
ing and a program device. The installation ad-
ditionally contains a device for data input, the
rotations pickup and engine crankshaft position
pickup, the outputs of which are coupled with
the program device input, the outputs of the
above are coupled with the engine clearing
device, containing the fixed into the sparking
plug opening or in the engine injector opening
the solenoid - operated pneumatic injectors,
connected by a pneumatic line to the receiver,
which is connected to the compressor by the
pressure regulator.
The result of the invention consists in improve-
ment of the microgeometry of the pieces sub-
jected to running-in, reducing the exhaust

gases effluents, in the possibility of
complectless engine running-in and in fluid or
gaseous fuel economy.

Claims: 3
Fig.: 3

(11) 1767 (13) F1
(51) F 03 D 9/00
(21) a 2000 0051
(22) 2000.03.15
(71)(72)(73) ARSENE Ion, MD
(54) Motor eolian carusel
(57) Motorul eolian carusel conþine un arbore de

rotaþie vertical cu palete, o manta cu intrare
largã ºi ieºire îngustã montatã deasupra
arborelui cu palete, dotatã cu role ºi instalatã
pe ºine circulare amplasate în jurul arborelui cu
palete.
La ieºirea îngustã a mantalei sunt instalate
jaluzele, deschiderea cãrora este efectuatã cu
ajutorul unei pale montate în lagãre pe
suprafaþa exterioarã a mantalei. Pala este
dotatã cu trei pârghii, una dintre care este
instalatã în spatele palei ºi este unitã cinematic
cu jaluzelele, iar altele douã sunt instalate în
faþa palei, una fiind legatã de un arc de
tracþiune, iar alta, printr-un cablu, de o
contragreutate.
Rezultatul constã în reglarea automatã a vitezei
de rotaþie a arborelui vertical, indiferent de
viteza vântului.

Revendicãri: 1
Figuri: 6

*

*     *

(54) Rotor-type windmill
(57) Rotor-type windmill contains a vertical shaft with

blades, mounted above a housing with a large
inlet and narrow outlet provided with rollers and
is installed on the circular rails situated around
the shaft with blades.
The gills are installed by the narrow outlet, and
the opening thereof is carried out by means of
the blade installed in the bearings on the exte-
rior housing surface. The blade is provided with
three levers one of which is mounted in the
blade back and is kinematically coupled with
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Igills and the other two are mounted in the blade

front, one of which is connected to the tension
spring, the other one through the rope-to the
counterweight.
The result consists in the automatic regulation
of the vertical shaft rotation velocity indepen-
dently of the wind one.

Claims: 1
Fig.: 6

(11) 1768 (13) F1
(51) F 03 G 3/00
(21) a 2000 0072
(22) 2000.04.17
(71)(72)(73) CIHAN Constantin, MD
(54) Instalaþie energeticã gravitaþionalã
(57) Invenþia se referã la instalaþiile energetice ºi

anume la instalaþiile care utilizeazã factorii
naturali pentru producerea energiei, de
exemplu la instalaþiile energetice gravitaþionale.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã instalaþia
energeticã gravitaþionalã include un generator
ºi un transformator de energie gravitaþionalã în
energie mecanicã unit cu el. Transformatorul
conþine o greutate cu tracþiune, montatã cu
posibilitatea de deplasare verticalã de
translaþie. Instalaþia include de asemenea un
rezervor umplut parþial cu apã. Greutatea ºi
tracþiunea sunt executate ca un tot întreg în
formã de tijã, partea superioarã a cãreia este
amplasatã în tubul de ghidare pe role, iar cea
inferioarã, cu o plutã fixatã pe capãtul ei, este
amplasatã în rezervor. Pe rezervor este fixatã
o placã cu orificiu central, în care este situatã
partea de mijloc a tijei. Pe placã sunt instalaþi
montanþi cu axuri, unul dintre axuri fiind unit cu
generatorul. Pe axuri sunt montate role de
apãsare care contacteazã cu tija.
Rezultatul constã în asigurarea miºcãrii alter-
native de translaþie a tijei, în posibilitatea de
reglare a numãrului de turaþii ale arborelui
generatorului.

Revendicãri: 4
Figuri:4

*

*     *

(54) Gravitation power plant
(57) The invention refers to gravitation power plants,

namely, to apparatuses using the natural fac-
tors for power production, for example, to the
gravitation power plants. Summary of the inven-
tion consists in, that the gravitation power plant
contains a generator and a transformer of the
gravitation power in the mechanical one con-
nected thereto. The transformer comprises a
charge with tie, mounted with a possibility of the
vertical - translateral movement. The installa-
tion also contains a tank, filled partially with
water. The charge and the tie are made integral
in the form of a bar the upper part of which is
placed into a guide pipe on the rollers, and the
lower part - with a float fixed to its end, is situ-
ated in the tank. Upon the tank it is made a plate
with a central hole in which the middle bar part
is situated. On the plate there are mounted pil-
lars possessing axis, one of which is connected
to the generator. The pressure rollers contact-
ing with the bar are mounted in the axis.
The result consists in providing the bar recip-
rocated motion as well as in the possibility of
regulating the rotation number of the genera-
tor shaft.

Claims: 4
Fig.: 4

(11) 1769 (13) F1
(51) F 16 H 57/04
(21) a 2000 0197
(22) 2000.12.07
(71)(73) “TRACOM” S.A., Uzina de tractoare, MD
(72) BEGANSCHII Stanislav, MD; CALUÞCHII

Alexandru, MD
(54) Reductor cu angrenaje
(57) Invenþia se referã la transmisii, în special la un

reductor cu sistem de ungere circularã care
poate fi folosit la acþionarea turboagregatelor,
în transmisiile autovehiculelor ºi tractoarelor.
Reductorul conþine carcasã, arbori, roþi dinþate
cu butuci, pompã de ulei cu sistem de ungere
circularã ºi colector de ulei cu orificii pentru
debitarea uleiului spre roþile dinþate ºi arbori.
Noutatea constã în aceea cã pe arbori sunt
instalate suplimentar cuplaje dinþate,
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conice, ca ºi suprafeþele laterale ale butucilor
roþilor dinþate. Pe butucii roþilor dinþate sunt
executate canale longitudinale ºi transversale.
O parte din orificiile de debitare a uleiului este
amplasatã în faþa canalelor butucilor, iar altã
parte este orientatã în direcþia suprafeþelor
conice laterale ale roþilor ºi cuplajelor dinþate.
Rezultatul constã în debitarea uleiului direct
spre angrenajele roþilor ºi spre rulmenþii
arborilor, în ameliorarea deservirii tehnice a
reductorului.

Revendicãri: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Reduction gear
(57) The invention refers to gears, namely, to a gear

possessing a circulating lubrication system,
which can be used in the turbo-generator set
engine, in cars and tractors gears.
The gear contains a body, shafts, reduction
wheels with hubs, an oil pump with circulating
lubrication system and an oil catcher with open-
ings for feeding the oil to the gear wheels and
shafts. The novelty consists in, that on the
shafts there are additionally installed tooth-type
couplings, the lateral faces of which are made
conic as well as the lateral faces of gear wheels
hubs. On the above mentioned hubs there are
executed longitudinal and transversal grooves.
The part of openings for oil feeding is situated
opposite the hub grooves, and the other part is
directed to the lateral conic faces of the gear
wheels and tooth-type couplings.
The result consists in feeding the oil directly to
the wheels engagements and to the shafts
bearings, in reduction maintenance facilitation.

Claims: 1
Fig.: 2

(11) 1770 (13) F1
(51) F 24 H 1/00, 1/14
(21) a 2001 0054
(22) 2000.12.25

(71)(72)(73) UZUN Gheorghe, MD; UZUN Valeriu, MD
(54) Cazan de încãlzit apã (variante)
(57) Invenþia se referã la termotehnicã ºi poate fi

utilizatã la aparatele de încãlzit casnice, de
exemplu la cazanele de încãlzit apã pentru
utilizarea cãldurii gazelor arse de evacuare.
Cazanul de încãlzit apã (varianta 1) conþine
corp în care sunt amplasate un arzãtor, canal
de fum, schimbãtor de cãldurã, executat în
formã de þevi convective, îmbinate consecutiv
în direcþia miºcãrii apei, ºi þevi de admisiune a
apei reci ºi de evacuare a apei calde. Þevile
convective sunt instalate orizontal în rânduri,
totodatã capãtul þevii convective a rândului
superior este îmbinat cu þeava de admisiune a
apei reci, iar capãtul þevii convective a rândului
inferior - cu þeava de evacuare a apei calde.
Cazanul de încãlzit apã (varianta 2) este dotat
suplimentar cu o pompã pentru circulaþia forþatã
a apei care este cuplatã la þeava de admisiune
a apei reci.
Þevile convective (variantele 1 ºi 2) pot fi
executate în formã de serpentine, formând
module, ºi dotate cu nervuri.
Rezultatul constã în posibilitatea creºterii
temperaturii de încãlzire a apei pe baza sporirii
coeficientului de utilizare a cãldurii gazelor arse
de evacuare.

Revendicãri: 4
Figuri: 3

*

*     *

(54) Hot water boiler (variants)
(57) The invention refers to heat engineering and

may be used in the houshold heating appara-
tuses, e.g. in the hot water boilers for utilization
of flue gases.
The hot water boiler (variant 1) contains a body
in which there are situated a burner, a chimney,
a heat exchanger made in the form of convec-
tive pipes coupled in a consecutive order in the
water direction and branch pipes of cold water
admission and hot water evacuation. The con-
vective pipes are installed horizontal in tiers,
and the end of upper tier convective pipe is
connected to the branch pipe for cold water
admission, and the end of the lower tier convec-
tive pipe - to the hot water evacuation one.
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provided with a pump for the water forced cir-
culation which is connected to the branch pipe
for cold water admission.
The convective pipes (variants 1 and 2) may be
executed in the form of coils forming modules,
and are provided with ribs.
The result consists in possibility of rising the
water heating temperature at the expense of in-
creasing the factor of escaping flue gases utili-
zation.

Claims: 4
Fig.: 3

(11) 1771 (13) F1
(51) F 24 H 1/26, 1/00, 1/16
(21) a 2001 0025
(22) 2001.01.23
(71)(72)(73) LEªAN Andrei, MD; LEªAN Liliana, MD
(54) Cazan de încãlzit apã
(57) Invenþia se referã la termotehnicã ºi poate fi

utilizatã, de exemplu, la cazanele de încãlzit
apã.
Cazanul de încãlzit apã conþine corp dotat cu
manta de apã, înzestratã cu racorduri de intrare
ºi ieºire a apei, arzãtor ºi o conductã de
evacuare a fumului, fixatã în peretele superior
al corpului vertical deasupra arzãtorului.
Secþiunea inferioarã a conductei de evacuare
a fumului este amplasatã în zona flãcãrii
arzãtorului. În cavitatea interioarã a mantalei de
apã de-a lungul peretelui ei vertical este montat
un încãlzitor de apã în serpentinã cu racorduri
separate de intrare ºi ieºire a apei.
Rezultatul constã în intensificarea procesului de
cedare a cãldurii gazelor de ardere pe baza
miºcãrii lor în buclã în cavitatea interioarã a
corpului cazanului.

Revendicãri: 5
Figuri: 2

*

*     *

(54) Hot water boiler
(57) The invention refers to heat engineering and

may be used, e.g. in the hot water boilers.
The hot water boiler contains a body provided
with a water jacket possessing branch-pipes for
water admission and evacuation, a burner and
a chimney fixed to the body upper wall vertically
above the burner. The lower chimney section
is situated in the burner flame zone. Into the
interior water jacket plane along its vertical wall
it is mounted a water coil heater having the
separate branch pipes for water admission and
evacuation.
The result consists in intensification of the fuel
gas heat transfer at the expense of loop-shaped
motion thereof within the boiler body plane.

Claims: 5
Fig.: 2

(11) 1772 (13) F1
(51) G 01 N 30/90; C 12 N 11/16
(21) 99-0239
(22) 1999.09.30
(71)(73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) DUCA Maria, MD; GRIGORCEA Pavel, MD;

GLIJIN Aliona, MD
(54) Metodã de identificare a fracþiei mitocon-

driilor la floarea-soarelui
(57) Invenþia se referã la fiziologia ºi biochimia

plantelor ºi poate fi aplicatã în laboratoare la
identificarea fracþiei mitocondriilor.
Metoda de identificare a fracþiei mitocondriilor
la floarea-soarelui include omogenizarea
materialului vegetal, izolarea fracþiei mitocon-
driilor din mediul omogenizat prin centrifugare
diferenþiatã, spãlarea mitocondriilor în mediul
omogenizat ce nu conþine cisteinã. Suspen-
darea fracþiei mitocondriilor se efectueazã în
soluþie ce conþine zaharozã ºi tampon TRIS-
HCI. Pentru distrugerea membranelor
mitocondriilor în aceastã soluþie se adaugã Tri-
ton X-100. Identificarea fracþiei mitocondriilor se
realizeazã prin cromatografie pe plãci de silufol,
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formaþi ca rezultat al acþiunii enzimelor mitocon-
driilor respectiv asupra acizilor succinic sau
fumaric.
Rezultatul invenþiei constã în simplificarea,
accelerarea ºi ieftinirea metodei de identificare
a fracþiei mitocondriilor.

Revendicãri: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Method of sunflower mitochondrions frac-
tion identification

(57) The invention refers to plants physiology and
biochemistry and may by used in the laborato-
ries for mitochondrions fraction identification.
The method of sunflower mitochondrions frac-
tion identification includes homogenizing the
plant material, extracting the mitochondrions

fraction of the homogenized medium by the
differential centrifugation, washing the
mitochondrions in the homogenized cystein
free medium. Slurrying of the mitochondrions
fraction is executed in a solution containing
saccharose and TRIS-HCl buffer. For degrada-
tion of the mitochondrions membranes in this
solution it is added Triton X-100. The identifica-
tion of the mitochondrions fraction is executed
by the method of chromatography on the
sylufolic plates according to appearing of the
allomaleic and malic acids zones, formed as a
result of mitochondrions enzyms action on the
succinic or allomaleic acids accordingly.
The result of the invention consists in simplifi-
cation, acceleration and reducing the price of
the mitochondrions fraction identification
method.

Claims: 1
Fig.: 1



MD-BOPI 10/2001 

 
 

27

 
FG9A Lista brevetelor 

de invenţie eliberate la 2001.09.30 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul brevetului, 
codul tipului de document conform ST. 16 OMPI, clasele conform CIB, numărul depozitului, data 

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

Nr. 
crt. 

Cod  
ST. 3 OMPI 

(11) 
Nr. 

brevet 

(13) 
Cod  ST. 16 

OMPI 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data  depozit 

(43)(44) 
Nr. BOPI 

1 MD 759 P2 A 01 H 5/08 95-0126  1995.01.30 12/1997  
2 MD 868 P2 A 01 H 5/08 95-0134 1995.01.30 11/1997 
3 MD 881 P2 A 01 H 5/08 95-0135 1995.01.30 12/1997 
4 MD 1446 G2 B 60 K 17/16 

B 60 K 17/17 
B 60 K 17/18 
B 60 K 17/19 
B 60 K 17/20 

98-0046 1997.11.04 4/2000 

5 MD 1480 G2 F 16 H 59/00 
F 16 H 59/02 

98-0048 1997.11.04 5/2000 

6 MD 1590 G2 B 60 K 17/08 99-0241 1999.10.07 1/2001 
7 MD 1621 C2 F 03 D 3/00 

F 03 D 5/04 
99-0122 1999.04.06 2/2001 

8 MD 1622 G2 F 23 D 14/18 99-0130 1999.04.16 2/2001 
9 MD 1628 G2 A 61 K 31/195 

A 61 B 10/00 
a 2000 0047 2000.03.07 3/2001 

10 MD 1629 G2 A 61 B 10/00 
A 61 K 33/44 
A 61 P 39/02 

a 2000 0079 2000.04.26 3/2001 

11 MD 1630 G2 A 61 B 17/00 99-0165 1999.06.04 3/2001 
12 MD 1631 G2 A 61 B 17/00 a 2000 0019 2000.01.25 3/2001 
13 MD 1637 C2 C 02 F 3/02 

C 02 F 3/30 
C 02 F 9/00 

98-0077 1998.03.20 3/2001 

14 GB 1638 G2 C 07 D 239/90 
C 07 D 239/95 
C 07 D 239/96 
C 07 D 401/12 
A 61 K 31/505 
A 61 P 35/00 

96-0277 1993.03.26 3/2001 
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III
Modele de utilitate

P rotecþia juridicã a modelelor de utilitate în Republica Moldova se asigurã în temeiul înregistrãrii
 lor la AGEPI în modul stabilit de Regulamentul provizoriu cu privire la protecþia proprietãþii

industriale aprobat prin hotãrârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993.

În conformitate cu acest regulament un model de utilitate poate fi înregistrat, dacã se referã la
executarea constructivã a mijloacelor de producþie ºi a obiectelor de consum sau a pãrþilor integrante
ale acestora ºi dacã prezintã o soluþie nouã, susceptibilã de aplicare industrialã.

În BOPI se publicã cererile de înregistrare ºi modelele de utilitate înregistrate.

L egal protection of  utility models in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration with the AGEPI in the order settled in the Provisional Regulation on Industrial Property

Protection approved by the Government decision No 456 of July  26, 1993.

In accordance with this Regulation, an utility model may be registered if it relates to the aids of
mechanical completion and to the consumption objects or the components thereof, if it is new and if it
is susceptible of  industrial application.

The applications for utility model registration and the registered utility models are published in the
BOPI.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA MODELE DE UTILITATE

(11) Numãrul modelului  de utilitate  înregistrat
(13) Codul tipului de document conform normei

ST. 16 OMPI
(16) Numãrul  modelului de utilitate reînnoit
(18) Data prevãzutã de  expirare a reînnoirii
(21) Numãrul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data prioritãþii de expoziþie
(31) Numãrul depozitului prioritar
(32) Data depozitului prioritar
(33) Þara depozitului  prioritar
(41) Data la care a fost pusã la dispoziþia publicului

cererea de înregistrare neexaminatã
(43) Data publicãrii hotãrârii de înregistrare a mode-

lului de utilitate fãrã examinarea în fond
(44) Data publicãrii hotãrârii de înregistrare a mode-

lului de utilitate cu examinarea în fond
(45) Data eliberãrii certificatului
(51) Clasificarea Internaþionalã de Brevete
(54) Titlul modelului de utilitate
(56) Documente din stadiul tehnicii
(57) Rezumatul sau revendicãrile
(62) Numãrul ºi data depunerii cererii anterioare la

care prezentul document este divizionar

(71) Numele solicitantului (solicitanþilor), codul þãrii
conform normei ST. 3 OMPI

(72) Numele creatorului (creatorilor), codul þãrii con-
form normei ST. 3 OMPI

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

(74) Numele reprezentantului în proprietate indus-
trialã

(85) Data deschiderii procedurii naþionale în con-
formitate cu PCT

(86) Cerere internaþionalã PCT: numãrul ºi data

(87) Publicarea internaþionalã PCT: numãrul ºi data

SECÞIUNILE CLASIFICÃRII
INTERNAÞIONALE DE BREVETE

A - Necesitãþi curente ale vieþii
B - Tehnici industriale diverse. Transport
C - Chimie ºi metalurgie
D - Textile ºi hârtie
E - Construcþii fixe. Minerit
F - Mecanicã. Iluminat. Încãlzire. Armament.

Exploziv
G - Fizicã
H - Electricitate

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING THE UTILITY
MODEL

(11) Number of registered utility model
(13) Kind-of-document code according to WIPO Stan-

dard 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 reg-

istration  application
(43) Publication date of utility model registration  deci-

sion without examination as to substance
(44) Publication date of utility model registration  deci-

sion 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 applica-

tion from which the present patent document has
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

(74) Name of the representative in industrial property

(85) Date for introducing the national procedure accord-
ing to the PCT

(86) International application under the PCT: number
and filing date

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

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION  SECTIONS

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

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

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

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

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

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

W1  – second publication level: publication of the util-
ity model registration decision at the responsi-
bility of the applicant, without examination as to
substance (is applied in case the U-coded docu-
ment has not been published).

W2  – second publication level: publication of the util-
ity model registration decision at the responsi-
bility of the applicant, without examination as to
substance (is applied in case the U-coded docu-
ment has been published).

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  – 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).

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

U  – primul nivel de publicare: cerere de înre-
gistrare a modelului de utilitate publicatã,
neexaminatã.

Y1 – al doilea nivel de publicare: cerere de înre-
gistrare a modelului de utilitate publicatã,
examinatã (se  aplicã pentru publicare, dacã
documentul cu codul U n-a fost publicat).

Y2 – al doilea nivel de publicare: cerere de înregis-
trare a modelului de utilitate publicatã, exami-
natã (se aplicã pentru publicarea care
succedã documentul cu codul U).

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

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

W1 – al doilea nivel de publicare: hotãrârea de înre-
gistrare  a modelului de utilitate pe rãspunde-
rea solicitantului, fãrã examinarea în fond (se
aplicã pentru publicare dacã documentul cu
codul U n-a fost publicat).

W2 – al doilea nivel de publicare: hotãrârea de în-
registrare a modelului de utilitate pe rãspun-
derea solicitantului, fãrã examinarea în fond
(se aplicã pentru publicarea care succedã do-
cumentul cu codul U).

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

I2 – al treilea nivel de publicare: descrierea mode-
lului de utilitate înregistrat pe rãspunderea
solicitantului, fãrã examinarea în fond (se
aplicã pentru publicarea care succedã
documentul cu codul W1, W2).

WIPO  NORMALIZED  CODES  FOR IDENTIFICA-
TION  OF  THE  KIND OF  UTILITY  MODEL
REGISTRATION DOCUMENTS  IN  ACCOR-
DANCE  WITH THE  STANDARD  ST. 16
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AZ1K Lista cererilor  de înregistrare a modelelor de
utilitate depuse, aranjate în ordinea numerelor
de depozit

BZ9K Cereri de înregistrare a modelelor de utilitate
publicate

FF9K Modele de utilitate înregistrate

FG9K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate eliberate

NZ9K Lista modelelor de utilitate reînnoite

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

BZ9K Published applications for the registration of
utility models

FF9K Registered utility models

FG9K List of granted utility model certificates

NZ9K List of renewed utility models

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA
TITLURILOR INFORMAÞIILOR 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
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FF9K Modele de utilitate ]nregistrate

Î n conformitate cu Regulamentul provizoriu cu privire la protecþia proprietãþii industriale în
 Republica Moldova aprobat prin hotãrârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993 certificatele de

înregistrare a modelelor de utilitate se elibereazã de AGEPI.

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

Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate se acordã pe un termen de 5 ani de la data constituirii
depozitului reglementar la AGEPI ºi poate fi prelungit la cererea titularului pentru încã 5 ani.

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

certificates are granted by the AGEPI.

The utility model certificate shall attest to the priority 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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(11) 51 (13) W1
(51) A 61 B 17/32
(21) u 2000-0006
(22) 2000.03.21
(71)(73) Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie

“Nicolae Testemiþanu” din Republica Moldova,
MD

(72) Zota Ieremia, MD
(54) Cuþit  pentru disecarea ºi  mãsurarea

þesuturilor ºi organelor
(57) Modelul de utilitate se referã la medicinã ºi

anume la morfopatologie ºi medicina legalã.
Esenþa modelului de utilitate constã în aceea
cã cuþitul pentru disecarea ºi mãsurarea
þesuturilor ºi organelor conþine mâner ºi lamã
pe  întreaga lungime a cãreia sunt aplicate
diviziuni în milimetri.

Revendicãri: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) A knife for tissues and organs discission
and measuring

(57) The utility model refers to medicine namely to
morphopathology and forensic medicine.
Summary of the invention consists in that the
knife for tissues and organs discission and
measuring contains a handle and a blade along
which there are applied scale divisions in milli-
meters.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 52 (13) W1
(51) A 61 M 5/178
(21) u 2000-0014
(22) 2000.06.13
(71)(73) Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie

“Nicolae Testemiþanu” din Republica Moldova,
MD

(72) Topor Boris, MD; Nacu Viorel, MD
(54) Seringã pentru administrarea materialelor

consistente
(57) Modelul de utilitate solicitat se referã la medi-

cinã ºi anume la seringi pentru administrarea
uniformã a biomaterialului de consistenþa pastei
în þesuturile biologice dense.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã seringa in-
clude un cilindru care conþine  un capac ante-
rior dotat  cu un con pentru ac, pe care se
amplaseazã o bucºã,  un capac posterior, o tijã
cu gradaþii,  pe care este executat filet, ºi mâner.

Revendicãri: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Syringe for consistent materials administra-
tion

(57) The claimed utility model refers to medicine and
namely to syringes for uniform administering of
biomaterials possessing the spread density into
the dense biological tissues.
Summary of the invention consists in that the
syringe includes a cylinder, containing a front
cover provided with a cone for a needle, on
which it is installed the bushing, a back cover,
a bar with scale division on which it is executed
a thread, and a handle.

Claims: 1
Fig.: 1
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IV
M=rciM=rciM=rciM=rciM=rci

P 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.

În conformitate cu această lege, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de
AGEPI. Certificatul de înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra
mărcii pentru produsele şi serviciile indicate în certificat.

Cererile de înregistrare şi mărcile înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.

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

T he legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
 registration  with the AGEPI carried out in accordance with the Law on Trademarks and

Appellations of Origin No 588-XIII of September 22, 1995, amended and completed by the Law No
1079-XIV, in force as from December 14, 2000.

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.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA MĂRCI

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

(181) Expected expiration date of registration

(186) Expected expiration date of renewal
(210) Serial number of the application
(220) Filing date of the application
(230) Date of exhibition priority
(310) Serial number of the initial application
(320) Filing date of the initial application
(330) Country of the initial application
(442) Date of availability for public of the examined

application
(450) Date of availability for public of registration

data
(510) List of goods and/or services
(511) Designation of classes according to the Interna-

tional 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 Classifica-
tion)

(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 three-

dimensional mark
(591) Indication of colors claimed
(646) Number and date of other legally related regis-

trations
(700) Information on parties concerned with the  appli-

cation / registration
(730) Name and address of the applicant or the holder

of the registration

(740) Name and address of the representative in in-
dustrial property

(750) Address for correspondence
(791) Name and address of the licensee
(800) Identification of data according to the Madrid

Agreement and Madrid Protocol
(300)* Priority data of the applications registered with

the patent office of the former USSR (number of
the document, application filing date, the two-let-
ter code of the country)

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

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

registrării
(186) Data prevăzută de expirare a reînnoirii
(210) Numărul de ordine al depozitului
(220) Data depozitului
(230) Data priorităţii de expoziţie
(310) Numărul de ordine al cererii iniţiale
(320) Data cererii iniţiale
(330) Ţara cererii iniţiale
(442) Data la care informaţ ia privind cererea

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

fost pusă la dispoziţia publicului
(510) Lista produselor şi / sau serviciilor
(511) Indicarea claselor conform Clasificării

Internaţionale a Produselor şi Serviciilor în
scopul înregistrării mărcilor (Clasificarea de la
Nisa)

(526) Disclamări
(531) Descrierea elementelor figurative ale mărcii

conform Clasificării Internaţionale a Elemen-
telor Figurative ale Mărcilor (Clasificarea de la
Viena)

(540) Reproducerea mărcii
(551) Indicaţia că marca este colectivă, de certificare

sau de garanţie
(554) Indicaţia că marca este tridimensională

(591) Indicarea culorilor revendicate
(646) Numărul şi data altor înregistrări înrudite juridic

(700) Informaţii privind părţile interesate de cerere /
înregistrare

(730) Numele şi adresa solicitantului sau titularului

(740) Numele şi adresa reprezentantului în proprie-
tate industrială

(750) Adresa pentru corespondenţă
(791) Numele şi adresa licenţiatului
(800) Identificarea datelor conform Aranjamentului de

la Madrid şi Protocolului de la Madrid.
(300)* Date referitoare la prioritatea cererilor în-

registrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S.
(nr. documentului, data depozitului, codul ţării)

LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO MARKS
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Cereri de ]nregistrareCereri de ]nregistrareCereri de ]nregistrareCereri de ]nregistrareCereri de ]nregistrare

Î 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.

Orice persoană este îndreptăţită, în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cerere,
să depună o contestaţie împotriva înregistrării mărcii.

I 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 con-
cern only one trademark and shall contain the documents provided in Art. 8 (5), (6) of the Law.

Any person may oppose the registration of a trademark or of an appellation of origin within the three
months that follow the publication date of the notice concerning the application.
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(210) 007395
(220) 1997.12.22
(310) 819956570
(320) 1997.06.30
(330) BR
(730) Souza Cruz S.A., BR

Rua Candelaria, 66, Rio de Janeiro, RJ, Brazilia
(540)

(511)(510)
34 - ţigări, tutun, produse din tutun, rechizite de

fumat, brichete şi chibrituri.
(531) 24.15.15; 25.01.19; 26.01.01; 26.01.10;

26.03.23; 27.05.00.

(210) 008240
(220) 1998.10.29
(730) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, a

Mauritian company, MU
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street,
Port Louis, Maurice

(540)

(511)(510)
09 - aparate şi instrumente fotografice, cinemato-

grafice şi optice; aparate şi instrumente pentru

înregistrarea, transmiterea sau reproducerea
sunetului, imaginilor şi datelor; calculatoare,
programe de calculatoare şi software pentru
calculatoare, cartele de credit cu micro-
procesor; cartele cu cod magnetic; cabluri; fi-
bre optice; pelicule, discuri şi cartuşe toate
purtătoare de/sau pentru înregistrarea datelor
şi sunetelor; echipament pentru procesarea
datelor; software pentru calculatoare, aparate
şi instrumente pentru utilizare în reţeaua de
Internet; părţi şi fitinguri pentru toate produsele
sus-menţionate;

16 - publicaţii imprimate; reviste; lista programelor
transmisiunilor TV, prin cablu, radio şi satelit;
programele reprezentaţiilor distractive şi
publicaţii periodice cu privire la cele sus-
menţionate; fotografii; etichete adezive; afişe;
accesorii de birou; ziare;

35 - publicitate, servicii publicitare şi servicii în
vederea activităţii agenţiilor; arenda spaţiului
publicitar; servicii de management în domeniul
businessului; servicii de contabilitate; servicii
consultative, servicii de consulting şi informa-
ţionale, toate referitoare la business şi manage-
ment în domeniul businessului; servicii de mar-
keting; servicii în domeniul billing-ului; servicii
publicitare şi de marketing; abonare şi servicii
informaţionale de consulting, servicii de ma-
nagement pentru abonaţi; organizarea şi
desfăşurarea prezentaţiilor comerciale şi
expoziţiilor; difuzarea publicităţii şi materialului
de propagandă;

38 - servicii de comunicare a vocii, datelor, sunetelor
şi imaginilor; servicii multimedia de comunicare;
servicii de telecomunicaţie; servicii de difuziune
radio, TV, prin satelit şi cablu; serviciile
agenţiilor de ştiri; transmiterea, acordarea şi
ecranizarea informaţiei din baza de date a
calculatorului în scopuri de afaceri şi sociale;
transmiterea în direct a reprezentaţiilor şi
evenimentelor solemne; acordarea şi difuzarea
informaţiei cu privire la toate serviciile sus-
menţionate; hiring-ul, închirierea şi leasing-ul
aparatelor şi instrumentelor; servicii cu privire
la abonarea la TV;

41 - pregătirea şi înregistrarea programelor tele-
vizate, video prin satelit şi cablu; organizarea,
prezentarea, pregătirea şi înregistrarea în direct
a reprezentaţiilor, spectacolelor, solemnităţilor,
concertelor, montarea spectacolelor de teatru,
concursurilor, lecţiilor, publicităţii, seminarelor,
activităţilor şi competiţiilor sportive, concertelor
solo, dezbaterilor, întâlnirilor publice şi private
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(adunări, congrese şi expoziţii), închirierea
filmelor, înregistrărilor video, înregistrărilor au-
dio şi discurilor compacte; editarea cărţilor,
manualelor, revistelor şi textelor, acordarea şi
difuzarea informaţiei cu privire la toate serviciile
sus-menţionate.

(531) 02.01.23; 04.05.03; 26.01.02; 26.07.01;
26.11.25; 27.05.01.

(210) 008480
(220) 1999.03.15
(730) INTERTABACO S.R.L., întreprindere cu capi-

tal străin, MD
Str. Lenin nr. 42, MD-6118, Tvardiţa, Taraclia,
Republica Moldova

(540)

ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ

GOLDEN BEACH
(511)(510)
34 - ţigări, tutun, articole din tutun, hârtie de ţigări,

articole pentru fumători incluse în clasa 34.
(531) 28.05.00.

(210) 009149
(220) 2000.02.09
(730) BestWine, societate cu răspundere limitată,

MD
Str. Zavodscaia nr. 1, MD-3813, Chirsova,
Comrat, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - vinuri.
(531) 11.03.02; 25.01.06; 25.01.15; 26.13.25;

27.03.15; 27.05.07; 27.05.08; 28.05.00.

(210) 009155
(220) 2000.02.11
(730) CANADA DRY CORPORATION LIMITED, o

corporaţie organizată şi existentă conform
legilor Republicii Irlanda, IE
Townparks Industrial Estate, Athy, County
Kildare, Republica Irlanda

(540)

(511)(510)
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-

coolice; băuturi şi sucuri din fructe; siropuri şi
alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

(210) 009164
(220) 2000.02.15
(730) CRICOVA-ACOREX S.A., întreprindere

mixtă, MD
Str. Ungureanu nr. 5, MD-2084, Cricova,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 03.01.02; 05.07.10; 20.05.01; 24.01.19;

24.09.02; 27.05.11.

(210) 009351
(220) 2000.06.06
(730) Dionysos-Mereni S.A., întreprindere mixtă

moldo-americană pentru prelucrarea pro-
ducţiei agricole şi comerţ, MD
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Str. Ştefan cel Mare nr. 9, MD-6527, Merenii-
Noi, judeţul Chişinău, Republica Moldova

(540)

“LEGENDA CURŢII
VECHI”

“ЛЕГЕНДА СТАРОГО
ДВОРА”

“THE LEGEND OF
THE OLD YARD”

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

(210) 009563
(220) 2000.08.16
(730) IMPERIAL VIN, societate pe acţiuni, MD

MD-7330, Pleşeni, Cantemir, judeţul Cahul, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - vinuri.
(531) 03.01.02; 05.03.04; 27.05.11; 27.05.24.

(210) 009567
(220) 2000.08.02
(730) GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere mixtă

moldo-irlandeză, MD
MD-7415, Borceag, judeţul Cahul, Republica
Moldova

(540)

(511)(510)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.

(210) 009617
(220) 2000.09.21
(310) 300 22 859.7
(320) 2000.03.23
(330) DE
(730) DaimlerChrysler AG, DE

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart,
Germania

(540)

(511)(510)
12 - vehicule cu motor şi părţile acestora (incluse în

clasa 12);
36 - finanţare, leasing-ul (finanţarea arendei în

credit) mijloacelor de transport;
37 - reparaţia şi întreţinerea vehiculelor cu motor.
(531) 18.01.08; 24.05.01; 24.05.03; 26.01.16;

27.01.06; 27.05.01.

(210) 009655
(220) 2000.09.28
(730) CLASSIKVIN-INDUSTRIAL S.R.L., MD

Str. Şt. Neaga nr. 50, bloc 2, MD-2039,
Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(591) Culori revendicate: roşu, negru, auriu, alb.
(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 03.01.01; 03.01.17; 05.13.06; 24.01.03;

24.01.15; 24.01.18; 24.09.02; 27.05.17.

(210) 009696
(220) 2000.09.13
(730) AMIR S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

iordaniană, MD
Calea Moşilor nr. 2, MD-2002, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

(511)(510)
30 - îngheţată;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou.
(531) 01.15.17; 08.01.18; 08.01.11; 24.09.01;

25.01.19; 27.05.02; 27.05.21; 28.05.00.

(210) 009738
(220) 2000.11.02

(730) Leaduhin Oleg, MD
Bd. Dacia nr. 33, ap. 93, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

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

vinurilor roşii tari.
(531) 28.05.00.

(210) 009795
(220) 2000.10.19
(730) Institutul de Cercetări pentru Pomicultură,

MD
Str. Costiujeni nr. 14, MD-2019, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
31 - produse agricole, horticole, fructe şi legume

proaspete, seminţe, puieţi;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou.
(531) 05.03.13; 05.07.13; 27.03.11; 27.05.08;

27.05.11.

(210) 009840
(220) 2000.12.06
(730) Allergan, Inc., o corporaţie organizată şi

existentă conform legilor statului Delaware,
US
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2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612,
Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
10 - inele capsulare de presiune.

(210) 009855
(220) 2000.12.08
(730) HAYAT KIMYA SANAYI A.Ş., TR

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

(540)

(511)(510)
05 - produse igienice; scutece, pachete igienice,

garnituri pentru chiloţi şi tampoane;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,

neincluse în alte clase; materiale plastice
pentru ambalare; hârtie igienică; scutece de
hârtie sau celuloză.

(210) 009856
(220) 2000.12.08
(730) HAYAT KIMYA SANAYI A.Ş., TR

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

(540)

(511)(510)
05 - produse igienice; scutece, pachete igienice,

garnituri pentru chiloţi şi tampoane;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,

neincluse în alte clase; materiale plastice
pentru ambalare; hârtie igienică; scutece de
hârtie sau celuloză.

(210) 009860
(220) 2000.12.12
(730) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., IT

Via Palermo 26/A, 43100 PARMA, Italia

(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice, produse pentru

tratarea afecţiunilor respiratorii.

(210) 009880
(220) 2000.12.15
(730) CRICOVA-ACOREX S.A., întreprindere

mixtă, MD
Str. Ungureanu nr. 3, MD-2084, Cricova,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

(210) 009881
(220) 2000.12.15
(730) CRICOVA-ACOREX S.A., întreprindere

mixtă, MD
Str. Ungureanu nr. 3, MD-2084, Cricova,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

(210) 009882
(220) 2000.12.15
(730) CRICOVA-ACOREX S.A., întreprindere

mixtă, MD
Str. Ungureanu nr. 3, MD-2084, Cricova,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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(210) 009893
(220) 2000.10.31
(730) Senatski D., întreprindere individuală, MD

Bd. Mircea cel Bătrân nr. 21, bloc 1, ap. 40, MD-
2040, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport,

neincluse în alte clase; ornamente pentru
pomul de Crăciun.

(531) 26.03.18; 27.01.05; 27.05.08; 28.03.01.

(210) 009894
(220) 2000.10.31
(730) Senatski D., întreprindere individuală, MD

Bd. Mircea cel Bătrân nr. 21, bloc 1, ap. 40, MD-
2040, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport,

neincluse în alte clase; ornamente pentru
pomul de Crăciun.

(531) 24.13.01; 24.13.14; 27.05.08; 27.05.17.

(210) 009914
(220) 2000.12.27
(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD

MD-4323, Sălcuţa, judeţul Tighina, Republica
Moldova

(540)

(511)(510)
33 - vinuri roşii tari.
(531) 28.05.00

(210) 009915
(220) 2000.12.27
(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD

MD-4323, Sălcuţa, judeţul Tighina, Republica
Moldova

(540)

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

(210) 009945
(220) 2001.01.15
(730) Ohrannoe predprieatie Muromeţ S.A.,

întreprindere mixtă, MD
Str. Tighina nr. 65, of. 612, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

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

substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru pansa-
mente; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fun-
gicide, erbicide;

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 cofe-
tărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (con-
dimente); mirodenii; gheaţă;

31 - produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ;

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale;
42 - aprovizionare cu produse alimentare, baruri,

cafenele, restaurante; cazare, hoteluri, mote-
luri; îngrijire medicală, igienică şi cosmetică;
servicii veterinare şi agricole; investigări şi
elaborări ştiinţifice şi industriale; programare



M
Ă

R
C

I

MD - BOPI 10/2001MD - BOPI 10/2001MD - BOPI 10/2001MD - BOPI 10/2001MD - BOPI 10/2001

4343434343

pentru calculatoare; expoziţii; servicii de pază.
(531) 03.09.18; 26.03.06; 26.03.07; 26.13.25;

27.05.02; 27.05.03; 27.05.08.

(210) 009955
(220) 2001.01.22
(730) IBP, Inc., corporaţia statului Delaware, US

800 Stevens Port Drive, Suite 836, Dakota
Dunes, SD 57049, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
29 - carne şi carne prelucrată.
(531) 26.04.01; 26.04.02; 26.04.09; 27.01.03;

27.05.17.

(210) 009956
(220) 2001.01.22
(730) IBP, Inc., corporaţia statului Delaware, US

800 Stevens Port Drive, Suite 836, Dakota
Dunes, SD 57049, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
29 - carne şi carne prelucrată.

(210) 009972
(220) 2001.01.26
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD

Str. 31 August 1989 nr. 67, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
38 - telecomunicaţii.
(531) 28.05.00.

(210) 009983
(220) 2000.12.22
(730) Odagiu Ştefan, MD

Str. Uzinelor nr. 7, MD-6811, Bardar, judeţul
Chişinău, Republica Moldova

(540)

J A G U A R
(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 009985
(220) 2001.01.29
(730) Carrier Corporation, US

Carrier Parkway, Syracuse, New York 13221,
Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
11 - aparate de condiţionare şi/sau încălzire a

aerului şi cuptoare, părţi şi fitinguri ale acestora,
incluse în clasa 11.

(531) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.11; 27.05.24.

