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Informaţie generală

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie 
diversă. Capitole speciale sunt destinate invenţiilor, m odelelor de 
u t i l i t a te ,  d e se n e lo r  ş i m o d e le lo r  in d u s tr ia le , m ă rc ilo r . 
Consumatorii acestei informaţii vor putea urmări starea juridică  
a obiectelor de proprietate industrială, înregistrate pe teritoriul 
Republicii Moldova, rezumatele brevetelor de invenţii, cererile 
depuse pentru obţinerea protecţiei obiectelor de proprietate in
dustrială, decăderile protecţiilor etc. în  Buletinul Oficial se vor 
mai publica acte oficiale, regulamente, convenţii internaţionale, 
acorduri bilaterale, norme şi standarde ce ţin de domeniu, taxe 
etc.

Doritorii pot beneficia de paginile Buletinului pentru a face 
publicitate invenţiilor proprii, altor soluţii tehnice şi activităţi.

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială se poate procura de la Agenţia de Stat pentru Protecţia 
Proprietăţii Industriale, str. Andrei Doga, 24, bloc 1, preţul unui exemplar - 4 lei.
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E xtras d in  co d u r ile  n o rm a liza te  
a le  O rg a n iza ţie i M ondiale  a P r o p r ie tă ţii In te le c tu a le  — OMPI 

‘ re fer ito a re  la  o r g a n iz a ţiile  in ter n a ţio n a le  ş i  ţă r ile  
ca re  e lib e r ea z ă  sa u  în r e g is tre a z ă  tit lu r i de p ro p r ie ta te  in d u str ia lă

Organizaţia Mondială a Proprietăţii
Intelectuale (OMPI) WO

Oficiul European de Brevete EP

Organizaţia Africană de Proprietate 
Intelectuală OA

Organizaţia Regională Africană 
de Proprietate Industrială AP

Armenia AM
Austria AT
Australia AU
Azerbaidjan AZ
Bulgaria BG
Bielarusi BY
Georgia • GE
Ghana GH
Grecia GR
Ungaria HU
Italia IT
Japonia JP
Kirghizia KG
Kazahstan KZ
Republica Coreea KR

R.P.D. Coreea KP
Lituania LT
Estonia EE
Canada CA
Elveţia CH
China CN
Germania DE
Spania ES
Finlanda FI
Franţa FR
Marea Britanie GB
Letonia LV
Moldova MD
Polonia. PL
România RO
Federaţia Rusă RU
U.R.S.S. .su
Tadjikistan TJ
Turkmenia TM
Ucraina UA
Statele Unite ale Americii us
Uzbekistan UZ
Slovenia SI
Danemarca DK
Olanda NL
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I. Invenţii

Cereri de brevet
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CODURILE INID PEN TR U  
IDENTIFICAREA DATELOR  

BIBLIO GRAFICE REFERITOARE  
LA INVENŢII

(11) Numărul brevetului
(51) Clasificarea Internaţională a brevetelor
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(31) Numărul depozitului prioritar
(32) Data depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului prioritar
(56) Documente din stadiul tehnicii
(71) Numele solicitantului (solicitanţilor), codul ţării, 

conform normei ST.3 OMPI
(72) Numele inventatorului (inventatorilor), codul 

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

conform normei ST.3 OMPI
(74) Numele mandatarului autorizat
(86) Cerere internaţională PCT: numărul şi data
(87) Publicarea internaţională PCT: numărul şi data 
(54) Titlul invenţiei
(57) Rezumatul sau revendicările

(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.(nr. do
cumentului, indicarea verbală a documentului, 
codul ţării)

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

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII 
INTERNAŢIONALE A 

BREVETELOR

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

ploziv.
G - Fizică.
H - Electricitate.

CODURILE NORMALIZATE OMPI 
PE N T R U  IDENTIFICAREA  

TIPU RILO R
DE DOCUM ENTE D E BR EVET DE  
INVENŢIE, CONFORM  NORM EI 

ST.16:

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

Bl - 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).

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

02 - al treilea nivel de publicare: descrierea invenţiei
pentru brevet de invenţie (se aplică pentru pu
blicarea care urmează documentul cu codul Bl, 
B2).

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

F2 - al doilea nivel de publicare: publicarea hotărârii 
de acordare a brevetului de invenţie pe răspun
derea solicitantului, fără examinarea în fond (se 
aplică pentru publicarea care urmează docu
mentul cu codul A).

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

G2 - al treilea nivel de publicare: descrierea invenţiei 
pentru brevet de invenţie, eliberat pe răspun
derea solicitantului, fără examinarea în fond (se 
aplică pentru publicarea care urm ează 
documentul cu codul FI, F2).
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(21) 93-0064 A
(51) A 23 L I /20
(22) 12.11.1993
(31) 5037737
(32) 16.04.1992
(33) SU
(71) Ganea Victor, Ganea Alexandru, MD
(72) Ganea Victor, MD
(54) Amestec de legume “Borşuleţ”
(57) Invenţia se referă la industria alimentară şi 

ţine de reţeta conservelor naturale din legu
me.
Sarcina tehnică a prezentei invenţii constă 
în lărgirea sortimentului de conserve natura
le de legume cu o valoare biologică sporită şi 
proprietăţi organoleptice înalte.
Amestecul de legume propus include urmă
toarele componente (%): morcovi 9-10, ardei 
dulce 10-12, frunze de ţelină 5, păstăi verzi 
de fasole 8-10, frunze de pătrunjel 5-6, rădă
cini de pătrunjel 3-4, frunze de mărar 5-7, 
sare 0,5, suc de roşii - restul.
Revendicări: 1.

(21) 93-0051A
(51) A 23 L 2/00
(22) 11.06.1993
(71) INSTITUTUL de CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

şi PROIECTĂRI TEHNOLOGICE în 
INDUSTRIA ALIMENTARĂ.

(72) Cogan Rudian, Evstratieva Nadejda.
(54) Procedeu de obţinere fă ră  p resare a sucu

rilor limpezite
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi 

anume la tehnologia de obţinere a sucurilor 
de fructe-pomuşoare şi legume. Această me
todă poate fi folosită pentru obţinerea sucu
rilor limpezite de înaltă calitate, în particu
lar a sucurilor de mere.
Terciul obţinut după mărunţire se încălzeşte 
până la temperatura de 60-70°C cu viteza de 
0,8-1°C /sec, apoi se răceşte până la tempe
ratura de 40-50°C cu viteza de 1,5-2,5°C/ sec 
se tratează cu preparat fermentativ pectolitic 
macerant în amestec cu preparat fermentativ 
amilolitic macerant în  cantitate de 0,01- 
0,03% timp de 30-60 minute la temperatura 
de 40-50°C şi se supune ultrafiltrării prin 
membrane cu diametrul porilor de 400-450 
A sub presiunea la ieşire de 0,25-0,35 MPa 
cu viteza de 4,5-5 rq/sec.
Sucul obţinut prin această metodă este un 
produs gata, care poate fi concentrat şi turnat 
în condiţii aseptice.

(21) 93-0044 A
(51) C 09 G 1/L0
(22) 21.06.1993
(71)(72)(73) TURTÂGHIN TATIANA
(54) Cremă de ghete
(57) Invenţia se referă la chimia de uz casnic, în 

deosebi la compoziţiile de lustruit, destinate 
pentru îngrijirea încălţămintei.
Scopul invenţiei este perfecţionarea proprie
tăţilor cremei de exploatare şi de protecţie 
contra apei.
Scopul se atinge prin aceea, că crema pentru 
întreţinerea încălţămintei pe baza parafinei 
sau cerezinei, polietilenei, aminoacizilor sin
tetici, dizolvantului, lichidului polietilsilon, 
coloranţilor, răsuflării şi apei conţine supli
mentar aminoacizi sintetici monoetanola- 
mide, aminoacizi sintetici polioxietilenglicol- 
eterici, esteri polihidroxietilenglicolici ai 
alcoolilor şi acizilor sintetici graşi sau ai 
amestecurilor lor, conservant, sulfat de zinc, 
uree şi productul interacţiunii bazei cu di - 
(2-etilhexil)-fosforic sau acid 2-etilhexilfenil 
- fosforic.
Crema elaborată se aplică uniform pe supra
faţa prelucrată, se lustruieşte uşor, formând 
o peliculă hidrofobă, lucitoare, nelipicioasă.
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Brevete de invenţii acordate
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(11) 99 Bl
(51) A 01 N 25/ 22, 43/50
(21) 94-0093
(22) 27.04.1994
(31) 06/ 896775
(32) 15.08.1986
(33) US
(30)* Nr. 4203183/15, 14.08.1987, SU
(10)* Brevet, nr. 1723994, p.30.03.1992, nr. 12, SU
(71) (73) AMERICAN CYANAMID COMPANY, US
(72) Villiam Steven Steller, Roger Charles Keintz, 