(210) 010006
(220) 2001.02.19
(730) Galanta, societate pe acţiuni de tip deschis,

MD
Str. Vasile Lupu nr. 171, MD-3505, Orhei, Re-
publica Moldova

(540)



T
R

A
D

E
M

A
R

K
S

MD - BOPI 10/2001MD - BOPI 10/2001MD - BOPI 10/2001MD - BOPI 10/2001MD - BOPI 10/2001

4444444444

(511)(510)
22 - frânghii;
24 - pânză şi bucăţi de draperii tricotate;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
28 - jucării.
(531) 03.13.06; 26.01.01; 26.01.15.

(210) 010009
(220) 2001.02.20
(730) AstraZeneca AB, SE

Västra Mälarehamnen 9, 151 85 Södertälje,
Suedia

(540)

(511)(510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice;
16 - produse de imprimerie; fotografii; material de

instruire sau învăţământ (cu excepţ ia
aparatelor).

(531) 01.13.05; 26.01.06; 26.04.10; 26.07.01;
26.07.05; 26.07.25.

(210) 010015
(220) 2001.02.20
(730) YKK CORPORATION, o corporaţie japoneză,

JP
1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo,
Japonia

(540)

(511)(510)
18 - accesorii pentru genţi, catarame, umeraşe,

curele, dispozitive de reglare a curelei, mânere,

dispozitive pentru fixare, forme, fixatoare pentru
genţi, cârlige, inele, suporturi, petice;

24 - stofă îngustă, stofă de lână, stofă de bumbac,
stofă de tricotaj, stofă elastică de lână.

(210) 010020
(220) 2001.02.22
(730) ASPECT-INVEST S.R.L., firmă de producţie

şi comerţ, MD
Str. Gh. Tudor nr. 3, MD-2028, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.11; 27.05.13.

(210) 010023
(220) 2001.02.23
(730) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COM-

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

(540)

(591) Culori revendicate: auriu, roşu, negru.
(511)(510)
34 - ţigări, ţigări aromatizate, ţigări cu aromă de

cuişoare, trabucuri; tutun, tutun de pipă; foi de



M
Ă

R
C

I

MD - BOPI 10/2001MD - BOPI 10/2001MD - BOPI 10/2001MD - BOPI 10/2001MD - BOPI 10/2001

4545454545

ţigări; articole pentru fumători, lulele, scrumiere,
cu excepţia celor din metale preţioase, brichete
pentru fumători; chibrituri.

(531) 18.03.02; 18.03.07; 25.01.19; 27.05.01;
29.01.13.

(210) 010024
(220) 2001.02.23
(730) Agouron Pharmaceuticals, Inc., o corporaţie

organizată şi existentă conform legilor
statului California, US
10350 North Torrey Pines Road, La Jolla, Cali-
fornia 92037-1020, Statele Unite ale Americii

(540)

DURZERA
(511)(510)
05 - produse farmaceutice, inclusiv preparate

antiinfecţioase şi preparate pentru tratamentul
afecţiunilor autoimune, produse veterinare şi
igienice; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi, material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante;
produse pentru distrugerea animalelor dău-
nătoare; fungicide, erbicide şi insecticide.

(210) 010025
(220) 2001.02.23
(730) Agouron Pharmaceuticals, Inc., o corporaţie

organizată şi existentă conform legilor
statului California, US
10350 North Torrey Pines Road, La Jolla, Cali-
fornia 92037-1020, Statele Unite ale Americii

(540)

ZAPRAVIX
(511)(510)
05 - produse farmaceutice, inclusiv preparate

antiinfecţioase şi preparate pentru tratamentul
afecţiunilor autoimune, produse veterinare şi
igienice; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi, material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante;
produse pentru distrugerea animalelor dăună-
toare; fungicide, erbicide şi insecticide.

(210) 010038
(220) 2001.02.22
(730) Dunhill Tobacco of London Limited, GB

1A St. James’s Street, London SW1A 1EF,
Marea Britanie

(540)

Single Leaf
(511)(510)
34 - ţigări, trabucuri, ţigarille, tutun de pipe, ţigări

răsucite pentru fumători, tutun, produse din
tutun, articole pentru fumători, brichete,
chibrituri.

(210) 010049
(220) 2001.02.27
(730) KIMBERLY-CLARK CORPORATION, US

401 North Lake Street, NEENAH, WI 54956,
Statele Unite ale Americii

(540)

HUGGIES
ADVENTURERS

(511)(510)
16 - produse de unică folosinţă pentru sugari şi

copii, confecţionate în special din hârtie, inclusiv
pantaloni pentru trening, cu excepţia scutecelor
de unică folosinţă, scutecelor-chiloţi.

(210) 010050
(220) 2001.02.27
(730) KIMBERLY-CLARK CORPORATION, US

401 North Lake Street, NEENAH, WI 54956,
Statele Unite ale Americii

(540)

HUGGIES FREEDOM
(511)(510)
16 - produse de unică folosinţă pentru sugari şi

copii, confecţionate în special din hârtie, inclusiv
pantaloni pentru trening, cu excepţia scutecelor
de unică folosinţă, scutecelor-chiloţi.
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(210) 010051
(220) 2001.02.27
(730) KIMBERLY-CLARK CORPORATION, US

401 North Lake Street, NEENAH, WI 54956,
Statele Unite ale Americii

(540)

HUGGIES
BEGINNINGS

(511)(510)
16 - produse de unică folosinţă pentru sugari şi

copii, confecţionate în special din hârtie, inclusiv
pantaloni pentru trening, cu excepţia scutecelor
de unică folosinţă, scutecelor-chiloţi.

(210) 010054
(220) 2001.03.07
(730) ESMALDA S.R.L., MD

Str. Mitropolit Varlaam nr. 65, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

ЗА МИЛЫХ ДАМ!
(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 28.05.00.

(210) 010057
(220) 2001.02.20
(730) United Wine Company, întreprindere mixtă,

MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

Aurul vechi

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

(210) 010061
(220) 2001.02.22
(730) INVINCOM, firmă comercială de producţie,

MD
Str. Soarelui nr. 87, MD-2011, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

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

(210) 010062
(220) 2001.02.28
(730) ALIMCOM S.A., întreprindere mixtă, MD

Str. Munceşti nr. 258, MD-2002, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
29 - jeleuri, gemuri, dulceţuri; fructe şi legume

conservate;
30 - cafea, înlocuitori de cafea, ceai, cacao, zahăr,

orez;  produse de patiserie şi cofetărie,  halva;
îngheţată; miere; muştar; oţet, sosuri
(condimente), maioneză; mirodenii; gheaţă de
răcit;

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice.

(531) 19.03.01; 19.03.21; 27.05.01; 27.05.13.
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(210) 010067
(220) 2001.03.12
(730) ARCAŞUL S.A., fabrică de bere, MD

Str. Mihai Sadoveanu nr. 35, MD-3100, Bălţi,
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.

(210) 010068
(220) 2001.03.12
(730) Pharmacia & Upjohn Cork Ltd., IE

Little Island, County Cork, Irlanda
(540)

(511)(510)
05 - preparate oftalmologice.

(210) 010070
(220) 2001.03.12
(730) Pharmacia & Upjohn Cork Ltd., IE

Little Island, County Cork, Irlanda
(540)

(511)(510)
05 - preparate oftalmologice.

(210) 010087
(220) 2001.03.20
(730) OLENTINA S.R.L., MD

Str. Maria Drăgan nr. 28, bloc 3, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
30 - produse din aluat, în special plăcinte, pateuri,

colţunaşi cu carne, colţunaşi cu brânză sau cu
umplutură de natură vegetală, umplutură în
aluat, produse alimentare preparate ş i
semipreparate din aluat cu diferite umpluturi,
componente ale acestora.

(531) 28.05.00.

(210) 010107
(220) 2001.03.28
(730) PARADIS-ZOO S.R.L., MD

Str. 31 August 1989 nr. 121, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
42 - baruri, bufete, cafenele, cantine, case de

odihnă, cluburi, cofetării; restaurante; deser-
virea barurilor; deservirea meselor de sărbă-
toare şi a nunţilor.

(531) 11.03.14; 27.05.01; 27.05.13; 27.05.24.

(210) 010108
(220) 2001.03.23
(730) AMIR S.R.L., întreprindere mixtă moldo-

iordaniană, MD
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Bd. Ştefan cel Mare nr. 4, of. 402, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
30 - orez, cereale şi produse cerealiere; făină, pro-

duse de patiserie şi panificaţie, paste făinoase;
articole de cofetărie, produse din aluat, produse
dulci în formă de paste, produse sărate în formă
de paste, sosuri pentru paste făinoase, cafea,
ceai, cacao, zahăr, drojdie, prafuri de copt;
îngheţată, miere, sirop din melasă, fulgi uscaţi
de porumb, pop-corn, malţ alimentar şi ovăz
alimentar, maioneză, bucate finite şi ingrediente
pentru bucatele incluse în clasa 30; snack-uri,
produse alimentare preparate şi semipreparate,
componente ale acestora;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou; organi-
zarea expoziţiilor cu vânzări; elaborarea progra-
melor de marketing; servicii privind studii de mar-
keting; vânzări en gros şi cu amănuntul; operaţii
de export-import; comercializarea îngheţatei;
comercializarea produselor alimentare.

(531) 05.07.02; 05.13.04; 24.09.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.21.

(210) 010112
(220) 2001.03.27
(730) PLANTA-VIN S.R.L., întreprindere tehnico-

ştiinţifică, MD
Str. Nicolae Iorga nr. 20, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(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;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou.
(531) 28.05.00.

(210) 010113
(220) 2001.03.26
(730) Atlantic & C S.R.L., MD

Str. Pruncul nr. 2, MD-2069, Vatra, Zona
Industrială, Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

(210) 010118
(220) 2001.03.30
(730) KVINT, fabrică de vinuri şi coniacuri din

Tiraspol, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica
Moldova
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(540)

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

(210) 010141
(220) 2001.02.09
(730) Cerneatovici Nineli, MD

Bd. Moscova nr. 20, ap. 33, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

P I C N I C

П И К Н И К

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

(210) 010143
(220) 2001.02.14
(730) Baev Oleg, MD

Str. Larionov nr. 43, ap. 61, MD-3300, Tiraspol,
Republica Moldova

(540)

КНЯЗЬ
ИГОРЬ

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 28.05.00.
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Lista mărcilor înregistrate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, numărul acordat 

mărcii, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI, 
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. depozit 

(220) 
Data depozit 

(111) 
Nr. marcă 
acordat 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(442) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 007401 1997.12.23 8198 2001.09.03 33 Întreprinderea mixtă moldo-
gibraltară "VINORUM", MD 

3/1999 

2 009223 2000.03.29 8203 2001.09.03 16,39,42 World Investment Company 
Limited, GB 

10/2000 

3 008950 1999.11.10 8204 2001.09.03 33 VINIMPEX  S.R.L., MD 5/2001 

4 008989 1999.12.01 8208 2001.09.03 02 CANOPUS S.R.L., firmă de 
producţie şi comerţ, MD 

5/2001 

5 009299 2000.05.17 8215 2001.09.03 29,32 "ORHEI-VIT", societate pe 
acţiuni, MD 

5/2001 

6 009300 2000.04.06 8218 2001.09.03 29 UNILEVER N.V., NL 5/2001 

7 009387 2000.06.15 8219 2001.09.03 05 JSC "NIZHPHARM", RU 5/2001 

8 009391 2000.06.15 8220 2001.09.03 05 JSC "NIZHPHARM", RU 5/2001 

9 009462 2000.05.10 8221 2001.09.03 33 Odagiu Ştefan, MD 5/2001 

10 009591 2000.08.30 8222 2001.09.03 05 MERCK & CO., INC., US 5/2001 

11 009592 2000.08.30 8223 2001.09.03 05 MERCK & CO., INC., US 5/2001 

12 009593 2000.08.30 8224 2001.09.03 04,37 CASTROL LIMITED, GB 5/2001 

13 009595 2000.09.04 8225 2001.09.03 30 Elite International B.V., NL 5/2001 

14 009601 2000.09.05 8226 2001.09.03 07,09,11,14,
37,38,42 

Samsung Electronics Co., Ltd., 
KR 

5/2001 

15 009602 2000.09.05 8227 2001.09.03 01,02,04,05,
10,12,17,18,
20,22,23,24,
25,28,35,36,
39,41 

Samsung Corporation, KR 5/2001 

16 009606 2000.09.08 8228 2001.09.03 29,30,32 MARS, INCORPORATED, US 5/2001 

17 009635 2000.09.19 8229 2001.09.03 03,04 V.E.W.LTD. corporaţia statului 
Delaware, US 

5/2001 

18 009673 2000.10.06 8230 2001.09.03 05 SB Pharmco Puerto Rico Inc., 
PR 

5/2001 

19 009729 2000.11.01 8231 2001.09.14 33 LION-GRI S.R.L., întreprindere 
mixtă (Moldova-SUA), MD 

5/2001 

20 009711 2000.10.20 8232 2001.09.03 29,30 MARS, INCORPORATED, US 5/2001 

21 009719 2000.10.25 8233 2001.09.03 07,12 TENNECO AUTOMOTIVE 
OPERATING COMPANY INC., 
US 

5/2001 

22 008299 1998.12.04 8234 2001.09.07 29,30,31,34 Întreprinderea cu Capital Străin 
"Wine International Project" 
S.R.L., MD 

8/1999 

23 009726 2000.10.20 8235 2001.09.07 33,35 Produse cerealiere S.A., MD 5/2001 

24 009727 2000.10.20 8236 2001.09.07 33,35 Produse cerealiere S.A., MD 5/2001 
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25 009728 2000.10.20 8237 2001.09.07 33,35 Produse cerealiere  S.A., MD 5/2001 

26 009743 2000.11.03 8238 2001.09.07 29,30 MARS, INCORPORATED, US 5/2001 

27 009745 2000.11.03 8239 2001.09.07 29,30 MARS, INCORPORATED, US 5/2001 

28 009761 2000.11.07 8240 2001.09.07 33 Alianţa-Vin S.R.L., MD 5/2001 

29 009762 2000.11.07 8241 2001.09.07 33 Alianţa-Vin S.R.L., MD 5/2001 

30 009764 2000.11.07 8242 2001.09.07 33 Alianţa-Vin S.R.L., MD 5/2001 

31 009765 2000.11.07 8243 2001.09.07 33 Alianţa-Vin S.R.L., MD 5/2001 

32 009766 2000.11.07 8244 2001.09.07 33 Alianţa-Vin S.R.L., MD 5/2001 

33 009776 2000.11.14 8245 2001.09.07 30 AUGUST S.R.L., combinat de 
producţie,  MD 

5/2001 

34 009778 2000.11.15 8246 2001.09.07 25,26,35,42 TRICON  S.A., MD 5/2001 

35 009780 2000.09.19 8247 2001.09.07 36 Visa International Service 
Association (a Delaware, USA 
Corporation), US 

5/2001 

36 009781 2000.11.06 8248 2001.09.07 30 WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 
corporaţia statului Delaware, 
US 

5/2001 

37 009782 2000.11.06 8249 2001.09.07 05 AstraZeneca AB, SE 5/2001 

38 009786 2000.11.14 8250 2001.09.07 29,30 UNILEVER N.V., NL 5/2001 

39 009788 2000.11.16 8251 2001.09.07 39 AIRLINE TRANSPORT 
INCORPORATION  S.R.L., 
întreprindere mixtă, companie 
aeriană, MD 

5/2001 

40 009814 2000.11.30 8252 2001.09.07 33 CRICOVA S.A., Combinat de 
vinuri, MD 

5/2001 

41 009815 2000.11.30 8253 2001.09.07 33 CRICOVA  S.A., Combinat de 
vinuri, MD 

5/2001 

42 009816 2000.11.30 8254 2001.09.07 33 CRICOVA S.A., Combinat de 
vinuri, MD 

5/2001 

43 009730 2000.11.01 8255 2001.09.14 33 LION-GRI S.R.L., întreprindere 
mixtă (Moldova-SUA), MD 

5/2001 

44 009818 2000.11.30 8256 2001.09.14 33,35 TECCA S.R.L., firmă de 
producţie şi comerţ, MD 

5/2001 

45 009819 2000.11.30 8257 2001.09.14 09 KATHREIN - WERKE KG, DE 5/2001 

46 009821 2000.11.28 8258 2001.09.14 29,30 MARS, INCORPORATED, US 5/2001 

47 009822 2000.11.28 8259 2001.09.14 29,30 MARS, INCORPORATED, US 5/2001 

48 009824 2000.11.30 8260 2001.09.14 05 SOPHARMA AD, BG 5/2001 

49 009825 2000.11.30 8261 2001.09.14 29,30 MARS, INCORPORATED, US 5/2001 

50 009826 2000.11.30 8262 2001.09.14 30 WM.WRIGLEY JR.COMPANY, 
corporaţia statului Delaware, 
US 

5/2001 

51 009827 2000.12.01 8263 2001.09.14 05,29 MARS, INCORPORATED, US 5/2001 

52 009831 2000.12.05 8264 2001.09.14 01 AgroFresh Inc., US 5/2001 

53 009832 2000.12.05 8265 2001.09.14 01 AgroFresh Inc., US 5/2001 

54 009835 2000.10.12 8266 2001.09.14 33 EST & D  S.R.L., companie de 
industrie şi comerţ, MD 

5/2001 

55 009836 2000.12.13 8267 2001.09.14 33 Vinar-Zîmbreni, societate pe 
acţiuni, MD 

5/2001 

56 009839 2000.12.06 8268 2001.09.14 10 Allergan, Inc., (o corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware), US 

5/2001 
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57 009841 2000.12.06 8269 2001.09.14 03,16 Procter & Gamble Holding 
GmbH, DE 

5/2001 

58 009843 2000.12.07 8270 2001.09.14 35,36,42 MARIBOR S.R.L., MD 5/2001 

59 009844 2000.12.07 8271 2001.09.14 30 KRAFT FOODS HOLDINGS, 
INC., corporaţie din statul 
Delaware, US 

5/2001 

60 009845 2000.12.07 8272 2001.09.14 03 THE POLO/LAUREN 
COMPANY, L.P., US 

5/2001 

61 009883 2000.12.15 8273 2001.09.14 33 CRICOVA-ACOREX S.A., 
întreprindere mixtă, MD 

5/2001 
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VI
Design industrial

P rotecþia juridicã a desenelor ºi modelelor industriale în Republica Moldova se asigurã în temeiul
 înregistrãrii lor la AGEPI în modul stabilit de Legea privind protecþia  desenelor ºi modelelor

industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996, modificatã ºi completatã prin Legea nr. 1079-XIV în
vigoare din 14 decembrie 2000.

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin
reprezentant în proprietate industrialã, de cãtre persoana care dispune de dreptul la certificat.
Cererea trebuie sã conþinã documentele prevãzute în art. 11 (3) din Lege.

Desenele ºi modelele industriale înregistrate pe cale naþionalã se publicã în BOPI.

Desenele ºi modelele industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, la care Republica
Moldova este parte, se publicã în limbile francezã ºi englezã în Buletinul de Desene ºi Modele
Internaþionale (“Bulletin des dessins et modeles internationaux/ International Designs Bulletin”). Buletinul,
editat pe suport electronic, include atât datele bibliografice, cât ºi reproducerile desenelor/modelelor
industriale ºi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului. În BOPI se publicã listele acestor
desene ºi modele, aranjate în ordinea  numerelor de înregistrare internaþionalã ºi a claselor CIDMI.

Pentru etichete ºi ambalaje ponderea semanticã a pãrþii verbale nu se protejeazã.

L egal protection of the industrial designs in the Republic of Moldova shall be afforded on the
 basis of registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on 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.

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 national procedure shall be published in the Official Bulletin of
Industrial Property.

Industrial designs registered under the Hague Agreement to which the Republic of Moldova is party,
shall be published in French and English in the “International Designs Bulletin/Bulletin des dessins et
modeles internationaux”. The Bulletin published on the electronic carrier comprises both bibliographic
data and industrial design reproductions and is available 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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(11) Numãrul certificatului

(15) Data de înregistrare

(18) Data prevãzutã de expirare a termenului de
valabilitate a înregistrãrii

(21) Numãrul depozitului

(22) Data depozitului

(23) Data prioritãþii de expoziþie

(28) Numãrul de desene ºi modele

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

(31) Numãrul depozitului prioritar

(32) Data depozitului prioritar

(33) Þara depozitului  prioritar

(43) Data de publicare a cererii neexaminate

(44) Data de publicare a cererii dupã examinare

(45) Data eliberãrii certificatului

(46) Data prevãzutã de expirare a termenului de
amânare a publicãrii

(51) Clasificarea internaþionalã

(54) Denumirea produsului

(55) Reproducerea desenului/modelului industrial

(57) Culorile revendicate

(71) Numele sau denumirea ºi adresa solicitantului

(72) Numele autorului

(73) Numele sau denumirea ºi adresa titularului

(74) Numele  reprezentantului în proprietate indus-
trialã

(80) Datele de depozit internaþional conform Aran-
jamentului de la Haga

(11) Number of the registration

(15) Date of registration

(18) Expected expiration date of the registration

(21) Number of the application

(22) Filing date of  the application

(23) Date of exhibition priority

(28) Number of industrial designs

(30) Priority data under the Paris Convention

(31) Number of the priority application

(32) Filing date of the priority application

(33) Country of the priority application

(43) Publication date of the unexamined application

(44) Publication date of the examined application

(45) Date of certificate granting

(46) Date of deferment expiration

(51) International Classification for Industrial De-
signs

(54) Denomination of the article or product

(55) Reproduction of the industrial design

(57) Indication of colors claimed

(71) Name and address of the applicant

(72) Name of the author

(73) Name and address of the owner

(74) Name of the representative in industrial pro-
perty

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

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA DESENE ªI MODELE INDUSTRIALE

LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO INDUSTRIAL DESIGNS
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FF4L Desene  ºi modele industriale înregistrate

FF4L Lista desenelor  ºi modelelor industriale
înregistrate aranjate în ordinea numerelor de
înregistrare (semestrial)

FF4L Lista desenelor ºi modelelor industriale
înregistrate aranjate în ordinea claselor CIDMI
(semestrial)

FF4L Lista desenelor ºi modelelor industriale
înregistrate aranjate în ordinea alfabeticã a
numelor titularilor (semestrial)

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
ºi modelelor industriale eliberate

FG4L Lista desenelor ºi modelelor industriale
înregistrate conform Aranjamentului de la
Haga, aranjate în ordinea numerelor de
înregistrare internaþionalã (lunar, semestrial)

FG4L Lista desenelor ºi modelelor industriale
înregistrate conform Aranjamentului de la
Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI (lu-
nar, semestrial)

NZ4L Lista desenelor ºi modelelor industriale
reînnoite

NZ4L Lista desenelor ºi modelelor industriale
reînnoite conform Aranjamentului de la Haga

MG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
ºi modelelor industriale decãzute din drepturi
prin neachitarea taxei de eliberare a
certificatului

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

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS
OF INFORMATION CONCERNING
INDUSTRIAL DESIGNS MADE IN THE
OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STAN-
DARD ST. 17

FF4L Registered industrial designs

FF4L Numerical index of registered industrial de-
signs (half-yearly)

FF4L Subject index of registered industrial designs,
grouped in accordance with the ICID classes
(half-yearly)

FF4L Name index of patent owners of registered in-
dustrial designs (half-yearly)

FG4L List of granted industrial design certificates

FG4L International numerical index of industrial de-
signs registered under the Hague Agreement
(monthly, half-yearly)

FG4L Subject index of industrial designs registered
under the Hague Agreement, grouped in ac-
cordance with the ICID classes (monthly, half-
yearly)

NZ4L List of renewed industrial designs

NZ4L List of industrial designs renewed under the
Hague Agreement

MG4L List of industrial design certificates forfeited
for non-payment of the issuance fee
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FF4L Desene

[i modele industriale ]nregistrate

O rice persoanã interesatã are dreptul sã depunã la Agenþie o contestaþie motivatã împotriva
 hotãrârii de înregistrare a desenului sau modelului industrial în termen de 6 luni de la data

publicãrii acestei hotãrâri în BOPI, dacã nu este îndeplinitã cel puþin una din condiþiile prevãzute la
art. 4-8 din Legea privind protecþia desenelor ºi modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie
1996, modificatã ºi completatã prin Legea nr. 1079-XIV în vigoare din 14 decembrie 2000.

A 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.
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(11) 283
(15) 2001.09.04
(51) LOC (7) Cl. 09-01
(21) f 2000 0051
(22) 2000.07.10
(18) 2005.07.10
(28) 2

(71)(73) FABRICA DE STICLÃ DIN CHIªINÃU S.A.,
MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2036, Chiºinãu, Re-
publica Moldova

(72) DJALO Anatolii, MD
(54) Butelie, borcan
(55)

1 2
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(11) 339
(15) 2001.09.20
(51) LOC (7) Cl. 02-03
(21) f 2001 0012
(22) 2000.10.11
(18) 2005.10.11

(28) 2
(71)(72)(73) BUCÃTARU Petru, MD

Str. Grenoble nr. 130, bloc 1, ap. 19, MD-2019,
Chiºinãu, Republica Moldova

(54) Chipiuri de paie
(55)

1 2

(11) 340
(15) 2001.09.14
(51) LOC (7) Cl. 06-08
(21) f 2001 0014
(22) 2001.01.30
(18) 2006.01.30
(28) 1

(71)(73) ALFA-PLAST S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chiºinãu, Re-
publica Moldova

(72) ANDRIEVSCHI Ion, MD; STASIV Olga, MD
(54) Cuier
(55)
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(11) 341
(15) 2001.09.04
(51) LOC (7) Cl. 07-01, 04, 05, 06, 07, 99
(21) f 2001 0017
(22) 2001.01.30
(18) 2006.01.30
(28) 11

(71)(73) ALFA-PLAST S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chiºinãu, Re-
publica Moldova

(72) ANDRIEVSCHI Ion, MD; STASIV Olga, MD;
PAVLOVSCHI Andrei, MD

(54) Produse de uz casnic
(55)

1 2

3 4
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(11) 341

5
6

7

8

9.1

9.2

10 11
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(11) 342
(15) 2001.09.14
(51) LOC (7) Cl. 09-07
(21) f 2001 0018
(22) 2001.02.06
(18) 2006.02.06
(28) 1

(71)(73) VIDAR S.R.L., FIRMÃ COMERCIALÃ DE
PRODUCERE, MD
Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chiºinãu, Re-
publica Moldova

(72) IVASENCO Alexei, MD
(54) Dop pentru butelii
(55)

1.1 1.2

(11) 343
(15) 2001.09.14
(51) LOC (7) Cl. 09-09; 23-02
(21) f 2001 0015
(22) 2001.01.30
(18) 2006.01.30
(28) 1

(71)(73) ALFA-PLAST S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chiºinãu, Re-
publica Moldova

(72) ANDRIEVSCHI Ion, MD; STASIV Olga, MD
(54) Oalã pentru copii
(55)
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(11) 344
(15) 2001.09.14
(51) LOC (7) Cl. 11-02
(21) f 2001 0016
(22) 2001.01.30
(18) 2006.01.30
(28) 1

(71)(73) ALFA-PLAST S.R.L., MD
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chiºinãu, Re-
publica Moldova

(72) ANDRIEVSCHI Ion, MD; STASIV Olga, MD
(54) Ghiveci cu suport pentru flori
(55)

1.1 1.2

1.3 1.4

(11) 345
(15) 2001.09.20
(51) LOC (7) Cl. 19-08
(21) f 2000 0079
(22) 2000.09.14
(18) 2005.09.14
(28) 14
(57) Culori revendicate: desenul 1 - alb, negru, auriu,

verde, galben, bej, cafeniu, sur, roºu, albastru,
kaki; desenul 2 - alb, negru, auriu, verde,
galben, bej, cafeniu, sur, roºu, albastru; desenul
3 - alb, negru, auriu, verde, galben, bej, cafeniu,
sur, roºu, albastru; desenul 4 - alb, negru, auriu,
verde, galben, bej, cafeniu, sur, roºu, albastru;
desenul 5 - alb, negru, auriu, verde, galben, bej,

cafeniu, sur, roºu, albastru; desenul 6 - alb,
negru, auriu, verde, galben, bej, cafeniu, sur,
roºu, albastru; desenul 7 - alb, negru, auriu,
verde, galben, bej, cafeniu, sur, roºu, albastru;
desenul 8 - alb, negru, auriu, verde, galben, bej,
cafeniu, sur, roºu, albastru; desenul 9 - alb,
negru, auriu, verde, galben, bej, cafeniu, sur,
roºu, albastru, viºiniu; desenul 10 - alb, negru,
auriu, verde, galben, bej, cafeniu, sur, roºu,
albastru; desenul 11 - alb, negru, auriu, verde,
galben, bej, cafeniu, sur, roºu, albastru, viºiniu;
desenul 12 - alb, negru, auriu, verde, galben,
bej, cafeniu, sur, roºu, albastru; desenul 13 -
alb, negru, auriu, verde, galben, bej, cafeniu,
sur, roºu, albastru, liliachiu; desenul 14 - alb,
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negru, auriu, verde, galben, bej, cafeniu, sur,
roºu, albastru.

(71)(73) INVINCOM  S.R.L., FIRMÃ COMERCIALÃ DE
PRODUCÞIE, MD

Str. Soarelui nr. 87, MD-2011, Codru, Chiºinãu,
Republica Moldova

(72) GONCIAROV Oleg, MD
(54) Etichete

(55) Remarcã: ponderea semanticã a pãrþii verbale nu se protejeazã

1

2
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(11) 345

3

4
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(11) 345

5

6
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(11) 345

7

8
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(11) 345

9

10



68

D
E

S
I

G
N

MD - BOPI 10/2001

(11) 345

11

12
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(11) 345

13

14
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare 
a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

în septembrie 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 

Nr. 
crt. 

(11) 
 Nr. certifi-

catului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

(28) 
Nr. de 

desene şi 
modele 

industriale 

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 266 09-01 f 2000 0034 2000.05.19 1 "MIGDAL-P" S.A., MD 1/2001 
2 269 09-05 f 2000 0045 2000.06.20 1 PANUŞ Grigore, MD 

CALDARE Igor, MD 
2/2001 

3 270 11-05 f 2000 0046 2000.06.23 2 FIRMA COMERCIALĂ DE 
PRODUCŢIE "MAC-
STRO", S.R.L. , MD 

2/2001 

4 271 13-99 f 2000 0042 2000.06.02 1 "ENPLASTCOM" S.R.L., 
MD 

2/2001 

5 272 19-08 f 2000 0043 2000.06.13 2 COMBINATUL DE 
PRODUSE CEREALIERE 
"BERECHET CEADÎR-
LUNGA" , MD 

2/2001 

6 273 19-08 f 2000 0044 2000.06.15 2 ÎNTREPRINDEREA  
MIXTĂ MOLDO-
GIBRALTARĂ 
"VINORUM" S.A., MD 

2/2001 

7 274 19-08 f 2000 0047 2000.06.09 8 "DIONYSOS-MERENI" 
S.A., ÎNTREPRINDERE 
PENTRU PRELUCRAREA 
PRODUSELOR 
AGRICOLE ŞI COMERŢ, 
MD 

2/2001 

8 276 19-08 f 2000 0037 2000.06.02 1 "ŞIPOTUL PLUS" S.R.L., 
MD 

2/2001 

9 277 19-08 f 2000 0039 2000.06.05 1 ÎNTREPRINDEREA  
MIXTĂ  MOLDO- 
GIBRALTARĂ 
"VINORUM" S.A., MD 

2/2001 
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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 

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului şi modelului 

industrial 

(51) 
Clase 

(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 10 
1 DM/055001 2000.11.10 2000.05.12,  

US 
UNIVERSITY OF 
FLORIDA TISSUE BANK 
ITALIA SRL, IT 

Implanturi osoase asamblate / Assem-
bled bone implants / Implants osseux 
assemblés 

24-03 14 2005.11.10 3/2001 

2 DM/055013 2001.01.15  INTERIOR'S S.A., FR Consolă care se pune pe birou / 
Console à poser sur bureau / Console 
for mounting on desk 

06-06 1 2006.01.15 3/2001 

3 DM/055045 2000.12.22 2000.07.11, 
FR 

HAMIDI RACHID, FR Capac pentru  lumina semaforului / 
Cache feux de signalisation / Traffic light 
cover 

26-06 1 2005.12.22 3/2001 

4 DM/055055 2001.01.19 2000.08.18, 
DE 

HENKEL 
KOMMANDITGESELLSC
HAFT AUF AKTIEN, DE 

Cutii / Boxes / Boîtes 09-03 3 2006.01.19 3/2001 

5 DM/055063 2001.01.30  SONY OVERSEAS SA, 
CH 

Lector de disc optic combinat cu radio, 
amplificator, cu lector de benzi şi cu 
lector de disc video / Optical disc player 
combined with radio receiver, amplifier, 
tape player and video disc player / 
Lecteur de disque optique combiné à un 
radio, un amplificateur, un lecteur de 
bandes et un lecteur de vidéodisque 

14-01, 
03 

1 2006.01.30 3/2001 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 DM/055067 2000.12.15 2000.10.07, 

DE 
SIEMATIC 
MÖBELWERKE GMBH & 
CO., DE 

Sertar pentru mobile de bucătărie / 
Drawer for kitchen furniture / Tiroir pour 
meubles de cuisine 

06-06 1 2005.12.15 3/2001 

7 DM/055074 2001.02.05 2000.08.31, 
DK 

DAGLICHT B.V., NL Storuri pentru ferestre / Sunblinds for 
windows / Ecrans solaires pour fenêtres 

25-02 2 2006.02.05 3/2001 

8 DM/055094 2001.02.14  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Ceas-brăţară / Montre-bracelet / Wrist 
watch 

10-02 1 2006.02.14 3/2001 

9 DM/055095 2001.02.14  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / 
Wrist watches 

10-02 2 2006.02.14 3/2001 

10 DM/055108 2001.01.31  SONY OVERSEAS SA, 
CH 

Magnetofon numeric combinat cu 
radioreceptor şi cu magnetofon cu 
bandă / Digital audio disc player 
combined with radio receiver and tape 
recorder / Magnétophone numérique 
combiné à un radiorécepteur et à un 
magnétophone à bande 

14-01, 
03 

1 2006.01.31 3/2001 

11 DM/055123 2001.02.19  COSMOV S.P.A., IT Mânere, mânere rotunde şi garnituri 
pentru mobile / Handles, knobs and 
fittings for furniture / Poignées, boutons 
et garnitures pour meubles 

08-06, 
09 

16 2006.02.19 3/2001 

12 DM/055125 2001.02.19  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / 
Wrist watches 

10-02 5 2006.02.19 3/2001 

13 DM/055126 2001.02.19  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Brăţări pentru ceasuri / Bracelets de 
montres / Watch bracelets 

10-07 5 2006.02.19 3/2001 

14 DM/055133 2001.02.21  ESCADA DEVELOPMENT 
S.A.R.L., FR 

Ochelari de soare                     / 
Lunettes de soleil / Sunglasses 

16-06 1 2006.02.21 3/2001 

15 DM/055149 2001.02.26  SONY OVERSEAS S.A., 
CH 

Telecomandă destinată pentru aparat 
electronic pentru sunet şi imagine / 
Remote controller for an electronic 
apparatus dealing with sound and image / 
Télécommande destinée à un appareil 
électronique pour le son et l'image 

14-03 1 2006.02.26 3/2001 

16 DM/055178 2001.02.09 2000.08.22, 
BG 

EDNOLICHNO DRUZHES-
TVO S OGRANICHENA 
OTGOVORNOST 
"TANDEM 99", BG 

Cutie / Box / Boîte 09-03 1 2006.02.09 3/2001 



 

11 1    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17 DM/055180 2001.02.15  SONY OVERSEAS SA, 

CH 
Player cu discuri optice cu amplificator 
şi difuzor / Optical disc player combined 
with an amplifier, loudspeaker boxes / 
Lecteur de disques optiques avec 
amplificateur et enceintes de haut-
parleur intégrés 

14-01, 
03 

4 2006.02.15 3/2001 

18 DM/055187 2000.12.15  HERMES SELLIER 
(SOCIÉTÉ ANONYME), 
FR 

Clemă pentru bancnotă / Pince-billet / 
Banknote clip 

19-02 1 2005.12.15 3/2001 

19 DM/055197 2001.02.26  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Aparat pentru comunicare / Appareil de 
communication / Communication device 

14-03 1 2006.02.26 3/2001 

20 DM/055198 2001.02.26  WESTFÄLISCHE TEXTIL - 
GESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO. 
MBH, DE 

Ţesături / Fabrics / Tissus 05-05 9 2006.02.26 3/2001 

21 DM/055200 2001.02.27  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / 
Wrist watches 

10-02 2 2006.02.27 3/2001 

22 DM/055201 2001.02.27  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / 
Wrist watches 

10-02 2 2006.02.27 3/2001 

23 DM/055203 2001.02.27  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Ceas / Montre / Watch 10-02 1 2006.02.27 3/2001 

24 DM/055206 2001.03.01  INTERIOR'S S.A., FR Cutii decorative rotunde / Boîtes 
décoratives rondes / Round decorative 
boxes  

03-01 2 2006.03.01 3/2001 

25 DM/055207 2001.03.01  INTERIOR'S S.A., FR Tablă decorativă înzestrată cu o 
suprafaţă de scris / Tableau décoratif 
muni d'une partie écritoire / Decorative 
board with area for writing 

11-02 1 2006.03.01 3/2001 

26 DM/055208 2001.03.01  INTERIOR'S S.A., FR Panou decorativ cu orologiu / Panneau 
décoratif avec horloge / Decorative 
board with clock 

10-01 1 2006.03.01 3/2001 

27 DM/055209 2001.03.01  INTERIOR'S S.A., FR Coşuleţ decorativ cu toartă / Corbeille 
décorative avec anse / Decorative 
basket with handle 

11-02 1 2006.03.01 3/2001 

28 DM/055210 2001.03.01  INTERIOR'S S.A., FR Obiect decorativ pe care se pune 
pupitrul pentru cărţi / Objet décoratif à 
poser "porte-carte" / Free-standing 
decorative object "card holder" 

11-02 1 2006.03.01 3/2001 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
29 DM/055226 2001.03.09  THE SWATCH GROUP 

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

Ceasuri-brăţări şi cutie pentru ceas / 
Montres-bracelets et boîte de montre / 
Wrist watches and watch case 

10-
02,07 

4 2006.03.09 3/2001 

30 DM/055227 2001.03.09  SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / 
Wrist watches 

10-02 4 2006.03.09 3/2001 

31 DM/055235 2000.12.15  HERMES SELLIER 
(SOCIÉTÉ ANONYME), 
FR 

Cutie, pandantive, inele, brăţări, colier, 
cercei, clipsuri pentru urechi / Boîte, 
pendentifs, bagues, bracelets, collier, 
boucles d'oreille, clips d'oreilles / Box, 
pendants, rings, bracelets, necklace, 
earring, ear clips 

11-01, 
02 

20 2005.12.15 3/2001 

32 DM/055251 2000.11.16  FIRE INTERNATIONAL 
DEUTSCHLAND GMBH, 
DE 

Sistem de comandă, pistol laser pentru 
jocurile electronice / Controller, light gun 
for computer games / Boîtier de 
commande, pistolet laser pour jeux 
informatiques 

21-01 2 2005.11.16 3/2001 

33 DM/055254 2000.12.21  UNDERBERG KG, DE Butelie din sticlă / Glass bottle / 
Bouteille en verre 

07-01 1 2005.12.21 3/2001 

34 DM/055255 2000.12.21  UNDERBERG KG, DE Butelie din sticlă cu recipient de băut / 
Glass bottle with drinking vessel / 
Bouteille en verre avec récipient à boire 

07-01 1 2005.12.21 3/2001 

35 DM/055260 2001.02.23 2000.09.11, 
JP 

SONY OVERSEAS 
SA, CH 

Telefon fără fir combinat cu lector-
înregistrator pentru element 
semiconductor  şi cameră, ecran 
receptor pentru televizor / Wireless 
telephone combined with recorder-
player for semiconductor element and 
camera, monitor television receivers / 
Téléphone sans fil combiné à un 
lecteur-enregistreur pour élément semi-
conducteur et caméra, écrans 
récepteurs de télévision 

14-01, 
03; 16-

01 

3 2006.02.23 3/2001 



 

11 1    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
36 DM/055271 2001.03.13  THE SWATCH GROUP 

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

Bijuterii / Bijoux / Jewelry 11-01 5 2006.03.13 3/2001 

37 DM/055306 2000.04.25  SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH 

Sticlă / Flacon / Bottle 09-01 1 2005.04.25 3/2001 

38 DM/055331 2000.11.30 2000.06.26, 
FR 

HERMES SELLIER 
(SOCIÉTÉ ANONYME), 
FR 

Desene pentru ţesături, motive 
decorative pentru ţesături / Dessins pour 
tissus, motifs décoratifs pour tissus / 
Designs for textile fabrics, decorative 
patterns for textile fabrics 

05-05 16 2005.11.30 3/2001 

39 DM/055337 2001.02.23  SONY OVERSEAS SA, 
CH 

Cameră de luat vederi /  Video camera / 
Caméra vidéo 

16-01 1 2006.02.23 3/2001 

40 DM/055338 2001.02.23  SONY OVERSEAS SA, 
CH 

Videomagnetofon / Video tape recorder 
/ Magnétoscope à bande 

14-01 1 2006.02.23 3/2001 

41 DM/055349 2001.02.06 2000.08.10, 
IT 

GRU.P. ITALIA - GRUPPO 
PELLE ITALIA SPA, IT 

Genţi cu bandulieră şi poşete / Shoulder 
and handbags / Sacs à bandoulière et 
sacs à main 