US
(54) Compoziţie erbicidă
(57) Invenţia se referă la mijloacele chimice de pro

tecţie a plantelor şi poate fi aplicată în agri
cultură. Scopul invenţiei îl constituie mărirea 
stabilităţii substanţei active. Conform inven
ţiei compoziţia erbicidă reprezintă o soluţie 
apoasă de sare izopropilaminică 2-(4-izo- 
propil-4-metil-5)-oxi-2-imidazolin-2-acid nico
tinic care conţine o substanţă neionică tensio- 
activă şi un stabilizator - acid clorhidric în 
cantitate ce asigură pH al compoziţiei 7. 
Adăugarea stabilizatorului ridică stabilitatea 
substanţei active şi respectiv eficacitatea 
compoziţiei.
Revendicări: 1

(11) 100 Bl
(51) A 23 C 19/068
(21) 94-0144
(22) 18.04.1994
(31) 3460/ 83
(32) 28.07.1983
(33) DK
(30)* Nr. 3882451/13, 27.03.1985, SU 
(10)* Brevet, nr. 1667620, SU 
(86) PCT/ DK 84/00071, 26.07.1984 
(71X73) MD FOODS A.m.b.a., DK 
(72) Jens Peter Syppli Hansen, DK 
(54) Procedeu de obţinere a  caşcavalului 
(57) Invenţia se referă la industria produselor lac

tate, în special la obţinerea caşcavalului. 
Scopul invenţiei constă în sporirea randa
mentului şi îmbunătăţirea calităţii produsu
lui. Pentru obţinerea caşcavalului concentra
tul de lapte obţinut prin metoda de ultrafilt- 
rare sau diafiltrare cu conţinutul substanţe
lor uscate de 38% se malaxează cu suplimen
tele şi gluconodelta-lactona, amestecul obţi
nut se toarnă în ambalaje individuale şi se 
temporizează până la finisarea proceselor de 
coagulare şi maturizare la temperatura de 
cameră sau la temperatura de 5"C, glucono
delta-lactona fiind introdus în cantitate de 
2% .

Revendicări: 1

(11) 101 Bl 
(51) A 23 L 1/236
(21) 94-0107
(22) 16.03.1994
(30)* Nr. 3438654/30-13, 20.05.1982, SU 
(10)* Brevet, nr. 1407388 
(71X73) TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COM- 

PANY, GB
(72) Beyts Pamela Kay, Latymer Zdenec, GB 
(54) Compoziţie de îndulcire 
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în 

special la compoziţiile de îndulcire care 
schimbă dulceaţa articolelor de cofetărie, a 
băuturilor şi altor produse.
Scopul invenţiei constă în majorarea gradului 
de dulceaţă a compoziţiei. Compoziţiile de în
dulcire se prepară prin malaxarea zahărului 
clordeoxi -4,l',6’-triclor-4,l',6’-trideoxigalac- 
tozaharozei cu agentul de îndulcire care are 
un gust amar şi selectat din şirul zaharinelor, 
steviozidelor acesulfamelor de K, la folosirea 
zaharinei raportul componentelor constituind 
de la 7,5 :1 până la 1:2,13 iar la întrebuinţa
rea steviozidei sau a acesulfamului de K de 
la 16:1 până la 1:1. Conform destinaţiei şi 
cerinţei compoziţiei, în ea se introduc de re
gulă şi alte ingrediente.
Revendicări: 1 
Figuri: 2 
Tabele: 6
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(11) 102 B l
(51) A 24 B 13/00
(21) 94-0283
(22) 08.09.1994
(30)* Nr. 8605041, 29.12.1985, SU 
(10)* Certificat, nr. 5654, SU
(71) (73) INSTITUTUL de CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

şi CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE pentru 
TUTUN şi PRODUSE din TUTUN, MD

(72) Ăcina Larisa, Silantieva Raisa, Culicova 
Nadejda, Petrova Elena, Natenzon Sima, 
Şerban Elena, MD

(54) Soi de tutun Virginia 401 
(57) Plantele au formă elipsoidală cu frunzele 

suberecte şi inflorescenţa corimbiformă cu 
densitate mijlocie. înălţimea medie a plan
telor (fără inflorescenţă) este de 148 cm şi 
variază de la 126 până la 168 cm în funcţie 
de vârstă.
Frunzele sesile, eliptico-alungite, de culoare 
verde, în faza maturităţii tehnice sunt de cu
loare verde-deschisă. Numărul mediu al frun
zelor tehnice de 25-27 buc. Lungimea frunzei 
de la etajul mijlociu este de 52-60 cm, lăţimea 
25-32cm.
Soiul semiprecoce, slab sau aproape că nu for
mează copileţi.
Roada frunzelor uscate constituie 24-28 q/ha, 
respectând agrotehnica recomandată. Mate
ria primă este de culoare caracteristică galbe- 
nă-aurie, înalt materială (61-72 g/m2) cu con
ţinut optimal de hidraţi de carbon solubili

(16-19%).
Posedă o rezistenţă în câmp la mozaicul tutu
nului, este semisensibil la viroza petelor bron
zate ale tomatelor pe tutun. In perioadele de 
răsad şi de câmp soiul manifestă o rezistenţă 
la bacterioze, este rezistent la putregaiul neg
ru al rădăcinilor.
La cultivarea soiului este necesară respecta
rea tehnologiei stabilite pentru tutunul 
macrofil de tip Virginia.

(11) 103 Bl 
(51) A 24 B 13/00
(21) 94-0284
(22) 08.09.1994
(30)* №.. 8704066, 29.12.1986.su 
(10)* Certificat, nr. 5653, SU
(71) (73) INSTITUTUL de CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

şi CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE pentru 
TUTUN şi PRODUSE din TUTUN, MD

(72) Petrova Elena, Grosu Anton, Silantieva Raisa,
Culicova Nadejda, Şerban Elena, Natenzon 
Sima, MD

(54) Soi de tutun Doina 211
(57) Plantele soiului nou se caracterizează prin ur

mătoarele particularităţi morfologice: înălţi
mea plantelor 120-140 cm, forma plantelor 
conusoidală, inflorescenţa corimbiformă cu 
densitate mijlocie, frunzele sunt mari, sesile, 
de culoare verde-deschisă. Limbul frunzei 
mijlocii este de formă eliptico-alungită, sup
rafaţa foliară este uşor ondulată, culoarea co- 
rolei-roză. Numărul frunzelor pe plante este 
de 25-35 buc.
La testarea soiului prin concurs roada medie 
a frunzelor uscate pe 4 ani constituie 36,4- 
44,0 q/ha şi cu 80-85% calitatea întâi de ma
terie primă a soiului.
Materia primă este de tipul schelet. Materia 
primă fermentată este de culoare galbenă- 
portocalie cu calităţi fumative bune (suma ba
lurilor aprecierii gustative este 38).
Soiul este rezistent la arsura sălbatică a tu
tunului şi la polignire, aproape că nu for

mează copileţi. Posedă o rezistenţă de câmp 
la mozaicul tutunului şi la Y-viroza cartofu
lui, este semirezistent la viroza petelor bron
zate ale tomatelor.
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(11) 104 B l
(51) A 24 B 13/00
(21) 94-0285
(22) 08.09.1994
(30)* Nr. 8503699, 02.01.1984, SU 
(10)* Certificat, nr. 5031, SU 
(71X73) INSTITUTUL de CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE 

şi CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE pentru 
TUTUN şi PRODUSE din TUTUN, MD 

(72) Silantieva Raisa, Petrova Elena, Natenzon 
Sima, Şerban Elena, MD 

(54) Soi de tu tu n  Moldavskii 456 
(57) Plantele de soi nou sunt de talie înaltă (140- 

170 cm. înălţime) şi au o formă elipsoidală. 
Frunzele sunt mari (45-50cm), având baza 
sesilă, forma oval-alungită şi suprafaţa fo- 
liară netedă.
La testarea prin concurs a soiului efectuată 
în  timp de 4 ani la institut roada medie a 
constituit 36,4 q/ha, iar roada maximă a 
constituit 44,0 q/ha. Sortimentul materiei 
prime este înalt. Randamentul materiei 
prime de calitatea I şi II constituie 90-95%. 
M ateria primă este de tip schelet. După 
fermentare frunza îşi păstrează culoarea, nu 
se întunecă şi nu mucegăieşte în dependenţă 
de metodele de uscare a frunzelor şi tehnolo
gia cultivării tutunului, culoarea frunzei fer
mentate variază de la galben până la roşu- 
portocaliu.
Soiul posedă o rezistenţă înaltă la prima rasă 
a manei tutunului, la viroza petelor bronzate 
a tomatelor, la mozaicul castraveţilor şi la 
putregaiul negru al rădăcinilor (PNR).