03-01 4 2006.02.06 3/2001 

42 DM/055358 2001.03.15 2001.02.09,G
B 

SONY OVERSEAS 
SA, CH 

Cutie pentru difuzor / Loudspeaker box / 
Enceinte de haut-parleur 

14-01 1 2006.03.15 3/2001 

43 DM/055359 2001.03.16  LÉONARD S.A., CH Cutie pentru ceas cu brăţară, cutie 
pentru ceas / Watch-case with bracelet, 
watch-case / Boîtier de montre avec 
bracelet, boîtier de montre 

10-07 2 2006.03.16 3/2001 

44 DM/055360 2001.03.19  COMPAGNIE GERVAIS 
DANONE, FR 

Ambalaje pentru produse alimentare / 
Emballages pour produits alimentaires / 
Packagings for foodstuffs 

09-03 2 2006.03.19 3/2001 

 



 

 

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 

03-01 DM/055206 2001.03.01  INTERIOR'S S.A., FR Cutii decorative rotunde / Boîtes 
décoratives rondes / Round decorative 
boxes 

2 2006.03.01 3/2001 

03-01 DM/055349 2001.02.06 2000.08.10, 
IT 

GRU.P. ITALIA - GRUPPO 
PELLE ITALIA SPA, IT 

Genţi cu bandulieră şi poşete / Shoulder 
and handbags / Sacs à bandoulière et 
sacs à main 

4 2006.02.06 3/2001 

05-05 DM/055198 2001.02.26  WESTFÄLISCHE TEXTIL - 
GESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO. MBH, DE 

Ţesături / Fabrics / Tissus 9 2006.02.26 3/2001 

05-05 DM/055331 2000.11.30 2000.06.26, 
FR 

HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Desene pentru ţesături,  motive 
decorative pentru ţesături / Dessins pour 
tissus, motifs décoratifs pour tissus / 
Designs for textile fabrics, decorative 
patterns for textile fabrics 

16 2005.11.30 3/2001 

06-06 DM/055013 2001.01.15  INTERIOR'S S.A., FR Consolă care se pune pe birou / Console 
à poser sur bureau / Console for mounting 
on desk 

1 2006.01.15 3/2001 

06-06 DM/055067 2000.12.15 2000.10.07, 
DE 

SIEMATIC MÖBELWERKE 
GMBH & CO., DE 

Sertar pentru mobile de bucătărie /  
Drawer for kitchen furniture / Tiroir pour 
meubles de cuisine 

1 2005.12.15 3/2001 

07-01 DM/055254 2000.12.21  UNDERBERG KG, DE Butelie din sticlă / Glass bottle / Bouteille 
en verre 

1 2005.12.21 3/2001 



 

11 1    
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07-01 DM/055255 2000.12.21  UNDERBERG KG, DE Butelie din sticlă cu recipient de băut / 
Glass bottle with drinking vessel / 
Bouteille en verre avec récipient à boire 

1 2005.12.21 3/2001 

08-06, 
09 

DM/055123 2001.02.19  COSMOV S.P.A., IT Mânere, mânere rotunde şi garnituri 
pentru mobile / Handles, knobs and 
fittings for furniture / Poignées, boutons et 
garnitures pour meubles 

16 2006.02.19 3/2001 

09-01 DM/055306 2000.04.25  SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A., CH 

Sticlă / Flacon / Bottle 1 2005.04.25 3/2001 

09-03 DM/055055 2001.01.19 2000.08.18, 
DE 

HENKEL 
KOMMANDITGESELLSCHAFT 
AUF AKTIEN, DE 

Cutii / Boxes / Boîtes 3 2006.01.19 3/2001 

09-03 DM/055178 2001.02.09 2000.08.22, 
BG 

EDNOLICHNO DRUZHESTVO 
S OGRANICHENA 
OTGOVORNOST "TANDEM 
99", BG 

Cutie / Box / Boîte 1 2006.02.09 3/2001 

09-03 DM/055360 2001.03.19  COMPAGNIE GERVAIS 
DANONE, FR 

Ambalaje pentru produse alimentare / 
Emballages pour produits alimentaires / 
Packagings for foodstuffs 

2 2006.03.19 3/2001 

10-01 DM/055208 2001.03.01  INTERIOR'S S.A., FR Panou decorativ cu orologiu / Panneau 
décoratif avec horloge / Decorative board 
with clock 

1 2006.03.01 3/2001 

10-02 DM/055094 2001.02.14  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas-brăţară / Montre-bracelet / Wrist 
watch 

1 2006.02.14 3/2001 

10-02 DM/055095 2001.02.14  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / Wrist 
watches 

2 2006.02.14 3/2001 

10-02 DM/055125 2001.02.19  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / Wrist 
watches 

5 2006.02.19 3/2001 

10-02 DM/055200 2001.02.27  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / Wrist 
watches 

2 2006.02.27 3/2001 

10-02 DM/055201 2001.02.27  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / Wrist 
watches 

2 2006.02.27 3/2001 

10-02 DM/055203 2001.02.27  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas / Montre / Watch 1 2006.02.27 3/2001 

10-02 DM/055227 2001.03.09  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări / Montres-bracelets / Wrist 
watches 

4 2006.03.09 3/2001 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10-02, 
07 

DM/055226 2001.03.09  THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
LTD.), CH 

Ceasuri-brăţări şi cutie pentru ceas / 
Montres-bracelets et boîte de montre / 
Wrist watches and watch case 

4 2006.03.09 3/2001 

10-07 DM/055126 2001.02.19  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Brăţări pentru ceasuri / Bracelets de 
montres / Watch bracelets 

5 2006.02.19 3/2001 

10-07 DM/055359 2001.03.16  LÉONARD S.A., CH Cutie pentru ceas cu brăţară, cutie pentru 
ceas / Watch-case with bracelet, watch-
case / Boîtier de montre avec bracelet, 
boîtier de montre 

2 2006.03.16 3/2001 

11-01 DM/055271 2001.03.13  THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
LTD.), CH 

Bijuterii / Bijoux / Jewelry 5 2006.03.13 3/2001 

11-01, 
02 

DM/055235 2000.12.15  HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Cutie, pandantive, inele, brăţări, colier, 
cercei, clipsuri pentru urechi / Boîte, 
pendentifs, bagues, bracelets, collier, 
boucles d'oreille, clips d'oreilles / Box, 
pendants, rings, bracelets, necklace, 
earring, ear clips 

20 2005.12.15 3/2001 

11-02 DM/055207 2001.03.01  INTERIOR'S S.A., FR Tablă decorativă înzestrată cu o suprafaţă 
de scris / Tableau décoratif muni d'une 
partie écritoire / Decorative board with 
area for writing 

1 2006.03.01 3/2001 

11-02 DM/055209 2001.03.01  INTERIOR'S S.A., FR Coşuleţ decorativ cu toartă / Corbeille 
décorative avec anse / Decorative basket 
with handle 

1 2006.03.01 3/2001 

11-02 DM/055210 2001.03.01  INTERIOR'S S.A., FR Obiect decorativ pe care se pune pupitrul 
pentru cărţi / Objet décoratif à poser 
"porte-carte" / Free-standing decorative 
object "card holder" 

1 2006.03.01 3/2001 



 

11 1    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14-01 DM/055338 2001.02.23  SONY OVERSEAS SA, CH Videomagnetofon / Video tape recorder / 
Magnétoscope à bande 

1 2006.02.23 3/2001 

14-01 DM/055358 2001.03.15 2001.02.09,
GB 

SONY OVERSEAS SA, CH Cutie pentru difuzor / Loud-speaker box / 
Enceinte de haut-parleur 

1 2006.03.15 3/2001 

14-01, 
03 

DM/055063 2001.01.30  SONY OVERSEAS SA, CH Lector de disc optic combinat cu radio, 
amplificator, cu lector de benzi şi cu lector 
de disc video / Optical disc player 
combined with radio receiver, amplifier, 
tape player and video disc player / 
Lecteur de disque optique combiné à un 
radio, un amplificateur, un lecteur de 
bandes et un lecteur de vidéodisque 

1 2006.01.30 3/2001 

14-01, 
03 

DM/055108 2001.01.31  SONY OVERSEAS SA, CH Magnetofon numeric combinat cu 
radioreceptor şi cu magnetofon cu bandă / 
Digital audio disc player combined with 
radio receiver and tape recorder / 
Magnétophone numérique combiné à un 
radiorécepteur et à un magnétophone à 
bande 

1 2006.01.31 3/2001 

14-01, 
03 

DM/055180 2001.02.15  SONY OVERSEAS SA, CH Player cu discuri optice cu amplificator şi 
difuzor / Optical disc player combined with 
an amplifier, loudspeaker boxes / Lecteur 
de disques optiques avec amplificateur et 
enceintes de haut-parleur intégrés 

4 2006.02.15 3/2001 

14-01, 
03; 

16-01 

DM/055260 2001.02.23 2000.09.11, 
JP 

SONY OVERSEAS SA, CH Telefon fără fir combinat cu lector-
înregistrator pentru element 
semiconductor şi cameră, ecran receptor 
pentru televizor / Wireless telephone 
combined with recorder/player for 
semiconductor element and camera, 
monitor television receivers / Téléphone 
sans fil combiné à un lecteur/enregistreur 
pour élément semi-conducteur et caméra, 
écrans récepteurs de télévision 

3 2006.02.23 3/2001 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14-03 DM/055149 2001.02.26  SONY OVERSEAS S.A., CH Telecomandă destinată pentru aparat 
electronic pentru sunet şi imagine / 
Remote controller for an electronic 
apparatus dealing with sound and image / 
Télécommande destinée à un appareil 
électronique pour le son et l'image 

1 2006.02.26 3/2001 

14-03 DM/055197 2001.02.26  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Aparat pentru comunicare / Appareil de 
communication / Communication device 

1 2006.02.26 3/2001 

16-01 DM/055337 2001.02.23  SONY OVERSEAS SA, CH Cameră de luat vederi /  Video camera / 
Caméra vidéo 

1 2006.02.23 3/2001 

16-06 DM/055133 2001.02.21  ESCADA DEVELOPMENT 
S.A.R.L., FR 

Ochelari de soare /  Lunettes de soleil / 
Sunglasses 

1 2006.02.21 3/2001 

19-02 DM/055187 2000.12.15  HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Clemă pentru bancnotă / Pince-billet / 
Banknote clip 

1 2005.12.15 3/2001 

21-01 DM/055251 2000.11.16  FIRE INTERNATIONAL 
DEUTSCHLAND GMBH, DE 

Sistem de comandă, pistol laser pentru 
jocurile electronice / Controller, light gun 
for computer games / Boîtier de 
commande, pistolet laser pour jeux 
informatiques 

2 2005.11.16 3/2001 

24-03 DM/055001 2000.11.10 2000.05.12,  
US 

UNIVERSITY OF FLORIDA 
TISSUE BANK ITALIA SRL, IT 

Implanturi osoase asamblate / Assembled 
bone implants / Implants osseux 
assemblés 

14 2005.11.10 3/2001 

25-02 DM/055074 2001.02.05 2000.08.31, 
DK 

DAGLICHT B.V., NL Storuri pentru ferestre / Sunblinds for 
windows / Ecrans solaires pour fenętres 

2 2006.02.05 3/2001 

26-06 DM/055045 2000.12.22 2000.07.11, 
FR 

HAMIDI RACHID, FR Capac pentru lumina semaforului / Cache 
feux de signalisation / Traffic light cover 

1 2005.12.22 3/2001 

 

 

 



 

11 1    

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)  
Titular, cod ST. 3 OMPI 

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

industrial reînnoit) 

(17) 
 Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

 1 DM/035868 FENDI PROFUMI S.P.A., IT 1 2006.03.18 (1R) 12/1997 3/2001 

2 DM/035890 SONY OVERSEAS S.A., CH 2 2006.03.21 (1R) 12/1997 3/2001 

3 DM/035919 ADRIAN MICHEL AG, CH 1 2006.03.25 (1R) 12/1997 3/2001 

4 DM/035935 SONY OVERSEAS S.A., CH 5 2006.03.26 (1R) 12/1997 3/2001 

5 DM/035936 SONY OVERSEAS S.A., CH 1 2006.03.26 (1R) 12/1997 3/2001 

6 DM/036000 SONY OVERSEAS S.A., CH 1 2006.03.29 (1R) 12/1997 3/2001 

7 DM/036091 INTERNATIONAL MUL-T-LOCK LTD., NL 1 2006.04.04 (1R) 12/1997 3/2001 

8 DM/036120 ALFEX S.A., CH 12 2006.04.10 (1R) 12/1997 3/2001 

9 DM/036387 BELVEDERE (SOCIÉTE ANONYME), FR 1 2006.05.07 (1R) 12/1997 3/2001 

10 DM/036393 WILFRIED HEINZEL AG., CH 2 2006.05.09 (1R) 12/1997 3/2001 

11 DM/036540 BELVEDERE (SOCIETE ANONYME), FR 1 2006.05.30 (1R) 12/1997 3/2001 

12 DM/036630 LUXURY TIMEPIECES INTERNATIONAL SA., CH 1 2006.06.07 (1R) 12/1997 3/2001 

13 DM/037496 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 1 2006.09.11 (1R) 12/1997 3/2001 

14 DM/037497 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 1 2006.09.11 (1R) 12/1997 3/2001 
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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. 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Î 

I 
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TZ9A Lista modificărilor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul 
depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit  

Nr. titlului 
de 

protecţie 

   Nr. 
 BOPI  

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Marcă 004908    3795  1/1996 

 7/1996 
 
 
 

(550) Marcă colectivă:  
- ÎM "Vitanta-Intravest"  S. A.;  
- Fabrica de bere din Orhei;        
- Fabrica de bere din Bălţi;          
- Fabrica de bere din Cahul;       
- Fabrica de băuturi 
nealcoolice din Soroca. 

(Marcă  individuală): 
- Î. M. "Vitanta-Intravest"  S.A.  

2 Mărci  007952 
 

007953 

7735 
 

7736 

 4/1999 
 1/2001 
4/1999 
 1/2001 

 

(730) Întreprinderea  mixtă 
moldo-belgiană "SĂLCUŢA" 
S.R.L., MD 
MD-4300, Sălcuţa, Căuşeni, 
Republica Moldova   

(730) "SĂLCUŢA" S.R.L. 
Întreprinderea  Mixtă, MD  
sat. Sălcuţa, 
MD-4323, jud. Tighina, 
Republica Moldova 

3 Mărci 000386    
000372 
000371 
000370 
000369 

154 
229 
230 
231 
232 

7/1994 
7/1994 
7/1994 
7/1994 
7/1994 

(730) MOBIL OIL 
CORPORATION, NEW 
YORK, US 
3225 Callows Road, Fairfax, 
Virginia 22037, Statele Unite 
ale Americii  

(730) EXXONMOBIL OIL 
CORPORATION, US 
5959 Las Colinas Boulevard, 
IRVING, TX 75039-2298, 
Statele Unite ale Americii            

4 Marcă 000454    416 7/1994 
 
 
 

(730) MOBIL OIL 
CORPORATION, New York, 
US 
3225 Gallows Road, Fairfax, 
Virginia 22037, (Statele Unite 
ale Americii) 

(730) EXXONMOBIL OIL 
CORPORATION, US 
5959 Las Colinas Boulevard, 
IRVING, TX 75039-2298, 
Statele Unite ale Americii            

5 Mărci 000445 
000448 
000446 
000453 

482 
484 
511 
512 

9/1994 
9/1994 
9/1994 
9/1994 

(730) MOBIL OIL 
CORPORATION, NEW 
YORK, US 
3225 Gallows Road, Fairfax, 
Virginia 22037, SUA  

(730) EXXONMOBIL OIL 
CORPORATION, US 
5959 Las Colinas Boulevard, 
IRVING, TX 75039-2298, 
Statele Unite ale Americii 

6 Marcă 003000    2573 12/1995 
 
 
 

(730) RHONE-POULENC 
RORER S.A., FR 
20, avenue Raymond Aron, 
92160 Antony, Franţa 

(730) AVENTIS PHARMA 
S.A., FR 
20, avenue Raymond Aron, 
92160 Antony, Franţa 

7 Mărci 003001 
003002    

3311 
3312 

3/1996 
3/1996 

 
 

(730) RHONE-POULENC 
RORER S.A., FR 
20, AVENUE RAYMOND 
ARON, 92160 ANTONY, 
FRANŢA 

(730) AVENTIS PHARMA 
S.A., FR 
20, AVENUE RAYMOND 
ARON, 92160 ANTONY, 
FRANŢA 

8 Mărci 007179 
 

007181  
 

007180 
 

6117 
 

6118 
 

6530 
 

9/1998 
3/1999 
9/1998 
3/1999 
9/1998 
8/1999 

(730) AMWAY 
CORPORATION, US 
7575 Fulton Street, East, ADA, 
MI 49355, Statele Unite ale 
Americii 

(730) ALTICOR  INC., US 
7575 Fulton Street, East,  
ADA, MI 49355, Statele Unite 
ale Americii 

9 Mărci 007184 
 

007185 
 

007186 
 

007182    

6121 
 

6122 
 

6189 
 

6119 

9/1998 
3/1999 
9/1998 
3/1999 
10/1998 
3/1999 
9/1998 
3/1999 

(730) AMWAY 
CORPORATION, US 
7575 Fulton Street, East ADA, 
Michigan  
49355-0001, Statele Unite ale 
Americii 

(730) ALTICOR INC., US  
7575 Fulton Street, East ADA, 
Michigan 
49355-0001, Statele Unite ale 
Americii 
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1 2 3 4 5 6 7 
10 Marcă 007223   6239 10/1998 

 4/1999 
 
 
 

(730) Compaq Information Tec-
hnologies Group, L.P., (o corpo-
raţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Texas), 
US 20555 State Highway 249, 
Houston, Texas 77070, Statele 
Unite ale Americii 

(730) Compaq Information 
Technologies Group, L.P., a 
Texas Limited Partnership, US 
20555 State Highway 249, 
Houston, Texas 77070, 
Statele Unite ale Americii 

11 Marcă 008038   6959 8/1999 
2/2000 

 

(511)(510) 
38 - telecomunicaţii; 

(511)(510) 
38 - telecomunicaţii, cu excepţia 
telecomunicaţiilor prin satelit; 

12 Marcă 002539   1113 3/1995 
 
 
 

(730) PONY 
INTERNATIONAL, INC., 
corporaţia statului Delaware, 
US 
3333 New Hyde Park Road, 
New Hyde Park, NY 11042, 
Statele Unite ale Americii 

(730) PONY 
INTERNATIONAL, INC., 
corporaţia statului Delaware, 
US 
9100 Wilshire Boulevard, Suite 
400 W, Beverly Hills, CA 90212, 
Statele Unite ale Americii 

13 Mărci 002069 
002071   

3146  
3147 

 9/1995 
 2/1996 

 
 
 

(730) PONY 
INTERNATIONAL, INC., A 
CORPORATION OF THE 
STATE DELAWARE, US 
3333 New Hyde Park Road, 
New Hyde Park, NY 11042, 
Statele Unite ale Americii 

(730) PONY INTERNATIONAL, 
INC., A CORPORATION OF 
THE STATE DELAWARE, US
9100 Wilshire Boulevard, Suite 
400 W, Beverly Hills, CA 90212, 
Statele Unite ale Americii 

14 Marcă 002760   3837  1/1996 
 8/1996 

 
 
 

(730) PONY 
INTERNATIONAL, INC., A 
CORPORATION OF THE 
STATE DELAWARE, US 
3333 New Hyde Park Road, 
New Hyde Park, NY 11042, 
Statele Unite ale Americii 

(730) PONY INTERNATIONAL, 
INC., A CORPORATION OF 
THE STATE DELAWARE, US
9100 Wilshire Boulevard, Suite 
400 W, Beverly Hills, CA 90212, 
Statele Unite ale Americii 

 
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 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre cedent Date despre cesionar Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă 003057 
1994.10.10 

2486 12/1995 CIECH Spólka Akcyjna, 
PL  
ul. Powazkowska 46/50, 
01-728 Warszawa, 
Polonia 

Warszawskie Zaklady 
Farmaceutyczne “POLFA”, 
PL  
ul. Karolkowa 22/24, 01-207 
Warszawa, Polonia 

327 
2001.09.28 

2 Marcă 003058 
1994.10.10 

2487 12/1995 CIECH Spólka Akcyjna, 
PL  
ul. Powazkowska 46/50, 
01-728 Warszawa, 
Polonia 

Przedsiębiorstwo 
Farmaceutyczne “JELFA” 
Spólka Akcyjna, PL  
ul. Wincentego Pola 21, 
58-500 Jelenia Góra, 
Polonia 

328 
2001.09.28 

3 Marcă 003063 
1994.10.10 

 

2563 12/1995 CIECH Spólka Akcyjna, 
PL  
ul. Powazkowska 46/50, 
01-728 Warszawa, 
Polonia 

Przedsiębiorstwo 
Farmaceutyczne “JELFA” 
Spólka Akcyjna, PL  
ul. Wincentego Pola 21, 
58-500 Jelenia Góra, 
Polonia 

329 
2001.09.28 

4 Marcă 003078 
1994.10.12 

 

2568 12/1995 CIECH Spólka Akcyjna, 
PL  
ul. Powazkowska 46/50, 
01-728 Warszawa, 
Polonia 

Pabianickie Zaklady 
Farmaceutyczne “POLFA”, 
PL  
ul. Marszalka Józefa 
Pilsudskiego 5, 95-200 
Pabianice, Polonia 

330 
2001.09.28 
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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 (41) 
 Nr. BOPI 

1 MD 99-0246 1999.10.12 2001.08.13 7/2001 
2 MD 99-0248 1999.10.12 2001.08.13 7/2001 
3 MD 99-0250 1999.10.13 2001.08.13 7/2001 

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 mărcii 

Nr. crt. (210)  
Nr. depozit 

(220) 
Data depozit 

Data retragerii Nr. BOPI 

1 008233 1998.10.27 2000.09.28 - 
2 008172 1998.09.23 2001.05.11 6/1999 
3 008785 1999.08.03 2001.05.11 1/2000 
4 009812 2000.12.05  2001.06.25 - 
5 009817 2000.11.30  2001.06.25 - 
6 010340 2001.06.06 2001.06.26 - 
7 010348 2001.06.06 2001.06.26 - 
8 010355 2001.06.06 2001.06.26 - 
9 010256 2001.05.18 2001.07.18 - 

10 010357 2001.06.06 2001.08.24 - 
11 010337 2001.06.06 2001.09.10 - 
12 010343 2001.06.06 2001.09.10 - 
13 010344 2001.06.06 2001.09.10 - 
14 010346 2001.06.06 2001.09.10 - 
15 010351 2001.06.06 2001.09.10 - 
16 010354 2001.06.06 2001.09.10 - 
17 010356 2001.06.06 2001.09.10 - 
18 010413 2001.07.02 2001.09.10 - 
19 010505 2001.08.06 2001.09.10 - 

 

MC9L Anulări 
În baza hotărârii nr. 391 din 2001.09.04: 

1) se abrogă hotărârea nr. 327 din 2001.02.20 de înregistrare a desenului şi modelului 

industrial cu (11) nr. 283, publicată în BOPI nr. 3/2001; 

2) se înregistrează desenul şi modelul industrial cu (11) nr. 283 şi se publică în BOPI 

nr. 10/2001. 
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VIII 
Contesta\ii examinate 

la Comisia de Apel a AGEPI 

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

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

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. 

 
 
 
 
 
 
  

Î 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Apel 
a AGEPI în iulie-septembrie 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 

  Contesta-
tarul 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul 
soluţionării 
contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 655447 

1999.05.27 
 Chassot AG MYOLAXIN 

(marcă verbală) 
1999.08.05 
Împotriva 
înregistrării 
mărcii 

SANOFI - 
SYNTE-

LABO, FR 

2001.07.18 Contestatarul şi-a  
retras contestaţia. 

2 718898 
1999.10.07 

Solvay 
Pharmaceu-
ticals B.V., 

NL 

FLUVIVAC 
(marcă verbală) 

2001.04.18 
Împotriva 
refuzului de 
înregistrare 

Solvay 
Pharma-
ceuticals 
B.V., NL 

2001.07.18 Contestaţia a fost 
respinsă integral, 
decizia Direcţiei 
Examinare Mărci şi 
Modele Industriale 
din 2001.01.11 se 
menţine în vigoare  

3 714682 
1999.07.15 

Red Bull 
GmbH, AT 

BULLSHIT 
(marcă verbală) 

2001.05.30 
Împotriva 
refuzului de 
înregistrare 

Red Bull 
GmbH, AT 

2001.07.18 Contestaţia a fost 
respinsă integral, 
decizia Direcţiei 
Examinare Mărci şi 
Modele Industriale 
din 2001.05.21 se 
menţine în vigoare  

4 009064 
2000.01.05 

“Vitis - 
Hînceşti” 
S.A., MD 

Vino-Vitis 
Hînceşti (marcă 

combinată) 

2001.05.07 
Împotriva 
înregistrării 
mărcii 

“Vino Vitis” 
S.R.L., MD 

2001.08.02 Contestaţia a fost 
respinsă integral, 
decizia Direcţiei 
Examinare Mărci şi 
Modele Industriale 
din 2001.01.29 se 
menţine în vigoare  

5 714740 
1999.07.15 

KORD 
Beteiligungs-
gesellschaft 
mbH & Co. 

KG, DE 

CAFEA (marcă 
verbală) 

2001.07.09 
Împotriva 
refuzului de 
înregistrare 

KORD 
Beteiligun-
gsgesel-
lschaft 

mbH & Co. 
KG, DE 

2001.08.02 Contestaţia a fost 
respinsă integral, 
decizia Direcţiei 
Examinare Mărci şi 
Modele Industriale 
din 2001.03.22 se 
menţine în vigoare  

6 712404 
1999.06.10 

KORD 
Beteiligungs-
gesellschaft 
mbH & Co. 

KG, DE 

GRANA (marcă 
verbală) 

2001.07.01 
Împotriva 
refuzului de 
înregistrare 

KORD 
Beteiligun-
gsgesel-
lschaft 

mbH & Co. 
KG, DE 

2001.08.02 Contestaţia a fost 
respinsă integral, 
decizia Direcţiei 
Examinare Mărci şi 
Modele Industriale 
din 2001.03.23 se 
menţine în vigoare  

7 714628 
1999.05.19 

FIAT AUTO 
S.P.A., IT  

DAIMON 
(marcă verbală) 

2001.05.30 
Împotriva 
refuzului de 
înregistrare 

FIAT AUTO 
S.P.A., IT  

2001.08.02 Contestaţia a fost 
satisfăcută, decizia 
Direcţiei Examinare 
Mărci şi Modele 
Industriale din 
2001.05.23 se 
abrogă  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
8 008947 

1999.11.03 
Eurofarmaco 

S.A.,  MD 
ULCORAN 

(marcă verbală) 
2000.06.27 
Împotriva 
înregistrării 
mărcii 

THE 
WELLCO-

ME 
FOUNDA-

TION 
LIMITED, 

GB 

2001.08.02 Contestaţia a fost 
respinsă integral, 
decizia Direcţiei 
Examinare Mărci şi 
Modele Industriale 
din 2000.02.10 se 
menţine în vigoare. 
Se limitează clasa 
la rugămintea 
solicitantului  

9 009155 
2000.02.11 

CANADA 
DRY 

CORPORA-
TION 

LIMITED, IE 

CANADA DRY 
(marcă verbală) 

2001.07.11 
Împotriva 
refuzului de 
înregistrare 

CANADA 
DRY 

CORPO-
RATION 
LIMITED, 

IE 

2001.08.16 Contestaţia a fost 
satisfăcută, decizia 
Direcţiei Examinare 
Mărci şi Modele 
Industriale din 
2001.02.22 se 
abrogă  

10 009031 
1999.12.15 

Vîşcu Andrei, 
MD  

7498 (marcă 
figurativă) 

2000.08.22 
Împotriva 
înregistrării 
mărcii 
combinate  

S.A. “Vitis-
Hînceşti”, 

MD 

2001.09.19  Contestaţia a fost 
satisfăcută, decizia 
Direcţiei Mărci şi 
Modele Industriale 
din 2000.08.01 se 
abrogă 

11 009048  
1999.12.15 

Vîşcu Andrei, 
MD 

7500 
(marcă 

combinată)  
 

2000.08.22  
Împotriva 
înregistrării 
mărcii 
combinate  

S.A. “Vitis-
Hînceşti”, 

MD 

2001.09.19  Contestaţia a fost 
satisfăcută, decizia 
Direcţiei Mărci şi 
Modele Industriale 
din 2000.08.01 se 
abrogă 

12 008976  
1999.11.25 

Întreprinderea 
Mixtă Moldo-
Italiană “Trio-
Line” S.R.L., 

MD 

 7468 
ЛОТОС / 

LOTOS (marcă 
verbală) 

 

2001.07.23 
Privind 
anularea 
înregistrării 
mărcii  

Firma de 
Producţie 
şi Comerţ 
“Canopus” 
S.R.L., MD 

2001.09.19 Contestaţia a fost 
respinsă integral, 
decizia Direcţiei 
Examinare Mărci şi 
Modele Industriale 
din 2001.02.22 se 
menţine în vigoare  

13 f-2000 0077 
2000.09.11 

Firma 
Comercială 

de Producere 
“VIDAR” 

S.R.L., MD 

260 
Cutie pentru 

contoare 
electrice 

2001.05.29  
Împotriva 
înregistrării 
modelului 
industrial  

“SV - 
LANA”, 

S.R.L., MD 

2001.09.19 Contestaţia a fost 
respinsă integral, 
decizia Direcţiei 
Examinare Mărci şi 
Modele Industriale 
din 2000.11.20 se 
menţine în vigoare 

14 000934  
1994.03.25 

 “Dacia - 
Fenix”, 

S.R.L., MD 

1171 (marcă 
figurativă)  

2001.06.18 
Privind 
anularea 
înregistrării 
mărcii  
 

Ministerul 
Agriculturii 

şi 
Industriei 

Alimentare 
al 

Republicii 
Moldova 

2001.09.19 Contestaţia a fost 
satisfăcută parţial, 
se acceptă 
transmiterea 
drepturilor asupra 
mărcii din 
proprietatea 
“DACIA - FENIX” 
S.R.L., MD în 
proprietatea 
Ministerului 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare al 
Republicii Moldova 

15 009652 
2000.09.27 

“Neocor- 
Plus”  S.R.L., 

MD 

НОЧЬ 
ПОЖИРАТЕ-

ЛЕЙ 
РЕКЛАМЫ  

(marcă verbală) 

2001.08.29 
Împotriva  
înregistrării  
mărcii  

ASOCIAŢIA 
OBŞTEAS-
CĂ “OWH 

TV 
STUDIO”, 

MD 

2001.09. 27 Contestaţia a fost 
respinsă integral, 
marca se 
înregistrează  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
16 690959  

1998.03.11 
TNT Holdings  

BV., NL 
licenţiatul 

contractului - 
CURIERUL 
INTERNA-
ŢIONAL  

S.R.L., MD 

TNT  (marcă 
combinată)  

 

2001.09.14 
Privind 
anularea 
deciziei 
Secţiei 
Legislaţie 
nr. 321 din 
2001.08.16 
de 
înregistrare a 
contractului 
de licenţă 
neexclusivă 
referitor la 
marca nr. 
690959 

TNT 
Holdings 
BV., NL 

2001.09. 27 Contestaţia a fost 
satisfăcută integral, 
decizia Secţiei 
Legislaţie nr. 321 
din 2001.08.16 de 
înregistrare a 
contractului de 
licenţă neexclusivă 
referitor la marca 
nr. 690959 
se anulează 

17 f-2000  
0095 

2000.11.17 

Firma 
Comercială 

de Producţie 
“Horn” S.R.L., 

MD 

Ambalaj 
de carton 

2001.08.29 
Împotriva 
deciziei de 
înregistrare 
parţială a 
desenului şi  
modelului 
industrial  
(respingerea 
desenelor şi 
modelelor 
industriale 
nr. 5, 6, 10, 
14,  15, 16) 

Firma  
Comercială  
de Producţie  

“Horn”  
S.R.L., MD 

2001.09. 27 Contestaţia a fost 
respinsă integral, 
decizia Direcţiei 
Examinare Mărci şi 
Modele Industriale 
din 2001.05.21 de 
înregistrare parţială 
a desenului şi  
modelului industrial 
se menţine în 
vigoare 

18 f-2000  
0094 

2000.11.17 

Firma 
Comercială  

de Producţie  
“Horn”  

S.R.L., MD 

Ambalaj 
de carton 

2001.08.29 
Împotriva 
deciziei de 
înregistrare 
parţială a 
desenului şi  
modelului 
industrial  
(respingerea 
desenelor şi 
modelelor 
industriale 
nr. 6, 7, 10, 
12,  13, 14, 
15,  16, 18) 

Firma 
Comercială 
de Producţie 

“Horn”  
S.R.L., MD 

2001.09. 27 Contestaţia a fost 
respinsă integral, 
decizia Direcţiei 
Examinare Mărci şi 
Modele Industriale 
din 2001.05.21 de 
înregistrare parţială 
a desenului şi  
modelului industrial 
se menţine în 
vigoare 
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IX
Monitor

Î n acest capitol sunt publicate acte emise de Preºedintele, Parlamentul ºi Guvernul Republicii Moldova
 care reglementeazã protecþia proprietãþii intelectuale în republicã, ordine ale Directorului General al

AGEPI, comunicate informative, comentarii ºi note explicative în baza acestora.

I 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 Gen-

eral Director of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base
thereof.
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Parlamentul adoptã prezenta lege organicã.

Articol unic. - Legea nr. 588-XIII
din 22 septembrie 1995 privind mãrcile ºi
denumirile de origine a produselor
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
1996, nr. 8-9, art. 76), cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se completeazã dupã
cum urmeazã:

1. Articolul 6:

dupã alineatul (3) se introduc un nou alineat (4)
ºi alineatul (5), cu urmãtorul cuprins:

“(4) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
mãrcilor deþinute ºi folosite legal, pânã la
1 ianuarie 1992, de douã ºi mai multe persoane
juridice. Folosirea în continuare de cãtre aceste
persoane juridice sau de cãtre succesorii lor de
drept a mãrcilor menþionate nu constituie o
încãlcare a dreptului titularului mãrcii
înregistrate.

(5) Mãrcile existente ºi folosite legal pânã la
1 ianuarie 1992 de douã ºi mai multe persoane
juridice se declarã proprietate a statului. Modul
de folosire a acestor mãrci se stabileºte de
cãtre Guvern prin emiterea unui regulament
special.”;

alineatul (4) devine alineatul (6).

2. Articolul 7:

dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat
(5), cu urmãtorul cuprins:

“(5) Nu se admite înregistrarea, ca marcã sau
elemente ale ei, a semnelor deþinute ºi folosite
legal, pânã la 1 ianuarie 1992, de douã ºi mai
multe persoane juridice, inclusiv de succesorii
de  drept ai acestora, pentru marcarea unor
mãrfuri de acelaºi tip (omogene, similare).”;

alineatele (5)-(11) devin, respectiv, alineatele
(6)-(12).

LEGE
pentru completarea Legii nr. 588-XIII

din 22 septembrie 1995 privind mãrcile ºi denumirile
de origine a produselor

PREªEDINTELE
PARLAMENTULUI Eugenia OSTAPCIUC

Chiºinãu, 12 aprilie 2001.
Nr. 65-XV.
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Întru realizarea prevederilor Legii nr. 588-XIII din
22 septembrie 1995 “Privind mãrcile ºi
denumirile de origine a produselor”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996,
nr. 8-9, art. 76), cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, precum ºi a pct. 2 al Hotãrârii
Guvernului Republicii Moldova nr. 852 din 16
august 2001 “Cu privire la modul de folosire a

HOTÃRÂREA
Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea

Listei mãrcilor - proprietate a statului

mãrcilor - proprietate a statului” (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 100-101,
art. 886) Guvernul Republicii Moldova
HOTÃRÃªTE:

Se aprobã Lista mãrcilor declarate proprietate a
statului, deþinute ºi folosite legal pânã la
1 ianuarie 1992 de douã ºi mai multe persoane
juridice, conform anexei.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA Vasile TARLEV

Contrasemnatã:
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii ºi industriei alimentare Dmitrii TODOROGLO

Viceprim-ministru,
ministrul economiei Andrei CUCU

Ministrul justiþiei Ion MOREI

Chiºinãu, 8 octombrie 2001.
Nr. 1080.



94

MD - BOPI 10/2001

ANEXÃ
la Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova

 nr. 1080 din 8 octombrie 2001

LISTA MÃRCILOR –
proprietate a statului, deþinute ºi folosite legal

pânã la 1 ianuarie 1992 de douã ºi mai multe persoane juridice

I. Mãrci verbale de vinuri

1. “Alb de Codru”

2. “Alb de masã”

3. “Roz de masã”

4. “Roºu de masã”

5. “Auriu”

6. “Bujorel”

7. “Codreanca”

8. “Codru”

9. “Dnestrovskoe”

10. “Floare”

11. “Floricica”

12. “Fraga”

13. “Floreasca”

14. “Isabela”

15. “Izvoraº”

16. “Joc”

17. “Leana”

18. “Lidia”

19. “Lidia moldoveneascã”

20. “Luceafãr”

21. “Mãrgãritar”

22. “Mãrþiºor”

23. “Mireasma codrului”

24. “Morion”

25. “Mugurel”

26. “Nectar”

27. “Nejnosti”

28. “Noroc”

29. “Pastoral”

30. “Plai”

31. “Poleana”

32. “Primãvara”

33. “Prometeu”

34. “Purpuriu”

35. “Stolovoe”

36. “Trandafirul Moldovei”

37. “Tinerel”

38. “Viorica”

39. “Viiºoara”

40. “Zemfira”

II. Mãrci de divin (coniac)

41. “3 stele”

42. “4 stele”

43. “5 stele”

44. “Divin”

45. “Belîi Aist”

III. Mãrci verbale de vinuri spumante

46. “Moldavskoe igristoe”

47. “Codrinskoe igristoe”

48. “Crasnoe igristoe”

49. “Sovietskoe ºampanskoe”

50. “Muskatnoe igristoe”

IV. Mãrci verbale de bãuturi alcoolice

51. “Strãlucitor”

52. “Struguraº”

53. “Meriºor”

54. “Lucistoe”
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Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova nr. 852 din 16 august 2001 cu privire la modul de folosire a mãrcilor –
proprietate a statului ºi Regulamentul cu privire la modul de folosire a  mãrcilor – proprietate a statului sunt
publicate în BOPI nr. 8/2001.

55. “Zolotaia oseni”

56. “Fluieraº”

57. “Livada”

58. “Admirabil”

59. “Flora”

V. Mãrci verbale de vinuri din mere

60. “Disco”

61. “Livada înfloritã”

62. “Livada Moldovei”

63. “Lucitor”

64. “Mirela”

65. “Aroma livezii”

66. “Raiskoe iabloko”

67. “Roua livezii”

68. “Osennii sad”

VI. Mãrci verbale de votcã

69. “Extra”

70. “Starorusskaia”

71. “Pºenicinaia”

72. “Stolicinaia”

73. “Posolskaia”

74. Marca comercialã
“Barza Albã”,
inclusiv logotipul ºi derivatele ei.
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 Prin ordinul nr. 129 din 06 septembrie 2001 este

aprobat în redacþie nouã Regulamentul de

aplicare a Legii  nr. 588/1995 privind mãrcile ºi

denumirile de origine a produselor (partea

referitoare la mãrci). Conform aceluiaºi ordin

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 588/1995

privind mãrcile ºi denumirile de origine a

produselor (partea referitoare la mãrci) aprobat

prin ordinul nr. 63 din 29 august 1996 se abrogã.

 Prin ordinul nr. 130 din 06 septembrie 2001

este aprobat în redacþie nouã Regulamentul de

aplicare a Legii  nr. 461/1995 privind brevetele

de invenþie. Conform aceluiaºi ordin

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 461/1995

privind brevetele de invenþie aprobat prin

ordinul nr. 34 din 29 aprilie 1996 se abrogã.

Comunicat
Directorul General al AGEPI a emis un set de ordine prin care sunt aprobate într-o nouã redacþie
Regulamentele de aplicare a legilor nr. 588/1995, nr. 461/1995, nr. 991/1996, nr. 915/1996.

 Prin ordinul nr. 131 din 06 septembrie 2001

este aprobat în redacþie nouã Regulamentul de

aplicare a Legii nr. 991/1996 privind protecþia

desenelor ºi modelelor industriale. Conform

aceluiaºi ordin Regulamentul de aplicare a

Legii nr. 991/1996 privind protecþia desenelor

ºi modelelor industriale aprobat prin ordinul nr.

39  din 5 mai 1997 se abrogã.

 Prin ordinul nr. 132 din 06 septembrie 2001

este aprobat în redacþie nouã Regulamentul de

aplicare a Legii nr. 915/1996 privind protecþia

soiurilor de plante. Conform aceluiaºi ordin

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 915/1996

privind protecþia soiurilor de plante aprobat prin

ordinul nr. 155 din 01 decembrie 2000 se

abrogã.

Regulamentele aprobate în noua redacþie sunt accesibile publicului, fiind expuse în Biblioteca AGEPI. Ele vor fi
de asemenea publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrialã (BOPI) ºi în broºuri aparte.



97

MD - BOPI 10/2001

X
Materiale de informare
din domeniul propriet=\ii

intelectuale

Capitolul insereazã texte ale convenþiilor ºi tratatelor internaþionale la care Republica Moldova este
parte, ale acordurilor regionale ºi bilaterale; regulamente, instrucþiuni, clasificãri, norme OMPI;

alte materiale de informare din domeniul protecþiei proprietãþii intelectuale.