(11) 105 Bl
(51) A 61 B 17/00
(21) 94-0235
(22) 02.09.1994
(30)* Nr. 4130426/28-14, 13.07.1986, SU 
(10)* Certificat de autor, nr. 1509044, SU 
(71)(72)(73) MUNTEANU ION, MD 
(54) Metodă de tratam ent a nevralgiei nervului 

trigem en
(57) Invenţia se referă la medicină, concret, la neu- 

rostomatologie, fiind predestinată tratamen
tului nevralgiei nervului trigemen.
Scopul invenţiei constă în majorarea efectului 
analgetic şi în reducerea recidivilor. Scopul 
acesta se realizază prin implantarea nervului 
sciatic sub pielea din regiunea omoplatului. 
Rezultatul pozitiv se apreciază prin reducerea 
recidivilor.

(11) 106 B l
(51) A 61 K 45/05, A 61N 5/00
(21) 93-0002
(22) 17.01.1994
(71) (73) INSTITUTUL ONCOLOGIC din MOLDOVA,

MD
(72) Jovmir Vasile, Şeremet Ion, Machidan Vitalie,

MD
(54) Metodă de tratament a cancerului mamar
(57) Invenţia se referă la medicină, în particular la 

oncologie şi poate fi folosită pentru tratamen
tul cancerului mamar în perioada preopera- 
torie.
Scopul invenţiei constă în sporirea efectului 
tratamentului cancerului mamar într-o pe
rioadă mai scurtă.
Metoda de tratament a cancerului mamar în 
perioada preoperatorie conţine chimioterapia 
intravenoasă şi hipertermia locală de frec
venţă ultra înaltă. Nou în metodă este faptul 
că înainte de hipertermia locală de frecvenţă 
ultra înaltă se efectuează adăugător chimio
terapia locală prin injectare în loja tumorală 
a unei doze maxim admisibile de citostatic 
în cele două puncte polare ale ei.
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(11) 107 B l
(51) A 61 L 15/16
(21) 94-0095
(22) 28.04.1994
(31) P3843239.0
(32) 22.12.1988
(33) DE
(30)* Nr. 4742793/14, 21.12.1989, SU
(71) (73) LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME

GmbH & CO KG, KLINGE PH, DE
(72) Thomas Hille, Hans-Rainer Hoffmann, Axel 

Knoch, Hans-Joachim Huber, Gerhard 
Schneider, Fritz Stanislaus, DE

(54) Sistem transdermal terapeutic
(57) Invenţia se referă la medicină, în particular la 

sistemul transdermal terapeutic, care conţi
ne fizostigmină în calitate de parte compo
nentă activă. Scopul invenţiei constă în mări
rea timpului degajării de control a fizostigmi- 
nei şi sporirea stabilităţii celei din urmă la 
păstrarea sistemului.
Sistemul este constituit din stratul tegumen- 
tar impenetrabil pentru substanţa activă, 
stratul lipicios rezervarant şi în caz de nece
sitate din stratul de protecţie de desprindere. 
Totodată stratul rezervarant conţine 67-90% 
de masă a materialului polimer din grupa 
copolimerilor-bloc pe baza stirenului şi 1,3- 
dienului, poliizobutilenilor, polimerilor pe ba
za acrilatului şi/sau metacrilatului şi esterilor 
colofoniului hidrogenizat, precum şi 10-25% 
de masă a plastifiantului pe baza hidraţilor 
de carbon şi/sau esterilor şi 6,3 - 11,7% de 
masă a fizostigminei.

(11) 108 Bl
(51) B 02 C 19/00
(21) 94-0110
(22) 23.03.1994
(31) 8617222
(32) 15.07.1986
(33) GB
(30)* Nr. 4203155/33, 14.07.1987, SU
(71) (73) TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COM-

PANY, GB
(72) Graham Jackson, Michael Ralph Jenner, GB
(54) Procedeu de obţinere a sucralozei cristali-

ce
(57) Obiectul invenţiei reprezintă sucraloza cristali- 

că cu dimensiunea medie a particulelor nu 
mai mare de 10 mcm şi dimensiunea maximă 
nu mai mare decât de două ori depăşind cea 
medie. Un astfel de produs posedă o termo- 
stabilitate mai înaltă. Este preferabil, ca di
mensiunea medie a particulelor să nu depă
şească 5, iar cea maximă -10 mcm. Procedeul 
majorării termostabilităţii sucralozei crista- 
lice include zdrobirea ei prin jet cu injector 
cu scopul micşorării dimensiunilor părtice
lelor şi asigurarea repartizării lor după di
mensiune în aşa fel încât dimensiunea lor ma
ximă să nu o depăşească pe cea medie cu mai 
mult de două ori.
Revendicări: 1

(11) 109 Bl
(51) B 65 B 9/00
(21) 94-0325
(22) 09.09.1994
(31) 101227
(32) 25.09.1987
(33) US
(30)* Nr. 4356684/13, 23.09.1988, SU
(10)* Brevet, nr. 1788938, SU
(71X73) SANFORD REDMOND INC., US
(72) Redmond Sanford, US
(54) Dispozitiv pentru confecţionarea, umple

rea şi sigilarea concomitentă a cantităţii 
prestabilite de ambalaje

(57) Invenţia se referă la utilajul de ambalat şi 
poate fi utilizată, de exemplu, pentru confec
ţionarea păhărelelor, umplerea şi sigilarea 
lor. Scopul invenţiei constituie simplificarea 
construcţiei şi sporirea randamentului. Mate
rialul pelicular 1 pentru formarea părţii de 
la fund a ambalajului se avansează prin miş
care interminentă în secţia mijlocului 4 de 
încălzire, unde se supune acţiunii termice şi 
apoi se avansează în secţia de formare, în 
care se amplasează matricele. Materialul 1 
se transportă cu ajutorul unei perechi de lan
ţuri 2 cu prizoane fixate pe ele. In secţia de 
formare pentru confecţionarea ambalajului 
se utilizează sau vacuum sau presiune. în 
procesul de formare, piesa brută peliculară 
se strânge pe toată periferia matricei, care

se menţine în stare rece. Concomitent cu for
marea şi umplerea părţii de la fund a mate
rialului 1 se efectuează avansarea m ate
rialului pelicular 12, care are, de obicei, deja 
informaţie imprimată. Cu ajutoul mijlocului 
1-1 la arborele 23 se realizează transportarea 
concomitentă şi paralelă a părţii de sus a ma
terialului pelicular. Ulterior partea de sus a 
ambalajului, împreună cu partea de jos, se 
instalează în secţia ambalajului şi ermeti- 
zării, în care cu ajutorul ştanţelor prealabil 
încălzite se efectuează ermitizarea ambala
jului. Ulterior are loc tăierea ambalajului pe 
orizontală şi verticală prin intermediul lame
lor.
Revendicări: 2 
Figuri: 17 
Tabele: 1
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(11) 110 Bl
(51) B 65 D 35/00
(21) 94-0324
(22) 09.09.1994
(31) 442813
(32) 18.11.1982
(33) US
(30)* Nr. 3663450/28-13, 17.11.1983, SU
(10)* Brevet, nr. 1336945, SU
(71) (73) SANFORD REDMOND INC, US
(72) Sanford Redmond, Walter A.Meinberger, US
(54) Ambalaj cu evacuare pentru substanţe

fluide
(57) Invenţia se referă la ambalaje cu evacuare de 

unică folosinţă a substanţelor fluide, în spe
cial pentru frişcă, jeleu, maioneză etc. şi este 
orientată spre sporirea fiabilităţii şi comodi
tăţii exploatării ambalajului. 0  foaie plată 
rigidă 1 şi o foaie flexibilă 2 formează cavita
tea pentru amplasarea substanţei fluide. Pe 
foaia plată rigidă 1 de-a lungul axei ei trans
versale este executată linia de rupere 3, pe 
sectorul căreia este formată, cel puţin, o proe
minenţă 5, care constituie dispozitivul pentru 
concentrarea locală a tensiunii majorate a foii 
rigide 1 şi formării în ea a orificiului de eva
cuare la îndoirea ambalajului în formă de V 
faţă de linia de rupere. La evacuare lichidul 
se debitează în flux direcţional. După evacua
rea deplină sau parţială, ambalajul se dez-

doaie, aerul se absoarbe în orificiu împreună 
cu resturile de substanţă, totodată nu se 
formează picături. In funcţie de proprietăţile 
substanţelor am balate şi condiţiile de 
păstrare şi evacuare proeminenţele 5 pot 
avea formă diferită.
Revendicări: 10 
Figuri: 14 
Tabele: 3

1

(11) IU Bl
(51) C 07 D 249/08; A 01N 43/64
(21) 94-0227
(22) 13.05.1994
(31) 7908003
(32) 07.03.1979
(33) GB
(30)* Nr. 2893257/ 23-04, 06.03.1080, SU 
(10)* Brevet, nr. 1233801, SU
(71) (73) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC,

GB
(72) Keith Peter Parry, William George Rathmell,

Paul Anthony Worthington, GB 
(54) Procedeu de obţinere a derivaţilor 1, 2,4 - 

triazolului
(57) Invenţia se referă la procedeul de obţinere a 

noilor derivaţi ai 1, 2, 4 - triazolului cu aju
torul alchilhalogenidelor care posedă proprie
tăţi fungicide, care-şi pot găsi utilizare în 
agricultură.
Procedeu de obţinere a derivaţilor 1, 2, 4 - 
triazolului cu formula generală:

N—N-

în care R1 reprezintă alchil cu 1-4 atomi de 
carbon, fenil nesubstituit sau fenil substituit 
cu unul sau doi halogeni, alcoxil cu 1-4 atomi 
de carbon;
R2 reprezintă fenil sau benzii nesubstituiţi 
sau substituiţi prin alchil cu 1-4 atomi de 
carbon, trifluormetil, fenil sau fenoxi-grupa,

OH

cu unul sau doi halogeni caracterizat prin 
aceea că compusul cu formula generală:

/ R ,
ch, - c :
\  /  \ r 1
N0 Z

XCH
OH

în care Rj şi R2 au valorile indicate;
X - halogen , se supune interacţiunii cu 1, 2, 
4 - triazolul într-un solvent inert cu degajarea 
ulterioară a produsului cu destinaţie specială. 
Revendicări:!

15



BO PI12/1994

(11) 122 B l
(51) C 04 B 28 /14
(21) 94-0161
(22) 28.06.1994
(30)* Nr. 4410592/33, 13.04.1988, SU 
(10)* Brevet, nr. 1652314, 13.04.1988, SU
(71) (73) S.A. IPCT “TEHPROECTCONSTRUCŢIA”,

MD
(72) Alexeenco Pavel, Eanac Ion, Gavriliţa Andrei,

Vasileva Raisa, Lupaşcu Tudor, Ropot 
Valeriu, MD

(54) Compoziţie pentru tencuire
(57) Invenţia se referă la materialele de construcţie 

şi poate fi utilizată la prepararea mortarelor 
pentru tencuirea suprafeţelor interioare ale 
construcţiilor industriale şi civile. Scopul in
venţiei este mărirea fiabilităţii mortarului. 
Compoziţia constă din următoarele compo
nente, în procente de masă : )3 - sulfat de cal
ciu semihidrat 34-40; metilceluloza solubilă 
în apă 0,4-0,5; substanţă tensioactivă pe baza 
alchilsulfatului de sodiu 0,02-0,025; var nes
tins 4,0-4,6; acid tartric 0,04-0,06; calcar praf 
- restul. Fiabilitatea mortarului este de 140 - 
160 min, timpul de utilizare 35 - 60 min re
zistenţa la comprimare 4,2 - 4,8 MPa. 
Revendicări: 1

(11) 113 Bl
(51) C 07 C 211/ 27, A 61 K 31/17
(21) 94-0331
(22) 25.08.1994
(31) 4101/86
(32) 25.09.1986
(33) HU
(30)* Nr. 4830945/04/093504, 10.09.1990, SU
(71) (73) CHINOIN GYOGYSZER-ES VEGYESZETI

TERMEKEK GYARA RT., HU
(72) KNOLL JOZSEF, SIMAY ANTAL, SZINNYEI

EVA, SOMFAI EVA, TOROK ZOLTAN, 
MOZSOLITS KAROLY, BERGMANN 
JANOS, HU

(86) PCT/HU 87/00040, 25.09.1987 
(54) Procedeu de obţinere a fenilalchilaminelor 

sau a sărurilor acestor compuşi
(57) Invenţia se referă la domeniul sintezei organice 

şi ţine de obţinerea noilor fenilalchilamine 
cu o activitate biologică şi care pot fi utilizate 
în preparatele farmaceutice, care stimulează 
sistemul nervos. Sarcina invenţiei constă în 
prepararea unor stimulatori cu un nou spec
tru de acţiune.
Procedeul de obţinere a fenilalchilaminelor 
cu formula generală 1:

Rt
I

C H 2 - CH - NH - R 2
în care R1 reprezintă G,-C8- alchilul cu o 
catenă dreaptă sau ramificată, C7-C1((- 
fenilalchilul, cicloalchil C3-Cs-fenilul, R,2 
reperezintă Cx -Ca-alchilul cu o catenă dreaptă 
sau ramificată,Cj -C8 - alchilul, substituit cu 
atomul de H, cu OH, cu alcoxigrupa ce conţine 
de la 1 până la 4 atomi de carbon, alchilul cu 
3 atomi de carbon şi C^-Cj-cicloalchilul

substituit cu fenil, cu condiţia, ca grupele R1 
şi R2 împreună conţin cel puţin 5 atomi de 
carbon, şi când R1 reprezintă etilul, R2 nu 
poate fi izobutil, sau a sărurilor acestor com
puşi prin interacţiunea aminei cu formula 
generală II:

L1- C H 2 - CH  - n h 2

în care R1 are valorile sus-menţionate, cu un 
compus cu formula generală III:

8 3 ,

-  C H

în care X reprezintă atomul de halogen sau 
reziduul esterului acidului sulfonic; R3 rep
rezintă atomul de H sau C1-C7-alchilul cu ca- 
teria dreaptă sau ramificată, C1-C7-alchilul 
substituit cu atomul de halogen, cu OH, cu 
alcoxigrupa cu 1-4 atomi de carbon, alchilul 
cu 2 atomi de carbon, substituit cu fenil:
R1 reprezintă H sau R., şi R4 reprezintă alchi
lul cu condiţia că R3 şi R4 împreună conţin 
nu mai mult de 7 atomi de carbon, sau R., şi 
R4 împreună cu CH pot forma nucleul ciclo
alchil cu 3-8 atomi de carbon.
Ca agent ce fixează acidul se utilizează un 
exces de amină, bază organică sau neorganică 
sau schimbător de ioni bazic.
Produsul se separă în formă liberă sau sub 
formă de sare.
Revendicări:!
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(11) 114 B l
(51) C 07 C 211/ 27, A 61 K 31/L7
(21) 94-0140
(22) 21.04. 1994
(31) 4101/86
(32) 25.09.1986
(33) HU
(30)* Nr. 4355858/04, 24.05.1988, SU 
(10)* Brevet, nr. 1746882, SU 
(86) PCT/HU 87/00040, 25.09.1987
(71) (73) CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZETI

TERMEKEK GYARA RT., HU
(72) Simay Antal, Knoll Jozsef, Somfai Eva, Torok

Zoltan, Szinnyei Eva, Moszolits Karoly, 
Bergmann Janos, HU

(54) Procedeu de obţinere a fenilalchilaminelor 
sau a sărurilor acestora care pot fi utili
zate în farmaceutică

(57) Invenţia se referă la fenilalchilamine, în speţă 
la obţinerea compuşilor cu formula generală 
C6 H6-CH2-CHR1-NHR2, în care Rt este un n- 
sau izo-C.,-Cs-alchil, fenil-C?-CJ0-alchil, ciclo- 
C3-C8-alchil, fenil; R2 este un n- sau izoalchil 
inferior, halogeno-alchil inferior sau hidro- 
xialchil inferior, C1-C4-alcoxipropilfenil, C3- 
C8-cicloalchil, R; şi R2 conţinând împreună 
C5-C13, iar când Rt este etil, R2 nu este izobu-

til; aceşti compuşi posedând proprietăţi anti- 
depresante, ceea ce se poate utiliza, în me
dicină. Scopul invenţiei este de a crea subs
tanţe din această clasă, mai active şi cu nivel 
redus de toxicitate. Sinteza se efectuează prin 
reacţia aminei cu formula NH2-R2 cu o cetonă 
cu formula C6 H(.-CH2-CRl=0 cu reducerea 
ulterioară prin hidrogen, în prezenţa pala- 
diului sau nichelului Raney, sau utilizând 
pentru hidrogenare hidrura complexă a unui 
metal, ditionitul de sodiu, sau amalgamul de 
aluminiu. Produsul final se separă sub forma 
unei baze sau a unei sări utilizabile în far
maceutică. Noile substanţe au un nivel de to
xicitate redus, sunt mult mai active decât 
substanţele cunoscute, fără a inhiba mono- 
aminooxidaza.
Revendicări :1 
Tabele: 11

(11) 115 Bl 
(51) C 07 C 211/27
(21) 94-0332
(22) 25.08.1994
(31) 4101/86
(32) 25.09.1986
(33) HU
(30)* Nr. 4742460/04/135892, 23.11.1989, SU 
(86) PCT/ HU 87/00040, 25.09.1987, SU
(71) (73) CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZETI

TERMEKEK GYARA RT., HU
(72) Knoll Jozsef, Simay Antal, Szinnyei Eva, Somfai

Eva, Torok Zoltan, Moszolits Karoly, Berg
mann Janos, HU

(54) Procedeu de obţinere a fenilalchilamine- 
lor sau a sărurilor lor farmacologic ac
ceptabile

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a 
fenilalchilaminelor noi cu activitate biologică 
şi care pot fi utilizate ca agenţi - efectori activi 
în preparatele farmaceutice ce stimulează 
sistemul nervos central. Sarcina invenţiei 
constă în prepararea unor noi stimulatori cu 
un mecanism nou de acţiune. Fenilalchilami- 
nele cu formula generală I:

K*
\ Q l ) -  cHg -  ch -  /1 h

în  care Rt reprezintă C2-C8-alchilul cu o 
catenă dreaptă sau ramificată, C 7 - C10 
fenilalchilul, C3 -Cg fenil sau cicloalchiîul;

R2 reprezintă grupa -CH
X R ,

în care R3 reprezintă H sau C1-C7-alchilul, 
care poate fi substituit cu halogen, cu OH, 
cu C1-C4-alcoxigrupa sau cu fenil - alchil,
R4 reprezintă H sau îm preună cu gru"

pa-CH
x r 4

înseam nă inelul C3-C8-cicloalchilic, cu 
condiţia că grupele R1 şi R2 împreună conţin 
cel puţin 5 atomi de carbon, şi când R1 
reprezintă etilul, R2 nu poate fi izobutil; sau 
a sărurilor lor farmacologic acceptabile se 
obţin prin tratarea aminei cu formula II

în care R1 are valorile sus-menţionate, cu un 
compus cu formula III

o = c
R3

în care R3 şi R4 au valorile sus-menţionate, 
în prezenţa unui dezoxidant, ca amalgamul 
de aluminiu, H gazos şi un catalizator metalic 
de hidrogenare, borhidrura unui metal alca
lin. Produsul cu destinaţie specială se separă 
sub formă de bază liberă sau sare farmaco
logic acceptabilă.
Revendicări: 1
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(11) 116 Bl
(51) C 07 C 229/40
(21) 94-0094
(22) 27.04.1994
(31) 902274
(32) 29.08.1986
(33) US
(30)* Nr. 4203226/04, 28.08.1987, SU
(10)* Brevet, nr. 1736334, 23.05.1992, nr. 19, SU
(71) (73) AMERICAN CYANAMID COMPANY, US
(72) Donald Roy Maulding, US
(54) Procedeu de obţinere a fumaratului de 

alchilanilină
(57) Invenţia se referă Ia substituenţii andinei, în 

particular la obţinerea C -C,- fumarat de 
alchilanilină-subproductul pentru sinteza 
erbicidelor heterociclice. Scopul ei constă în 
simplificarea procesului. El se efectuează 
prin reacţia C1-C4 a alchil diclorsulcinatului 
la început cu un surplus triplu de amin cu 
formulele RjR^NH, în care Rt şi R2 reprezintă 
H, C,-C -alchil, dintre care numai unul din 
Rt şi R2 reprezentând H sau NRj-R, fiind he- 
terociclu cu 5 sau 6 membru cu 1, 2 hete- 
roatomi, Ia fierbere timp de 8 ore, apoi cu 
anilină în dizolvantul organic inert, ce conţine 
acid organic, la 80-85“C timp de 4 ore. în acest 
caz este posibilă întrebuinţarea reactivelor 
accesibile şi obţinerea unor randamente efi
ciente a produsului de destinaţie (până la 
69%).
Revendicări: 1

(11) 117 Bl
(51) C 07 C 237/42, A 01N 37/20
(21) 94-0150
(22) 16.06.1994
(31) 8902323.8
(32) 02.02.1989
(33) GB
(30)* Nr. 4743176/ 04 (019157), 01, 02, 1990, SU
(71X73) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, 

GB
(72) Dr.Patrick Jelf Crowley, Rosamund Alisonspen- 

ce, Dr.Alasdair Thomas Glen, GB
(54) A cilam inobenzam ide su b stitu ite  cu 

a ctiv ita te  fu n gicidă  şi procedeu de 
obţinere a lor.

(57) Invenţia se referă la unele acilaminobenzamide 
substituite noi cu activitate fungicidă şi la 
un procedeu de obţinere a lor şi poate fi utili
zată în gospodăria agricolă pentru combate
rea fungilor, în special pentru combaterea 
infecţiilor micotice ale plantelor. 
Acilaminobenzamidele substituite cu formula 
generală:

E A

în care: A şi B independent reprezintă H, 
fluorul, clorul, bromul, C14-alchilul, C^-alcoxi 
- sau halo-(C14) - alchilul cu condiţia, că ambii 
simultan nu sunt H; D şi E independent 
reprezintă H sau fluorul; R1 reprezintă H sau

C14-alchil; R, reprezintă C14-alchilul, C14- 
alcoxi-sau fenilul, sau R1 şi R2 împreună cu 
atomul de azot, cu care sunt cuplaţi, formează 
ciclul morfolinic, piperidinic, pirolidinic sau 
azetidinic, opţional substituit cu Cw- alchil, 
R3 reprezintă H; iar R4 reprezintă triclorme- 
tilul, C2S - alchilul (opţional substituit cu ha- 
logen, C g- alcoxil sau cu grupa R12S (O)n, 
unde R12 este C14-alchil, iar n are valorile 0, 
1 sau 2), ciclopropilul (opţional substituit cu 
halogen sau C14 - alchil), CM- alchenilul, C2 
a-alchinilul, Cw alcoxigrupa, mono- sau di- 
(C ) alchilaminogrupa, sau grupa cu formula 
Ri3 ON=C(CN), unde R13 reprezintăC14-alchil, 
sau R3 şi R4 împreună cu grupa C(0)N cu care 
sunt cuplaţi formează ciclul azetidin -2 - onic. 
Acilaminobenzamidele substituite se obţin 
prin interacţiunea compusului cu formula 
generală:

unde A, B, D, E au valorile menţionate mai | 
sus cu o cloranhidridă cu formula R4 COCL, 
unde R4 are valorile menţionate mai sus cu 
eliminarea ulterioară a produsului cu desti
naţie specială.
Revendicării
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(11) 118 B l 
(51) C 07 D 215/22
(21) 94-0133
(22) 08.04.1994
(31) 1504/87; 3147/87
(32) 08.04.1987, 10.07.1987
(33) HU
(30)* Nr. 461304^04, 07.12.1988, SU 
(10)* Brevet, nr. 1804457, SU 
(86) PCT/HU 88/00018, 08.04.1988
(71) (73) CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZETI

TERMEKEK GYARA RT., HU
(72) Hermecz Istvan, Kereszturi Geza, Vasvari Lelle,

Horvath Agnes, Balogh Maria, Ritli Peter, 
HU

(54) Procedeu de obţinere a anhidridelor mixte 
ale acidului hinolincarbonic şi ale aci
dului boric

(57) Utilizare ca produse intermediare pentru 
sinteza compuşilor cu o activitate antibacte- 
rială. Esenţa invenţiei: un produs cu formula 
generală:

Reagentul 1 este un compus cu formula gen
erală:

în care R3, R4 şi R5 au valorile menţionate. R6 
reprezintă C -C4 alchilul. Reagentul 2: B 
(OCORa)3 în mediul unui solvent. 
Revendicări: 2

în  care: R; şi R2 reprezintă halogenul sau 
grupa aciloxi alifatică cu 2-6 atomi de car
bon; R3 reprezintă clorul sau fluorul; R4 
reprezintă ciclopropilul, etilul sau fenilul, cu 
o eventuală substituţie cu unul sau doi 
halogeni; R. reprezintă hidrogenul sau fluorul

(11) 119 Bl
(51) C 07 D 333/26; A 61 К 31/38
(21) 94-0142
(22) 14.04.1994
(31) A 820/87
(32) 03.04.1987
(33) AT
(30)* Nr. 4355476/23-04, 01.04.1988, SU
(10)* Brevet, nr. 1574176, SU
(71) (73) HAFSLUND NYCOMED PHARMA AC-

TIENGESELLESCHAFT, AT
(72) Dieter Binder, Franz Rovenszky,

Hubert Ferber, AT
(54) Procedeu de obţinere a derivaţilor acidu

lu i 2 -tien ilox iacetic  sau a sărurilor  
utilizate în farmaceutică.

(57) Invenţia se referă la derivaţii acidului 2- 
tieniloxiacetic, în special la obţinerea acizilor 
5-[ 2-(benzensulfonilamino) etil ]- sau 5-[ 2- 
(4- clorbenzensulfonilamino)etil] -2 tieniloxia- 
cetici care pot fi întrebuinţaţi în medicină 
pentru tratarea bolilor trombolice.
Scopul constă în crearea substanţelor noi cu 
activitatea mai sporită din clasa indicată. 
Sinteza se efectuează prin oxidare, de exem
plu, a amidei acidului N- [2- [2 -(5-(2-hidroxi)- 
etoxi)-tienil] -etil] -benzosulfonic cu oxid de 
argint în mediul acva-bazic. Amida se dizolvă 
în soluţia de KOH sau NaOH cu concentraţia

0,5-4n, preferenţial 2n, se oxidează cu 2-16 
echivalenţi de oxid de argint la temperatura 
de 75-85“C timp de 2-3 ore.
Oxidul de argint iniţial se obţine prealabil 
prin dizolvarea AgN03 în apă distilată şi se 
adaugă cantităţi echimolare de NaOH. Pro
dusul cu destinaţie specială se separă în stare 
liberă sau în formă de sare farmaceutic accep
tabilă. Compuşii noi sunt puţin toxici şi de 4 
ori mai activi decât dazoxibenul, începutul 
acţiunii antitrombinice observându-se la 1 
mg/kg, şi atinge nivelul maxim la 5 mg/kg 
contra 20 mg/kg.
Revendicări: 4 
Tabele: 2
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(11) 120 Bl
(51) C 07 D 493/22; C 07 D 493/32; C 07 D 367/00; 

CO 7 D 309/00; A 01N 43/30
(21) 94-0092
(22) 27.04.1994
(31) 8510944
(32) 30.04.1985
(33) GB
(30)* Nr. 4355074/04, 28.01.1988, SU
(71X73) AMERICAN CYANAMID COMPANY, US
(72) John B. Ward, Hazel M. Noble, Nell Porter, 

Richard A.Fletton, David Noble, Derek 
R.Sutherland, Michael V.J.Ramsay, GB

(54) Procedeu de obţinere a com puşilor 
macrociclici

(57) Invenţia se referă la obţinerea compuşilor 
macrociclici cu formula generală 1:

în care R1 reprezintă metil, etil sau izopropil; 
R2 şi R3 reprezintă atomi de hidrogen,
OR4 reprezintă grupa de hidroxi, grupa 
metoxi, grupa alcanoiloxi, cu un fragment Ct- 
C6-alchil fără o substituire neaparată prin 
grupa fenoxi, sau grupa -OCOOR5, în care 
Rj-Cj-Cj-alchil, caracterizat prin aceea că 
compusul cu formula generală II:

L

în care R, şi OR. au valorile indicate mai 
sus, cu excepţia OR4 care reprezintă grupa 
hidroxi, grupa-L-RnOCSO, în care Ru repre
zintă (Cj-Cj-alchilHenil sau fenil, se supune 
restabilirii prin acţiunea hidroalchilului de 
staniu, ca, de exemplu, tri-n-hidrobutil de 
staniu, în prezenţa iniţiatorului de radicali, 
ca, de exemplu, nirtatului de izobutilenă de 
azot, sau sub acţiunea luminii şi compusul 
chimic obţinut cu formula 1, în care OR4-gru
pa metoxi sau grupa alcanoiloxi cu fragmen
tul Cj-Cj-alchil, fără o substituţie neaparată 
prin grupa fenoxi, în caz de necesitate se 
transformă în compus chimic cu formula 1, 
în care 0R4 reprezintă grupa hidroxi care în 
caz de necesitate prin acţiunea acidului halo- 
idanhidrid se transformă în compus cu for
mula 1, în care OR4 este grupa OCOOR5. 
Noii compuşi conform prezentei invenţii 
posedă activitate antibiotică şi /  sau se 
întrebuinţează ca produse intermediare la 
obţinerea altor compuşi activi.
Revendicări: 1

(11) 121 B l
(51) C 07 D 405/04, C 07 D 496/04; A 61 K 31/45
(21) 94-0124
(22) 24.05.1994
(31) A 1573/89
(32) 27.06.1989
(33) AT
(30)* Nr. 4830823/04, 26.06.1990, SU 
(10)* Brevet, nr. 1833386, 24.05.1994, SU
(71) (73)CHEM ISCH-PH ARM A ZEUTISCHE

FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH, AT
(72) Dieter Binder, Franz Rovenszky, Hubert Ferber,

Josef Weinberger, AT
(54) Procedeu de obţinere a derivaţilor tienopi- 

ranului
(57) Utilizare: în medicină, în medicamentele pentru 

activarea membranelor K-canalelor 
m usculaturii netede. Esenţa invenţiei: 
derivaţii tienopiranului cu formula 1:

formula 2, în care X reprezintă CI, Br sau J. 
Reagentul 2: compusul cu formula 3, în care 
n = 3 sau 4. Condiţiile procesului: în mediul 
dizolvantului inert-organic în prezenţa cel pu
ţin a doi echivalenţi de bază dură nenucleofilă 
şi în caz de necesitate racematul obţinut în 
acest mod se împarte în enantiomeri. 
Revendicări : 1

în care n = 3 sau 4. Reagentul 1: compusul cu
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(11) 122 Bl
(51) C 07 D 473 /04, 273 /02
(21) 94-0131
(22) 21.04.1994
(31) 4230/86
(32) 09.10.1986
(33) HU
(30)* Nr. 4356424/04; 4203547/04, 19.09.1988; 

09.10.1987, SU
(10)* Brevet, nr.1635901, SU
(71X73) CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZETI 