The Chapter inserts texts of the international conventions and treaties to which the Republic of
Moldova is party, of the  regional and bilateral agreements;  regulations, instructions, classifica-

tions, the WIPO standards; other information materials in the field of intellectual property protection.
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ORGANIZAÞIA MONDIALÃ DE PROPRIETATE INTELECTUALÃ

GENEVA

Comitetul Permanent privind legislaþia în domeniul
mãrcilor, designului industrial ºi indicaþiilor geografice

Sesiunea a VI-a
Geneva, 12-16 martie 2001

Indicaþii geografice:
Istoria, natura drepturilor, sistemele de protecþie în vigoare
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A. INTRODUCERE

1. Prezentul document a fost elaborat conform
deciziei Comitetului Permanent privind legislaþia în
domeniul mãrcilor, desenelor industriale ºi indicaþiilor
geografice (SCT) pronunþate la cea de a 5-a sesiune
(Geneva, 11-15 septembrie 2000), invitând Biroul
Internaþional sã completeze documentul SCT/5/3
(Soluþionãri posibile în caz de conflicte între mãrci ºi
indicaþiile geografice ºi în caz de conflicte între
indicaþiile geografice omonime) cu un supliment
destinat înþelegerii mai profunde a problemelor juridice
ce þin de protecþia indicaþiilor geografice. Acest
supliment ar fi trebuit sã trateze urmãtoarele probleme:
istoria protecþiei indicaþiilor geografice; elucidarea
naturii drepturilor asupra indicaþiilor geografice;
descrierea diverselor sisteme în vigoare de protecþie
a indicaþiilor geografice; investigarea problemelor
existente privind obþinerea protecþiei efective a
indicaþiilor geografice în alte þãri1.

2. Prima parte a prezentului document include
probleme privind terminologia. Indicaþiile geografice ca
subiect al proprietãþii intelectuale se caracterizeazã
printr-o gamã de diferite noþiuni ale protecþiei. Este
necesar sã facem unele precizãri privind terminologia
utilizatã. Urmãtoarea parte a prezentului document
include diversele metode existente de protecþie a
indicaþiilor geografice atât la nivel naþional, cât ºi re-
gional. În acest context, el se va referi la dezvoltarea
istoricã a noþiunilor de protecþie individualã ºi va aborda
problema privind natura drepturilor asupra indicaþiilor
geografice. Aceastã parte este urmatã de o investigare
a problemelor existente de obþinere a unei protecþii
efective pentru indicaþiile geografice în alte þãri. În
sfârºit, documentul insereazã un numãr de domenii,
pentru care meritã sã elaborãm o poziþie internaþionalã
comunã.

B. TERMINOLOGIA

”Indicaþii de provenienþã” ºi “Denumiri
de origine”

3. Terminologia tradiþional aplicatã în tratatele
administrate de cãtre OMPI în domeniul indicaþiilor
geografice face deosebire între “indicaþiile de
provenienþã” ºi “denumirile de origine”.

4. Termenul “indicaþie de provenienþã” este folosit
în articolele 1(2) ºi 10 ale Convenþiei de la Paris pentru
protecþia proprietãþii industriale din 1883 (“Convenþia
de la Paris ”). Acest termen se mai foloseºte în
Aranjamentul de la Madrid privind sancþiunile pentru
indicaþiile de provenienþã falsã sau înºelãtoare a
produselor din 1891 (“Aranjamentul de la Madrid privind
indicaþiile de provenienþã”). Nu existã nici o definiþie a
“indicaþiei de provenienþã” în aceste douã tratate, numai
articolul 1(1) al Aranjamentului de la Madrid privind
indicaþiile de provenienþã explicã sensul acestui
termen. Articolul stabileºte urmãtoarele:

“Orice produs purtând o indicaþie falsã sau
înºelãtoare, prin care una dintre þãrile cãrora li se aplicã
prezentul Aranjament sau o localitate situatã în una
dintre ele va fi direct sau indirect indicatã ca þarã sau
ca loc de origine, va fi sechestrat la importul sau în
fiecare dintre þãrile menþionate”.

Prin urmare, o indicaþie de provenienþã poate fi
definitã ca o indicaþie ce se referã la o þarã sau o
localitate a acelei þãri, fiind þara sau locul de origine a
produsului. Important este faptul cã indicaþia de
provenienþã se referã la originea geograficã a unui
produs ºi nu la alt gen de origine, de exemplu, o
întreprindere care produce produsul. Conform acestei
definiþii produsul trebuie sã posede calitãþi sau
caracteristici deosebite care rezultã din originea lui
geograficã. Ca exemplu al indicaþiilor de provenienþã
poate servi menþiunea pe un produs, denumirea unei
þãri sau expresia cum ar fi “fabricat în …”.

5. Termenul “denumire de origine” este definit în
Aranjamentul de la Lisabona privind protecþia
denumirilor de origine a produselor ºi înregistrarea lor
internaþionalã din 1958 (“Aranjamentul de la
Lisabona”). Aranjamentul de la Lisabona stabileºte un
sistem internaþional de protecþie a denumirilor de
origine care sunt deja protejate conform legii naþionale
a unuia dintre Statele parte la Aranjament ºi sub
rezerva înregistrãrii internaþionale a denumirii de
origine. Articolul 2(1) al Aranjamentului de la Lisabona
defineºte termenul “denumire de origine” dupã cum
urmeazã:

 “În sensul prezentului Aranjament, prin denumire
de origine se înþelege denumirea geograficã a þãrii,
regiunii sau localitãþii utilizatã pentru desemnarea

1 SCT/5/6 Prov., paragraful 130.
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produsului provenit din acest teritoriu, calitatea ºi
proprietãþile cãruia sunt determinate exclusiv sau într-o
mãsurã considerabilã de mediul geografic, incluzând
factorii  naturali ºi etnografici”.

   Conform acestei definiþii, denumirea de origine
poate fi consideratã ca un gen special de indicaþie de
provenienþã, fiind cunoscut cã produsul pentru care se
foloseºte denumirea de origine trebuie sã posede
calitãþi ºi proprietãþi care sunt determinate exclusiv sau
într-o mãsurã considerabilã de mediul lui geografic.
Exemple pentru denumirile de origine protejate sunt
“Bordeaux” pentru vin, “Noix de Grenoble” pentru nuci,
“Tequila” pentru bãuturi  alcoolice, sau “Jaffa” pentru
portocale2.

“Indicaþii geografice”

6.  Acordul privind aspectele drepturilor de pro-
prietate intelectualã legate de comerþ din 1994 (“Acordul
TRIPS”) conþine o secþiune ce þine de protecþia indicaþiilor
geografice (Partea II, secþiunea 3). Articolul 22.1 al
Acordului TRIPS prevede urmãtoarea definiþie:

“În sensul prezentului Acord, prin indicaþii
geografice se înþeleg indicaþii care servesc la
identificarea unui produs ca fiind originar din teritoriul
unui Membru sau dintr-o regiune ori localitate din acest
teritoriu, în cazurile în care o calitate, un renume sau o
altã caracteristicã anume a produsului poate fi atribuitã
în mod esenþial acestei origini geografice”.

   Aceastã definiþie este aparent bazatã pe
definiþia denumirii de origine din articolul 2 al
Aranjamentului de la Lisabona. Cu toate acestea, ea
se deosebeºte întrucâtva. Articolul 22.1 al Acordului
TRIPS defineºte indicaþiile geografice ca “indicaþii care
servesc la identificarea unui produs […]”, pe când
articolul 2 al Aranjamentului de la Lisabona defineºte
denumirea de origine ca “denumirea geograficã a unei
þãri, a unei regiuni sau localitãþi utilizate pentru
desemnarea produsului […]”3. Semnele altele decât
denumirile geografice, de exemplu o denumire
negeograficã sau o emblemã, nu sunt acoperite de
articolul 2 al Aranjamentului de la Lisabona. Cu toate
acestea, conform Acordului TRIPS ele vor fi incluse în
categoria de semne care ar putea constitui indicaþii
geografice. Mai mult decât atât, Aranjamentul de la
Lisabona cere ca calitatea ºi caracteristicile produsului

în cauzã sã fie determinate exclusiv sau într-o mãsurã
considerabilã de mediul geografic, incluzând factorii
naturali sau etnografici. Definiþia „indicaþii geografice”
care figureazã în articolul 22.1 al Acordului TRIPS se
aplicã produselor care au o anumitã calitate, un renume
sau o altã caracteristicã atribuitã în mod esenþial
acestei origini geografice. Se înþelege cã produsele
care au “doar” o anumitã reputaþie dar nu posedã
calitate deosebitã determinatã de locul de origine, nu
sunt cuprinse în definiþia denumirii de origine, cum este
prevãzut în Aranjamentul de la Lisabona.

7.  Dacã comparãm definiþiile indicaþiei de
provenienþã, denumirii de origine ºi indicaþiei
geografice, observãm urmãtoarele. Indicaþia de
provenienþã este cel mai larg termen. El include
indicaþia geograficã ºi denumirea de origine. Indicaþiile
de provenienþã necesitã numai ca produsul pentru care
se foloseºte indicaþia de provenienþã sã fie originarã
dintr-o anumitã regiune geograficã. Astfel, existã
indicaþii de provenienþã, care s-ar pãrea sã nu fie
cuprinse în definiþia indicaþiei geografice conform
Acordului TRIPS, adicã indicaþiile de provenienþã a
cãror folosire pe produse nu sugereazã o calitate
deosebitã, un renume sau o caracteristicã a acelor
produse. Indicaþiile geografice sunt definite mult mai
larg decât denumirile de origine. Într-un cuvânt toate
denumirile de origine sunt indicaþii geografice, dar
unele indicaþii geografice nu sunt denumiri de origine.

8.  În sensul prezentului document termenul
“indicaþie geograficã” este utilizat în sens general,
înglobând indicaþia de provenienþã, indicaþia geograficã
(în sensul articolului 22.1 al Acordului TRIPS) ºi
denumirea de origine. Cu toate acestea, trebuie de
menþionat cã termenii “indicaþie de provenienþã”,
“denumire de origine” ºi “indicaþie geograficã” sunt
folosiþi în diferite instrumente juridice internaþionale.
Drepturile ºi obligaþiile reieºind din aceste instrumente
juridice, sunt valabile numai pentru categoria indicaþiilor
geografice prevãzutã de cãtre instrumentul juridic în
cauzã. Prin urmare, nu întotdeauna este posibil sã
vorbim în sens larg despre “indicaþii geografice”; ci mai
degrabã trebuie sã fie fãcutã o distincþie în contextul
acordului internaþional în cauzã. Acest punct de vedere
va fi ulterior descris în partea documentului ce þine de
problemele existente privind obþinerea protecþiei
efective a indicaþiilor geografice în alte þãri.

2 Toate aceste exemple sunt denumiri de origine înregistrate conform Aranjamentului de la Lisabona.
3 Cele evidenþiate sunt adãugate.
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C. METODELE EXISTENTE
DE PROTECÞIE A INDICAÞIILOR

GEOGRAFICE

9.  Protecþia indicaþiilor geografice atât la nivel
naþional, cât ºi cel regional se caracterizeazã prin
existenþa unei varietãþi de concepþii juridice diferite.
Aceste concepþii au fost elaborate în conformitate cu
diferite tradiþii juridice naþionale ºi în cadrul condiþiilor
economice ºi istorice specifice. Aceste diferenþe sunt
legate în mod direct de problemele importante, cum ar
fi condiþiile de protecþie, dreptul la folosire ºi întinderea
protecþiei. În urmãtoarele paragrafe sunt incluse
principalele noþiuni de protecþie existente: concurenþa
neloialã ºi delictul de înºelãtorie, denumirile de origine
protejate ºi indicaþiile geografice înregistrate, mãrcile
colective ºi de conformitate (pentru certificare), ºi
mecanismele administrative de protecþie. Dezvoltarea
istoricã a diferitelor noþiuni ºi natura drepturilor
dobândite de asemenea vor fi abordate. Din cauza
varietãþii largi de legi ºi regulamente  naþionale privind
protecþia indicaþiilor geografice o diviziune în patru
categorii diferite este inevitabil artificialã ºi nu poate
reflecta precis situaþia în fiecare Membru. Prin urmare,
este posibilã existenþa unui mecanism de protecþie într-
un Membru fãrã a intra în una din aceste patru categorii,
dupã cum este definit.

10.   Mai mult decât atât, este important sã
menþionãm cã mecanismele descrise nu se aplicã
neapãrat pe o bazã exclusivã. Dimpotrivã, aplicarea
cumulativã a diferitelor mijloace de protecþie este foarte
rãspânditã. Protecþia cumulativã a indicaþiilor
geografice care rezultã din diferite sisteme de protecþie
este accentuatã de faptul cã mijloacele de protecþie
variazã în funcþie de categoriile produselor.

I. Concurenþa neloialã ºi delictul
de înºelãtorie

(a) Concurenþa neloialã

11.   Putem constata cã þãrile au luat un ºir de
mãsuri de protecþie împotriva practicilor comerciale
neloiale. Aceasta este reflectat la nivel internaþional prin
includerea articolului 10 bis în Convenþia de la Paris la

Conferinþa diplomaticã de la Bruxelles de Revizuire a
Convenþiei de la Paris din 1900. Acest articol  stabileºte
norma internaþionalã de bazã privind protecþia
împotriva actelor concurenþei neloiale, cere tuturor
Statelor parte la Convenþia de la Paris sã asigure
protecþie efectivã împotriva concurenþei neloiale, care
este definitã ca “orice act de concurenþã contrar
practicilor cinstite în materie comercialã sau indus-
trialã” 4.

12.   La nivel naþional, protecþia împotriva
concurenþei neloiale s-a dezvoltat diferit în diferite þãri.
Existã, totuºi, un obiectiv comun - asigurarea
persoanelor interesate cu un remediu efectiv împotriva
practicilor ilegale ºi necinstite. În unele þãri legile
speciale care prevãd reprimarea concurenþei neloiale
asigurã în egalã mãsurã protecþia consumatorului.

13. Pentru a determina în ce mãsurã un act
comercial este contrar practicilor cinstite în materie
industrialã sau comercialã, problema va trebui
soluþionatã prin aplicarea legislaþiei naþionale privind
protecþia împotriva concurenþei neloiale. Oricum, se
admite cã practicile comerciale care induc în eroare sau
care ar putea induce în eroare publicul în privinþa unei
întreprinderi sau a activitãþilor ei, în particular, originea
geograficã a produselor oferite de aceastã
întreprindere, constituie un act de concurenþa neloialã5.

14.   Pentru a preveni  folosirea neautorizatã a
unei  indicaþii  geografice pe baza unei acþiuni împotriva
concurenþei neloiale reclamantul trebuie sã
demonstreze în mod regulat cã folosirea indicaþiei
geografice în cauzã de o terþã persoanã neautorizatã
induce în eroare ºi, dupã caz, cã prejudiciul sau o
probabilitate a prejudiciilor rezultã din aceastã folosire.
O astfel de acþiune poate avea succes numai dacã
indicaþia geograficã în cauzã a obþinut distinctivitate;
într-un cuvânt, dacã publicul relevant asociazã
produsele vândute sub acea indicaþie geograficã cu o
origine geograficã dinstinctã ºi / sau anumite calitãþi ori
renume.

15. Pe deasupra, protecþia indicaþiilor geografice
în cadrul legii privind concurenþa neloialã poate fi
completatã cu prevederi legislative speciale având ca
obiect protecþia indicaþiilor geografice neînregistrate, de
exemplu, articolele 126-129 ale Legii Germaniei privind

4 Vezi, în general, protecþia împotriva concurenþei neloiale.
5 Vezi Articolul 4(2)(iv) al Prevederilor-tip ale OMPI privind protecþia împotriva concurenþei neloiale ºi Articolul 22.2(b) al Acordului

TRIPS.
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mãrcile din 1994. Conform acestor prevederi,
persoanele fizice ºi juridice care au dreptul sã
foloseascã o indicaþie geograficã neînregistratã sunt
îndreptãþite sã cearã curþilor sã previnã folosirea
indicaþiei geografice respective de cãtre persoane
neautorizate ºi, dupã caz, sã coordoneze prejudiciile
cauzate prin folosirea respectivã. Articolele 126-129 ale
Legii Germaniei privind mãrcile din 1994 sunt bazate
pe principiile elaborate de cãtre curþile judiciare în
aplicarea legii privind combaterea concurenþei  neloiale
pentru a preveni folosirea neautorizatã a  indicaþiilor
geografice, dacã aceastã folosire va induce în eroare
ori va profita neloial de renumele indicaþiei geografice.

(b) Delictul de înºelãtorie

16.  Þãrile având tradiþia dreptului civil care
prevede un tip de protecþie a întreprinderilor împotriva
actelor comerciale ilegale din partea competitorilor
bazeazã de obicei acea protecþie pe regulile generale
privind delictul civil6. În þãrile care urmeazã tradiþia com-
mon law, acþiunea delictului de înºelãtorie adeseori
este consideratã ca fiind baza protecþiei împotriva
competitorilor necinstiþi. Acþiunea delictului de
înºelãtorie poate fi descrisã ca un remediu judiciar
pentru cazurile în care produsele sau serviciile unei
persoane sunt reprezentate ca fiind acelea ale altei
persoane7. Caracterul comun al acestor cazuri constã
în aceea cã reclamantul pierde consumatorii din cauza
cã pârâtul le-a sugerat sã creadã cã ei cumpãrau
produsele reclamantului, pe când ei obþineau de fapt
produsele pârâtului.

17.   În general, pentru a preveni folosirea
neautorizatã a unei indicaþii  geografice printr-o acþiune
reuºitã împotriva delictului de înºelãtorie reclamantul
trebuie sã stabileascã cã renumele este ataºat
produselor pentru care se foloseºte regulat indicaþia
geograficã ºi care sunt furnizate de cãtre el, cã pârâtul
induce în eroare publicul cum cã produsele oferite de
el sunt ale reclamantului ºi cã existã riscul de cauzare
a prejudiciilor prin aceastã reprezentare falsã.

(c) Concluzie

18.  Legile naþionale privind protecþia împotriva
concurenþei neloiale, delictului de înºelãtorie ºi

indicaþiilor geografice neînregistrate prevãd un curs de
acþiuni pentru comercianþi împotriva competitorilor care
comit acte comerciale considerate ca fiind contrare
practicilor comerciale cinstite. Referitor la indicaþiile
geografice putem spune cã protecþia împotriva
concurenþei neloiale serveºte mai degrabã la protejarea
comercianþilor ºi producãtorilor împotriva folosirii
neautorizate a indicaþiilor geografice de cãtre
persoanele terþe decât la crearea drepturilor individuale
de proprietate asupra lor.

19.  Alte caracteristici importante ale protecþiei
indicaþiilor geografice conform legii privind combaterea
concurenþei neloiale constau în aceea cã problemele
importante, cum ar fi aria de producere, standardele de
producere ºi grupurile de producãtori care au dreptul
sã foloseascã o indicaþie geograficã, se soluþioneazã
de cãtre curþile judiciare în cadrul procedurilor judiciare.
Protecþia acordatã indicaþiilor geografice în urma unui
proces juridic bazat pe delictul de înºelãtorie sau
concurenþa  neloialã are efecte numai între pãrþile la
procedurã. Dreptul la protecþia unei indicaþii geografice
trebuie sã fie dovedit ori de cãtre ori se cere realizarea
protecþiei indicaþiei geografice respective.

II. Denumiri de origine protejate
ºi indicaþii geografice înregistrate

(a) Denumiri de origine protejate

20. Sistemul denumirilor de origine protejate s-a
dezvoltat pe lângã necesitatea perceputã de a
prevedea un remediu împotriva practicilor comerciale
frauduloase cu implicarea originii produselor agricole
ºi, în special, a produselor vinicole8. Deºi aceste practici
au probabil aceeaºi origine de comerþ, ele au apãrut
mai des în timpul perioadelor lipsei deficitare a anumitor
produse, cum a fost cazul cu anumite vinuri în timpul
crizelor filoxere din secolul 19 în unele pãrþi ale
Europei9.

21. Denumirea de origine protejatã este
denumirea geograficã a unei þãri, a unei regiuni sau a
unei localitãþii utilizate pentru desemnarea produsului
provenit din acest teritoriu, calitatea ºi proprietãþile
cãruia sunt determinate exclusiv ºi într-o mãsurã
considerabilã de mediul geografic, incluzând factorii

6 Protecþia împotriva concurenþei neloiale, pagina 25.
7 Cornish, pagina 619.
8 L’Institut National des Appellations d’Origine, pagina 11.
9 Girardeau, pagina 70.
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naturali ºi etnografici10. Denumirile de origine sunt
menþionate explicit ca obiecte ale protecþiei proprietãþii
industriale conform articolului 1(2) al Convenþiei de la
Paris. Ele constituie titluri de protecþie pentru indicaþiile
geografice utilizate pe produse care au calitãþi
deosebite ºi proprietãþi determinate exclusiv sau într-o
mãsurã considerabilã de originea lor geograficã.
Recunoaºterea unei denumiri protejate se bazeazã de
obicei pe un act legislativ sau administrativ, cum ar fi o
lege sau un decret. Acest act serveºte la încheierea
unei proceduri administrative cu implicarea
reprezentanþilor producãtorilor interesaþi ºi a
administraþiei. Drept rezultat al acestei proceduri,
determinarea protejatã este recunoscutã, iar produsul
sau produsele pentru care ea se foloseºte, zona
geograficã de producere ºi condiþiile de folosire sunt
definite.

22. Folosirea neautorizatã a denumirii de origine
protejate constituie un act ilegal ºi implicã
responsabilitatea penalã ºi civilã a utilizatorului.
Procedurile în justiþie sunt de obicei instigate de
organele juridice publice, cum ar fi organele comerþului
pe bazã de paritate, autoritãþile împuternicite cu
administrarea denumirilor de origine protejate sau
organele responsabile pentru protejarea
consumatorului. Adeseori autoritãþile competente în
aplicarea legilor fiscale joacã un rol important în
urmãrirea folosirii frauduloase a denumirilor de origine
protejate.

(b) Indicaþii  geografice înregistrate

23.  Indicaþiile geografice înregistrate constituie
titluri de protecþie similare denumirilor de origine
protejate, cu toate cã diferenþele în ceea ce priveºte
întinderea protecþiei ºi procedura aplicabilã pot exista
în funcþie de legile naþionale ale acelor þãri care aplicã
acest tip de protecþie. Astfel, protecþia unei indicaþii
geografice înregistrate depinde de înregistrarea acestei
indicaþii geografice, pe când protecþia unei denumiri de
origine depinde de obicei de adoptarea unei legi
speciale sau a unui decret. Decizia de a înregistra o
indicaþie geograficã poate fi mai degrabã o decizie
administrativã, de exemplu, decizia unui comitet, decât
o decizie executivã, de exemplu, a procurorului sau a

conducerii executive a agenþiei responsabile de
înregistrarea indicaþiilor geografice.

(c) Concluzie

24. Cea mai importantã particularitate specificã
denumirilor de origine protejate ºi indicaþiilor geografice
înregistrate s-a dovedit a fi faptul cã protecþia lor juridicã
este bazatã pe un act al dreptului public (lege, decret,
ordin), care este necesar la încheierea unei proceduri
administrative. Prin aceastã procedurã administrativã
sunt definiþi parametrii importanþi cum ar fi demarcaþia
zonei ºi normelor de producere. Parametrii respectivi
se aplicã de cãtre serviciile de reprimare, fie conform
dreptului civil sau penal pentru a determina dacã o
denumire de origine protejatã sau o indicaþie geograficã
înregistratã este folositã neautorizat sau într-o manierã
contrarã modului de folosire prescris.

III.   Mãrci colective ºi de conformitate
(pentru certificare)

25. Din cauza principiului general cã mãrcile
individuale nu trebuie sã fie descriptive sau false,
termenii geografici pot servi ca mãrci individuale, doar
dacã ele au obþinut un caracter distinctiv prin folosire
sau dacã folosirea lor este imaginativã ºi, prin urmare,
nu este înºelãtoare în privinþa originii produselor pentru
care mãrcile sunt folosite. Oricum, aceastã regulã nu
se aplicã mãrcilor de conformitate ºi mãrcilor colective.

(a) Mãrci de conformitate

26.   Mãrcile de conformitate sunt mãrcile care
indicã cã produsele sau serviciile pentru care ele se
folosesc au calitãþi deosebite, care pot include ºi
originea geograficã. Titularul mãrcii de conformitate
încearcã sã certifice cã produsele sau serviciile pentru
care marca de conformitate se foloseºte posedã acele
calitãþi. Ca o regulã de bazã titularul mãrcii de
conformitate nu are dreptul sã foloseascã marca. Acest
principiu se numeºte ºi “ regula de nefolosire de cãtre
titular” 11.

27.  Orice producãtor care respectã normele de
producere definite de titularul mãrcii de conformitate are
dreptul sã foloseascã acea marcã. Titularul  mãrcii de

10 Articolul 2(1) al Aranjamentului de la Lisabona; vezi, de exemplu, ºi Articolul L.115-1 al Codului consumatorului (Franþa) sau
Articolul 2 al Regulamentului Consiliului CEE nr. 2081/92 din 14 iulie 1992 privind protecþia indicaþiilor geografice ºi denumirilor
de origine pentru produse cerealiere ºi alimentare.

11 McCarthy, pagina 19-179.
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conformitate, care poate fi o entitate privatã sau de stat,
trebuie sã asigure cã produsele sau serviciile, pentru
care marca de conformitate se foloseºte, posedã
calitatea de certificare. Pentru realizarea funcþiei de
certificare într-o manierã neutrã sau imparþialã titularul
mãrcii de conformitate trebuie sã depunã împreunã cu
cererea de înregistrare a mãrcii de conformitate dispoziþii
detaliate care prescriu, inter alia, caracteristicile certifi-
cate de cãtre marcã, utilizatorii cu autorizaþie ºi detalii
privind certificarea ºi controlul. Dupã cum s-a menþionat,
pentru a garanta obiectivitatea titularului mãrcii de
conformitate, acestuia nu i se permite sã foloseascã
marca de conformitate. Nerespectarea acestei reguli
duce la invalidarea mãrcii de conformitate.

28.  Protecþia indicaþiei geografice sub forma unei
mãrci de conformitate se realizeazã conform legii
generale privind mãrcile. În principiu, acþiunea pentru
încãlcarea dreptului asupra mãrcii de conformitate este
iniþiatã de cãtre titularul mãrcii de conformitate12. De
exemplu, acesta poate fi cazul când pârâtul foloseºte
o marcã de conformitate care certificã o origine
geograficã specialã a produselor pentru produsele care
nu au acea origine  geograficã.

(b) Mãrci colective

29. S-a menþionat cã este foarte dificil sã
deosebim mãrcile colective de mãrcile de conformitate
ºi cã diferenþa este mai curând de formã decât de
esenþã13. Mãrcile colective aparþin unui organism
colectiv cum ar fi, de exemplu, o asociaþie comercialã
sau o asociaþie de producãtori sau fabricanþi, ºi servesc
la indicarea faptului cã utilizatorul este membru al acelui
colectiv. Calitatea de membru în asociaþie, care este
titularul mãrcii colective, trebuie, în general, sã respecte
anumite reguli, cum ar fi zona geograficã de producere
a produselor pentru care marca colectivã se foloseºte
sau standardele de producere a acelor produse. O altã
diferenþã dintre cele douã categorii de mãrci este aceea
cã titularilor mãrcilor colective nu li se interzice sã
foloseascã marca.

30.  Ca ºi în cazul mãrcilor de conformitate
protecþia mãrcilor colective se realizeazã conform legii
generale privind mãrcile. Acþiunea pentru încãlcarea
dreptului asupra mãrcii colective este iniþiatã de cãtre

titularul mãrcii colective, de exemplu, în cazul când o
marcã colectivã aparþine unei asociaþii de producãtori
care au dreptul sã foloseascã marca colectivã, iar
marca este folositã de o persoanã care nu este membru
al acelei asociaþii.

(c) Concluzie

31.  Mãrcile colective ºi de conformitate servesc
la indicarea calitãþilor deosebite ale produselor, cum ar
fi originea lor geograficã. Întrucât mãrcile care constau
din termeni geografici descriptivi sunt de obicei excluse
de la înregistrare, termenii geografici sunt tipic admiºi
pentru înregistrare ca mãrci colective sau de
conformitate.  Atâta timp cât mãrcile colective ºi de
conformitate sunt folosite într-o manierã care respectã
regulamentele generale ce þin de reglementarea acelei
folosiri, nu existã primejdia de înºelare în privinþa originii
reale ale acelor produse14. O datã ce indicaþia
geograficã este protejatã ca o marcã colectivã sau de
conformitate, ea poate fi aplicatã în conformitate cu
regulile aplicabile ale legii privind mãrcile.

32.  S-a dovedit cã este de competenþa
solicitantului pentru înregistrarea mãrcii colective sau
de conformitate sã defineascã în regulamentele ce
reglementeazã folosirea acelor mãrci delimitarea zonei
de producere a produselor pentru care se folosesc
mãrcile ºi orice standard de producere aplicabil.
Definiþia aceasta face parte din specificarea care
trebuie sã fie depusã împreunã cu cererea. O datã cu
acceptarea cererii specificarea (descrierea) devine
parte a înregistrãrii.

IV.    Mecanismele administrative
de protecþie

(a) Generalizãri

33. În cazul în care indicaþiile geografice se
folosesc pe produse, comercializarea cãrora este
supusã unei proceduri administrative de aprobare,
aceastã procedurã poate servi de asemenea la verifi-
carea folosirii indicaþiilor geografice aplicate acelor
produse. Ca exemplu sunt vinurile ºi produsele alcoolice,
vânzarea cãrora este reglementatã în multe þãri.

12 McCarthy, pagina 19-168; Annand & Norman, p. 230.
13 McCarthy, pagina 19-186.
14 Vezi, de exemplu, documentul OMPI IP/C/W/134.
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34.  Conform procedurii administrative de
aprobare pentru etichetarea produselor, autoritatea
împuternicitã cu administrarea acelei scheme verificã,
dacã produsul pentru care se solicitã autorizarea
comercializãrii se conformã cerinþelor juridice
relevante, incluzând folosirea autorizatã a indicaþiei
geografice pe eticheta produsului. Dacã cerinþele de
aprobare nu sunt îndeplinite, de exemplu, din cauza cã
folosirea unei indicaþii geografice pe un produs special
nu este permisã, autorizarea de comercializare nu este
acordatã ºi, prin urmare, indicaþia geograficã nu poate
fi folositã.

(b) Concluzie

35.  Mecanismele administrative pentru
verificarea etichetelor servesc drept garanþie a loialitãþii
practicii comerciale ºi protecþie a consumatorului. Con-
form sistemului naþional existent într-o anumitã þarã,
scopul comerþului loial ºi protecþiei consumatorului
poate fi urmat de diferite instrumente juridice, cum ar
fi actele privind concurenþa neloialã, actele privind
comerþul loial sau actele privind comercializarea
anumitor produse, care stabilesc standardele de
prezentare ºi comercializare a produselor. Ultimele
douã exemple au comun faptul cã, în ceea ce priveºte
indicaþiile geografice, ele nu permit beneficiarilor
renumelui colectiv ataºat unei indicaþii geografice sã
întreprindã acþiuni individuale pentru protejarea acelui
renume. Ele prevãd, într-o oarecare mãsurã, un
mecanism administrativ îndreptat spre prevenirea
folosirii înºelãtoare a indicaþiilor geografice pe produse.
În cazul în care o atare folosire înºelãtoare apare în
pofida procedurilor administrative care urmeazã, se vor
aplica de obicei sancþiunile penale.

V.    Concluzii la Partea C

36.  Discuþia de mai sus privind diversele mijloace
existente de protecþie a indicaþiilor geografice
demonstreazã cã subiectul este determinat de douã
considerente de bazã. Prima este protecþia consuma-
torilor împotriva folosirii înºelãtoare a indicaþiilor
geografice ºi a doua este protecþia beneficiarilor
renumelui colectiv ataºat indicaþiilor geografice
împotriva declaraþiilor (reprezentãrilor) false având
drept rezultat abuzul de încredere al acelui renume.

37.  Oricum, devine aparent faptul cã nu e
necesar sã existe o distincþie clarã în categoriile juridice
de protecþie, în funcþie de obiectivele politice care
trebuie sã fie atinse. Mai mult decât atât, adeseori
putem stabili coexistenþa a câtorva tipuri de protecþie
a indicaþiilor geografice în aceeaºi þarã, care adeseori
diferã în ceea ce priveºte diversele categorii de
produse. O reflectare a acestei varietãþi de noþiuni
poate fi observatã la demarcarea zonei geografice de
producere a produselor pentru care indicaþiile
geografice pot fi folosite legitim. Competenþa pentru
realizarea acestei demarcãri este atribuitã unui numãr
larg de  organisme publice, semipublice sau private,
sau tribunalelor.

D.  OBÞINEREA PROTECÞIEI EFECTIVE
ÎN ALTE ÞÃRI

38.   Aceastã parte a documentului descrie în
primul rând situaþia existentã cu privire la protecþia
internaþionalã a indicaþiilor geografice cu referinþã la
acordurile bilaterale ºi multilaterale. Ea sintetizeazã
eforturile întreprinse la îmbunãtãþirea protecþiei
indicaþiilor geografice ºi avansarea ei la nivel multila-
teral, ºi se încheie cu o descriere a problemelor existen-
te în obþinerea unei protecþii efective în alte þãri.

I. Acorduri bilaterale

39.   Acordurile internaþionale bilaterale se
încheie de obicei între douã þãri pe baza reciprocitãþii
pentru a avansa protecþia indicaþiilor geografice respec-
tive ale acestor þãri. Ele pot fi tratate independente sau
pot sã facã parte dintr-un acord comercial mai larg15.
Ele pot prevedea pur ºi simplu interzicerea folosirii
indicaþiilor geografice de cãtre altã parte pentru
produsele (de obicei indicate într-o listã din anexa la
acord) care nu au acea origine. Sau ele pot prevedea
ulterior aplicarea extrateritorialã a legii naþionale a altei
þãri privind protecþia indicaþiilor geografice. Acest ultim
aspect poate fi important în cazurile în care o indicaþie
geograficã nu numai cã indicã originea  geograficã a
anumitor produse, dar ºi anumite calitãþi determinate
de acea origine, cum ar fi cazul cu denumirile de origine
protejate16.

15 E.g., “Crayfish Agreement” între Franþa ºi Africa de Sud din 1930 (vezi Simpozionul privind protecþia internaþionalã a indicaþiilor
geografice, Somerset West, 199, pagina 31).

16 Tilmann, pagina 124.
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40.   Acordurile internaþionale bilaterale pot
acoperi un numãr larg de produse sau pot sã fie limitate
numai la produse speciale. Ele au fost încheiate în
majoritatea cazurilor între naþiunile europene la
începutul secolului XX17. Oricum, ele continuã sã fie
importante în privinþa sectoarelor economice speciale
ºi, în particular, în industria vinului18.

II. Acorduri multilaterale

A doua posibilitate de obþinere a protecþiei
internaþionale pentru indicaþiile geografice este prin
încheierea sau aderarea la acordurile multilaterale.
Cele ce urmeazã constituie un sumar al întinderii
protecþiei acordate pentru indicaþiile geografice con-
form urmãtoarelor tratate multilaterale: Convenþia de la
Paris, Aranjamentul de la Madrid privind indicaþiile de
provenienþã, Aranjamentul de la Lisabona ºi Acordul
privind aspectele drepturilor de proprietate intelectualã
legate de comerþ (Acordul TRIPS) 19.

(a) Convenþia de la Paris

41.  Articolul 1(2) al Convenþiei de la Paris citeazã
printre obiectele protecþiei proprietãþii industriale
indicaþiile de provenienþã ºi denumirile de origine.
Prevederi speciale privind indicaþiile de provenienþã
figurezã în articolele 10 ºi 10ter20 .

42.  O prevedere ce interzice folosirea unei
indicaþii de provenienþã false a apãrut în textul original
al Convenþiei de la Paris din 1883. Oricum, acea
protecþie era foarte limitatã, deoarece interzicerea era
aplicabilã numai în cazul când indicaþia de provenienþã
falsã era folositã în legãturã  cu o denumire comercialã
fictivã sau inexistentã.

43.  În versiunea lui curentã articolul 10 al
Convenþiei de la Paris prevede cã în cazul “folosirii
directe sau indirecte a unei indicaþii false cu privire la
provenienþa produsului sau la identitatea producãtorului,
a fabricantului sau a comerciantului” se va aplica articolul
9 al Convenþiei de la Paris. Articolul 9 prevede cã orice
produs care poartã în mod ilicit o indicaþie de provenienþã

va fi sechestrat la importul sãu în acele þãri ale Convenþiei
de la Paris sau în þara în care a avut loc aplicarea ilicitã
a indicaþiei de provenienþã sau în þara în care a fost
important produsul. Sechestrarea va fi efectuatã la
cererea fie a procuraturii, fie a oricãrei alte autoritãþi
competente, fie a unei pãrþi interesate. Cu toate acestea,
articolul 9(5) ºi (6) al Convenþiei de la Paris prevede ca
þãrile legislaþia cãrora nu admite nici sechestrarea la
import, nici sechestrarea în interior sã înlocuiascã aceste
mãsuri cu prohibirea importului sau cu alte mãsuri
disponibile pe care legea þãrii respective le-ar asigura,
în astfel de cazuri, cetãþenilor sãi.

44.  Mai mult decât atât, articolul 10ter(2) prevede
cã þãrile uniunii se obligã sã prevadã mãsuri care ar
permite sindicatelor ºi asociaþiilor care-i reprezintã pe
industriaºii, producãtorii sau comercianþii interesaþi sã
acþioneze în justiþie în faþa autoritãþilor administrative, în
vederea reprimãrii faptelor prevãzute în articolele 9 ºi 10.

(b) Aranjamentul de la Madrid privind sancþiunile
pentru indicaþiile false sau înºelãtoare

de provenienþã a produselor

45.  Poziþia statelor Convenþiei de la Paris la
Conferinþa Diplomaticã de la Paris din 1883 cu privire
la protecþia indicaþiilor de provenienþã nu a permis mai
mult de o poziþie comunã privind protecþia la nivel
multilateral. Dupã cum s-a menþionat, textul original nu
prevedea prevenirea folosirii ilicite a  indicaþiilor per se,
ci numai cazul în care aceastã folosire a avut loc în
legãturã cu folosirea ilicitã a denumirii comerciale.

46.  Prin urmare, þãrile interesate în avansarea
protecþiei internaþionale a indicaþiilor de provenienþã au
creat o uniune specialã în virtutea Aranjamentului de
la Madrid privind sancþiunile pentru indicaþiile false sau
înºelãtoare de provenienþã a produselor (“Aranjamentul
de la Madrid privind indicaþiile de provenienþã ”) 21.

47.   Aranjamentul de la Madrid privind indicaþiile
de origine obligã statele parte la el sa previnã nu numai
folosirea indicaþiilor de provenienþã “false”, dar ºi
folosirea indicaþiilor de provenienþã “înºelãtoare” care,

17 Tilmann, pagina 136.
18 De exemplu, Acordul dintre SUA ºi Australia privind vinurile din 1994.
19 Un rezumat al sistemelor internaþionale existente de notificare ºi înregistrare a indicaþiilor geografice se conþine în documentul

OMPI IP/C/W/85 ºi IP/C/W/85/Ad.1.
20 La data de 15 octombrie 2000, 160 de State erau parte la Convenþia de la Paris (referitor la lista completã, vezi htth://

www.wipo.int/treaties/docs/english/d-paris.doc).
21 La data de 15 octombrie 2000, 32 de State erau parte la Aranjamentul de la Madrid privind indicaþiile de provenienþã.
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deºi sunt literalmente exacte, induc, totuºi, în eroare.
Acesta poate fi cazul, de exemplu, când o denumire
geograficã existã în douã þãri diferite, dar a  fost folositã
într-o þarã ca  indicaþie de provenienþã numai pentru
produsele originare din acea localitate. Folosirea
acestei indicaþii de provenienþã de cãtre producãtorii
altei þãri nu poate fi consideratã ca folosire a unei
indicaþii geografice “false”, deºi consumatorii pot fi
induºi în eroare prin aceastã folosire.

48.  Articolul 4 al Aranjamentului de la Madrid
privind indicaþiile de provenienþã conþine o prevedere
specialã pentru “denumirile regionale de provenienþã
a produselor vinicole”, care constituie o excepþie la
regula cã instanþele judecãtoreºti ale fiecãrei þãri decid
care denumire în calitate de denumire de origine cade
sub incidenþa dispoziþiilor prezentului Aranjament.
Acest articol este remarcabil prin aceea cã el constituie
o abatere de la regula  generalã cã condiþiile de
protecþie a unei indicaþii de provenienþã ºi, în special,
dacã o  indicaþie de provenienþã este consideratã
genericã, trebuie sã fie determinate de þara în care este
invocatã protecþia.

49.  Oricum, aplicarea articolului 4 al Aranja-
mentului de la Madrid privind indicaþiile de provenienþã
este limitatã la produsele vinicole, iar prevederea este
supusã diferitelor interpretãri22. S-a observat de mai
multe ori cã Aranjamentul de la Madrid privind indicaþiile
de provenienþã nu avanseazã semnificativ nivelul de
protecþie al indicaþiilor de provenienþã deja prevãzut în
Convenþia de la Paris23. Luând în consideraþie ºi
calitatea de membru limitatã, Aranjamentul de la
Madrid privind indicaþiile de provenienþã nu a obþinut
importanþã practicã.