TERMEKEK GYARA RT., HU
(72) Dr. Korbonits Dezso, Dr.Minker Emil, Dr.Var- 

gai Zoltan, Dr.Heja Gergely, Dr.Kovacs Ga- 
bor, Dr.Gottsegen Agnes, Dr.Antus Sandor, 
Dr.Virag Sandor, Bolehovsky Andrea, 
Dr.Marton Jeno, Marmarosine Kellner Ka- 
talin , Dr.Debreczeni Lorand, Dr.Tardos 
Laszlo, Dr.Kormoczy Peter, Dr.Gergely Vera, 
Dr.Horvath Gabor, HU

(54) Procedeu de obţinere a derivaţilor oxadia- 
zolilalchilpurinei sau a sărurilor ei acide 
aditive farmacologic acceptabile

(57) Invenţia se referă la substanţele heterociclice, 
în particular la obţinerea derivaţilor oxadia- 
zolilalchilpurinei cu formula generală I

NH -C(0)-C -N -A -C =N -0-C R,=N 2
II

C ţO pN ţC H ^Î-C -N rC H
în care A reprezintă C1-C4-alchilen; Rj 
reprezintă Cj-C6, - alchil, oxialchil-Cj-Cg, 
alchil halogenic-Cj-Cj, alchilcarboxilic-C1-C4, 
ciclohexil, alchilaminic-(CH2)n-NR2R3 când 
n=l-3, R2 şi R3 reprezintă C]-C4-alchil sau

NR2R3 formează ciclul piperidinic sau 
morfolinici sau Rj reprezintă fenil, oxifenil, 
carboxifenil, benzii sau dimetoxibenzil, sau 
sărurile ei cu acizii farmacologic acceptabil 
care posedă o acţiune contra tusei, ceea ce 
poate fi utilizat în medicină. Scopul constă 
în obţinerea substanţelor noi din clasa 
aceasta mai active. Sinteza are loc prin 
reacţia compuşilor cu formulele II şi III

X -A -O N -O -C R ^ N  (ID 
(X>NH-C(0)-N(CHrtKMD-NH-CH-N (iii)

în care X reprezintă halogen, în prezenţa ba
zei în mediu dizolvantului organic. în  afară 
de aceasta, în loc de 3-metilxantină (compu
sul cu formula III) poate fi folosită sarea ei 
de Na sau K-. Separarea substanţei finale se 
efectuează sau sub formă de bază, sau sub 
formă de sare necesară. Substanţele noi 
posedă o acţiune mai puternică contra tusei, 
în comparaţie cu codeina, fiind mai puţin 
toxice.
Revendicări: 1 
Tabele: 1

(11) 123 Bl
(51) C 07 D 493 /22; A 01N  43 /90
(21) 94-0129
(22) 31.05.1994
(31) 8613790
(32) 06.06.1986
(33) GB
(30)* Nr. 4203050/04, 05.06.1987, SU 
(10)* Brevet, nr. 1831483, SU
(71) (73) AMERICAN CYANAMID COMPANY, US
(72) Derek R Sutherland, Oswy Z Pereira, Hazel M

Noble, Michael V-J Ramsay, John B Ward, 
Richard A Fletton, Edward P Tiley, Neil Por
ter, David Noble, GB

(54) Procedeu de obţinere a compuşilor macro- 
lizi

(57) Invenţia se referă la macrolide, în particular 
de obţinerea compuşilor cu formula generală:

R2 reprezintă alchil inferior şi grupa “NOR2” 
este amplasată în configuraţia E;
ORs reprezintă hidroxil care posedă o activi
tate antihelmintică, ceea ce- i face utili în me
dicină. Scopul constă în crearea unor noi pre
parate mai active din clasa indicată.
Sinteza se efectuează prin oximarea cetonei 
respective, în care grupa OR'3 poate fi hidro
xil sau hidroxil protejat de un compus cu for
mula II; R2 reprezintă H sau alchil inferior: 
R20-NH2, c u  separarea ulterioară a produ
sului cu destinaţie specială sau în caz de 
necesitate cu eliminarea grupei de protecţie 
de la hidroxil - OR'3. în alt caz, când R'2 = H 
şi OR3 reprezintă hidroxil protejat, atunci se 
supune eterificării cu o halogenură cu for
mula III:
R2-Y, în care Y reprezintă halogen, cu eli
minarea ulterioară a protecţiei de la hidroxil. 
Preparatele noi reduc până la 98% afectarea 
cu helminţi, manifestând o toxicitate joasă. 
Revendicări: 1 
Tabele: 2

în care Rj reprezintă CH3 C2H5 sau izo-C3H7;
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(11) 124 Bl
(51) C 07 D 513/04; A 61K 31/38, 31/44, 31/54
(21) 94-0143
(22) 14.04.1994
(31) A 2855/87
(32) 29.10.1987
(33) AT
(30)* Nr. 4356752 /23-04, 28.10.1988, SU 
(10)* Brevet, nr. 1591813, SU
(71) (73) CHEMISCH PHARMAZEUTISCHE FOR-

SCHUNGSGESELLSCHAFT m.b.H., AT
(72) Dr.Dieter Binder, Dr.Franz Rovensky, Dr.Hu-

bert Ferber, AT
(54) Procedeu de obţinere a  eterilor enolici a 

am idelor acidului l,l-dioxo-6-clor-4-oxi-
2-m etil-N-(2-piridil)-2H-tieno-[2,3-e] - 
tiazin-3-carbonic

(57) Invenţia se referă la chimia organică, şi anume 
la procedeul de obţinere a eterilor enolici ai 
amidelor, care posedă activitate antiinflama- 
toare, ceea ce presupune posibilitatea apli
cării lor în medicină.
Scopul invenţiei constă în crearea compuşilor 
noi cu activitate sporită din clasa indicată. 
Procedeul de obţinere a eterilor enolici ai ami
delor acidului l,l-dioxo-6-clor-4-oxi-2-metil- 
N-(2-piridil)-2H-tieno- [2,3-e] -tiazină-3- car
bonic cu formula generală:

(11) 125 Bl
(51) C 07 H 3/08
(21) 94-0108
(22) 16.03.1994
(31) 8022320
(32) 08.07.1980
(33) GB
(30)* Nr. 3338232 /23-04, 07.07.1981, SU
(10)* Brevet, nr. 1431680, SU
(71) (73) TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COM-

PANY, GB
(72) Khizar Sultan Mufti, RK, Riaz Ahmed Khan,

GB
(54) Procedeu de obţinere a  4,T,6'-triclor-4,r,6’- 

tridioxigalactozaharozei
(57) Invenţia se referă la substituţii zaharozei, în 

special la obţinerea 4 ,l’,6’-triclor-4,r,6’-tri- 
deoxigalactozaharozei (TGZ) pentru îndulcire 
în cazurile necesare. Pentru majorarea selec
tării şi simplificării procesului, protecţia 
prealabilă a oxigrupelor în poziţia 6-m a zaha
rozei se efectuează cu ajutorul acilării sau 
(CH3C0)20  în piridină la temperatura de ca
meră sau la temperatura scăzută [(-30-(-50) 
”C], sau cu benzilhalogenid în diclormetan în 
prezenţa Na2C03, la temperatura mediului 
ambiant cu obţinerea 6-monoacetatului (sau 
benzoatului) zaharozei. Acilzaharoza obţinută 
se clorurează selectiv în poziţiile 4,1', 6' cu 
un agent clorurant (cu clorura de sulfuril) cu 
deacilarea ulterioară şi separarea produsului 
special TGZ cu randamentul până la 15 % la 
conţinerea de 99 %. In plus, este raţional ca 
înaintea clorurării 6-monoacilatul de zaharo- 
ză să fie separat pe răşina cu schimb de cat.io- 
ni. Deacilarea se efectuează prin tratarea cu 
metilat de sodiu în soluţie apoasă, iar extrac-

include tratarea clortenoxicamului cu carbo- 
natul unui metal alcalin, sarea formată se 
supune acţiunii reciproce cu eter la încălzire 
într-un dizolvant polar, inert în condiţiile 
reacţiei.
Revendicări: 5 
Tabele: 2