 (c) Aranjamentul de la Lisabona privind protecþia
denumirilor de origine a produselor

ºi înregistrarea lor internaþionalã

50.   Unul dintre rezultatele Conferinþei
Diplomatice de la Lisabona din 1958 care a încercat,

inter alia, sã îmbunãtãþeascã protecþia internaþionalã
a indicaþiilor  de provenienþã în cadrul Convenþiei de la
Paris ºi Aranjamentului de la Madrid privind indicaþiile
de provenienþã, a fost adoptarea Aranjamentului de la
Lisabona privind protecþia denumirilor de origine a
produselor ºi înregistrarea lor internaþionalã24.

51.   Aranjamentul de la Lisabona  prevede
protecþia indicaþiilor de provenienþã în afara nivelului
protecþiei prevãzut în Convenþia de la Paris ºi în
Aranjamentul de la Madrid privind indicaþiile de
provenienþã. Principiul de bazã al Aranjamentului de la
Lisabona constã în aceea cã Statele parte la el
încearcã sã protejeze denumirile de origine protejate
“în aceastã calitate” în þara de origine ºi înregistrate în
registrul internaþional administrat de OMPI (Articolul
1(2)). În practicã aceasta înseamnã cã se aplicã numai
denumirilor de origine care sunt deja protejate la nivel
naþional în þara de origine. O datã ce denumirea de
origine este protejatã în þara de origine, acea denumire
de origine poate fi înregistratã într-un registru
internaþional administrat de OMPI. Dupã înregistrarea
ei, denumirea de origine se publicã ºi se  notificã altor
State parte la Aranjamentul de la Lisabona. De la data
intrãrii lui în vigoare la 25 septembrie 1966, 835 de
denumiri de origine au fost înregistrate conform
Aranjamentului de la Lisabona, dintre care 766 sunt
încã în vigoare25.

52.  Dupã primirea notificãrii de înregistrare unul
din Statele parte la Aranjamentul de la Lisabona este
în drept sã declare cã el nu poate proteja denumirea
de origine care a fost subiectul notificãrii. Referitor la
acele înregistrãri efectuate conform Aranjamentului de
la Lisabona, 62 de refuzuri de protecþie cu privire la
51de înregistrãri internaþionale au fost înscrise în
registrul internaþional26.

53.   Conform articolului 6 al Aranjamentului de
la Lisabona o denumire cãreia i s-a acordat protecþie
în una din þãrile parte la Aranjament conform procedurii
din articolul 5 nu poate fi consideratã ca devenitã

22 Tilmann, pagina 412.
23 Tilmann, pagina 411.
24 La data de 26 octombrie 2000, 19 State erau parte la Aranjamentul de la Lisabona (referitor la lista completã, vezi hltp://

www.wipo.int/treaties/docs/englisg/j-lisbon.doc). Un Grup de Lucru pentru modificarea Regulamentului conform
Aranjamentului de la Lisabona privind protecþia denumirilor de origine ºi înregistrarea lor internaþionalã s-a întrunit la 10-13
iulie 2000, la Geneva (LI/GT/1/1-3). A doua sesiune a  Grupului de Lucru este proiectatã pentru luna martie 2001.

25 Denumirile de origine incluse în registrul internaþional sunt publicate în publicaþia periodica a OMPI Les appellations d’origine.
Denumirile de origine incluse în registrul internaþional sunt publicate ºi pe CD-ROM Romarin.

26 LI/GT/1/2, paragraful 7.
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genericã atâta timp cât este protejatã ca o denumire
de origine în þara de origine.

54.  Protecþia pentru denumirile de origine
înregistrate la nivel internaþional este mai largã decât
protecþia indicaþiilor de provenienþã conform Convenþiei
de la Paris ºi Aranjamentului de la Madrid privind
indicaþiile de provenienþã. Astfel, conform articolului 3
al Aranjamentului, este interzisã nu numai utilizarea
înºelãtoare a unei denumiri de origine protejate, dar ºi
“orice uzurpare sau imitare [a denumirii de origine
protejate], chiar dacã este indicatã originea adevãratã
a produsului dacã denumirea este folositã în traducere
sau este însoþitã de expresii, cum ar fi: “de genul”, “de
tipul”, “de stilul”, “imitaþie” ºi altele.

(d) Acordul TRIPS

55.  Partea a II-a, Secþiunea 3 a Acordului TRIPS
este dedicatã indicaþiilor  geografice. Norma generalã
a protecþiei este prevãzutã în articolul 22.2, care
prevede urmãtoarele:

“2. În ceea ce priveºte indicaþiile geografice,
Membrii vor prevedea mijloacele juridice care sã
permitã pãrþilor interesate sã împiedice:

 (a) utilizarea, în desemnarea sau prezentarea
unui produs, a oricãrui mijloc care indicã sau sugereazã
cã produsul în cauzã este originar dintr-o regiune
geograficã alta decât locul adevãrat de origine într-un
mod care sã inducã publicul în eroare cu privire la
originea geograficã a produsului;

   (b) orice utilizare care constituie un act de
concurenþã neloialã în sensul articolului 10bis al
Convenþiei de la Paris (1967)”.

56.   Articolul 22.2 este completat de articolele
22.3 ºi 22.4. Articolul 22.3 þine în special de înregis-
trarea unei mãrci de fabricã sau de comerþ, care conþine
o indicaþie geograficã sau este constituitã dintr-o astfel
de indicaþie, pentru produse care nu sunt originare din
teritoriul indicat, dacã utilizarea acestei indicaþii în
marcã de fabricã sau de comerþ, pentru astfel de
produse este de  naturã sã inducã publicul în eroare
cu privire la locul adevãrat de origine. Remediul care
trebuie sã fie disponibil în aceastã situaþie este refuzul
sau anularea, fie din oficiu, dacã legislaþia unui
Membru permite, fie la cererea unei pãrþi interesate,
înregistrãrii mãrcii.

57.   Articolul 22.4 stipuleazã cã protecþia
prevãzutã în articolele 22.1-22.3 se va extinde asupra
folosirii indicaþiilor geografice înºelãtoare, adicã

indicaþiilor geografice care, chiar dacã sunt literalmente
exacte în ceea ce priveºte teritoriul, regiunea sau
localitatea din care produsele sunt originare, face sã
se înþeleagã în mod greºit de cãtre public cã produsele
sunt originare dintr-un alt teritoriu.

58.   Articolul 23.1 prevede protecþia suplimentarã
a indicaþiilor geografice pentru vinuri ºi produse
alcoolice. El stabileºte urmãtoarele:

“Fiecare Membru va prevedea mijloacele juridice
care sã permitã pãrþilor interesate sã împiedice
utilizarea indicaþiilor geografice care identificã vinuri
care nu sunt originare din locul indicat de indicaþia
geograficã respectivã sau care identificã produse
alcoolice care nu sunt originare din locul indicat prin
indicaþia geograficã respectivã, chiar în cazurile în care
originea adevãratã a produsului este indicatã sau în
cazurile în care indicaþia geograficã este utilizatã în
traducere sau este însoþitã de expresii cum ar fi “de
genul”, “de tipul”, “de stilul”, “imitaþie” ºi altele”.

Articolul 23.1 conþine o notã cu urmãtoarea
formulare:

“Independent de prima frazã a Articolului 42,
Membrii vor putea, în ceea ce priveºte aceste obligaþii,
sã prevadã mãsuri administrative pentru a le asigura
respectarea”.

59. Articolul 23.1 este completat de un paragraf
ce þine în special de înregistrarea mãrcilor pentru vinuri
care conþin sau constau dintr-o indicaþie geograficã ce
identificã vinuri ºi înregistrarea unei mãrci de fabricã
sau de comerþ pentru produse alcoolice care conþine
sau este constituitã dintr-o indicaþie geograficã ce
identificã produse alcoolice. Înregistrarea va fi refuzatã
sau anulatã, fie din oficiu, dacã legislaþia unui Membru
permite aceasta, fie la cererea unei pãrþi interesate, în
ceea ce priveºte vinurile sau produsele alcoolice care
nu au aceastã origine.

60. Articolul 24 conþine un numãr de excepþii la
respectarea obligaþiilor din articolele 22 ºi 23. În gene-
ral, existã trei categorii de excepþii, ºi anume folosirea
continuã ºi similarã a indicaþiilor geografice care
identificã vinuri sau produse alcoolice, drepturile cu
privire la o marcã de fabricã sau de comerþ dobândite
prin folosirea cu bunã credinþã, ºi desemnãrile
generice.

61.  Prima excepþie (Articolul 24.4) oferã unui
Membru al OMC dreptul de a permite folosirea continuã
ºi similarã a unei indicaþii geografice anume dintr-un alt
Membru care identificã vinuri sau produse alcoolice, în
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ceea ce priveºte produse sau servicii, de cãtre unul din
naþionalii sau de cãtre una din persoanele domiciliate
pe teritoriul care a utilizat aceastã indicaþie geograficã
într-un mod continuu pentru produse sau servicii
identice sau înrudite pe teritoriul acestui Membru fie
pentru o perioadã de 10 ani înainte de 15 aprilie 1994,
fie cu bunã credinþã înainte de aceastã datã.

62.   A doua excepþie se referã la drepturile cu
privire la mãrci (Articolul 24.5). Ea stabileºte cã
mãsurile adoptate pentru punerea în aplicare a
Secþiunii privind indicaþiile geografice de cãtre un
membru al OMC nu exclud nici înregistrarea mãrcilor
identice sau similare cu o indicaþie geograficã, nici
cererii de  înregistrare a acestor mãrci, nici dreptul de
a utiliza aceste mãrci, dacã sunt respectate
urmãtoarele condiþii: în cazul în care o marcã de fabricã
sau de comerþ a fost depusã sau înregistratã, sau în
cazul în care drepturile cu privire la o marcã de fabricã
sau de comerþ au fost dobândite prin folosire cu bunã
credinþã, pe teritoriul unui Membru al OMC, înainte de
data aplicãrii Acordului TRIPS în acest Membru, sau
înainte ca indicaþia geograficã sã fie protejatã în þara
sa de origine.

63.   A treia excepþie (Articolul 24.6) se aplicã în
cazul când o indicaþie geograficã a unui Membru al
OMC este consideratã de cãtre alt Membru al OMC ca
un termen uzual utilizat în vocabularul curent ca nume
comun al acelor produse sau dacã indicaþia geograficã
se foloseºte pentru produsele viticole pentru care
indicaþia pertinentã este identicã cu numele uzual al
unei varietãþi de struguri existente pe teritoriul acelui
Membru la data intrãrii în vigoare a Acordului TRIPS.

64. Mai mult decât atât, Articolul 24.3 al Acordului
TRIPS prevede cã atunci când va pune în aplicare
Secþiunea privind indicaþiile geografice, un Membru al
OMC nu va diminua protecþia indicaþiilor geografice
care existã în acest Membru la data imediat anterioarã
celei de intrare în vigoare a Acordului OMC.

III. Încercãri de a revizui
sistemul de protecþie multilateral

dupã anul 1958

(a) Mãsurile luate în 1974 ºi 1975 în vederea
încheierii unui nou Tratat multilateral privind

protecþia indicaþiilor geografice

65. În 1974 OMC a început lucrul pentru
pregãtirea unui nou tratat multilateral privind protecþia
denumirilor de origine ºi indicaþiilor de provenienþã.
Dupã prima sesiune a Comitetului de Experþi din 1974
Biroul Internaþional al OMPI a elaborat proiectul unui
tratat care a fost prezentat la a doua sesiune a
Comitetului care a avut loc în 1975. Proiectul tratatului
intenþiona sã stabileascã o definiþie nouã a indicaþiei
geografice pentru scopurile sistemului de înregistrare
internaþionalã. Noua definiþie era mai largã decât
definiþia denumirii de origine din Aranjamentul de la
Lisabona27.

66. Prevederile de bazã ale proiectului tratatului
se refereau la douã capitole. Primul capitol conþinea o
prevedere conform cãreia se interzice folosirea
denumirilor, expresiilor sau semnelor care constau din
sau direct ori indirect conþin indicaþii geografice
înºelãtoare sau false cu privire la provenienþa
produselor sau serviciilor.

67.  Al doilea capitol prevedea un sistem de
înregistrare internaþionalã în ceea ce priveºte orice
indicaþie geograficã care îndeplineºte urmãtoarele
condiþii: (i) indicaþia geograficã constã din denumirea
uzualã sau oficialã a unui Stat (“Statul depozitului”) sau
denumirea unei circumscripþii principale a unui Stat28

sau dintr-o denumire care serveºte la indicarea
provenienþei produsului; (ii) indicaþia este declaratã de
cãtre Statul depozitului ca fiind o referinþã la sine ca Stat
de origine; (iii) indicaþia este folositã în cadrul
operaþiunilor comerciale cu privire la produsele
originare din teritoriul Statului, iar Statul respectiv
certificã aceastã folosire.

27 TAO/II/2 ºi 6, respectiv.
28 Comentariile la Articolul 6 al proiectului tratatului conþine urmãtoarea explicaþie: “circumscripþia majorã nu trebuie sã cuprindã

numai circumscripþiile administrative (ex., “Burgundy” care nu este denumirea unei entitãþi administrative). Circumscripþia
în cauzã trebuie sã aibã o anumitã mãrime ºi importanþã, cum este explicat prin folosirea adjectivului “major”. În al doilea
rând, unele restricþii sunt numite pentru: denumirile comunelor, de exemplu, nu trebuie sã beneficieze de o protecþie absolutã”
(TAO/II/2, pagina 20).
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68.  În majoritatea altor aspecte sistemul
proiectului tratatului era similar celui al Aranjamentului
de la Lisabona. În particular, procedura de înregistrare
internaþionalã includea posibilitatea de formulare a
obiecþiilor ºi prevedea protecþia nelimitatã o datã cu
înregistrarea internaþionalã. Cu toate acestea, spre
deosebire de Aranjamentul de la Lisabona motivele de
obiecþie au fost limitate la urmãtoarele: (i) subiectul
cererii de înregistrare internaþionalã nu constã nici din
denumirea uzualã sau oficialã a Statului depozitului sau
a denumirii unei circumscripþii principale a acelui Stat,
nici din denumirea care serveºte la indicarea
provenienþei unui produs; (ii) denumirea în cauzã nu
se referã la Statul depozitului ca Stat de origine; (iii) în
Statul depozitului denumirea respectivã este folositã în
cadrul operaþiunilor comerciale cu privire la produsele
originare din orice Stat; (iv) în Statul de obiecþie
denumirea respectivã este consideratã de cãtre public
în general ca fiind  termen generic ºi este folositã în
cadrul operaþiunilor comerciale; (v) anumite condiþii cu
privire la cerere nu au fost îndeplinite.

69.   Deºi nelimitatã în timp, protecþia va depinde
de achitarea taxelor de menþinere în vigoare.
Suplimentar, proiectul tratatului conþinea un capitol
privind sancþiuni privind calitatea ºi reglementarea
diferendelor prin canale diplomatice.

70.  Când la sfârºitul anului 1970 s-au început
pregãtiri pentru revizuirea Convenþiei de la Paris ºi a
devenit aparent cã acele pregãtiri se refereau ºi la o
revizuire posibilã a prevederilor Convenþiei de la Paris
ce þin de indicaþiile geografice, lucrul cu privire la
proiectul tratatului nu a fost continuat.

(b) Revizuirea Convenþiei de la Paris

71. Dupã cum s-a menþionat, la momentul
pregãtirii proiectului tratatului OMPI privind indicaþiile
geografice, a început ºi procesul de revizuire a
Convenþiei de la Paris. În cursul discuþiilor privind
revizuirea Convenþiei de la Paris, grupul de lucru în
domeniul conflictelor între o denumire de origine ºi o
marcã a propus sã se includã în Convenþia de la Paris
un nou articol privind denumirile de origine ºi indicaþiile
de provenienþã. Conform regulilor procedurii
Conferinþei Diplomatice privind revizuirea Convenþiei de
la Paris, aceastã propunere a servit ca bazã pentru
revizuirea Convenþiei de la Paris29. În propunere a fost

adoptatã terminologia utilizatã în proiectul tratatului
OMPI din 1975; astfel a fost folosit termenul “indicaþie
geograficã”. Scopul noului articol al Convenþiei de la
Paris, care provizoriu a fost enumerat Articolul 10quater
avea un sens dublu. În primul rând, articolul asigura o
protecþie mai largã denumirilor de origine ºi indicaþiilor
de provenienþã împotriva utilizãrii lor ca mãrci. În al
doilea rând, o prevedere specialã în favoarea þãrilor în
curs de dezvoltare trebuia sã fie inclusã, care ar fi
permis acestor þãri rezervarea unui numãr de indicaþii
geografice potenþiale pentru viitor astfel încât, chiar
dacã ele nu erau încã utilizate ca indicaþii geografice,
ele nu puteau fi utilizate ca mãrci.

72.  Proiectul 10quater a stabilit în paragraful (1)
principiul cã o indicaþie geograficã  care direct sau indi-
rect sugereazã cã o þarã a Uniunii de la Paris sau o
regiune ori o localitate din acea þarã cu privire la
produsele care nu sunt originare din acea þarã nu poate
fi folositã sau înregistratã ca marcã, dacã folosirea
indicaþiei pentru produsele respective era de naturã sã
inducã publicul în eroare în privinþa þãrii de origine.
Proiectul paragrafului (2) a extins aplicarea proiectului
paragrafului (1) la indicaþiile geografice care, deºi sunt
literalmente exacte, face sã se înþeleagã cã produsele
sunt originare dintr-o altã þarã.

73.  Proiectul paragrafului (3) conþine o prevedere
suplimentarã cu privire la indicaþiile geografice care au
obþinut un renume în legãturã cu produsele care sunt
originare dintr-o þarã, regiune sau localitate, cu condiþia
cã în þara unde a fost invocatã protecþia acest renume
era cunoscut, în general, persoanelor angajate în
fabricarea sau comercializarea produselor de acelaºi
fel. Aceastã prevedere suplimentarã ar fi stabilit o
protecþie mai sigurã pentru anumite indicaþii geografice
cunoscute în general, fãrã condiþia de a induce în
eroare.

74.  Proiectul paragrafului (4) permitea folosirea
continuã cu bunã credinþã. Proiectul paragrafului (5)
prevedea sã fie luate în consideraþie toate
circumstanþele de facto la aplicarea prevederilor
precedente. Proiectul paragrafului (6) rezerva
posibilitatea negocierilor bilaterale sau multilaterale
între Membrii Uniunii de la Paris.

75. În sfârºit, proiectul paragrafului (7) prevedea
ca fiecare þarã în curs de dezvoltare sã notifice Biroului

29 PR/DC/4.
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Internaþional pânã la 200 de denumiri geografice,
denumind însãºi þara, sau o regiune ori o localitate din
teritoriul sãu, cu condiþia ca Biroul Internaþional sã
notifice toþi Membrii Uniunii de la Paris ºi ca aceºti
Membri sã aibã obligaþia sã interzicã folosirea sau
înregistrarea mãrcilor care conþin sau constau din
denumirile notificate. Notificarea va avea efecte pe o
perioadã de 20 de ani. Pe parcursul acestei perioade
orice þarã în curs de dezvoltare care a fãcut o notificare
va avea posibilitatea sã aducã la cunoºtinþa publicului
ºi sã protejeze indicaþia geograficã ca referindu-se la
o zonã geograficã din teritoriul sãu, din care anumite
produse sunt originare astfel cã prevederile generale
privind protecþia indicaþiilor geografice sã fie aplicate
ulterior.

76. Proiectul articolului 10quater a fost discutat
la patru sesiuni ale Conferinþei Diplomatice, precum ºi
la alte întruniri consultative ulterioare. Cu toate cã,
iniþial, Grupul þãrilor cu o economie de piaþã
industrializatã a fost în dezacord cu privire la protecþia
indicaþiilor geografice care au obþinut un anumit
renume, în 1984 aceste þãri au convenit asupra
propunerii pentru un nou articol 10quater, care poate
fi rezumat dupã cum urmeazã30.

77. Proiectele paragrafelor (1) ºi (2) erau similare
proiectelor paragrafelor (1) ºi (2) ale articolului
10quater, cum sunt conþinute în propunerea de bazã
pentru revizuirea Convenþiei de la Paris, supuse
câtorva modificãri neînsemnate; proiectul paragrafului
(3) prevedea un caz special al unei “indicaþii geografice
cunoscute în general într-o þarã de cãtre consumatorii
produselor indicate sau produselor similare ca
desemnând originea acestor produse fabricate sau
produse în altã þarã a Uniunii”, ºi prevedea cã protecþia
nu va fi, ca în propunerea de bazã, îndreptatã împotriva
folosirii ca marcã, dar împotriva dezvoltãrii acestei
indicaþii în desemnare a caracterului generic al
produsului indicat sau al produselor similare.

78. Proiectul paragrafului (4) conþinea o versiune
modificatã a prevederilor speciale în favoarea þãrilor în
curs de dezvoltare; spre deosebire de propunerea de
bazã, numãrul indicaþiilor geografice care puteau fi
rezervate era pânã la 10 maximum, iar ele puteau fi
rezervate numai dacã erau indicate produsele pentru

care denumirea a fost sau putea fi folositã; proiectele
paragrafelor (5)-(7) conþineau versiuni puþin modificate
ale prevederilor propunerii de bazã privind drepturilor
dobândite, luarea în consideraþie a tuturor
circumstanþelor factuale ºi posibilitãþile de încheiere a
acordurilor bilaterale ºi multilaterale. Cu toate acestea,
aceastã propunere niciodatã nu a fost discutatã la
sesiunile conferinþei diplomatice.

79. Trebuie de menþionat, cã în 1982 Comitetul
Principal competent al Conferinþei Diplomatice privind
revizuirea Convenþiei de la Paris a adoptat un
amendament la articolul 6ter al Convenþiei de la Paris31

.

Articolul conþine, în textul aplicabil actual, o prevedere
care permite þãrilor uniunii sã interzicã folosirea ca
mãrci a stemelor, drapelelor ºi altor embleme de stat
ale organizaþiilor interguvernamentale. Amendamentul
propus prevedea includerea denumirilor oficiale ale
statelor în lista emblemelor etc., care nu pot fi folosite
ca mãrci. Aceasta este foarte important pentru protecþia
indicaþiilor geografice, deoarece denumirile oficiale ale
Statelor nu pot fi folosite niciodatã în calitate de mãrci.

80.   Din cauza cã Conferinþa Diplomaticã privind
revizuirea Convenþiei de la Paris nu a fost încheiatã,
cele douã propuneri pentru examinarea indicaþiilor
geografice în cadrul Convenþiei descrise mai sus nu au
fost discutate niciodatã ºi au rãmas proiecte.

(c) Comitetul de Experþi din 1990 privind
protecþia internaþionalã a indicaþiilor geografice

81.  În 1990 Comitetul de Experþi al OMPI privind
protecþia internaþionalã a indicaþiilor geografice a
examinat stabilirea unui nou tratat ce þine de protecþia
internaþionalã a indicaþiilor geografice32. Motivele
principale pentru o situaþie nesatisfãcãtoare perceputã
referitor la protecþia internaþionalã a indicaþiilor
geografice au fost: aria limitatã a prevederilor
Convenþiei de la Paris ºi acceptarea limitatã a
Aranjamentului de la Madrid privind indicaþiile de
provenienþã ºi a Aranjamentului de la Lisabona. S-a
stabilit cã aceastã situaþie putea fi învinsã numai prin
stabilirea unui nou tratat internaþional.

82.  Pentru a atrage toate Statele Convenþiei de
la Paris la acest tratat a fost invocatã substituirea
noþiunilor de “denumire de origine” ºi “indicaþie de

30 PR/DC/51.
31 PR/DC/INF/38 Rev.
32 GEO/CE/I/2.
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provenienþã” prin noþiunea de “indicaþie geograficã”.
S-a constatat, cã aceastã noþiune ar putea cuprinde
toate noþiunile de protecþie existente. Mai mult decât
atât, s-a observat necesitatea de a stabili un nou sistem
de înregistrare internaþionalã, care va fi mult mai
acceptabil decât Aranjamentul de la Lisabona. În acest
scop principiul de bazã a fost ca Pãrþile Contractante
sã fie libere, într-o oarecare mãsurã, în alegerea
modului de protecþie a unei indicaþii  geografice în þara
ei de origine decât solicitarea unei forme speciale de
protecþie. Suplimentar, noul tratat trebuia sã asigure o
protecþie efectivã a indicaþiilor geografice împotriva
degenerãrii în termeni generici ºi asigurarea realizãrii
efective a protecþiei.

83.   Comitetul de Experþi a discutat urmãtoarele
trei grupuri de întrebãri utile la stabilirea unui nou tratat,
ºi anume: Care ar trebui sã fie obiectul protecþiei? Care
ar trebui sã fie principiile generale ale protecþiei, inclusiv
condiþiile de protecþie, conþinutul ºi mecanismele de
realizare a protecþiei ºi reglementarea diferendelor
apãrute conform noului Tratat? Trebuie oare sã existe
un sistem de înregistrare internaþionalã ºi, dacã da, din
ce trebuie sã fie constituit33?

84.   Comitetul nu a ajuns la o pãrere comunã faþã
de aceste întrebãri. La sfârºitul primei sesiuni
Preºedintele Comitetului a conclus cã un numãr de
delegaþii s-au exprimat pentru pregãtirea unui nou
tratat, pe când altele ºi-au exprimat rezervele.
Rezervele acelea þineau, în special, de faptul dacã noul
tratat ar trebui sã prevadã un sistem de înregistrare ori
stabilirea listelor indicaþiilor geografice protejate de
Pãrþile Contractante34. Lucrul cu privire la stabilirea unui
nou tratat nu a fost continuat din cauza cã Comitetul
de Experþi nu a convocat o sesiune suplimentarã.

IV.   Problemele existente în obþinerea
protecþiei efective în alte þãri

(a) Generalizãri

85.   De la adoptarea Convenþiei de la Paris în
1883 eforturi considerabile au fost depuse la
dezvoltarea cadrului multilateral pentru protecþia
indicaþiilor geografice. Oricum, aceste eforturi au
produs rezultate destul de modeste, fie din cauza cã
acordurile speciale adoptate conform articolului 19 al

Convenþiei de la Paris nu prezentau interes suficient
pentru aderarea unui numãr considerabil de State, fie
din cauza cã negocierile internaþionale având scopul
creãrii de noi norme de protecþie nu au condus la
încheierea tratatului. La examinarea protecþiei
indicaþiilor geografice, inter alia, prin acordarea unei
protecþii suplimentare pentru vinuri ºi produse alcoolice
(Acordul TRIPS, articolele 2.1 ºi 23.2), Acordul TRIPS
a atras atenþia unui numãr larg de State asupra
subiectului în cauzã. În special, Articolul 23.4 stabileºte
cã, pentru a facilita protecþia indicaþiilor geografice
pentru vinuri vor fi purtate negocieri la Consiliul TRIPS
cu privire la constituirea  unui sistem multilateral de
notificare ºi de înregistrare a indicaþiilor geografice
pentru vinurile susceptibile de a beneficia de o protecþie
în Membrii OMC care participã la sistem.

(b) Tipul ºi întinderea protecþiei

86.   Protecþia indicaþiilor geografice prin aplicarea
principiilor pentru protecþia împotriva concurenþei
neloiale s-a dovedit a fi un standard internaþional de
protecþie a indicaþiilor geografice acceptat în general,
indiferent de natura produselor pentru care ele se
folosesc35. La nivel multilateral aceastã concepþie  s-a
dezvoltat istoric, începând cu interzicerea limitatã a
folosirii indicaþiilor de provenienþã false numai în
cazurile în care ele erau folosite împreunã cu
denumirile comerciale false (cum este prevãzut în textul
original al Convenþiei de la Paris), pânã la interzicerea
folosirii indicaþiilor receptive ºi false (Actul de la
Lisabona al Convenþiei de la Paris ºi Aranjamentul de
la Madrid privind indicaþiile de provenienþã) ºi terminând
cu interzicerea generalã a folosirii indicaþiei geografice
care constituie un act de concurenþã neloialã în sensul
articolului 10bis al Convenþiei de la Paris (Articolul
22.2(b) al Acordului TRIPS).

87.  Una dintre trãsãturile principale ale sistemului
de protecþie a indicaþiilor geografice bazat pe protecþia
împotriva concurenþei neloiale este cã elementele cheie
ale definiþiei indicaþiilor geografice, cum ar fi zona de
producere, calitãþile deosebite provenite de la originea
indicatã de indicaþia  geograficã sau nivelul reputaþiei
care trebuie sã fie ataºatã unei indicaþii pentru a o
considera  indicaþie geograficã protejatã, sunt definite
de un judecãtor în cursul litigiului privind dreptul de

33 GEO/CE/I/2, paragraful 64.
34 GEO/CE/I/3, paragraful 122.
35 Articolul 22.2 al Acordului TRIPS.
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folosire a unei indicaþii geografice date. Dacã aceste
determinãri deja provoacã dificultãþi unei curþi judiciare
localizate pe teritoriul þãrii de origine a indicaþiei
geografice discutabile, aceastã sarcinã devine ºi mai
complexã pentru o curte judiciarã localizatã într-o þarã
care nu este þara de origine.

88.  La pronunþarea deciziei cu privire la protecþia
unei indicaþii geografice date judecãtorul þãrii în care
este invocatã protecþia trebuie sã decidã dacã folosirea
unei indicaþii geografice discutabile induce publicul în
eroare în privinþa originii geografice a produselor.
Publicul local mereu va fi indus în eroare numai de
folosirea neautorizatã a unei indicaþii geografice, dacã
el ºtie cã indicaþia în cauzã este o indicaþie geograficã
folositã sã identifice anumite produse care au origine
geograficã specialã ºi / sau renume ºi caracteristici
deosebite.

89.  Dificultãþile care pot apãrea în cazurile în care
indicaþiile geografice sunt protejate conform principiilor
protecþiei împotriva concurenþei neloiale sunt
contrabalansate de avantaje, cum ar fi lipsa procedurilor
formale de înregistrare. Oricum, beneficiarii indicaþiilor
geografice o pot considera prea riscantã pentru a se
baza numai pe principiile de prevenire a concurenþei
neloiale. Mijloacele statutare de protecþie, cum ar fi
indicaþiile geografice înregistrate, denumirile de origine
protejate, mãrcile colective sau de conformitate prezintã
avantaje asupra tipului de protecþie împotriva
concurenþei neloiale, în special sancþiunile de drept.
Conform Aranjamentului de la Lisabona, denumirile  de
origine ca unul din mijloacele statutare de protecþie a
indicaþiilor geografice sunt protejate conform unui sistem
multilateral de înregistrare ºi protecþie. Trebuie de
menþionat de asemenea cã întinderea protecþiei pentru
denumirile de origine prevãzutã în Aranjamentul de la
Lisabona este mai largã decât întinderea protecþiei
“simple” pentru indicaþiile geografice conform legii privind
concurenþa neloialã. Aceasta se referã nu numai la
folosirea falsã, dar ºi la folosirea denumirilor de origine
protejate asociate cu indicaþia locului adevãrat de origine
a produsului (dacã locul adevãrat diferã de locul indicat
de denumirea de origine protejatã) care trebuie sã fie
interzise pentru ca denumirea sã fie inclusã în traducere
sau însoþitã de expresii, cum ar fi “de genul”, “de tipul”,
“de stilul”, “imitaþie” sau altele.

90.   Realizarea indicaþiilor geografice care sunt
protejate pe o bazã statutarã este facilitatã de definiþiile
stricte ale obiectului protejat, adicã zona de producere,
standardele de producere (dacã existã) ºi persoanele
autorizate sã foloseascã indicaþiile geografice protejate.

91.   Cu toate acestea, din cauza existenþei
multiplelor metode atât la nivel naþional cât ºi regional
la acest tip de protecþie ºi indezirabilitatea Statelor de
a adopta sisteme de protecþie speciale, protecþia
efectivã la nivel internaþional a rãmas limitatã într-un
fel. Astfel, principiul conþinut în articolul 1(2) al
Aranjamentului de la Lisabona, adicã de a proteja
denumirile de origine care sunt recunoscute ºi protejate
ca atare în þara lor de origine, poate fi considerat ca
limitând numãrul potenþial de State care ar dori sã
adere la acest Aranjament.

92.  Protecþia indicaþiilor geografice în þãrile în
care aceastã protecþie este prevãzutã conform
regimurilor juridice speciale atât la nivel naþional cât ºi
regional adeseori este supusã organelor
guvernamentale oficiale. De exemplu, articolul 5(1) al
Aranjamentului de la Lisabona prevede cã înregistrarea
internaþionalã a unei denumiri de origine se va efectua
în baza cererii oficiilor Pãrþilor Contractante. Aceasta
este în opoziþie cu protecþia indicaþiilor geografice ca
mãrci colective sau de conformitate, a cãror înregistrare
poate fi solicitatã personal de pãrþile interesate fãrã
necesitatea unei acþiuni guvernamentale oficiale.

93.   S-a constatat, cã protecþia indicaþiilor
geografice este protecþia împotriva practicilor comerciale
care sunt considerate ca fiind înºelãtoare sau constituie
acte de concurenþã neloialã36. Acest tip de protecþie este
prevãzut de Convenþia de la Paris ºi Acordul TRIPS (cu
excepþia protecþiei suplimentare a indicaþiilor geografice
pentru vinuri ºi produse alcoolice prevãzutã în articolele
23.1 ºi 23.2 ale Acordului TRIPS). Oricum, nivelul
protecþiei conform acestei concepþii rãmâne limitat, din
cauza cã problemele importante de definiþie ºi întinderea
protecþiei sunt reglate pe o bazã ad hoc, iar aceasta
creeazã o nesiguranþã considerabilã.

94.  Întinderea mai avansatã a protecþie prevãzutã
conform sistemelor protecþiei statutare pare sã fie mult
mai efectivã, dar nu a fost acceptatã de un numãr
impunãtor de State ºi, prin urmare, nu a obþinut o arie
geograficã larg rãspânditã. Cu toate cã protecþia

36 Aceastã declaraþie nu ia în consideraþie cazul special al indicaþiilor geografice pentru vinuri ºi produse alcoolice tratat în
articolul 23 al Acordului TRIPS.
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indicaþiilor geografice suplimentar la protecþia împotriva
actelor comerciale înºelãtoare ºi neloiale este prevãzutã
de articolul 23 al Acordului TRIPS, prevederea aceea a
dat impuls la un numãr de probleme: Articolul 23 al
Acordului TRIPS prevede numai protecþia indicaþiilor
geografice pentru un anumit tip de produse, adicã vinuri
ºi produse alcoolice. El nu examineazã problema tipului
de protecþie în þara de origine sau mijloacele de obþinere
a unei protecþii efective în strãinãtate. El prevede un
sistem de notificare ºi înregistrare a indicaþiilor
geografice pentru vinurile susceptibile de a beneficia de
o protecþie în Membrii OMC care participã la sistem, dar
constituirea acestui sistem va fi discutatã în cadrul
negocierilor ulterioare37.

(c) Caracterul generic al anumitor indicaþii
geografice

95.   Indicaþiile geografice care nu mai pot fi
înþelese de cãtre public într-un Membru sã indice o
origine deosebitã a produselor, dar indicã o anumitã
categorie sau un anumit tip de produse înceteazã sã mai
funcþioneze ca semne  distinctive. Transformarea unei
indicaþii geografice într-un termen  generic poate avea
loc în diferite þãri ºi oricând. Aceasta poate duce la situaþii
când o indicaþie particularã este consideratã ca
constituind o indicaþie geograficã în unele þãri (îndeosebi
în þara de origine), pe când aceeaºi indicaþie poate fi
consideratã ca fiind un termen generic în alte þãri.

96.  Problema indicaþiilor geografice generice a
dat impuls la multe dezbateri. Probleme apar ºi în
cazurile  când produsele sunt comercializate sub o
anumitã indicaþie care este înþeleasã în mod diferit în
diferite þãri. Un echilibru de interese trebuie sã fie stabilit

între consumatorii ºi producãtorii acelor þãri, în care o
indicaþie geograficã este consideratã ca indicând
provenienþa geograficã ºi calitãþile deosebite ale unui
produs ºi producãtorii ºi consumatorii acelor þãri, în care
acea indicaþie geograficã a devenit simbolul unui tip de
produse ºi poate fi liber folositã de oricine.

97.  Problema indicaþiilor geografice generice
este examinatã pânã în prezent în diferite moduri:
Aranjamentul de la Madrid privind indicaþiile de
provenienþã trateazã problema într-un context limitat.
Întrucât curþile judecãtoreºti ale Statelor parte la
Aranjament sunt libere în deciderea care denumiri,
datoritã caracterului lor generic, sunt cuprinse în aria
de aplicare a acestui Aranjament, “denumirile regionale
cu privire la provenienþa produselor vinicole” sunt
complet excluse de la acea regulã38.

98. Aranjamentul de la Lisabona prevede
interzicerea folosirii neautorizate a unei denumiri de
origine înregistrate internaþional în toate Statele parte
la acest Aranjament, în mãsura în care autoritatea
competentã a unei pãrþi contractante nu a depus o
declaraþie cã nu poate asigura protecþia acestei
denumiri de origine39. Mai mult decât atât, Aranjamentul
stipuleazã cã denumirea de origine cãreia i s-a acordat
protecþie în una dintre þãrile parte la Aranjament con-
form procedurii prevãzute în articolul 5 al
Aranjamentului, nu poate fi consideratã în acea þarã ca
devenitã genericã atâta timp cât este protejatã ca o
denumire de origine în þara de origine40.

99.  Acordul TRIPS prevede o excepþie la
obligaþia de a proteja indicaþiile geografice ale unui
Membru al OMC, dacã aceste indicaþii geografice sunt
considerate ca fiind generice41.

37 Paragraful 34 al  Raportului (1996) Consilului TRIPS (documentul OMPI IP/C/8) stabileºte: “… Consiliul va iniþia în 1997
lucrul preliminar privind problemele relevante la negocierile specificate în articolul 23.4 al Acordului TRIPS  cu privire la
constituirea unui sistem multilateral de notificare ºi înregistrare  a indicaþiilor geografice pentru vinuri. Problemele relevante
la sistemul de notificare ºi înregistrare pentru produse alcoolice va face parte din acest lucru preliminar”. Acest Raport a
fost aprobat de Conferinþa Ministerialã de la Singapore în decembrie 1996 (vezi paragraful 19 al Declaraþiei Ministeriale de
la Singapore).

38 Articolul 4 al Aranjamentului de la Madrid privind indicaþiile de provenienþã.
39 Articolul 3 al Aranjamentului de la Lisabona: “Protecþia se acordã împotriva oricãrei atribuiri sau imitaþii, chiar în cazurile în

care originea adevãratã a produsului este indicatã sau în cazurile în care denumirea este utilizatã în traducere sau este
însoþitã de expresii cum ar fi “de genul”, “de tipul”, “de stilul”, “imitaþie” sau altele”.

40 Articolul 6 al Aranjamentului de la Lisabona.
41 Articolul 24.6 al Acordului TRIPS: “Nici o prevedere din prezenta secþiune nu va cere unui Membru sã aplice prevederile ei

în ceea ce priveºte o indicaþie geograficã a oricãrui alt Membru pentru produsele sau serviciile pentru care indicaþia pertinentã
este identicã cu termenul uzual utilizat în vocabularul curent ca nume comun al acelor produse sau servicii pe teritoriul acelui
Membru. Nici o prevedere din prezenta secþiune nu va cere unui Membru sã aplice prevederile ei în ceea ce priveºte o indicaþie
geograficã a oricãrui alt Membru pentru produsele vinicole pentru care indicaþia pertinentã este identicã cu numele uzual al
unei varietãþi de struguri existente pe teritoriul acelui Membru la data intrãrii în vigoare a Acordului OMC.
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100.  Problema indicaþiilor geografice generice
poate fi tratatã ºi în acordurile comerciale bilaterale. În
baza acestor acorduri þãrile pot încerca sã înceteze
folosirea genericã a indicaþiilor geografice în altã þarã
în schimbul avantajelor comerciale oferite de acea þarã.

(d) Coliziunile dintre mãrci ºi indicaþiile
geografice

101.   Revendicãrile concurente la dreptul asupra
unui semn, fie ca marcã sau ca indicaþie geograficã,
pot fi examinate din cel puþin douã puncte de vedere
diferite, ºi anume din punctul de vedere al legii privind
mãrcile sau din punctul de vedere al legii privind
indicaþiile geografice. Prima concepþie poate fi descrisã
mai bine de întrebarea: “Poate oare un semn particu-
lar constitui o marcã valabilã într-un anumit teritoriu,
dacã, simultan, se revendicã cã acest semn constituie
în acel teritoriu, o indicaþie geograficã?” În al doilea caz
putem pune urmãtoarea întrebare: “Poate oare un
semn constitui o indicaþie geograficã pe un teritoriu
anumit, dacã în acelaºi timp acesta constituie o marcã
pe acelaºi teritoriu?” Din cauza varietãþii de noþiuni
juridice existente în domeniul indicaþiilor geografice
este mult mai complicat sã ilustrãm ultima concepþie.

(i) Coliziuni conform legii privind mãrcile

102.   În general,  mãrcile nu trebuie sã fie de-
scriptive sau false. Prin urmare, mãrcile care conþin sau
care sunt constituite dintr-o indicaþie geograficã nu pot
fi protejate, dacã folosirea acestor mãrci ar fi de naturã
sã inducã în eroare în privinþa originii adevãrate a
produselor pentru care se folosesc. Legislaþiile în
domeniul mãrcilor exclud de la înregistrare termenii
geografici care pot fi consideraþi ca constituind o
referinþã la originea produselor relevante. Aceastã
excludere de la înregistrare depinde de obicei de
aprecierea dacã un termen geografic folosit ca marcã
va fi perceput de cãtre public sã indice o legãturã  dintre
originea produselor ºi marcã. Oricum, este posibilã
folosirea termenilor geografici ca mãrci, dacã aceºti
termeni sunt “arbitrari”, de exemplu “Antarctica” pentru
banane, întrucât aceastã marcã nu poate fi asociatã cu
originea produselor pe care ea figureazã. Mai mult
decât atât, este posibilã folosirea unui termen geografic
ca marcã în cazurile în care marca respectivã,

indiferent dacã este descriptivã original, a obþinut un
caracter distinctiv (sau sens secundar) prin folosire.

(ii) Coliziuni conform legii privind indicaþiile
geografice

Concurenþa neloialã ºi delictul de înºelãtorie

103.  Legea privind protecþia împotriva actelor de
concurenþã  neloialã sau delictelor de înºelãtorie este
menitã sã prevadã un remediu împotriva actelor
comerciale ilicite cum ar fi, de exemplu, afirmaþiile false
sau înºelãtoare în cadrul operaþiunilor comerciale.
Dupã cum s-a menþionat, reclamantul într-o acþiune de
delict de înºelãtorie sau într-un act de concurenþã
neloialã împotriva folosirii neautorizate presupuse a
unei indicaþii geografice trebuie sã dovedeascã, inter
alia, cã aceastã folosire a indicaþiei geografice induce
în eroare. Acest lucru poate fi fãcut numai demonstrând
cã indicaþia geograficã în cauzã a obþinut un renume
sau o reputaþie bunã.

104.   Într-o coliziune privind folosirea unei indicaþii
geografice, în care protecþia indicaþiei  geografice este
bazatã pe legea  privind concurenþa neloialã ºi partea
adversã îºi revendicã drepturile mãrcii asupra indicaþiei
date, întrebarea dacã folosirea indicaþiei  geografice de
cãtre oricare dintre cele douã pãrþi va induce în eroare
este decisivã. Dacã folosirea mãrcii constituite dintr-o
indicaþie geograficã induce în eroare în privinþa originii
produselor pentru care ea se foloseºte, aceastã folosire
va constitui un act de concurenþã neloialã sau delict de
înºelãtorie ºi, prin urmare, nu va fi permisã. Aceasta, la
rândul sãu, va determina invaliditatea mãrcii în cauzã.
Dacã, pe de altã parte, folosirea acelei mãrci nu induce
în eroare, posibil cã cazul pentru delictul de înºelãtorie
va eºua. Aceasta înseamnã cã folosirea mãrcii de cãtre
partea adversã constituie o încãlcare a  dreptului asupra
mãrcii. Trebuie de menþionat, totuºi, cã situaþia nu poate
fi prezentatã într-un mod atât de clar. Acesta poate fi
cazul, de exemplu, în care din cauza folosirii geografice
limitate indicaþia geograficã datã a obþinut reputaþie
numai într-o zonã limitatã, pe când o marcã de coliziune
posibilã este cunoscutã în toatã þara. În aceastã situaþie,
rezultatul poate fi coexistenþa ambelor drepturi cu
anumite condiþii în ceea ce priveºte folosirea ºi / sau
lãrgirea acestei folosiri.

42 Exemplu luat din publicaþia OMPI 760, pagina 166.
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Mãrcile colective ºi de  conformitate

105.   În cazul în care indicaþiile geografice sunt
protejate ca mãrci colective sau de conformitate,
protecþia lor este reglementatã de legea aplicabilã
privind mãrcile. Coliziunile cu privire la drepturile com-
petitive asupra mãrcii se soluþioneazã conform legii
privind mãrcile în aplicarea principiului de prioritate.
Depinzând de Legea relevantã privind mãrcile,
drepturile de prioritate pot fi acordate pe baza aplicãrii
anterioare, folosirii anterioare sau, conform anumitor
circumstanþe, unei mãrci care prima a devenit notorie.

106.   La examinarea acestor principii soluþiona-
rea conflictelor dintre indicaþiile geografice protejate ca
mãrci colective sau de conformitate ºi mãrcile
“individuale” nu pare sã constituie o problemã.

Denumirile de origine protejate ºi indicaþiile
geografice înregistrate

107.  Conform sistemului denumirilor de origine
sau indicaþiilor geografice înregistrate, indicaþiile
geografice sunt protejate ca drepturi sui generis. Aceste
sisteme pot prevedea explicit regulile de aplicare în
cazurile revendicãrilor cu privire la unul ºi acelaºi
termen geografic  bazate pe un drept asupra mãrcii ºi
pe un drept asupra denumirii de origine protejate sau
indicaþiei geografice înregistrate.

108.   În funcþie de regimul juridic aplicabil sunt
posibile diferite soluþii. Ele pot varia de la acordarea
prioritãþii indicaþiilor geografice înregistrate sau
denumirilor de origine protejate asupra mãrcilor com-
petitive la soluþia opusã, ºi anume acordarea prioritãþii
mãrcilor asupra indicaþiilor geografice înregistrate sau
denumirilor de origine protejate competitive cu soluþia
intermediarã posibilã de coexistenþã între drepturile
competitive.

109.   Indiferent dacã prioritatea este sau nu este
acordatã unei mãrci asupra unei denumiri de origine
sau unei indicaþii geografice înregistrate, revendicarea
drepturilor asupra aceluiaºi semn depinde de un numãr
de factori. Ea poate produce o diferenþã, dacã marca
în cauzã a fost înregistratã sau folositã cu bunã credinþã
înainte ca indicaþia geograficã sã fi fost protejatã, sau
dacã marca în cauzã a fost folositã pe o perioadã
îndelungatã ºi a obþinut reputaþie ºi renume. În
aplicarea acestor factori deciziile cu privire la legãturile
dintre mãrci ºi denumirile de origine sau indicaþiile
geografice înregistrate se pronunþã la un caz pe baza
cazului.

Mecanismele administrative de protecþie

110. Mecanismele administrative folosite pentru
protecþia indicaþiilor geografice tipic nu trateazã în mod
direct coliziunile dintre mãrci ºi indicaþiile geografice.
Aceste mecanisme opereazã independent de
administraþiile responsabile pentru înregistrarea
mãrcilor. Ele asigurã, de obicei, cã unele indicaþii
geografice nu pot fi folosite la anumite produse. Aceste
mecanisme de protecþie a indicaþiilor geografice pot fi
folosite în cazurile în care protecþia prevãzutã conform
legii privind concurenþa neloialã este consideratã ca
fiind insuficientã.

111.   Conform sistemului administrativ de
protecþie este posibil ca  o marcã care conþine sau care
este constituitã dintr-o indicaþie geografice sã nu poatã
fi folositã pe un anumit produs. Cu toate acestea, o
atare decizie nu se va referi la valabilitatea mãrcii în
cauzã.

(iii) Acorduri internaþionale

112.   Puþine acorduri  internaþionale multilaterale
privind proprietatea intelectualã reglementeazã în mod
expres legãtura dintre mãrci ºi indicaþiile geografice. În
contextul acestui document vor fi examinate douã
acorduri, ºi anume Aranjamentul de la Lisabona ºi
Acordul TRIPS.

Aranjamentul de la Lisabona privind protecþia
denumirilor de origine a  produselor ºi
înregistrarea lor internaþionalã

113.  Aranjamentul de la Lisabona nu trateazã în
mod direct problema conflictelor dintre mãrci ºi
indicaþiile geografice. Autoritatea competentã a unui
stat parte la Aranjamentul de la Lisabona poate
declara, în termen de un an de la primirea  notificãrii
despre înregistrarea internaþionalã, cã ea nu poate
acorda protecþie acelei denumiri de origine (articolul
5(3)). Motivele pentru aceastã declaraþie trebuie sã fie
indicate. Aranjamentul nu specificã motivele pe care a
fost bazatã aceastã declaraþie. În practicã se poate
întâmpla ca unei denumiri de origine înregistrate
internaþional sã i se refuze protecþia într-un Stat parte
la Aranjamentul de la Lisabona din cauza cã denumirea
este consideratã ca fiind  genericã în acea þarã sau din
cauza cã drepturile anterioare existente vor intra în
coliziune cu acea denumire.

114.   În cazul în care nu a fost fãcutã  o declaraþie
conform articolului 5(3) cu privire la o denumire de
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origine înregistratã internaþional, denumirea de origine
respectivã se protejeazã în conformitate cu articolul 3.
Articolul 5(6) prevede cã, dacã o denumire cãreia i s-a
acordat protecþie într-o þarã în baza notificãrii cu privire
la înregistrarea ei internaþionalã a fost deja utilizatã în
aceastã þarã de cãtre terþi de la o datã anterioarã
respectivei notificãri, autoritãþile competente ale acestei
þãri au dreptul sã acorde terþilor un termen suplimentar
de doi ani la expirarea termenului de un an, pe
parcursul cãruia declaraþia prevãzutã în articolul 5(3)
produce efect înainte de încheierea utilizãrii.

Acordul TRIPS

115.   Articolul 22.3 conþine o prevedere care
stabileºte cã un Membru al OMC va refuza sau va
anula, fie din oficiu, dacã legislaþia îi permite, fie la
cererea unei pãrþi interesate, înregistrarea unei mãrci
care conþine o indicaþie geograficã sau este constituitã
dintr-o astfel de indicaþie, pentru produse care nu sunt
originare din teritoriul indicat, dacã utilizarea acestei
indicaþii în marca pentru astfel de produse în acest
Membru este de naturã sã inducã publicul în eroare cu
privire la locul adevãrat de origine.

116.   Articolul 23 prevede protecþia suplimentarã
a indicaþiilor geografice pentru vinuri ºi produse
alcoolice, iar articolul 23.3 stabileºte condiþiile acestei
protecþii suplimentare în legãturã cu înregistrarea
mãrcilor. Astfel, Membrii OMC care aplicã Acordul
TRIPS sunt obligaþi sã refuze sau sã anuleze, fie din
oficiu, dacã legislaþia le permite, fie la cererea unei pãrþi
interesate, înregistrarea unei mãrci pentru vinuri care
conþine sau constã dintr-o indicaþie geograficã ce
identificã vinuri sau înregistrarea unei mãrci pentru
produse alcoolice care conþine sau este constituitã
dintr-o indicaþie geograficã ce identificã produse
alcoolice. Este foarte important sã menþionãm, cã
protecþia indicaþiilor geografice pentru vinuri ºi produse
alcoolice împotriva înregistrãrii ca mãrci conform
articolului 23.2 trebuie sã fie prevãzutã indiferent de
faptul dacã utilizarea acestei indicaþii geografice ca
marcã pentru aceste produse ar induce publicul în
eroare cu privire la locul adevãrat de origine. Din
aceastã cauzã aria extinsã de aplicare a protecþiei
conform articolului 23.2 de asemenea se considerã
protecþie “suplimentarã”.

117.   Articolul 24 al Acordului TRIPS enumãrã
un  numãr de excepþii la obligaþia Membrilor OMC de a
proteja indicaþiile geografice în conformitate cu
articolele 22 ºi 23 ale Acordului. Douã dintre cele nouã

paragrafe ale articolului 24 se referã la mãrci, ºi anume
articolul 24.5 ºi articolul 24.7. Primul paragraf constituie
o regulã independentã cu privire la legãtura dintre mãrci
ºi indicaþiile geografice, pe când ultimul paragraf se
referã la anumite aspecte procedurale privind
revendicarea drepturilor la indicaþiile geografice asupra
mãrcilor ºi solicitarea invalidãrii acestor drepturi. Mai
mult decât atât, articolul 24.3 prevede în general cã,
atunci când vor pune în aplicare Partea a II-a,
Secþiunea 3 a Acordului TRIPS, Membrii OMC nu vor
diminua protecþia indicaþiilor geografice care existã în
acest Membru la data imediat anterioarã celei de intrare
în vigoare a Acordului OMC.

118.   Articolul 24.5 stipuleazã cã în cazurile în
care o marcã a fost depusã sau înregistratã cu bunã
credinþã, sau în cazurile în care drepturile cu privire la
o marcã au fost dobândite prin folosinþa cu bunã
credinþã fie înainte de data aplicãrii prevederilor privind
indicaþiile geografice ale Acordului TRIPS în acest
Membru al OMC, sau înainte ca indicaþia geograficã sã
fie protejatã în þara de origine, mãsurile adoptate pentru
punerea în aplicare a prezentei Secþiuni a Acordului
TRIPS nu vor prejudicia eligibilitatea sau validitatea
înregistrãrii unei mãrci, sau dreptul de utilizare a unei
mãrci, pe motiv cã aceastã marcã este identicã sau
similarã cu o indicaþie geograficã.

119. Orice cerere  formulatã în baza Pãrþii a II-a,
Secþiunea 3 a Acordului TRIPS cu privire la utilizarea
sau la înregistrarea unei mãrci (presupunând o cerere
cu privire la interzicerea utilizãrii sau invalidarea
înregistrãrii unei mãrci care intrã în coliziune cu o
indicaþie geograficã) trebuie sã fie prezentatã în
termenul prevãzut de articolul 24.7. Termenul este de
cinci ani dupã ce utilizarea prejudiciabilã a indicaþiei
protejate va fi devenit general cunoscutã în acest
Membru sau dupã data înregistrãrii mãrcii în acest
Membru, cu condiþia ca marca sã fi fost publicatã la
acea datã, dacã data respectivã este anterioarã datei
la care utilizarea prejudiciabilã va fi devenit general
cunoscutã în acest Membru. Articolul 24.1 stabileºte cã
Membrii OMC convin sã intre în negocieri în scopul
creºterii protecþiei indicaþiilor geografice specifice în
baza articolului 23, cã prevederile articolului 24(4)-(8)
nu vor fi invocate de un Membru al OMC de a refuza
sã poarte negocieri sau sã încheie Acorduri bilaterale
sau multilaterale, ºi cã Membrii vor fi gata sã examineze
aplicabilitatea continuã a acestor prevederi la indicaþiile
geografice specifice a cãror utilizare va face obiectul
acestor negocieri.
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120.  Acordul TRIPS creeazã un cadru pentru
soluþionarea conflictelor dintre mãrci ºi indicaþiile
geografice, þinând cont de data intrãrii în vigoare a
Acordului pentru Membrii OMC, începutul protecþiei
indicaþiilor geografice în þãrile lor de origine ºi termenul
de achiziþionare a drepturilor bona fide asupra mãrcii
care reies din semnele identice sau similare indicaþiilor
geografice ºi folosite pe produsele pentru care indicaþia
geograficã respectivã este protejatã. Împreunã  cu alte
excepþii din articolul 24, Partea a II-a, Acordul TRIPS
prevede soluþionãri echilibrate în mod delicat ale
conflictelor dintre mãrci ºi indicaþiile geografice.

(iv) Rezoluþii ºi recomandãri din partea
organizaþiilor internaþionale interguvernamentale
(OIG) ºi organizaþiilor nonguvernamentale (ONG)

121. Câteva organizaþii internaþionale intergu-
vernamentale ºi nonguvernamentale au discutat
problema conflictelor dintre mãrci ºi indicaþiile geografice.
Denumirile organizaþiilor împreunã cu rezumatele textelor
adoptate de ele care au fost considerate relevante pentru
prezentul document se conþin în Anexa II.

V. Elaborarea unui Acord Comun

122. Deºi au continuat eforturile de a discuta
subiectul protecþiei indicaþiilor geografice la nivel mul-
tilateral, prevaleazã o nesiguranþã considerabilã.
Domeniile principale de interes comun se referã la
forma ºi întinderea protecþiei indicaþiilor geografice,
adoptarea sistemelor de protecþie naþionale care sunt
în conformitate cu principiile acceptate în general ale
legislaþiei în domeniul proprietãþii industriale, cum ar fi
tratamentul naþional, protecþia drepturilor terþilor,
interzicerea practicilor comerciale necinstite ºi
inexistenþa drepturilor exclusive asupra termenilor
generici.

123.   Pentru a elabora un acord comun cu
implicarea tuturor problemelor, ar fi de dorit ca SCT sã
punã în discuþie aceste probleme ºi, în caz de
necesitate, sã examineze principiile armonizate privind
aplicarea protecþiei internaþionale a indicaþiilor
geografice.
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adoptat, inter alia, o rezoluþie cu privire la problema
indicaþiilor geografice (Rezoluþia, Întrebarea Q 62).
Aceastã rezoluþie a fost adoptatã pe baza rezoluþiei
anterioare privind acelaºi subiect ºi adoptatã de cãtre
Comitetul Executiv al AIPPI, la Copenhaga în 1994
(Rezoluþia, Întrebarea Q 118). În ceea ce priveºte
legãtura dintre mãrci ºi indicaþiile geografice, de un
interes deosebit sunt urmãtoarele puncte ale Rezoluþiei:

Definiþia termenului de indicaþie geograficã ca
indicaþie care serveºte la identificarea unui
produs ca fiind originar din teritoriul unui stat sau

43 AIPPI este o organizaþie internaþionalã nonguvernamentalã a consilierilor în proprietate  industrialã ºi titularilor de drepturi
asupra proprietãþii intelectuale.
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dintr-o regiune ori localitate din acest teritoriu, în
cazurile în care o calitate, un renume sau o altã
caracteristicã anume a produsului poate fi
atribuitã în mod esenþial acestei origini
geografice. În sensul acestei Rezoluþii indicaþia
geograficã se înþelege ca incluzând denumirea
de origine (al treilea recital).

Afirmaþia principiului cã protecþia poate fi refuzatã
unei mãrci care este identicã sau similarã unei
indicaþii geografice de înalt renume, chiar dacã
produsele sau serviciile nu sunt similare, dacã
folosirea mãrcii va beneficia în mod necinstit ori
va dãuna caracterului distinctiv al reputaþiei
indicaþiei geografice (paragraful B. 2).

Nota principiului de “proprietate” ca un posibil
principiu diriguitor pentru soluþionarea conflictelor
dintre mãrci ºi indicaþiile geografice (paragraful
B. 3., subparagraful al doilea).

Recomandaþia ca cel puþin principiul de
“coexistenþã” exprimat în articolul 5.3 al Rezoluþiei
de la Copenhaga sã fie aplicat, ceea ce înseamnã
o recomandaþie, în principiu, de coexistenþã între
o indicaþie geograficã ºi o marcã anterioarã, în
afarã de cazul când marca a dobândit o reputaþie
sau un renume pânã la data la care indicaþia
geograficã a fost stabilitã sau recunoscutã ca
atare, în cazul cãreia protecþia indicaþiei geografice
se anuleazã. Oricum, aceasta nu va împiedica
folosirea indicaþiei geografice care serveºte la
identificarea originii geografice a produselor sau
serviciilor conform condiþiilor specificate în
paragraful 3.1 al Rezoluþiei de la Copenhaga
(paragraful B.3., subparagraful al doilea).

Afirmaþia principiului cã indicaþiile geografice
existente nu pot fi considerate ca fiind mãrci ale
persoanelor particulare ºi trebuie sã rãmânã
disponibile tuturor persoanelor care au dreptul sã
le foloseascã (paragraful B.5).

Asociaþia Internaþionalã a Mãrcii (INTA)44

În 1997 Consiliul Directorului INTA a adoptat o
rezoluþie privind protecþia mãrcilor ºi indicaþiilor
geografice. Rezoluþia prevede, în special,

Susþinerea principiului de prioritate la soluþio-
narea conflictelor dintre mãrci ºi indicaþiile
geografice.

Liga Internaþionalã a dreptului
concurenþei (LIDC)45

Liga Internaþionalã a dreptului concurenþei (LIDC)
a adoptat în luna noiembrie 1998 o Rezoluþie privind
indicaþiile geografice. În rezoluþie este vorba despre
problema protecþiei internaþionale a indicaþiilor
geografice. Cu toate acestea, legãtura dintre mãrci ºi
indicaþiile geografice ºi dintre indicaþiile geografice
omonime nu este tratatã în mod special.

Oficiul Internaþional pentru vinuri
ºi varietãþile viþei de vie (OIV)

În 1994 Adunarea Generalã a Oficiului
Internaþional pentru vinuri ºi varietãþile viþei de vie
(OIV)46 a adoptat Rezoluþia-O.I.V. /ECO 3/ 94 privind
legãtura dintre mãrci ºi indicaþiile geografice (Rezoluþia
nu se referã la “indicaþiile geografice” ca atare, dar
utilizeazã terminologia mai specificã adoptatã de OIV,
ºi anume ”denumiri de origine recunoscute” , “indicaþii
geografice recunoscute” ºi “ denumiri tradiþionale
recunoscute”).

Rezoluþia-O.I.V. /ECO 3/ 94 invitã Membrii OIV
“sã implementeze instrumente juridice pertinente con-
form legislaþiei ºi regulamentelor lor pentru a asigura
un nivel egal de protecþie a denumirilor de origine
recunoscute, indicaþiilor geografice recunoscute,
mãrcilor ºi denumirilor tradiþionale recunoscute în
conformitate cu principiile stabilite [în Rezoluþie]”. În
esenþã, principiile expuse în aceastã Rezoluþie se
conþin în recitalurile la Rezoluþie ºi prevãd urmã-
toarele:

A lua în consideraþie Convenþia de la Paris pentru
protecþia proprietãþii industriale ºi Acordul TRIPS
(al doilea ºi al treilea recital).
Necesitatea de a prevedea un nivel egal de
protecþie a mãrcilor ºi indicaþiilor geografice (al
patrulea recital).
Principiul cã protecþia mãrcilor ºi indicaþiilor
geografice este, cu bunã credinþã, determinatã de
prioritatea recunoaºterii indicaþiei geografice în

44 Asociaþia Internaþionalã a Mãrcilor este o organizaþie internaþionalã nonguvernamentalã a titularilor mãrcilor ºi profesioniºtilor
asociaþi.

45 Liga Internaþionalã a dreptului concurenþei este o asociaþie ºtiinþificã independentã din Suedia.
46 OIV este o organizaþie interguvernamentalã fondatã în 1924, având în prezent 45 de State Membre.
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þara de origine, înregistrãrii mãrcii sau utilizãrii ei
în þãrile unde drepturile provin din folosirea lor în
conformitate cu legislaþia naþionalã. Se va þine
cont ºi de reputaþia ºi caracterul distinctiv al unei
indicaþii geografice ºi al unei mãrci în conformitate
cu legislaþia naþionalã sau regionalã (al cincilea
recital).

O marcã sau o indicaþie geograficã nu poate
folosi reputaþia sau alte drepturi de proprietate
intelectualã deja obþinute de unul sau altul din
acestea pentru a-ºi garanta dezvoltarea proprie
(al ºaselea recital).

Necesitatea de a evita orice prejudiciu, diminuare
sau slãbire a unei mãrci sau indicaþii geografice
(al ºaptelea recital).

Alegerea unei mãrci de cãtre titularul ei este
supusã condiþiilor pertinente ale legii privind
mãrcile ºi cã indicaþia geograficã este denumirea
geograficã (denumirea de origine recunoscutã,
indicaþia geograficã recunoscutã) sau denumirea
tradiþionalã (denumirea tradiþionalã recunoscutã)
care desemneazã provenienþa produsului (al
optulea recital).

Fãrã prejudiciu cu privire la cazurile în discuþie nu
se va permite folosirea unei desemnãri identice

sau similare atât ca marcã cât ºi ca indicaþie
geograficã (al nouãlea recital).

În 1999 Adunarea Generalã a OIV a adoptat
Rezoluþia ECO/3/99 privind indicaþiile geografice
omonime. Rezoluþia prevede, în special, urmãtoarele:

Examinarea Articolului 23.3 al Acordului TRIPS
(primul recital).

Definiþia indicaþiei geografice omonime ca o
denumire care se foloseºte în diferite þãri pentru
desemnarea vinurilor sau bãuturilor alcoolice de
origine viticolã având ortografie ºi /sau
pronunþare identicã sau similarã.

Recomandaþia cã Membrii OIV, la stabilirea
regulilor de diferenþiere pentru denumirile
omonime prevãzute de Rezoluþie, trebuie sã ia în
consideraþie urmãtoarele:

recunoaºterea oficialã folositã în þara de origine;

durata de folosire a denumirii;

dacã folosirea a fost cu bunã credinþã;

importanþa prezentãrii etichetelor omonime la
comercializare;

încurajarea menþionãrii informaþiei de distingere
suficientã pentru evitarea confuziei consuma-
torilor.
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Î ôèöèàëüíûé Áþëëåòåíü Ïðîìûøëåííîé Ñîáñòâåííîñòè ñîäåðæèò  ðàçíîîáðàçíóþ
 èíôîðìàöèþ. Ñïåöèàëüíûå ãëàâû ïîñâÿùåíû èçîáðåòåíèÿì, ñîðòàì ðàñòåíèé, ïîëåçíûì

ìîäåëÿì, òîâàðíûì çíàêàì, íàèìåíîâàíèÿì ìåñò ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðîâ, ïðîìûøëåííûì
ìîäåëÿì è ðèñóíêàì. Ïîòðåáèòåëè ýòîé èíôîðìàöèè ñìîãóò ïðîñëåäèòü þðèäè÷åñêîå
ïîëîæåíèå çàÿâîê íà ïîëó÷åíèå îõðàíû, çàïàòåíòîâàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ îáúåêòîâ
ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà. Áþëåòåíü ñîäåðæèò
ñïåöèàëèçèðîâàííûå åæåìåñÿ÷íûå è ïîëóãîäè÷íûå óêàçàòåëè. Â Áþëëåòåíå ïóáëèêóþòñÿ
îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû, ïîëîæåíèÿ, ìåæäóíàðîäíûå ñîãëàøåíèÿ, äâóñòîðîííèå äîãîâîðû,
íîðìû è ñòàíäàðòû â äàííîé îáëàñòè è ò.ä.

Æåëàþùèå ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ñòðàíèöàìè Áþëëåòåíÿ äëÿ ðåêëàìèðîâàíèÿ îáúåêòîâ
ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè è äðóãîé äåÿòåëüíîñòè.

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ

Îôèöèàëüíûé Áþëëåòåíü Ïðîìûøëåííîé Ñîáñòâåííîñòè ìîæíî ïðèîáðåñòè â Ãîñóäàðñòâåííîì
Àãåíòñòâå ïî Îõðàíå Ïðîìûøëåííîé Ñîáñòâåííîñòè,  óë. Àíäðåé Äîãà 24/1, öåíà îäíîãî ýêçåìïëÿðà - 20 ëåé.

Ïåðåâîä
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IS Èñëàíäèÿ
IT Èòàëèÿ
JM ßìàéêà
JO Èîðäàíèÿ
JP ßïîíèÿ
ÊÅ Êåíèÿ
KG Êûðãûçñòàí
KH Êàìáîäæèÿ
KI Êèðèáàòè
KM Êîìîðñêèå Îñòðîâà
KN Ñåíò-Êðèñòîôåð

è Íåâèñ
ÊÐ Êîðåÿ (Íàðîäíî-

Äåìîêðàòè÷åñêàÿ
Ðåñïóáëèêà)

KR Êîðåÿ (Þæíàÿ)
KW Êóâåéò
KY Êàéìàíîâû Îñòðîâà
KZ Êàçàõñòàí
LA Ëàîñ
LB Ëèâàí
LC Ñåíò-Ëþñèÿ
LI Ëèõòåíøòåéí
LK Øðè-Ëàíêà
LR Ëèáåðèÿ
LS Ëåñîòî
LT Ëèòâà
LU Ëþêñåìáóðã
LV Ëàòâèÿ
LY Ëèâèÿ
ÌÀ Ìàðîêêî
ÌÑ Ìîíàêî
MD Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà
MG Ìàäàãàñêàð
ÌÊ Ìàêåäîíèÿ(áûâøàÿ

Ðåñïóáëèêà
Þãîñëàâèÿ)

ML Ìàëè
ÌÌ Ìèàíìàð
MN Ìîíãîëèÿ
ÌÎ Ìàêàî
ÌÐ Îñòðîâà Ñåâåðíîé

Ìàðèàíû
MR Ìàâðèòàíèÿ
MS Ìîíòñåððàò
ÌÒ Ìàëüòà
MU Ìàâðèêèé
MV Ìàëüäèâû
MW Ìàëàâè
ÌÕ Ìåêñèêà
MY Ìàëàéçèÿ
MZ Ìîçàìáèê
NA Íàìèáèÿ
NE Íèãåð
NG Íèãåðèÿ
NI Íèêàðàãóà
NL Íèäåðëàíäû
NO Íîðâåãèÿ
NP Íåïàë
NR Íàóðó
NZ Íîâàÿ Çåëàíäèÿ
OM Îìàí
ÐÀ Ïàíàìà
ÐÅ Ïåðó
PG Ïàïóà-Íîâàÿ Ãâèíåÿ
ÐÍ Ôèëèïïèíû
ÐÊ Ïàêèñòàí

PL Ïîëüøà
ÐÒ Ïîðòóãàëèÿ
PW Ïàëàó
PY Ïàðàãâàé
QA Êàòàð
RO Ðóìûíèÿ
RU Ðîññèéñêàÿ

Ôåäåðàöèÿ
RW Ðóàíäà
SA Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ
SB Ñîëîìîíîâû

îñòðîâà
SC Ñåéøåëüñêèå

Îñòðîâà
SD Ñóäàí
SE Øâåöèÿ
SG Ñèíãàïóð
SH Îñòðîâ Ñâÿòîé

Åëåíû
SI Ñëîâåíèÿ
SK Ñëîâàêèÿ
SL Ñüåððà-Ëåîíå
SM Ñàí-Ìàðèíî
SN Ñåíåãàë
SO Ñîìàëè
SR Ñóðèíàì
ST Ñàí-Òîìå

è Ïðèíñèïè
SV Ñàëüâàäîð
SY Ñèðèÿ
SZ Ñâàçèëåíä
TC Îñòðîâà Òóðê è

Êàéêîñ
TD ×àä
TG Òîãî
TH Òàéëàíä
TJ Òàäæèêèñòàí
TM Òóðêìåíèñòàí
TN Òóíèñ
TO Òîíãà
TP Âîñòî÷íûé Òèìîð
TR Òóðöèÿ
TT Òðèíèäàä è Òîáàãî
TV Òóâàëó
TW Òàéâàíü
TZ Òàíçàíèÿ
UA Óêðàèíà
UG Óãàíäà
US ÑØÀ
UY Óðóãâàé
UZ Óçáåêèñòàí
VA Âàòèêàí
VC Ñàí-Âèíñåíò

è Ãðåíàäèíû
VE Âåíåñóýëà
VG Âèðãèíñêèå

Îñòðîâà
(Áðèòàíñêèå)

VN Âüåòíàì
VU Âàíóàòó
WS Ñàìîà
YE Éåìåí
YU Þãîñëàâèÿ
ZA Þæíî-Àôðèêàíñêàÿ

Ðåñïóáëèêà
ZM Çàìáèÿ
ZW Çèìáàáâå

WO Âñåìèðíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ)

IB Ìåæäóíàðîäíîå Áþðî
Âñåìèðíîé îðãàíèçà-
öèè èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè

ÅÐ Åâðîïåéñêîå ïàòåí-
òíîå âåäîìñòâî (ÅÏÂ)

ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå
âåäîìñòâî (EAÏÂ)

ÎÀ Àôðèêàíñêàÿ îðãàíèçà-
öèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîññòè (ÎÀÏÈ)

ÀÐ Àôðèêàíñêàÿ
ðåãèîíàëüíàÿ
îðãàíèçàöèÿ
ïðîìûøëåííîé
ñîáñòâåííîñòè
(ÀÐÈÏÎ)

EM Âåäîìñòâî ïî
ãàðìîíèçàöèè íà
âíóòðåííåì ðûíêå
(òîâàðíûå çíàêè è
ïðîìûøëåííûå
îáðàçöû)

BX Âåäîìñòâî ïî
òîâàðíûì çíàêàì è
ïðîìûøëåííûì
îáðàçöàì Áåíåëþêñà

AD Àíäîððà
ÀÅ Îáúåäèíåííûå

Àðàáñêèå Ýìèðàòû
ÀF Àôãàíèñòàí
AG Àíòèãóà è Áàðáóäà
AI Àíãèëüÿ
AL Àëáàíèÿ
ÀÌ Àðìåíèÿ
AN Àíòèëüñêèå Îñòðîâà
ÀÎ Àíãîëà
AR Àðãåíòèíà
AT Àâñòðèÿ
AU Àâñòðàëèÿ
AW Àðóáà
AZ Àçåðáàéäæàí
ÂÀ Áîñíèÿ

è Ãåðöåãîâèíà
ÂÂ Áàðáàäîñ
BD Áàíãëàäåø
ÂÅ Áåëüãèÿ
BF Áóðêèíà Ôàñî
BG Áîëãàðèÿ
ÂÍ Áàõðåéí
BI Áóðóíäè
BJ Áåíèí
ÂÌ Áåðìóäñêèå Îñòðîâà
BN Áðóíåé
ÂÎ Áîëèâèÿ
BR Áðàçèëèÿ
BS Áàãàìñêèå îñòðîâà
BT Áóòàí
BV Îñòðîâ Áóâå
BW Áîòñâàíà
BY Áåëàðóñü
BZ Áåëèç
ÑÀ Êàíàäà
CD Äåìîêðàòè÷åñêàÿ

Ðåñïóáëèêà Êîíãî

CF Öåíòðàëüíî-Àôðèêàí-
ñêàÿ Ðåñïóáëèêà

ÑG Êîíãî
ÑÍ Øâåéöàðèÿ
CI Êîò ä’Èâóàð
ÑÊ Îñòðîâà Êóêà
CL ×èëè
CM Êàìåðóí
CN Êèòàé
ÑÎ Êîëóìáèÿ
ÑR Êîñòà-Ðèêà
CU Êóáà
CV Çåëåíîãî ìûñà

îñòðîâà
CY Êèïð
CZ Ðåñïóáëèêà ×åõèÿ
DE Ãåðìàíèÿ
DJ Äæèáóòè
DK Äàíèÿ
DM Äîìèíèêà
DO Äîìèíèêàíñêàÿ

Ðåñïóáëèêà
DZ Àëæèð
EC Ýêâàäîð
ÅÅ Ýñòîíèÿ
EG Åãèïåò
ÅÍ Çàïàäíàÿ Ñàõàðà
ER Ýðèòðåÿ
ES Èñïàíèÿ
ÅÒ Ýôèîïèÿ
FI Ôèíëÿíäèÿ
FJ Ôèäæè
FK Ôîëêëåíäñêèå

(Ìàëüâèíñêèå)
Îñòðîâà

FO Îñòðîâà Ôàðî
FR Ôðàíöèÿ
GA Ãàáîí
GB Ñîåäèíåííîå

Êîðîëåâñòâî
GD Ãðåíàäà
GE Ãðóçèÿ
GH Ãàíà
GI Ãèáðàëòàð
GL Ãðåíëàíäèÿ
GM Ãàìáèÿ
GN Ãâèíåÿ
GQ Ýêâàòîðèàëüíàÿ

Ãâèíåÿ
GR Ãðåöèÿ
GS Þæíàÿ Äæîðäæèÿ è

Îñòðîâà Þæíîãî
Ñàíäâè÷à

GT Ãâàòåìàëà
GW Ãâèíåÿ-Áèññàó
GY Ãàéàíà
HK Ãîíêîíã
HN Ãîíäóðàñ
HR Õîðâàòèÿ
HT Ãàèòè
HU Âåíãðèÿ
ID Èíäîíåçèÿ
IE Èðëàíäèÿ
IL Èçðàèëü
IN Èíäèÿ
IQ Èðàê
IR Èðàí (Èñëàìñêàÿ

Ðåñïóáëèêà)

Âûïèñêà äâóáóêâåííûõ êîäîâ Âñåìèðíîé Îðãàíèçàöèè Èíòåëëåêòóàëüíîé Ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ)
äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ íàèìåíîâàíèé ãîñóäàðñòâ, à òàêæå ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé èçäàþùèõ

èëè îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãèñòðàöèþ ïàòåíòíûõ äîêóìåíòîâ
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I
Èçîáðåòåíèÿ

Ï ðàâîâàÿ îõðàíà èçîáðåòåíèé â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà îáåñïå÷èâàåòñÿ íà îñíîâå Çàêîíà î
 ïàòåíòàõ íà èçîáðåòåíèÿ ¹ 461-XIII îò 18 ìàÿ 1995 ã., èçìåíåííîãî è äîïîëíåííîãî íà

îñíîâàíèè Çàêîíà ¹ 1079-XIV, âñòóïèâøåãî â ñèëó 14 äåêàáðÿ 2000 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì Çàêîíîì ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ âûäàþòñÿ AGEPI è óäîñòîâåðÿþò ïðèîðèòåò,
àâòîðñòâî è èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî ïàòåíòîîáëàäàòåëåé íà èçîáðåòåíèÿ. Èçîáðåòåíèå
ïàòåíòîñïîñîáíî, åñëè îíî ÿâëÿåòñÿ íîâûì, èìååò èçîáðåòàòåëüñêèé óðîâåíü è ïðîìûøëåííî
ïðèìåíèìî.

Çàÿâêà íà âûäà÷ó ïàòåíòà ïîäàåòñÿ â Àãåíòñòâî ëèöîì, êîòîðîìó ïðèíàäëåæèò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
ïàòåíòà, ëè÷íî èëè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè è äîëæíà ñî-
äåðæàòü äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå â ñò. 10 (2), (3) äàííîãî Çàêîíà.

Â BOPI ïóáëèêóþòñÿ çàÿâêè íà èçîáðåòåíèÿ, èçîáðåòåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î âûäà÷å
ïàòåíòîâ, è âûäàííûå ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ ñîãëàñíî íàöèîíàëüíîé ïðîöåäóðå.
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ÊÎÄÛ INID (ÈÍÈÄ) ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ,
ÎÒÍÎÑßÙÈÅÑß Ê ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈßÌ

(11) Íîìåð ïàòåíòà
(13) Êîä âèäà äîêóìåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñî

Ñòàíäàðòîì ÑÒ. 16 ÂÎÈÑ
(21) Íîìåð çàÿâêè
(22) Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè
(23) Äàòà âûñòàâî÷íîãî ïðèîðèòåòà
(31) Íîìåð, ïðèñâîåííûé ïðèîðèòåòíîé çàÿâêå
(32) Äàòà ïîäà÷è ïðèîðèòåòíîé çàÿâêè
(33) Ñòðàíà ïðèîðèòåòíîé çàÿâêè
(41) Äàòà âûêëàäêè äëÿ âñåîáùåãî îçíàêîìëåíèÿ

çàÿâêè íà  âûäà÷ó ïàòåíòà íåïðîøåäøåé
ýêñïåðòèçó

(43) Äàòà ïóáëèêàöèè ðåøåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòà
ïîä îòâåòñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ

(44) Äàòà ïóáëèêàöèè ðåøåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòà,
ïðîøåäøåãî ýêñïåðòèçó ïî cóùåñòâó

(45) Äàòà âûäà÷è ïàòåíòà
(51) Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàòåíòíàÿ êëàññèôèêàöèÿ
(54) Íàçâàíèå èçîáðåòåíèÿ
(56) Ñïèñîê äîêóìåíòîâ-ïðîòîòèïîâ
(57) Ðåôåðàò èëè ôîðìóëà èçîáðåòåíèÿ
(62) Íîìåð è äàòà ïîäà÷è áîëåå ðàííåé çàÿâêè, èç

êîòîðîé âûäåëåí íàñòîÿùèé äîêóìåíò
(71) Èìÿ çàÿâèòåëÿ, êîä ñòðàíû (ÑÒ. 3 ÂÎÈÑ)
(72) Èìÿ èçîáðåòàòåëÿ, êîä ñòðàíû (ÑÒ. 3 ÂÎÈÑ)
(73) Èìÿ ïàòåíòîâëàäåëüöà, êîä ñòðàíû (ÑÒ. 3

ÂÎÈÑ)
(74) Èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé

ñîáñòâåííîñòè
(85) Äàòà ïåðåõîäà ê íàöèîíàëüíîé ïðîöåäóðå â

ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÒ
(86) Ìåæäóíàðîäíàÿ çàÿâêà: ÐÑÒ íîìåð è äàòà
(87) Ìåæäóíàðîäíàÿ ïóáëèêàöèÿ ÐÑÒ: íîìåð è

äàòà
(10)* Îõðàííûé äîêóìåíò áûâøåãî ÑÑÑÐ (ñëî-

âåñíîå îáîçíà÷åíèå âèäà äîêóìåíòà, ¹ äî-
êóìåíòà, êîä ñòðàíû)

(30)* Ïðèîðèòåòíûå äàííûå çàÿâîê, çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ â Ïàòåíòíîì Âåäîìñòâå áûâøåãî
ÑÑÑÐ (¹ äîêóìåíòà, äàòà ïîäà÷è çàÿâêè, êîä
ñòðàíû)

 ÊÎÄÛ ÂÎÈÑ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÂÈÄÎÂ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÕ
ÏÀÒÅÍÒÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ
ÑÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÌ CT. 16 ÂÎÈÑ

À - Óäîâëåòâîðåíèå æèçíåííûõ ïîòðåáíîñòåé
÷åëîâåêà.

Â - Ðàçëè÷íûå òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû.
Ñ - Õèìèÿ è ìåòàëëóðãèÿ.
D - Òåêñòèëü è áóìàãà.
E - Ñòðîèòåëüñòâî. Ãîðíîå äåëî.
F - Ìåõàíèêà: îñâåùåíèå, îòîïëåíèå,

äâèãàòåëè è íàñîñû, îðóæèå è áîå-
ïðèïàñû, âçðûâíûå ðàáîòû.

G - Ôèçèêà.
H - Ýëåêòðè÷åñòâî.

À - ïåpâûé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïóáëèêîâàííàÿ,
íå ïpîøåäøàÿ ýêñïåpòèçó çàÿâêà íà âûäà÷ó
ïàòåíòà íà èçîápåòåíèå.

Â1 - âòîpîé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïóáëèêîâàííàÿ,
ïpîøåäøàÿ ýêñïåpòèçó çàÿâêà íà âûäà÷ó
ïàòåíòà  íà èçîápåòåíèå (ïpèìåíÿåòñÿ â
ïóáëèêàöèÿõ, åñëè äîêóìåíò ñ êîäîì À íå áûë
îïóáëèêîâàí).

Â2 - âòîpîé ópîâåíü  ïóáëèêàöèè: îïóáëèêîâàííàÿ,
ïpîøåäøàÿ ýêñïåpòèçó çàÿâêà íà âûäà÷ó
ïàòåíòà íà èçîápåòåíèå (ïpèìåíÿåòñÿ â
ïóáëèêàöèÿõ, êîòîpûå ñëåäóþò çà ïóáëè-
êàöèÿìè ñ êîäîì À).

Ñ1- òpåòèé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå èçî-
ápåòåíèÿ ê  ïàòåíòó (ïpèìåíÿåòñÿ â ïóáëèêà-
öèÿõ, åñëè äîêóìåíò ñ êîäîì Â1, Â2 íå áûë
îïóáëèêîâàí).

Ñ2- òpåòèé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå èçî-
ápåòåíèÿ ê ïàòåíòó (ïpèìåíÿåòñÿ â ïóáëè-
êàöèÿõ, êîòîpûå ñëåäóþò çà ïóáëèêàöèÿìè ñ
êîäîì Â1, Â2).

F1- âòîpîé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: ïóáëèêàöèÿ på-
øåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòà íà èçîápåòåíèå ïîä
îòâåòñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïpîâåäåíèÿ
ýêñïåpòèçû ïî ñóùåñòâó (ïpèìåíÿåòñÿ â
ïóáëèêàöèÿõ, åñëè äîêóìåíò ñ êîäîì À íå áûë
îïóáëèêîâàí).

F2 - âòîpîé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: ïóáëèêàöèÿ
påøåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòà íà èçîápåòåíèå
ïîä îòâåòñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïpîâå-
äåíèÿ ýêñïåpòèçû ïî ñóùåñòâó (ïpèìåíÿåòñÿ
â ïóáëèêàöèÿõ, êîòîpûå ñëåäóþò çà ïóáëè-
êàöèåé ñ êîäîì À).

G1- òpåòèé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå èçî-
ápåòåíèÿ ê  ïàòåíòó, âûäàííîìó ïîä îòâåò-
ñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïpîâåäåíèÿ ýêñïåp-
òèçû ïî ñóùåñòâó (ïpèìåíÿåòñÿ â ïóáëè-
êàöèÿõ, åñëè äîêóìåíòû ñ êîäîì F1, F2 íå
áûëè îïóáëèêîâàíû).

G2- òpåòèé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå
èçîápåòåíèÿ ê ïàòåíòó, âûäàííîìó ïîä îòâåò-
ñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïpîâåäåíèÿ ýêñ-
ïåpòèçû ïî ñóùåñòâó (ïpèìåíÿåòñÿ â ïóáëè-
êàöèÿõ, êîòîpûå ñëåäóþò çà ïóáëèêàöèåé ñ êî-
äîì F1, F2).

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÀÒÅÍÒÍÀß ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß
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ÊÎÄÛ ÂÎÈÑ ÄËß ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈß ÇÀÃÎËÎÂÊÎÂ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,
ÎÒÍÎÑßÙÅÉÑß Ê ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈßÌ, ÏÓÁËÈÊÓÅÌÎÉ  Â ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÌ  ÁÞËËÅÒÅÍÅ
Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÑÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÌ ÑT. 17

AZ1A Íóìåðàöèîííûé óêàçàòåëü ïîäàííûõ
çàÿâîê íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ

AZ1A Ñèñòåìàòè÷åñêèé óêàçàòåëü ïîäàííûõ
çàÿâîê íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ

AZ1A Èìåííîé óêàçàòåëü ïîäàííûõ çàÿâîê íà
ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ

BZ9A Îïóáëèêîâàííûå çàÿâêè íà ïàòåíòû íà
èçîáðåòåíèÿ

BZ9A Íóìåðàöèîííûé óêàçàòåëü îïóáëèêî-
âàííûõ çàÿâîê íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ
(ïîëóãîäîâîé)

BZ9A Ñèñòåìàòè÷åñêèé óêàçàòåëü îïóáëèêî-
âàííûõ çàÿâîê íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ
(ïîëóãîäîâîé)

BZ9A Èìåííîé óêàçàòåëü îïóáëèêîâàííûõ çàÿ-
âîê íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ (ïîëóãîäî-
âîé)

FF9A Çàÿâêè íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ, ïî êîòî-
ðûì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòà

FF9A Íóìåðàöèîííûé óêàçàòåëü çàÿâîê íà èçî-
áðåòåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ   î
âûäà÷å  ïàòåíòîâ (ïîëóãîäîâîé)

FF9A Ñèñòåìàòè÷åñêèé óêàçàòåëü çàÿâîê íà èçî-
áðåòåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î
âûäà÷å  ïàòåíòîâ (ïîëóãîäîâîé)

FF9A Èìåííîé óêàçàòåëü àâòîðîâ èçîáðåòåíèé
ïî çàÿâêàì, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ
î âûäà÷å  ïàòåíòîâ (ïîëóãîäîâîé)

FF9A Èìåííîé óêàçàòåëü âëàäåëüöåâ ïàòåíòîâ
íà èçîáðåòåíèÿ, ïî çàÿâêàì íà êîòîðûå
ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î âûäà÷å  ïàòåíòîâ
(ïîëóãîäîâîé)

FG9A Ïåðå÷åíü âûäàííûõ ïàòåíòîâ íà èçîáðå-
òåíèÿ
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BZ9A Çàÿâêè íà èçîáðåòåíèÿ

È íôîðìàöèÿ, îïóáëèêîâàííàÿ â ðàçäåëàõ I è III íà ðóññêîì ÿçûêå, ñëóæèò òîëüêî äëÿ îç-
íàêîìëåíèÿ ñ íåé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö è íå ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíîé. Ïðèâåäåííûå â ýòèõ

ðàçäåëàõ áèáëèîãðàôè÷åñêèå  äàííûå ê ðåôåðàòàì ÿâëÿþòñÿ íå ïîëíûìè è ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
îòûñêàíèÿ ïîëíûõ áèáëèîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ, îïóáëèêîâàííûõ â ðàçäåëàõ I è III îôèöèàëüíîé
÷àñòè áþëëåòåíÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì ÿçûêå.

Îïèñàíèÿ ê çàÿâêàì íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ, ðåôåðàòû êîòîðûõ îïóáëèêîâàíû â BOPI,
íàõîäÿòñÿ â ÷èòàëüíîì çàëå áèáëèîòåêè AGEPI, îáùåäîñòóïíû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ, à çà
äîïîëíèòåëüíóþ ïëàòó ìîãóò áûòü çàêàçàíû èõ êîïèè.

Ñâåäåíèÿ î ìåæäóíàðîäíûõ çàÿâêàõ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Äîãîâîðîì î
Ïàòåíòíîé Êîîïåðàöèè (PCT), ó÷àñòíèöåé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà, ïóáëèêóþòñÿ
íà àíãëèéñêîì ÿçûêå â åæåíåäåëüíèêå PCT GAZETTE. Â åæåíåäåëüíèêå, èçäàííîì íà ýëåêòðîí-
íîì íîñèòåëå, ïðèâîäÿòñÿ áèáëèîãðàôè÷åñêèå äàííûå, ðåôåðàò è, åñëè íåîáõîäèìî, ÷åðòåæ.
Åæåíåäåëüíèê îáùåäîñòóïåí â áèáëèîòåêå AGEPI. Îïèñàíèÿ ê ìåæäóíàðîäíûì çàÿâêàì íà
ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ, ðåôåðàòû êîòîðûõ îïóáëèêîâàíû â PCT GAZETTE, íàõîäÿòñÿ â
÷èòàëüíîì çàëå áèáëèîòåêè AGEPI, îáùåäîñòóïíû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ, à çà äîïîëíèòåëüíóþ
ïëàòó ìîãóò áûòü çàêàçàíû èõ êîïèè.

Ñâåäåíèÿ î çàÿâêàõ íà âûäà÷ó åâðàçèéñêèõ ïàòåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Åâðàçèéñêîé Ïàòåíòíîé
Êîíâåíöèåé, ó÷àñòíèöåé êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà, ïóáëèêóþòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå
â Áþëëåòåíå Åâðàçèéñêîãî Ïàòåíòíîãî Âåäîìñòâà. Â Áþëëåòåíå ïðèâîäÿòñÿ áèáëèîãðàôè÷åñêèå
äàííûå, ðåôåðàò è, åñëè íåîáõîäèìî, ÷åðòåæ. Áþëëåòåíü îáùåäîñòóïåí â áèáëèîòåêå AGEPI.
Îïèñàíèÿ ê åâðàçèéñêèì çàÿâêàì è ïàòåíòàì íà èçîáðåòåíèÿ íàõîäÿòñÿ â ôîíäå áèáëèîòåêè
AGEPI.
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(21) a 2000 0081 (13) A
(54) Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ìàðèíîâàíûõ ñëèâ
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ïèùåâîé ïðî-

ìûøëåííîñòè, â ÷àñòíîñòè, ê ñïîñîáàì
ïîëó÷åíèÿ    êîíñåðâèðîâàííûõ ïðîäóêòîâ èç
îâîùåé  è ôðóêòîâ.
Ñïîñîá îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèì îáðàçîì:
ïðåäâàðèòåëüíî îáðàáîòàííûå ñâåæèå
ñëèâû ñóøàò, îñâîáîæäàþò îò êîñòî÷åê,
çàïîëíÿþò ïðè âëàæíîñòè 25…45% ÿäðîì

îðåõà èëè äîëüêîé ÷åñíîêà, óêëàäûâàþò â
óïàêîâêó, çàëèâàþò ðàñòâîðîì ìàðèíàäà,
ñîäåðæàùèì àñêîðáèíîâóþ êèñëîòó è âêóñî-
âûå äîáàâêè è çàêðûâàþò.
Ðåçóëüòàò ñîñòîèò â ïîâûøåíèè áèîëîãè-
÷åñêîé öåííîñòè è âêóñîâûõ êà÷åñòâ êîíñåð-
âèðîâàííûõ ïðîäóêòîâ.

Ï. ôîðìóëû: 8
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FF9A Èçîáðåòåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû
ðåøåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòîâ

Ë þáîå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî âïðàâå ïîäàòü â AGEPI â ïèñüìåííîì âèäå
 ìîòèâèðîâàííîå  õîäàòàéñòâî î ïîëíîì èëè ÷àñòè÷íîì àííóëèðîâàíèè ðåøåíèÿ î

âûäà÷å ïàòåíòà â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ 31 îêòÿáðÿ 2001 ã., åñëè íå áûëî âûïîëíåíî õîòÿ áû
îäíî èç óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 4-8 Çàêîíà  î ïàòåíòàõ íà èçîáðåòåíèÿ
¹ 461-XIII îò 18 ìàÿ 1995 ã., èçìåíåííîãî è äîïîëíåííîãî íà îñíîâàíèè Çàêîíà ¹ 1079-XIV,
âñòóïèâøåãî â ñèëó 14 äåêàáðÿ 2000 ã.
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(11) 1752 (13) F1
(54) Ñïîñîá ìåëèîðàöèè çàñîëåííûõ ïî÷â
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñåëüñêîìó õîçÿé-

ñòâó, â ÷àñòíîñòè ê ìåëèîðàöèè ïî÷â, ïîäâåð-
æåííûõ çàñîëåíèþ.
Ïðåäëîæåííûé ñïîñîá âêëþ÷àåò âûêîïêó
ñåòè êàíàâ äëÿ äðåíàæà, óäàëåíèå âûêî-
ïàííîé ïî÷âû èç êàíàâ, ïîìåùåíèe â íèõ
äðåíàæíîãî ìàòåðèàëà, â êà÷åñòâå êîòîðîãî
èñïîëüçóþò ãèäðîëèçíûé ëèãíèí, äîáàâ-
ëåíèå ñâåðõó äî çàïîëíåíèÿ êàíàâ íåçàñî-
ëåííîãî ñëîÿ ïî÷âû è õèìè÷åñêóþ ìåëèî-
ðàöèþ âåðõíåãî ñëîÿ ïî÷âû. Ïðè ýòîì
ãèäðîëèçíûé ëèãíèí ñ åñòåñòâåííîé âëàæ-
íîñòüþ ïðèìåíÿåòñÿ â êîëè÷åñòâå 310…350
êã íà 1 ì äðåíàæà.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â óñêîðåíèè
ïðîöåññîâ ðàññîëåíèÿ çàñîëåííûõ ïî÷â çà
ñ÷åò óëó÷øåíèÿ óñëîâèé ïðîíèêíîâåíèÿ
ñîëåâûõ ðàñòâîðîâ â äðåíàæ.

Ï. ôîðìóëû: 2
Ôèã.: 1

(11) 1753 (13) B2
(54) Ãåðáèöèäíûå êîìïîçèöèè è ñïîñîá ïî-

äàâëåíèÿ ðîñòà ñîðíÿêîâ â ìåñòàõ ïðîèç-
ðàñòàíèÿ çëàêîâûõ êóëüòóð

(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ãåðáèöèäíîé
êîìïîçèöèè, ñîäåðæàùåé ïðèåìëåìûé
íîñèòåëü è/èëè ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûé
àãåíò, à â êà÷åñòâå àêòèâíîãî èíãðåäèåíòà
ñìåñü ñîäåðæèò, ïî ìåíüøåé ìåðå, ïðîèç-
âîäíûå àðèëîêñèïèêîëèíàìèäîâ (ÀÎÏ)
ôîðìóëû I,

â êîòîðûõ çàìåñòèòåëè îáîçíà÷åíû â
îïèñàíèè.
Òàêæå çàÿâëåí ñïîñîá ïîäàâëåíèÿ ðîñòà
ñîðíÿêîâ â ìåñòàõ ïðîèçðàñòàíèÿ çëàêîâûõ
êóëüòóð.

Ï. ôîðìóëû: 12

(11) 1754 (13) F2
(54) Cèãàðåòà, êóðèòåëüíàÿ ñèñòåìà è íàãðå-

âàòåëüíûé ýëåìåíò
(57) Êóðèòåëüíàÿ ñèñòåìà âêëþ÷àåò ñúåìíóþ

ñèãàðåòó, êîòîðàÿ ñîäåðæèò àðîìàòíûé
òàáà÷íûé ìàòåðèàë è êîòîðàÿ ïîäâåðãàåòñÿ
íàãðåâó ñ ïîìîùüþ ýëåêòðè÷åñêèõ íàãðåâà-
òåëüíûõ ýëåìåíòîâ â çàæèãàëêå, âûäåëÿÿ
àðîìàòíûé òàáà÷íûé äûì èëè èíûå âå-
ùåñòâà â âèäå ïàðîâ èëè àýðîçîëÿ, äîíî-
ñèìûõ äî êóðèëüùèêà. Ñèãàðåòà è çàæèãàëêà
ñîçäàþò â êóðèòåëüíîé ñèñòåìå âîçäóøíûå
ïîòîêè, ïðîõîäÿùèå ïîïåðåê ñèãàðåòû,
òàêèì îáðàçîì óìåíüøàÿ êîíäåíñàöèþ
îñòàòî÷íûõ ïàðîâ è/èëè àýðîçîëÿ âíóòðè
êóðèòåëüíîé ñèñòåìû.

Ï. ôîðìóëû: 129
Ôèã.: 24

(11) 1755 (13) F1
(54) Óñòðîéñòâî äëÿ ôèêñàöèè íîñîâîé ïåðå-

ãîðîäêè è êîñòåé íîñà
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìåäèöèíñêîé

òåõíèêå è îòîðèíîëàðèíãîëîãèè.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî çàÿâëÿåìîå óñòðîéñòâî ñîäåðæèò ãîëîâ-
íîé ðåìåíü ñ æåñòêî ïðèêðåïëåííûì êðîí-
øòåéíîì, ñ êîòîðûì ïîäâèæíî ñîåäèíåí
ñòåðæíåäåðæàòåëü, âûïîëíåííûé â âèäå
ïàðû ïàðàëëåëüíî ðàñïîëîæåííûõ ïëàñòèí,
ñêðåïëåííûõ çàæèìíûì âèíòîì. Â ñòåðæ-
íåäåðæàòåëå øàðíèðíî çàêðåïëåí êîíåö
ñòåðæíÿ. Ïðîòèâîïîëîæíûé êîíåö ñòåðæíÿ
âûïîëíåí L-îáðàçíîé ôîðìû, ê êîòîðîìó
ïðèñîåäèíåíà ïàðà ïëàñòèí L-îáðàçíîé
ôîðìû ñ âîçìîæíîñòüþ èçìåíåíèÿ ðàñ-
ñòîÿíèÿ ìåæäó ñâîáîäíûìè ñòîðîíàìè
ïëàñòèí è ñòåðæíåì.

Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 2

(11) 1756 (13) F1
(54) Ìåòîä ïðîôèëàêòèêè ãíîéíî-ñåïòè÷åñêèõ

ïîñòíàòàëüíûõ îñëîæíåíèé
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìåäèöèíå, à

èìåííî ê àêóøåðñòâó.
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Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî ïðåäâàðèòåëüíî ñëèçèñòóþ âëàãàëèùà
ðîäèëüíèöû îáðàáàòûâàþò 3% ðàñòâîðîì
ïåðåêèñè âîäîðîäà èëè ïðåïàðàòîì Oxy
Spray, çàòåì åå îáëó÷àþò ïîëÿðèçîâàííûì
ñâåòîì äëèíîé âîëíû 400…2000 íì, ìîù-
íîñòüþ 40 ìÂò/ñì2, 4…10 ìèí, îäèí ðàç â
äåíü, â òå÷åíèå 10…14 äíåé.

Ï. ôîðìóëû: 1

(11) 1757 (13) F2
(54)  Óïàêîâêà ñíàáæåííàÿ êóïîíîì, ñïîñîá

ïîëó÷åíèÿ óïàêîâêè, áëîê è ïà÷êà äëÿ
ñèãàðåò

(57) Óïàêîâêà (2) ñîäåðæèò, íàïðèìåð, ëèíèþ äëÿ
îòêðûòèÿ (20), ñîñòîÿùóþ, íàïðèìåð, èç
ïîëîñêè äëÿ îòêðûòèÿ, ïðè ïîìîùè êîòîðîé
ïîëüçîâàòåëü îòêðûâàåò óêàçàííóþ óïàêîâêó
äëÿ äîñòóïà ê åå ñîäåðæèìîìó. Êóïîí (3),
ñîäåðæàùèé ðåêëàìíûå èëè äðóãîãî ðîäà
óêàçàíèÿ, ôèêñèðîâàí íà îäíîé èç ñòîðîí
óïàêîâî÷íîé ïà÷êè. Êóïîí (3) ñîäåðæèò òàêæå
ëèíèþ äëÿ îòêðûòèÿ (31), êîòîðàÿ îòêðûâàåò
äîñòóï ê èíôîðìàöèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ íà
âíóòðåííèõ ñòðàíèöàõ êóïîíà (3). Ñîâìåùàÿ
ëèíèþ äëÿ îòêðûòèÿ óïàêîâêè (20) è ëèíèþ
êóïîíà (31), ïîëüçîâàòåëü îòêðûâàåò îäíî-
âðåìåííî êóïîí è óïàêîâêó.
Èçîáðåòåíèå òàêæå îòíîñèòñÿ ê ñïîñîáó
ïîëó÷åíèÿ óïàêîâêè, áëîêó äëÿ óïàêîâêè
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïà÷åê è ïà÷êå äëÿ
ñèãàðåò.

Ï. ôîðìóëû: 20
Ôèã.: 9

(11) 1758 (13) F2
(54) Cïîñîá ïîëó÷åíèÿ óãîëüíîãî àäñîðáåíòà
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñïîñîáàì ïîëó-

÷åíèÿ àäñîðáåíòà, â ÷àñòíîñòè, àêòèâèðî-
âàííîãî óãëÿ.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ïðåäëàãàåòñÿ ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ àäñîðáåíòà,
âêëþ÷àþùèé ïðèãîòîâëåíèå ñìåñè ôðóê-
òîâûõ êîñòî÷åê è ñêîðëóïû îðåõîâ ñ æìûõîì
ïîäñîëíå÷íèêà â êîëè÷åñòâå 10…15% ìàñ.,
èçìåëü÷åíèå åå è îáðàáîòêà 10…20% óêñóñ-
íîêèñëûì ðàñòâîðîì ñîëåé áàðèÿ, æåëåçà(II)

è æåëåçà(III) â ìîëÿðíîì îòíîøåíèè 1:2:4 â
òå÷åíèå 96 ÷àñîâ, çàòåì ðàñòâîðîì áèêàð-
áîíàòà êàëèÿ, îòäåëåíèå îò ðàñòâîðà,
ïðîêàëèâàíèå è àêòèâèçàöèÿ ïðè òåìïå-
ðàòóðå 480…550îÑ â èçîòåðìè÷åñêîì ðåæè-
ìå â òå÷åíèe 2…3 ÷àñîâ.
Ðåçóëüòàò ñîñòîèò â ïîëó÷åíèè àêòèâèðî-
âàííîãî óãëÿ ñ âûñîêîé ïîðèñòîñòüþ è
ôåððîìàãíèòíûìè ñâîéñòâàìè.

Ï. ôîðìóëû: 1

(11) 1759 (13) B2
(54) Ìèêðîïîðèñòûé êðèñòàëëè÷åñêèé ìàòå-

ðèàë, ñïîñîá åãî ïîëó÷åíèÿ è ìîþùàÿ
êîìïîçèöèÿ

(57) Çàÿâëÿåòñÿ ìèêðîïîðèñòûé êðèñòàëëè-
÷åñêèé ìàòåðèàë ïîä íàçâàíèåì öåîëèò A-
LSX, èìåþùèé â ñâîåé áåçâîäíîé ôîðìå
îêñèäíûé ìîëüíûé ñîñòàâ, ñîîòâåòñòâóþùèé
ôîðìóëå (1):
(M2/nO+M′2/nO)•Al2O3•z SiO2,       (1)
ãäå:
Ì è Ì′, îäèíàêîâûå èëè ðàçëè÷íûå, ïðåäñ-
òàâëÿþò êàòèîí ùåëî÷íîãî èëè ùåëî÷íîçå-
ìåëüíîãî ìåòàëëà ñ âàëåíòíîñòüþ n;
z ïðåäñòàâëÿåò ÷èñëî îò 2,10 ... 2,60, âêëþ-
÷àÿ êðàéíèå çíà÷åíèÿ.
Òàêæå çàÿâëåí ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ìèêðî-
ïîðèñòîãî êðèñòàëëè÷åñêîãî ìàòåðèàëà è
ïðèìåíåíèå åãî â ìîþùåé êîìïîçèöèè.
Ðåçóëüòàò çàêëþ÷àåòñÿ â ïîâûøåíèè ìîþ-
ùèõ ñâîéñòâ ìàòåðèàëà.

Ï. ôîðìóëû: 30

(11) 1760 (13) F2
(54) Ñïîñîá î÷èñòêè ïðèðîäíûõ âîä îò ôòîðà
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñïîñîáàì î÷èñòêè

ïðèðîäíûõ âîä îò ôòîðà.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ñïîñîá âêëþ÷àåò ïîëó÷åíèå in situ ñîðáåíòà
äëÿ ôòîðà ãàëüâàíîõèìè÷åñêèì ðàñòâî-
ðåíèåì àëþìèíèÿ, ïåðåìåøèâàíèå îáðàáà-
òûâàåìîé âîäû è îòäåëåíèå òâåðäîé ôàçû.
Â îáðàáàòûâàåìóþ âîäó ââîäÿò çàãðóçêó
îòõîäîâ àëþìèíèÿ (ñòðóæêà), óãëåðîäíîãî
ìàòåðèàëà (àêòèâèðîâàííûé óãîëü èëè
ãðàôèò ñ ðàçìåðîì ÷àñòèö 0,5…1,0 ìì),
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êîðóíäà è äèàòîìèòà. Â êà÷åñòâå êîðóíäà
èñïîëüçóþò ÷àñòèöû îòðàáîòàííûõ àáðà-
çèâíûõ êðóãîâ ñ äèàìåòðîì 0,5…1,0 ìì.
Ïðîöåññ î÷èñòêè îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò
ýëåêòðîõèìè÷åñêîãî ðàñòâîðåíèÿ àëþìèíèÿ,
êîòîðûé îáðàçóåò ãàëüâàíè÷åñêèé ýëåìåíò ñ
óãëåðîäíûì ìàòåðèàëîì. Ïðè ðàñòâîðåíèè
â âîäíîé ñðåäå îáðàçóþòñÿ ãèäðàòíûå
ñîåäèíåíèÿ, êîòîðûå âçàèìîäåéñòâóþò ñ
ôòîðîì ñ îáðàçîâàíèåì íåðàñòâîðèìûõ
êîìïëåêñîâ. Îäíîâðåìåííî ïîâåðõíîñòü
àëþìèíèÿ àêòèâèçèðóåòñÿ àáðàçèâíî-ìåõà-
íè÷åñêè ïðè âðàùåíèè çàãðóçêè ñî ñêîðîñòüþ
10…15 îá/ìèí.
Ðåçóëüòàò ñîñòîèò â ñíèæåíèè ðàñõîäà
àëþìèíèÿ è ýíåðãèè â ïðîöåññå î÷èñòêè.

Ï. ôîðìóëû: 4

(11) 1761 (13) B2
(54) Ýôèðû 2,6-äèãèäðîêñèïèðèäèíà, ñïîñîá

èõ ïîëó÷åíèÿ, ãåðáèöèäíàÿ êîìïîçèöèÿ è
ìåòîä áîðüáû ñ íåæåëàòåëüíîé ðàñòè-
òåëüíîñòüþ

(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñèíòåçó íåêîòîðûõ
íîâûõ ñîåäèíåíèé ýôèðîâ 2,6-äèãèäðîê-
ñèïèðèäèíîâ ôîðìóëû I:

             (I)

â êîòîðûõ çàìåñòèòåëè ýôèðîâ ïðåäñ-
òàâëÿþò ñîáîé öèêëè÷åñêèå èëè ãåòåðîöèê-
ëè÷åñêèå ãðóïïû.
Òàêæå çàÿâëåíû ñïîñîá èõ ïîëó÷åíèÿ,
ãåðáèöèäíàÿ êîìïîçèöèÿ è ìåòîä áîðüáû ñ
íåæåëàòåëüíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ.

Ï. ôîðìóëû: 13

(11) 1762 (13) B2
(54) Ïðîèçâîäíûå ïèðàçîëèëîêñèïèðèäèíîâ,

ñïîñîá èõ ïîëó÷åíèÿ, ãåðáèöèäíàÿ êîìïî-
çèöèÿ, ñïîñîá áîðüáû ñ íåæåëàòåëüíîé
ðàñòèòåëüíîñòüþ

(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ïðîèçâîäíûì ïèðà-
çîëèëîêñèïèðèäèíîâ ôîðìóëû (I):

â êîòîðîé îáîçíà÷åíèÿ çàìåñòèòåëåé ïðåä-
ñòàâëåíû â îïèñàíèè, è ñïîñîáó èõ ïîëó÷å-
íèÿ.
Çàÿâëåíû òàêæå ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîèç-
âîäíûå ïèðèäèí-6-êàðáîíèòðèëîâ, ãåðáè-
öèäíàÿ êîìïîçèöèÿ, ñîäåðæàùàÿ â êà÷åñòâå
àêòèâíîãî èíãðåäèåíòà çàÿâëåííûå ïðîèç-
âîäíûå, è ñïîñîá áîðüáû ñ íåæåëàòåëüíîé
ðàñòèòåëüíîñòüþ.

Ï. ôîðìóëû: 7

(11) 1763 (13) F1
(54) Îõëàæäàþùàÿ ñìàçî÷íàÿ æèäêîñòü äëÿ

ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè ìåòàëëîâ
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê îáëàñòè îáðàáîòêè

ìåòàëëîâ ðåçàíèåì è ìîæåò áûòü èñïîëü-
çîâàíî â ìàøèíîñòðîèòåëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ïðåäëàãàåòñÿ îõëàæäàþùàÿ ñìàçî÷íàÿ
æèäêîñòü äëÿ ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè
ìåòàëëîâ, êîòîðàÿ ñîäåðæèò ïðîäóêò âçàè-
ìîäåéñòâèÿ êàïðîëàêòàìà è ãèäðîêñèä
îäíîãî ìåòàëëà, ãèäðîôîñôàò êàëüöèÿ è
âîäó. Â êà÷åñòâå ãèäðîêñèäà ìåòàëëà èñ-
ïîëüçóåòñÿ ãèäðîêñèä ìåäè ïðè ñëåäóþùåì
ñîîòíîøåíèè êîìïîíåíòîâ (% ìàñ.):
ïðîäóêò âçàèìîäåéñòâèÿ
êàïðîëàêòàìà
è ãèäðîêñèä ìåäè 10…20
ãèäðîôîñôàò êàëüöèÿ 1 … 2
âîäà îñòàëüíîå.
Ðåçóëüòàò ñîñòîèò â ïîâûøåíèè ïðîòèâîèç-
íîñòíûõ è ïðîòèâîçàäèðíûõ ñâîéñòâ îõëàæ-
äàþùåé ñìàçî÷íîé æèäêîñòè.

Ï. ôîðìóëû: 1
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(11) 1764 (13) F1
(54) Âîäêà
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ïðîèçâîäñòâó

êðåïêèõ íàïèòêîâ, à èìåííî ê îäíîé èç
êîìïîçèöèé âîäîê.
Âîäêà ñîäåðæèò àðîìàòè÷åñêèé ñïèðò êî-
ðèàíäðà, àðîìàòè÷åñêèé ñïèðò ìåëèññû,
ñàõàðíûé ñèðîï, ëèìîííóþ êèñëîòó, êàð-
áîíàò íàòðèÿ è âîäíî-ñïèðòîâóþ æèäêîñòü
ïðè ñëåäóþùåì ñîîòíîøåíèè êîìïîíåíòîâ,
íà 1000 äàë êóïàæà:
àðîìàòè÷åñêèé ñïèðò êîðèàíäðà, ë0,9…1,0
àðîìàòè÷åñêèé ñïèðò ìåëèññû, ë 0,9…1,0
ñàõàðíûé ñèðîï 65,8%, ë 18,0…20,0
ëèìîííàÿ êèñëîòà, êã 0,01…0,014
êàðáîíàò íàòðèÿ, êã 0,02
âîäíî-ñïèðòîâàÿ æèäêîñòü, ë

îñòàëüíîå, äî   êðåïîñòè 40 îá. %.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â ïîëó÷åíèè
âîäêè ñ òîíêèì è ñâåæèì àðîìàòîì êîðèàí-
äðà è ìåëèññû.

Ï. ôîðìóëû: 1

(11) 1765 (13) F1
(54) Âîäêà
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ïðîèçâîäñòâó

êðåïêèõ íàïèòêîâ, à èìåííî âîäîê.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
âîäêà ñîäåðæèò ãëèöåðèí, áèêàðáîíàò
íàòðèÿ, ñàõàðíûé ñèðîï è âîäíî-ñïèðòîâóþ
æèäêîñòü ïðè ñëåäóþùåì ñîîòíîøåíèè
èíãðåäèåíòîâ, íà 1000 äàë êóïàæà:
ãëèöåðèí, ë 0,2…0,4
áèêàðáîíàò íàòðèÿ, êã 0,15…0,25
ñàõàðíûé ñèðîï 65,8%, ë 9,0…14,0
âîäíî-ñïèðòîâàÿ æèäêîñòü, ë

îñòàëüíîå, äî êðåïîñòè 40 îá. %.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â ðàñøè-
ðåíèè àññîðòèìåíòà âîäîê.

Ï. ôîðìóëû: 1

(11) 1766 (13) B2
(54) Ñïîñîá îáêàòêè äâèãàòåëÿ âíóòðåííåãî

ñãîðàíèÿ è óñòàíîâêà äëÿ åãî îñóùåñ-
òâëåíèÿ

(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìàøèíîñòðîåíèþ è
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â îáëàñòè ïðîèç-

âîäñòâà è ðåìîíòà äâèãàòåëåé âíóòðåííåãî
ñãîðàíèÿ.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî ñïîñîá îáêàòêè äâèãàòåëÿ âíóòðåííåãî
ñãîðàíèÿ âêëþ÷àåò óñòàíîâêó åãî íà îáêà-
òî÷íûé ñòåíä è ïðîêðó÷èâàíèå êîëåí÷àòîãî
âàëà äâèãàòåëÿ ñ ïîñòîÿííûì èçìåíåíèåì
÷àñòîòû âðàùåíèÿ ïî êîëåáàòåëüíîìó
çàêîíó, à ïðîêðó÷èâàíèå êîëåí÷àòîãî âàëà
îñóùåñòâëÿþò ïóòåì ïîäà÷è â öèëèíäðû
äâèãàòåëÿ ñæàòîãî ãàçà ñîãëàñíî ïîðÿäêó
ðàáîòû öèëèíäðîâ è çàêîíó ðàñøèðåíèÿ
ðàáî÷åãî òåëà. Îáêàòêó íà÷èíàþò ñ íà÷àëü-
íîé ìèíèìàëüíîé ÷àñòîòîé âðàùåíèÿ, ïîñëå
÷åãî ïðîèçâîäÿò îòðàáîòêó íà ýòîì ðåæèìå
â òå÷åíèå 5…15 ìèíóò, çàòåì ïðîäîëæàþò íà
ðåæèìàõ ðàçãîíà, ïðè÷åì ïîäà÷ó ãàçà ïåðèî-
äè÷åñêè ïðåêðàùàþò è èçìåðÿþò ìîìåíò
ñîïðîòèâëåíèÿ ïðîêðó÷èâàíèþ äâèãàòåëÿ, à
îáêàòêó ñ÷èòàþò çàêîí÷åííîé, êîãäà èçìå-
ðåííîå çíà÷åíèå áóäåò ìåíüøå ëèáî ðàâíî
çàäàííîìó.
Óñòàíîâêà äëÿ îáêàòêè äâèãàòåëÿ âíóòðåí-
íåãî ñãîðàíèÿ âêëþ÷àåò óñòðîéñòâî äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïðîêðó÷èâàíèÿ äâèãàòåëÿ è
ïðîãðàììíîå óñòðîéñòâî. Óñòàíîâêà äîïîë-
íèòåëüíî ñîäåðæèò óñòðîéñòâî äëÿ ââîäà
äàííûõ, äàò÷èê îáîðîòîâ è äàò÷èê ïîëî-
æåíèÿ êîëåí÷àòîãî âàëà äâèãàòåëÿ, âûõîäû
êîòîðûõ ñîåäèíåíû ñî âõîäîì ïðîãðàììíîãî
óñòðîéñòâà, âûõîäû ïîñëåäíåãî ñîåäèíåíû
ñ óñòðîéñòâîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîêðó-
÷èâàíèÿ äâèãàòåëÿ, ñîäåðæàùåãî çàêðå-
ïëÿåìûå â ñâå÷íîì îòâåðñòèè èëè îòâåðñòèè
ôîðñóíêè äâèãàòåëÿ ýëåêòðîïíåâìîôîð-
ñóíêè, ñâÿçàííûå ïíåâìîìàãèñòðàëüþ ñ
ðåñèâåðîì, êîòîðûé ñîåäèíåí ÷åðåç ðåãó-
ëÿòîð äàâëåíèÿ ñ êîìïðåññîðîì.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â óëó÷øåíèè
ìèêðîãåîìåòðèè ïðèðàáàòûâàåìûõ äåòàëåé,
ñíèæåíèå âðåäíûõ âûáðîñîâ îòðàáîòàâøèõ
ãàçîâ, âîçìîæíîñòè îáêàòêè íåêîìïëåêòíîãî
äâèãàòåëÿ è ýêîíîìèè æèäêîãî èëè ãàçîîá-
ðàçíîãî òîïëèâà.

Ï. ôîðìóëû: 3
Ôèã.: 3

(11) 1767 (13) F1
(54) Êàðóñåëüíûé âåòðîäâèãàòåëü
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(57) Êàðóñåëüíûé âåòðîäâèãàòåëü ñîäåðæèò
âåðòèêàëüíûé âàë âðàùåíèÿ ñ ëîïàñòÿìè,
ñìîíòèðîâàííûé íàä íèìè êîæóõ ñ øèðîêèì
âõîäîì è óçêèì âûõîäîì, êîòîðûé ñíàáæåí
ðîëèêàìè è óñòàíîâëåí íà êðóãîâûõ ðåëüñàõ,
ðàñïîëîæåííûõ âîêðóã âàëà ñ ëîïàñòÿìè.
Ó óçêîãî âûõîäà êîæóõà óñòàíîâëåíû æàëþ-
çè, îòêðûâàíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
ïîìîùè ëîïàòêè, óñòàíîâëåííîé â ïîäøèï-
íèêàõ íà íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè êîæóõà.
Ëîïàòêà ñíàáæåíà òðåìÿ ðû÷àãàìè, îäèí èç
êîòîðûõ óñòàíîâëåí ñçàäè ëîïàòêè è êèíåìà-
òè÷åñêè ñâÿçàí ñ æàëþçÿìè, à äâà äðóãèõ
óñòàíîâëåíû ñïåðåäè ëîïàòêè, îäèí ñâÿ-
çàíûé ñ ïðóæèíîé ðàñòÿæåíèÿ, à äðóãîé,
÷åðåç òðîñ, ñ ïðîòèâîâåñîì.
Ðåçóëüòàò ñîñòîèò â àâòîìàòè÷åñêîì ðåãóëè-
ðîâàíèè ñêîðîñòè âðàùåíèÿ âåðòèêàëüíîãî
âàëà, íåçàâèñèìî îò ñêîðîñòè âåòðà.

Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 6

(11) 1768 (13) F1
(54) Ãðàâèòàöèîííàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ óñòà-

íîâêà
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ýíåðãåòè÷åñêèì

óñòàíîâêàì, à èìåííî, ê óñòðîéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì ïðèðîäíûå ôàêòîðû äëÿ
âûðàáîòêè ýíåðãèè, íàïðèìåð, ê ãðàâèòà-
öèîííûì ýíåðãåòè÷åñêèì óñòàíîâêàì.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî ãðàâèòàöèîííàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ óñòà-
íîâêà ñîäåðæèò ãåíåðàòîð è ñâÿçàííûé ñ íèì
ïðåîáðàçîâàòåëü ãðàâèòàöèîííîé ýíåðãèè â
ìåõàíè÷åñêóþ. Ïðåîáðàçîâàòåëü âêëþ÷àåò
ãðóç ñ òÿãîé, ñìîíòèðîâàííûé ñ âîç-
ìîæíîñòüþ âåðòèêàëüíî-ïîñòóïàòåëüíîãî
ïåðåìåùåíèÿ. Óñòàíîâêà ñîäåðæèò òàêæå
ðåçåðâóàð, ÷àñòè÷íî çàïîëíåííûé âîäîé.
Ãðóç è òÿãà âûïîëíåíû çàîäíî â âèäå ñòåð-
æíÿ, âåðõíÿÿ ÷àñòü êîòîðîãî ðàçìåùåíà â
íàïðàâëÿþùåé òðóáå íà ðîëèêàõ, à íèæíÿÿ,
ñ çàêðåïëåííûì íà åãî êîíöå ïîïëàâêîì,
ðàñïîëîæåíà â ðåçåðâóàðå. Íà ðåçåðâóàðå
çàêðåïëåíà ïëèòà ñ öåíòðàëüíûì îòâåð-
ñòèåì, â êîòîðîì ðàçìåùåíà ñðåäíÿÿ ÷àñòü
ñòåðæíÿ. Íà ïëèòå óñòàíîâëåíû ñòîéêè ñ
îñÿìè, îäíà èç êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ ãåíåðà-
òîðîì. Íà îñÿõ ñìîíòèðîâàíû ïðèæèìíûå
ðîëèêè, êîíòàêòèðóþùèå ñî ñòåðæíåì.

Ðåçóëüòàò çàêëþ÷àåòñÿ â îáåñïå÷åíèè
âîçâðàòíî-ïîñòóïàòåëüíîãî äâèæåíèÿ ñòåð-
æíÿ, à òàêæå â âîçìîæíîñòè ðåãóëèðîâàíèÿ
÷èñëà îáîðîòîâ âàëà ãåíåðàòîðà.

Ï. ôîðìóëû: 4
Ôèã.: 4

(11) 1769 (13) F1
(54) Çóá÷àòûé ðåäóêòîð
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ïåðåäà÷àì, â

÷àñòíîñòè ê ðåäóêòîðó ñ öèðêóëÿöèîííîé
ñèñòåìîé ñìàçêè, êîòîðûé ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàí â ïðèâîäàõ òóðáîàãðåãàòîâ, â
òðàíñìèññèÿõ àâòîìîáèëåé è òðàêòîðîâ.
Ðåäóêòîð ñîäåðæèò êîðïóñ, âàëû, çóá÷àòûå
êîëåñà ñî ñòóïèöàìè, ìàñëÿííûé íàñîñ ñ
öèðêóëÿöèîííîé ñèñòåìîé ñìàçêè è ìàñëî-
ñáîðíèê ñ îòâåðñòèÿìè äëÿ ïîäà÷è ìàñëà ê
çóá÷àòûì êîëåñàì è âàëàì. Íîâèçíà ñîñòîèò
â òîì, ÷òî íà âàëàõ äîïîëíèòåëüíî óñòà-
íîâëåíû çóá÷àòûå ìóôòû, áîêîâûå ïîâåð-
õíîñòè êîòîðûõ âûïîëíåíû êîíè÷åñêèìè,
òàêæå êàê áîêîâûå ïîâåðõíîñòè ñòóïèö
çóá÷àòûõ êîë¸ñ. Íà ñòóïèöàõ çóá÷àòûõ êîë¸ñ
âûïîëíåíû ïðîäîëüíûå è ïîïåðå÷íûå ïàçû.
×àñòü îòâåðñòèé äëÿ ïîäà÷è ìàñëà ðàñïî-
ëîæåíà íàïðîòèâ ïàçîâ ñòóïèö, à ÷àñòü -
îðèåíòèðîâàíà ê áîêîâûì êîíè÷åñêèì
ïîâåðõíîñòÿì çóá÷àòûõ êîë¸ñ è ìóôò.
Ðåçóëüòàò ñîñòîèò â ïîäà÷å ìàñëà íåïîñ-
ðåäñòâåííî ê çàöåïëåíèÿì êîëåñ è ê ïîäøèï-
íèêàì âàëîâ, â îáëåã÷åíèè òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ ðåäóêòîðà.

Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 2

(11) 1770 (13) F1
(54) Âîäîãðåéíûé êîòåë (âàðèàíòû)
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê òåïëîòåõíèêå è

ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â áûòîâûõ îòîïè-
òåëüíûõ ïðèáîðàõ, íàïðèìåð â âîäîãðåéíûõ
êîòëàõ äëÿ óòèëèçàöèè òåïëà îòõîäÿùèõ
äûìîâûõ ãàçîâ.
Âîäîãðåéíûé êîòåë (âàðèàíò 1) ñîäåðæèò
êîðïóñ, â êîòîðîì ðàñïîëîæåíû ãîðåëêà,
äûìîõîä, òåïëîîáìåííèê, âûïîëíåííûé â
âèäå êîíâåêòèâíûõ òðóá, ñîåäèíåííûõ
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ïîñëåäîâàòåëüíî ïî õîäó äâèæåíèÿ âîäû, è
ïàòðóáêè ïîäâîäà õîëîäíîé âîäû è îòâîäà
ãîðÿ÷åé âîäû. Êîíâåêòèâíûå òðóáû óñòà-
íîâëåíû ãîðèçîíòàëüíî ÿðóñàìè, ïðè÷åì
êîíåö êîíâåêòèâíîé òðóáû âåðõíåãî ÿðóñà
ñîåäèíåí ñ ïàòðóáêîì ïîäâîäà õîëîäíîé
âîäû, à êîíåö êîíâåêòèâíîé òðóáû íèæíåãî
ÿðóñà - ñ ïàòðóáêîì îòâîäà ãîðÿ÷åé âîäû.
Âîäîãðåéíûé êîòåë (âàðèàíò 2) äîïîë-
íèòåëüíî îñíàùåí íàñîñîì äëÿ ïðèíó-
äèòåëüíîé öèðêóëÿöèè âîäû, êîòîðûé
ïîäñîåäèíåí ê ïàòðóáêó ïîäâîäà õîëîäíîé
âîäû.
Êîíâåêòèâíûå òðóáû (âàðèàíòû 1 è 2) ìîãóò
áûòü âûïîëíåíû â âèäå çìååâèêîâ, îáðàçóÿ
ìîäóëè, è ñíàáæåíû ðåáðàìè.
Ðåçóëüòàò çàêëþ÷àåòñÿ â âîçìîæíîñòè
ïîâûøåíèÿ òåìïåðàòóðû íàãðåâà âîäû çà
ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà èñïîëü-
çîâàíèÿ òåïëà óõîäÿùèõ äûìîâûõ ãàçîâ.

Ï. ôîðìóëû: 4
Ôèã.: 3

(11) 1771 (13) F1
(54) Âîäîãðåéíûé êîòåë
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê òåïëîòåõíèêå è

ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî, íàïðèìåð â
âîäîãðåéíûõ êîòëàõ.
Bîäîãðåéíûé êîò¸ë ñîäåðæèò êîðïóñ, ñíàá-
æåííûé âîäÿíîé ðóáàøêîé ñ ïàòðóáêàìè
ïîäâîäà è îòâîäà âîäû, ãîðåëêó è äûìîâóþ
òðóáó, çàêðåïëåííóþ â âåðõíåé ñòåíêå
êîðïóñà âåðòèêàëüíî íàä ãîðåëêîé. Íèæíèé
ñðåç äûìîâîé òðóáû ðàñïîëîæåí â çîíå
ôàêåëà ãîðåëêè. Âî âíóòðåííåé ïîëîñòè
âîäÿíîé ðóáàøêè âäîëü å¸ âåðòèêàëüíîé
ñòåíêè ñìîíòèðîâàí çìååâèêîâûé ïîäîãðå-
âàòåëü âîäû ñ îòäåëüíûìè ïàòðóáêàìè
ïîäâîäà è îòâîäà âîäû.

Ðåçóëüòàò ñîñòîèò â èíòåíñèôèêàöèè ïðî-
öåññà òåïëîïåðåäà÷è äûìîâûõ ãàçîâ çà ñ÷¸ò
ïåòëåâîãî äâèæåíèÿ èõ âî âíóòðåííåé
ïîëîñòè êîðïóñà êîòëà.

Ï. ôîðìóëû: 5
Ôèã.: 2

(11) 1772 (13) F1
(54) Ìåòîä èäåíòèôèêàöèè ôðàêöèè ìèòî-

õîíäðèé ïîäñîëíå÷íèêà
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ôèçèîëîãèè è

áèîõèìèè ðàñòåíèé è ìîæåò áûòü ïðèìåíåíî
â ëàáîðàòîðèÿõ äëÿ èäåíòèôèêàöèè ôðàê-
öèè ìèòîõîíäðèé.
Ìåòîä èäåíòèôèêàöèè ôðàêöèè ìèòîõîí-
äðèé ïîäñîëíå÷íèêà âêëþ÷àåò ãîìîãåíè-
çèðîâàíèå ðàñòèòåëüíîãî ìàòåðèàëà, âûäå-
ëåíèå ôðàêöèè ìèòîõîíäðèé èç ãîìîãåíè-
çèðîâàííîé ñðåäû äèôôåðåíöèàëüíûì
öåíòðèôóãèðîâàíèåì, ïðîìûâàíèå ìèòî-
õîíäðèé â ãîìîãåíèçèðîâàííîé ñðåäå, íå
ñîäåðæàùåé öèñòåèí. Ñóñïåíäèðîâàíèå
ôðàêöèè ìèòîõîíäðèé îñóùåñòâëÿþò â
ðàñòâîðå, ñîäåðæàùåì ñàõàðîçó è áóôåð
TRIS-HCl. Äëÿ ðàçðóøåíèÿ ìåìáðàí ìèòî-
õîíäðèé â ýòîò ðàñòâîð äîáàâëÿþò Triton X-
100. Èäåíòèôèêàöèþ ôðàêöèè ìèòîõîíäðèé
îñóùåñòâëÿþò ìåòîäîì õðîìàòîãðàôèè íà
ñèëóôîëîâûõ ïëàñòèíêàõ ïî ïîÿâëåíèþ çîí
ôóìàðîâîé è ÿáëî÷íîé êèñëîò, îáðàçî-
âàííûõ â ðåçóëüòàòå äåéñòâèÿ ýíçèìîâ
ìèòîõîíäðèé íà ÿíòàðíóþ èëè ôóìàðîâóþ
êèñëîòó, ñîîòâåòñòâåííî.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â
óïðîùåíèè, óñêîðåíèè è óäåøåâëåíèè
ìåòîäà èäåíòèôèêàöèè ôðàêöèè ìèòî-
õîíäðèé.
Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 1



136

MD – BOPI 10/2001

III
Ïîëåçíûå ìîäåëè

Ï ðàâîâàÿ îõðàíà ïîëåçíûõ ìîäåëåé â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà îáåñïå÷èâàåòñÿ íà îñíîâå èõ
ðåãèñòðàöèè â Ãîñóäàðñòâåííîì àãåíòñòâå ïî îõðàíå ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè

(AGEPI) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Âðåìåííûì ïîëîæåíèåì îá îõðàíå ïðîìûøëåííîé
ñîáñòâåííîñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ¹ 456 îò 26 èþëÿ 1993 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ïîëîæåíèåì, ïîëåçíàÿ ìîäåëü ìîæåò áûòü çàðåãèñòðèðîâàíà, åñëè îíà
îòíîñèòñÿ ê êîíñòðóêòèâíîìó âûïîëíåíèþ ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è ïðåäìåòîâ ïîòðåáëåíèÿ èëè
èõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé, åñëè îíà ÿâëÿåòñÿ íîâîé è ïðîìûøëåííî ïðèìåíèìîé.

Â BOPI ïóáëèêóþòñÿ çàÿâêè íà ðåãèñòðàöèþ ïîëåçíûõ ìîäåëåé è çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëåçíûå
ìîäåëè.
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U - ïåpâûé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: ïîëåçíàÿ ìî-
äåëü, îïóáëèêîâàííàÿ, íå ïpîøåäøàÿ ýêñ-
ïåpòèçó çàÿâêà íà påãèñòpàöèþ ïîëåçíîé
ìîäåëè.

Y1 - âòîpîé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïóáëèêîâàí-
íàÿ, ïpîøåäøàÿ ýêñïåpòèçó çàÿâêà íà påãèñ-
òpàöèþ ïîëåçíîé ìîäåëè (èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
ïóáëèêàöèè, åñëè äîêóìåíò ñ êîäîì U íå
ïóáëèêîâàëñÿ).

Y2 - âòîpîé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïóáëèêîâàí-
íàÿ, ïpîøåäøàÿ ýêñïåpòèçó çàÿâêà íà påãèñ-
òpàöèþ ïîëåçíîé ìîäåëè (èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
ïóáëèêàöèè, ñëåäóþùåé çà ïóáëèêàöèåé
äîêóìåíòà ñ êîäîì U).

Z1 - òpåòèé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå çàpå-
ãèñòpèpîâàííîé ïîëåçíîé ìîäåëè (èñïîëü-
çóåòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè, åñëè äîêóìåíò ñ
êîäîì Y1, Y2 íå ïóáëèêîâàëñÿ).

Z2 - òpåòèé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå çàpå-
ãèñòpèpîâàííîé ïîëåçíîé ìîäåëè (èñïîëü-
çóåòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè, ñëåäóþùåé çà
ïóáëèêàöèåé äîêóìåíòà ñ êîäîì Y1, Y2).

W1- âòîðîé óðîâåíü ïóáëèêàöèè: ïóáëèêàöèÿ ðå-
øåíèÿ î ðåãèñòðàöèè ïîëåçíîé ìîäåëè ïîä
îòâåòñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïðîâåäåíèÿ
ýêñïåðòèçû ïî ñóùåñòâó (èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
ïóáëèêàöèè, åñëè äîêóìåíò ñ êîäîì U íå ïóá-
ëèêîâàëñÿ).

W2- âòîðîé óðîâåíü ïóáëèêàöèè: ïóáëèêàöèÿ ðå-
øåíèÿ î ðåãèñòðàöèè ïîëåçíîé ìîäåëè (èñ-
ïîëüçóåòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè, ñëåäóþùåé çà
ïóáëèêàöèåé äîêóìåíòà ñ êîäîì U).

I1 - òðåòèé óðîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå ïîëåç-
íîé ìîäåëè, çàðåãèñòðèðîâàííîé ïîä
îòâåòñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïðîâåäåíèÿ
ýêñïåðòèçû (èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè,
åñëè äîêóìåíò ñ êîäîì W1, W2 íå ïóá-
ëèêîâàëñÿ).

I2 - òðåòèé óðîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå ïîëåç-
íîé ìîäåëè, çàðåãèñòðèðîâàííîé ïîä îòâåò-
ñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïðîâåäåíèÿ ýêñ-
ïåðòèçû (èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè,
ñëåäóþùåé çà ïóáëèêàöèåé äîêóìåíòà ñ
êîäîì W1, W2)

ÊÎÄÛ ÂÎÈÑ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÂÈÄÎÂ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÕ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÐÅÃÈÑÒÐÀ-
ÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ
ÑÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÌ CT. 16 ÂÎÈÑ

(11) Íîìåð çàðåãèñòðèðîâàííîé ïîëåçíîé  ìîäåëè
(13) Êîä âèäà äîêóìåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñî

Ñòàíäàðòîì ÑT. 16 ÂÎÈÑ
(16) Íîìåð âîçîáíîâëåííîé ïîëåçíîé ìîäåëè
(18) Óñòàíîâëåííàÿ äàòà èñòå÷åíèÿ âîçîáíîâ-

ëåíèÿ
(21) Íîìåð çàÿâêè
(22) Äàòà ïîäà÷è  çàÿâêè
(23) Äàòà âûñòàâî÷íîãî ïðèîðèòåòà
(31) Íîìåð, ïðèñâîåííûé ïðèîðèòåòíîé çàÿâêå
(32) Äàòà ïîäà÷è ïðèîðèòåòíîé çàÿâêè
(33) Ñòðàíà ïðèîðèòåòíîé çàÿâêè
(41) Äàòà âûêëàäêè äëÿ âñåîáùåãî îçíàêîìëåíèÿ

çàÿâêè íà  ðåãèñòðàöèþ ïîëåçíîé ìîäåëè, íå
ïðîøåäøåé ýêñïåðòèçó

(43) Äàòà ïóáëèêàöèè ðåøåíèÿ î ðåãèñòðàöèè
ïîëåçíîé ìîäåëè áåç ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû
ïî ñóùåñòâó

(44) Äàòà ïóáëèêàöèè ðåøåíèÿ î ðåãèñòðàöèè
ïîëåçíîé ìîäåëè, ïðîøåäøåé ýêñïåðòèçó ïî
cóùåñòâó

(45) Äàòà  âûäà÷è  ñâèäåòåëüñòâà
(51) Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàòåíòíàÿ êëàññèôèêàöèÿ
(54) Íàçâàíèå ïîëåçíîé ìîäåëè
(56) Ñïèñîê äîêóìåíòîâ-àíàëîãîâ
(57) Ðåôåðàò èëè ôîðìóëà
(62) Íîìåð è äàòà ïîäà÷è áîëåå ðàííåé çàÿâêè, èç

êîòîðîé âûäåëåí íàñòîÿùèé äîêóìåíò
(71) Èìÿ çàÿâèòåëÿ, êîä ñòðàíû (ÑÒ. 3 ÂÎÈÑ)
(72) Èìÿ ñîçäàòåëÿ, êîä ñòðàíû (ÑÒ. 3 ÂÎÈÑ)
(73) Èìÿ âëàäåëüöà ðåãèñòðàöèè, êîä ñòðàíû

(ÑÒ. 3 ÂÎÈÑ)
(74) Èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé

ñîáñòâåííîñòè
(85) Äàòà ïåðåõîäà ê íàöèîíàëüíîé ïðîöåäóðå â

ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÒ
(86) Ìåæäóíàðîäíàÿ çàÿâêà ÐÑÒ: íîìåð è äàòà
(87) Ìåæäóíàðîäíàÿ ïóáëèêàöèÿ ÐÑÒ: íîìåð è

äàòà

À - Óäîâëåòâîðåíèå æèçíåííûõ ïîòðåáíîñòåé
÷åëîâåêà

Â - Ðàçëè÷íûå òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû.
Òðàíñïîðò

Ñ - Õèìèÿ è ìåòàëëóðãèÿ
D - Òåêñòèëü è áóìàãà
E - Ñòðîèòåëüñòâî. Ãîðíîå äåëî
F - Ìåõàíèêà: îñâåùåíèå, îòîïëåíèå, äâèãàòåëè

è íàñîñû, îðóæèå è áîåïðèïàñû, âçðûâíûå
ðàáîòû

G - Ôèçèêà
H - Ýëåêòðè÷åñòâî

ÊÎÄÛ INID (ÈÍÈÄ) ÄËß  ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  ÄÀÍÍÛÕ,
ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÎËÅÇÍÛÌ
ÌÎÄÅËßÌ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÀÒÅÍÒÍÀß
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß
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AZ1K Íóìåðàöèîííûé óêàçàòåëü ïîäàííûõ
çàÿâîê  íà ðåãèñòðàöèþ ïîëåçíûõ ìîäåëåé

BZ9K Îïóáëèêîâàííûå çàÿâêè íà ðåãèñòðàöèþ
ïîëåçíûõ ìîäåëåé

FF9K Çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëåçíûå ìîäåëè

ÊÎÄÛ ÂÎÈÑ ÄËß ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈß ÇÀÃÎËÎÂÊÎÂ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÎÒÍÎÑßÙÅÉÑß Ê ÏÎËÅÇÍÛÌ
ÌÎÄÅËßÌ, ÏÓÁËÈÊÓÅÌÎÉ  Â ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÌ  ÁÞËËÅÒÅÍÅ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÑÎ
ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÌ ÑT. 17 ÂÎÈÑ

FG9K Ïåðå÷åíü âûäàííûõ ñâèäåòåëüñòâ î ðåãèñ-
òðàöèè ïîëåçíûõ ìîäåëåé

NZ9K Ïåðå÷åíü ïðîäëåííûõ ïîëåçíûõ ìîäåëåé
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FF9K Çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëåçíûå ìîäåëè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Âðåìåííûì ïîëîæåíèåì îá îõðàíå ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè â
 Ðåñïóáëèêå  Ìîëäîâà, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ¹ 456 îò 26 èþëÿ

1993 ã., ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ïîëåçíûõ ìîäåëåé âûäàþòñÿ Ãîñóäàðñòâåííûì àãåíòñòâîì
ïî îõðàíå ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ïîëåçíîé ìîäåëè óäîñòîâåðÿåò ïðèîðèòåò, àâòîðñòâî è èñêëþ÷è-
òåëüíîå ïðàâî âëàäåëüöà íà ïîëåçíóþ ìîäåëü.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ïîëåçíîé ìîäåëè äåéñòâóåò â òå÷åíèå 5 ëåò ñ äàòû ïîäà÷è çàÿâêè
â AGEPI è ìîæåò áûòü ïðîäëåíî ïî õîäàòàéñòâó âëàäåëüöà åùå íà 5 ëåò.
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(11) 51 (13) W1
(54) Íîæ äëÿ ðàññå÷åíèÿ è èçìåðåíèÿ òêàíåé

è îðãàíîâ
(57) Ïîëåçíàÿ ìîäåëü îòíîñèòñÿ ê ìåäèöèíå, à

èìåííî ê ïàòîëîãè÷åñêîé àíàòîìèè è
ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçå.
Ñóùíîñòü ïîëåçíîé ìîäåëè ñîñòîèò â òîì,
÷òî íîæ äëÿ ðàññå÷åíèÿ è èçìåðåíèÿ òêàíåé
è îðãàíîâ  ñîäåðæèò ðóêîÿòêó è ëåçâèå, ïî
âñåé äëèíå êîòîðîé íàíåñåíû  äåëåíèÿ â
ìèëëèìåòðàõ.

Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 1

*

*     *

(11) 52 (13) W1
(54) Øïðèö äëÿ ââåäåíèÿ ãóñòûõ ìàòåðèàëîâ
(57) Çàÿâëåííàÿ ïîëåçíàÿ ìîäåëü îòíîñèòñÿ ê

ìåäèöèíå, à èìåííî ê øïðèöàì äëÿ  ðàâíî-
ìåðíîãî ââåäåíèÿ áèîìàòåðèàëîâ,  èìåþ-
ùèõ ãóñòîòó ïàñòû, â ïëîòíûå áèîëîãè÷åñêèå
òêàíè.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
øïðèö âêëþ÷àåò â ñåáÿ öèëèíäð, ñîäåðæàùèé
ïåðåäíþþ êðûøêó, îñíàùåííóþ êîíóñîì äëÿ
èãëû, íà êîòîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ âòóëêà,
çàäíþþ êðûøêó, ñòåðæåíü ñ äåëåíèÿìè, íà
êîòîðîì âûïîëíåíà ðåçüáà è ðóêîÿòêó.

Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 1
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IX
Ìîíèòîð

Â äàííîì ðàçäåëå îïóáëèêîâàíû äîêóìåíòû, èçäàííûå Ïðåçèäåíòîì, Ïàðëàìåíòîì è
Ïðàâèòåëüñòâîì  Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà, ðåãëàìåíòèðóþùèå îõðàíó èíòåëëåêòóàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè â ðåñïóáëèêå, ïðèêàçû Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà AGEPI, èíôîðìàöèîííûå
ñîîáùåíèÿ, ïîÿñíèòåëüíûå êîììåíòàðèè è ïðèìå÷àíèÿ íà èõ îñíîâå.
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Ïàðëàìåíò ïðèíèìàåò íàñòîÿùèé
îðãàíè÷åñêèé çàêîí.

Â Çàêîí î òîâàðíûõ çíàêàõ è íàèìåíîâàíèÿõ
ìåñò ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðîâ ¹ 588-ÕIII îò
22 ñåíòÿáðÿ 1995 ãîäà (Îôèöèàëüíûé
ìîíèòîð Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà, 1996 ã.,
¹ 8-9, ñò. 76), ñ ïîñëåäóþùèìè èçìåíåíèÿìè
è äîïîëíåíèÿìè, âíåñòè ñëåäóþùèå
äîïîëíåíèÿ:

1. Â ñòàòüå 6:

äîïîëíèòü ñòàòüþ íîâîé ÷àñòüþ (4) è ÷àñòüþ
(5) ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

“(4) Èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òîâàðíûå çíàêè,
êîòîðûìè çàêîííî âëàäåëè è ïîëüçîâàëèñü
äî 1 ÿíâàðÿ 1992 ãîäà äâà è áîëåå
þðèäè÷åñêèõ ëèöà. Èñïîëüçîâàíèå â
äàëüíåéøåì óêàçàííûìè ëèöàìè èëè èõ
ïðàâîïðååìíèêàìè òàêèõ òîâàðíûõ çíàêîâ íå
ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì ïðàâà âëàäåëüöà
çàðåãèñòðèðîâàííîãî òîâàðíîãî çíàêà.

ÇÀÊÎÍ
î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Çàêîí î òîâàðíûõ çíàêàõ

è íàèìåíîâàíèÿõ ìåñò ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðîâ
¹ 588-ÕIII îò 22 ñåíòÿáðÿ 1995 ãîäà

(5) Òîâàðíûå çíàêè, êîòîðûå çàêîííî
ñóùåñòâîâàëè è èñïîëüçîâàëèñü äî 1 ÿíâàðÿ
1992 ãîäà äâóìÿ è áîëåå þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè, îáúÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåííîñòüþ
ãîñóäàðñòâà. Ïîðÿäîê èõ èñïîëüçîâàíèÿ
îïðåäåëÿåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì â
ñïåöèàëüíîì ïîëîæåíèè.”;

÷àñòü (4) ñ÷èòàòü ÷àñòüþ (6).

2. Â ñòàòüå 7:

äîïîëíèòü ñòàòüþ íîâîé ÷àñòüþ (5)
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

“(5) Íå äîïóñêàåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ â êà÷åñòâå
òîâàðíîãî çíàêà èëè åãî ýëåìåíòîâ
îáîçíà÷åíèé, êîòîðûìè çàêîííî âëàäåëè è
ïîëüçîâàëèñü äî 1 ÿíâàðÿ 1992 ãîäà äâà è
áîëåå þðèäè÷åñêèõ ëèöà, âêëþ÷àÿ èõ
ïðàâîïðååìíèêîâ, äëÿ ìàðêèðîâêè îäíîòèï-
íûõ (îäíîðîäíûõ, ïîäîáíûõ) òîâàðîâ.”;

÷àñòè (5)-(11) ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî
÷àñòÿìè (6)-(12).

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ Åóäæåíèÿ ÎÑÒÀÏ×ÓÊ

Êèøèíýó, 12 àïðåëÿ 2001 ã.
¹ 65-ÕV.
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Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Çàêîíà
¹ 588-ÕIII îò 22 ñåíòÿáðÿ 1995 ã.
“Î òîâàðíûõ çíàêàõ è íàèìåíîâàíèÿõ ìåñò
ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðîâ” (Îôèöèàëüíûé
ìîíèòîð Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà, 1996 ã., ¹ 8-
9, ñò. 76),
ñ ïîñëåäóþùèìè èçìåíåíèÿìè è
äîïîëíåíèÿìè, à òàêæå ïóíêòà 2
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè
Ìîëäîâà ¹ 852 îò 16 àâãóñòà 2001 ã. “Î
ïîðÿäêå èñïîëüçîâàíèÿ òîâàðíûõ çíàêîâ,
ÿâëÿþùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííîé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà

  îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ òîâàðíûõ çíàêîâ,
ÿâëÿþùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ

Ïðåìüåð-ìèíèñòð
Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà Âàñèëå ÒÀÐËÅÂ

Êîíòðàññèãíóþò:
çàì. ïðåìüåð-ìèíèñòðà,
ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè Äìèòðèé ÒÎÄÎÐÎÃËÎ

çàì. ïðåìüåð-ìèíèñòðà,
ìèíèñòð ýêîíîìèêè Àíäðåé ÊÓÊÓ

ìèíèñòð þñòèöèè Èîí ÌÎÐÅÉ

Êèøèíýó, 8 îêòÿáðÿ 2001 ã.
¹ 1080.

ñîáñòâåííîñòüþ” (Îôèöèàëüíûé ìîíèòîð
Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà, 2001 ã., ¹ 100-101, ñò.
886)
Ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü òîâàðíûõ çíàêîâ,
ÿâëÿþùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòüþ, êîòîðûå äî 1 ÿíâàðÿ 1992 ã.
çàêîííî ïðèíàäëåæàëè è èñïîëüçîâàëèñü
äâóìÿ è áîëåå þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè
(ïðèëàãàåòñÿ).
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Óòâåðæäåí
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà

¹ 1080 îò 8 îêòÿáðÿ 2001 ã.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
òîâàðíûõ çíàêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ,

êîòîðûå äî 1 ÿíâàðÿ 1992 ã. çàêîííî ïðèíàäëåæàëè è èñïîëüçîâàëèñü
äâóìÿ è áîëåå þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè

I. Ñëîâåñíûå òîðãîâûå çíàêè âèí

1. “Alb de Codru”

2. “Alb de masã”

3. “Roz de masã”

4. “Roºu de masã”

5. “Auriu”

6. “Bujorel”

7. “Codreanca”

8. “Codru”

9. “Dnestrovskoe”

10. “Floare”

11. “Floricica”

12. “Fraga”

13. “Floreasca”

14. “Isabela”

15. “Izvoraº”

16. “Joc”

17. “Leana”

18. “Lidia”

19. “Lidia moldoveneascã”

20. “Luceafãr”

21. “Mãrgãritar”

22. “Mãrþiºor”

23. “Mireasma codrului”

24. “Morion”

25. “Mugurel”

26. “Nectar”

27. “Nejnosti”

28. “Noroc”

29. “Pastoral”

30. “Plai”

31. “Poleana”

32. “Primãvara”

33. “Prometeu”

34. “Purpuriu”

35. “Stolovoe”

36. “Trandafirul Moldovei”

37. “Tinerel”

38. “Viorica”

39. “Viiºoara”

40. “Zemfira”

II. Ñëîâåñíûå çíàêè äèâèíà (êîíüÿêîâ)

41. “3 stele”

42. “4 stele”

43. “5 stele”

44. “Divin”

45. “Belîi Aist”

III. Òîðãîâûå çíàêè èãðèñòûõ âèí

46. “Moldavskoe igristoe”

47. “Codrinskoe igristoe”

48. “Crasnoe igristoe”

49. “Sovietskoe ºampanskoe”

50. “Muskatnoe igristoe”
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IV. Ñëîâåñíûå òîðãîâûå çíàêè
àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ

51. “Strãlucitor”

52. “Struguraº”

53. “Meriºor”

54. “Lucistoe”

55. “Zolotaia oseni”

56. “Fluieraº”

57. “Livada”

58. “Admirabil”

59. “Flora”

V. Ñëîâåñíûå òîðãîâûå çíàêè
ÿáëî÷íûõ âèí

60. “Disco”

61. “Livada înfloritã”

62. “Livada Moldovei”

63. “Lucitor”

64. “Mirela”

65. “Aroma livezii”

66. “Raiskoe iabloko”

67. “Roua livezii”

68. “Osennii sad”

VI. Ñëîâåñíûå òîðãîâûå çíàêè âîäîê

69. “Extra”

70. “Starorusskaia”

71. “Pºenicinaia”

72. “Stolicinaia”

73. “Posolskaia”

74. Òîðãîâûé çíàê, ëîãîòèï “Áåëûé àèñò”
è åãî ïðîèçâîäíûå.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà ¹ 852 îò 16 àâãóñòà 2001 ã. î ïîðÿäêå èñïîëüçîâàíèÿ
òîâàðíûõ çíàêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ è Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå èñïîëüçîâàíèÿ
òîâàðíûõ çíàêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ, îïóáëèêîâàíû â BOPI ¹ 8/2001 ã.
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Ïîëîæåíèå î ïðèìåíåíèè Çàêîíà ¹ 588/1995
î òîâàðíûõ çíàêàõ è íàèìåíîâàíèÿõ ìåñò
ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðîâ (â îòíîøåíèè
òîâàðíûõ çíàêîâ) â íîâîé ðåäàêöèè
óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ¹ 129 îò 06 ñåíòÿáðÿ
2001 ã. Íàñòîÿùèì ïðèêàçîì îòìåíÿåòñÿ
Ïîëîæåíèå î ïðèìåíåíèè Çàêîíà ¹ 588/1995
î òîâàðíûõ çíàêàõ è íàèìåíîâàíèÿõ ìåñò
ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðîâ (â îòíîøåíèè
òîâàðíûõ çíàêîâ), óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì
¹ 63 îò 29 àâãóñòà 1966 ã.

Ïîëîæåíèå î ïðèìåíåíèè Çàêîíà ¹ 461/
1995 î ïàòåíòàõ íà èçîáðåòåíèÿ â íîâîé
ðåäàêöèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ¹ 130 îò
06 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. Íàñòîÿùèì ïðèêàçîì
îòìåíÿåòñÿ Ïîëîæåíèå î ïðèìåíåíèè
Çàêîíà ¹ 461/1995 î ïàòåíòàõ íà
èçîáðåòåíèÿ, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì ¹ 34
îò 29 àïðåëÿ 1996 ã.

Ñîîáùåíèå
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð AGEPI èçäàë ðÿä ïðèêàçîâ, óòâåðæäàþùèõ Ïîëîæåíèÿ î ïðèìåíåíèè
çàêîíîâ ¹ 588/1995, ¹ 461/1995, ¹ 991/1996,  ¹ 915/1996 â íîâîé ðåäàêöèè.

Ïîëîæåíèå î ïðèìåíåíèè Çàêîíà ¹ 991/
1996 îá îõðàíå ïðîìûøëåííûõ ðèñóíêîâ è
ìîäåëåé â íîâîé ðåäàêöèè óòâåðæäàåòñÿ
ïðèêàçîì ¹ 131 îò 06 ñåíòÿáðÿ 2001 ã.
Íàñòîÿùèì ïðèêàçîì îòìåíÿåòñÿ
Ïîëîæåíèå î ïðèìåíåíèè Çàêîíà ¹ 991/
1996 îá îõðàíå ïðîìûøëåííûõ ðèñóíêîâ è
ìîäåëåé, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì ¹ 39 îò
05 ìàÿ 1997 ã.

Ïîëîæåíèå î ïðèìåíåíèè Çàêîíà ¹ 915/
1996 îá îõðàíå ñîðòîâ ðàñòåíèé â íîâîé
ðåäàêöèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ¹ 132 îò
06 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. Íàñòîÿùèì ïðèêàçîì
îòìåíÿåòñÿ Ïîëîæåíèå î ïðèìåíåíèè
Çàêîíà ¹ 915/1996 îá îõðàíå ñîðòîâ
ðàñòåíèé, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì ¹ 155 îò
01 äåêàáðÿ 2000 ã.

Ñ Ïîëîæåíèÿìè, óòâåðæäåííûìè â íîâîé ðåäàêöèè, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â áèáëèîòåêå AGEPI. Îíè áóäóò

îïóáëèêîâàíû â Îôèöèàëüíîì áþëëåòåíå ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè (BOPI) è îòäåëüíûìè

áðîøþðàìè.
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În perioada 3–7 OCTOMBRIE CURENT în incinta
C.I.E. “MOLDEXPO” s-a desfãºurat cea mai
prestigioasã manifestare expoziþionalã din Republica
Moldova consacratã invenþiilor, noilor elaborãri în
domeniul selecþiei soiurilor de plante ºi raselor de
animale, designului industrial etc. –
“INFOINVENT-2001”. Agenþia de Stat pentru
Protecþia Proprietãþii Industriale (AGEPI) ºi Centrul
“Moldexpo” evolueazã al cincilea an la rând în
calitate de coorganizatori ai acestei acþiuni de
maximã importanþã pentru economia þãrii.

La cea de-a V-a ediþie a expoziþiei au participat 28
de întreprinderi inovatoare, 29 de instituþii ºi 19
inventatori particulari care au prezentat aproximativ
350 de invenþii ºi proiecte  inovaþionale - nucleul
standurilor expoziþionale. Cele mai multe dintre ele
se referã la agriculturã, industria alimentarã,
medicinã, farmacologie, chimie, microbiologie, noi
materiale ºi echipamente industriale, energeticã,
mecanicã, construcþia de maºini ºi aparate. Nu au
lipsit nici modelele de utilitate, desenele ºi modelele
industriale, mãrcile de produse ºi servicii.

La standuri au fost prezenþi ºi Oficiul de Stat de
Invenþii ºi Mãrci din România, întreprinzãtori din
Ucraina care produc preparate farmaceutice pe bazã
de elaborãri inovaþionale. Participarea la
“INFOINVENT”  le oferã inventatorilor posibilitatea
de a-ºi promova lucrãrile menþionate peste hotare ºi
de a se înscrie în concursul pentru participare la
prestigioasele expoziþii în domeniu: Salonul
Internaþional de Invenþii, Tehnologii ºi Produse Noi
(Geneva, Elveþia), EUREKA (Bruxelles), “Inventa”
(Bucureºti), “Genius” (Budapesta).

Anul acesta, de altfel ca ºi  la toate ediþiile
precedente, “forul inteligenþei”, dupã cum este
denumitã expoziþia “INFOINVENT”, a evaluat noile
realizãri prin medalii de aur, de argint ºi de bronz
instituite de AGEPI, însoþite de premii bãneºti;
medalii de aur ale Organizaþiei Mondiale de
Proprietate Intelectualã (OMPI); Premiul
Guvernului; Premiul Parlamentului, menþiuni
speciale oferite de AGEPI conform nominalizãrilor
tradiþionale.

“INFOINVENT” –  forul inteligenþei

Astfel, Premiul Guvernului Republicii Moldova în
sumã de 1.500 lei i-a fost decernat academicianului
Andrei ANDRIEª, preºedintele AªM, pentru ciclul
de invenþii în domeniul  optoelectronicii, Premiul
Parlamentului a fost oferit academicianului Dumitru
GHIÞU, directorul Centrului ªtiinþific al Institutului de
Fizicã Aplicatã al AªM, pentru un ciclu de invenþii în
domeniul fizicii aplicate.

MEDALII DE AUR au fost decernate: Aurelian
GULEA, pentru ciclul de invenþii în domeniul chimiei,
noilor materiale; Valeriu RUDIC, pentru ciclul de
invenþii în domeniul biotehnologiei; Constantin
SPÂNU, pentru ciclul de invenþii în domeniul
medicinei; Ion BOSTAN,  pentru ciclul de invenþii în
domeniul construcþiei de maºini ºi aparate;
Gheorghe DUCA,  pentru ciclul de invenþii în
domeniul chimiei.

Pentru ciclul de lucrãri în domeniul designului
industrial ºi cunoºtinþelor tradiþionale Elena
POSTOLACHE, ºef Secþie studiere meºteºuguri
populare artistice a Institutului de Arheologie ºi
Etnografie al AªM, a fost premiatã cu MEDALIA DE
AUR SPECIALÃ A JURIULUI.

MEDALII DE ARGINT au fost acordate: Pavel
CHINTEA, pentru ciclul de invenþii în domeniul
agriculturii; Valeriu BIVOL, pentru ciclul de invenþii
în domeniul electronicii; Viorel PRISACARI, pentru
ciclul de invenþii în domeniul medicinei, farmacolo-
giei; Victor GHICAVÎI,  pentru ciclul de invenþii în
domeniul medicinei, farmacologiei; Ion
HÃBÃªESCU,  pentru ciclul de invenþii în domeniul
construcþiei de maºini; Valeriu DULGHERU, pentru
ciclul de invenþii în domeniul construcþiei de maºini ºi
aparate; Valerian DOROGAN,  pentru ciclul de
invenþii în domeniul mecanicii; Pavel VLAD,  pentru
ciclul de invenþii în domeniul chimiei; Simion TOMA,
pentru ciclul de invenþii în domeniul agriculturii;
Ludmila EÞCO, pentru ciclul de invenþii în domeniul
medicinei.

Cu MEDALII DE BRONZ au fost apreciaþi: Lev
SMIRNOV pentru ciclul de invenþii în domeniul
construcþiei de maºini ºi aparate în industria
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prelucrãtoare; Anatolie OLEXIUC pentru ciclul de
invenþii în domeniul construcþiei de maºini ºi aparate
în industria prelucrãtoare; Andrei LUPAªCU pentru
ciclul de invenþii în domeniul industriei alimentare;
Efim BADINTER, pentru ciclul de invenþii în
domeniul construcþiei de maºini ºi aparate electrice;
Valeriu CANÞER, pentru ciclul de invenþii în
domeniul fizicii aplicate; Serghei COªMAN, pentru
ciclul de invenþii în domeniul agriculturii; Vladimir
BERZAN, pentru ciclul de invenþii în domeniul
agriculturii; Petru MOROZ, pentru ciclul de invenþii în
domeniul  medicinei; Mihai MANIUC, pentru ciclul
de invenþii în domeniul medicinei; Ion ABABII,
pentru ciclul de invenþii în domeniul  medicinei;
Petru BUCÃTARU, pentru ciclul de invenþii în
domeniul protecþiei plantelor; Anastasia
ªTEFÂRÞÃ, pentru ciclul de invenþii în domeniul
agriculturii; Viorel HURMUZACHI, pentru ciclul de
invenþii în domeniul medicinei.

Societãþii pe acþiuni “Kreoma-Farm” din Ucraina
i-a fost decernatã Medalia de bronz, pentru
ciclul de invenþii în domeniul medicinei; iar lui
M. POLEACOV – pentru ciclul de invenþii în
domeniul surselor de energie.

MEDALIA SPECIALÃ A JURIULUI a fost oferitã
Oficiului de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci din
România pentru prezentarea sistemului de protecþie
a proprietãþii industriale din România.

Meritele inventatorilor s-au bucurat ºi de aprecierea
Organizaþiei Mondiale de Proprietate Intelectualã

(OMPI): Dl Valentin GUDUMAC pentru un ciclu de
invenþii în domeniul preparatelor farmaceutice ºi Dna
Galina LUPAªCU pentru un ciclu de invenþii în
domeniul biotehnologiei au fost decoraþi cu MEDALII
DE AUR OMPI “Inventator remarcabil” ºi cu premii
bãneºti. Cu diplome de gradul I au fost apreciate 54
de invenþii, de gradul II - 43, de gradul III - 51.

Patru instituþii - ICªCT pentru Mecanizarea ºi
Electrificarea Complexului Agroindustrial
„MECAGRO”, Institutul de Cercetãri pentru
Pedologie ºi Agrochimie „N. Dimo”, Laboratorul
Internaþional de Supraconductibilitate ºi
Electronicã a Corpului Solid al AªM, Centrul
Cooperatist Interdepartamental ªtiinþific de
Producere „Materialovedenie” au primit Diplome
pentru utilizarea invenþiilor expuse, fiind înaintate ºi
în vederea obþinerii trofeului OMPI “Întreprindere
inovatoare”.

În calitate de Cel mai dotat tânãr participant  a fost
apreciat elevul PAUSTIAN N. de la Centrul de
creaþie tehnico-ºtiinþificã a elevilor din Moldova,
pentru ciclul de modele de utilitate în domeniul
construcþiei de aparate.

Expoziþia Internaþionalã Specializatã
“INFOINVENT” ºi-a atins în principal scopul sãu –
sensibilizarea societãþii noastre, care urmeazã calea
tranziþiei, informarea sa privind importanþa
economicã, socialã ºi culturalã a proprietãþii
industriale.
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TK9A Lista eratelor  

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul şi data 
depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului 
de protecţie 
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BOPI 
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Publi-
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Se va citi 
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Cereri 
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înregis-
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Mărci 

008743 
1999.07.06 

008751 
1999.07.13 

009193 
2000.02.29 

009194 
2000.02.29 

 
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 

- 
 
- 
 
- 
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1715 
 

4464 
 

5766 
 

7265 
 

7266 
 

7267 
 

7268 
 

7269 
 

7385 
 

7386 
 

7450 
 

7451 
 

7452 
 

7502 
 

7630 
 

7631 
 

7785 
 

7786 
 

7787 
 

7788 

1/2000  
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7/1995 
 

3/1997 
 

8/1998 
 

5/2000 
 

5/2000 
 

5/2000 
 

5/2000 
 

5/2000 
 

7/2000 
 

7/2000 
 

8/2000 
 

8/2000 
 

8/2000 
 

9/2000 
 

12/2000 
 

12/2000 
 

3/2001 
 

3/2001 
 

3/2001 
 

3/2001 

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

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

- Remarcă: 
Înregistrarea 
contractului 

de cesiune a 
drepturilor se 

acceptă 
numai pentru 

produsele 
fabricate în 
Federaţia 

Rusă. 
 

*   Se referă la Contractul de cesiune nr. 285 din 2001.04.25, publicat în BOPI nr. 7/2001. 