ţia cu diclormetan (pentru înlăturarea tetra- 
clorderivaţilor) şi apoi cu etilacetat. 
Revendicări: 2
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(11) 126 Bl
(51) C 07 H 13/04
(21) 94-0109
(22) 23.03.1994
(31) 8622345
(32) 17.09.1986
(33) GB
(30)* Nr.4203407/ 04, 16.09.1987, SU
(10)* Brevet, nr. 1639430, SU
(71) (73) TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COM-

PANY, GB
(72) Philip John Simpson, GB
(54) Procedeu de obţinere a 6-esterilor zaharozei
(57) Invenţia se referă la esterii zaharozelor, în 

special la obţinerea 6-6^6^-eterilor de alchil 
sau benzii a zaharozei care ca semiproduşi 
pot fi întrebuinţaţi în producerea zaharolozei, 
dulceaţa căreia de sute de ori depăşeşte zah- 
aroza.
Scopul constă în majorarea randamentului 
produsului cu destinaţie specială. Pentru 
aceasta zaharoza se acilează cu tri-Cj-C^- 
alchilortoacetat la temperatura de cameră în 
soluţie sau suspensie într-un dizolvant or
ganic inert în prezenţa catalizatorului acid 
cu hidroliza ulterioară a produsului obţinut 
cu surplus de la cantitatea teoretic necesară 
de apă într-un dizolvant organic inert dat 
fiind pH 5-6 şi tratarea ulterioară cu surplus 
de bază aminică terţiară. In acest caz în 
amestecul de eteri obţinut conţinutul 6- 
acetatului zaharozei atinge 85%. 
Revendicări: 1

CHzOCORi H0CH2

HO iim̂ ~ ^ iiiiiii Q imn LX ••CH20H 

HO OH ho' OH

R20v>0\ Cfl20H 

HO^HO ho" oh

(11) 127 Bl
(51) C 12 P 19 /12,19 /18
(21) 94-0114
(22) 23.03.1994
(31) 8316790
(32) 21.06.1983
(33) GB
(30)* Nr. 3757905/13, 20.06.1984, SU 
(10)* Brevet, nr.1630617, SU
(71) (73) TATE & LYLE PUBLIC LIMITED COM-

PANY, GB
(72) Elner Brean Rathbonk, Andrew John Hack-

ing, Peter Samuel Cheetham, GB 
(54) Procedeu de obţinere a fructozildizahari- 

delor
(57) Invenţia se referă la sinteza microbiologică a 

substanţelor, la procedeul de obţinere a fruc- 
tozildizaharidelor utile în calitate de substan
ţe zaharoase în industria alimentară cunoscu
te în special ca TGF.
Fructozildizaharidele obţinute reprezintă un 
produs intermediar pentru întrebuinţare în 
procesul obţinerii sucralozei (anterior cunos
cute ca TGS).
Scopul invenţiei constă în majorarea calităţii 
produsului cu destinaţie specială. Procedeul 
prevede efectuarea reacţiei aldozei cu zaha- 
roză sau rafinoză în prezenţa fructoziltrans- 
ferazei produse de Bacillus subtilis NCIB nr. 
11871, 11872 sau 11873, care posedă Km

pentru zaharoză cel puţin 0,1 M în absenţa 
acceptorului aldozei, care nu formează 
cantităţi considerabile de levan sedimentat 
de alcool din donorul fructozei în absenţa 
acceptorului aldozei stabile la acţiunea 
compuşilor tensio-activi, care posedă o 
activitate optimă la temperatura de 30°C şi 
care activează timp de cel puţin 20 de minute 
Ia temperatura de 45°C.
Fermentul propus nu manifestă activitate in- 
vertazică, ceea ce influenţează favorabil asup
ra caracteristicilor calitative ale produsului 
cu destinaţie specială, şi deasemenea el nu 
accelerează reacţia de disproporţionare, adică 
nu preface oligozaharidele cu masă molecu
lară mică în levan cu masă moleculară mare. 
Revendicări: 2 
Tabele: 1
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II. Modele de utilitate

Cereri de înregistrare
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C O D U R I L E  N O R M A L IZ A T E  O M P I P E N T R U  I D E N T I F I C A R E A  
T I P U R I L O R  D E  D O C U M E N T E  D E  Î N R E G IS T R A R E  A  M O D E L U L U I  D E  

U T IL IT A T E , C O N F O R M  N O R M E I S T .1 6

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

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

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

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

Z2- al treilea nivel de publicare: descrierea modelului 
de utilitate înregistrat (se aplică pentru publi
carea care urmează documentul cu codul Y1,Y2).

Wl- al doilea nivel de publicare: hotărîrea de înre
gistrare a modelului de utilitate pe răspunderea

solicitantului, fără examinarea în fond (se aplică 
pentru publicare dacă documentul cu codul U n- 
a fost publicat).

W2 - al doilea nivel de publicare: hotărârea de înre
gistrare a modelului de utilitate pe răspunde
rea solicitantului, fără examinarea în fond (se 
aplică pentru publicarea care urmează docu
mentul cu codul U).

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

12 - al treilea nivel de publicare: descrierea modelului 
de utilitate înregistrat pe răspunderea solicitan
tului, fără examinarea în fond (se aplică pentru 
publicarea care urmează documentul cu codul 
Wl, W2).

C O D U R I L E  I N I D  P E N T R U  I D E N T I F I C A R E A  D A T E L O R  B I B L I O G R A F I C E  
R E F E R I T O A R E  L A  M O D E L E  D E  U T IL IT A T E

(11) Numărul modelului
(21) Numărul (ele) atribuit(e) cereriiQor)
(22) Data(ele) depozitului
(31) Numărul(ele) depozitului prioritar
(32) Data(ele) depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului cererii prioritare 
(51) Clasificarea internaţională
(57) Rezumatul

(54) Titlul modelului de utilitate
(71) Numele solicitantului(lor)
(72) Numele creatorului(lor)
(73) Numele sau denumirea titularului
(74) Numele mandatarului autorizat
(75) Numele creatorului(lor) care este (sunt) şi soli

citantei)
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(21) 0007 U
(51) C 23 D 11/00
(22) 14.09.1994
(71) S.A. "ELCAS”, MD
(72) Ioffe Valeriu, Parşin Nicolae, Nudmanov 

Valeriu, Boltâşev Alexei, Durov Sveatoslav, 
Agapov Iurie, Egoşin Valeriu, Baban Sergiu, 
Berdnic Vitalie, Gandziuc Igor.

(54) Linie de emailare a articolelor metalice
(57) Utilizarea: depunerea emailului de sticlă de 

grunduire şi de acoperire pe rezervoarele ma
şinilor de spălat, cuptoarele reşourilor cu gaze 
şi ale celor electrice, coşurile centrifugelor şi 
a altor articole cu configuraţii complexe. 
Scopul: economisirea energiei electrice, 
micşorarea consumului de email, ridicarea 
fiabilităţii de funcţionare şi îmbunătăţirea 
comodităţii de deservire.
E senţa modelului de u tilitate: linia de 
emailare are un dispozitiv pentru emailare 
dotat cu o cadă de cufundare şi un aparat de 
acţionare de ridicare-coborâre a căruciorului 
cu organ de funcţionare, pentru fixarea 
articolelor şi un manipulator-transbordor cu

două perechi de dispozitive de prindere. în 
afară de aceasta linia este dotată cu un 
agregat termic ce include un uscător 4, un 
cuptor pentru ardere 5 şi o cameră de răcire 
6 amplasate în ordine succesivă şi executate 
în formă de secţii aparte şi asamblate într- 
un bloc unitar. Sistemul de transportare 3 
pentru predarea articolelor prin agregatul 
termic este executat în formă de lanţ de 
acţionare orizontal fără sfârşit, amplasat sub 
vatra cuptorului, pe care sunt instalate căru
cioarele cu pas reglementat cu console fix
ate de ele pentru instalarea articolelor, 
în apropierea agregatului termic sunt 
amplasate ventilatoarele 7 de înaltă presiu
ne, unite prin conducte de aerisire cu uscă- 
torul 4 şi camera de răcire 6.
Efectul pozitiv: lichidarea muncii manuale, 
condiţiilor dăunătoare de muncă, ridicarea 
calităţii de em ailare a articolelor cu 
configuraţii complexe, economisirea 
considerabilă a energiei electrice şi micşo
rarea consumului de email.
Revendicări: 2.
Figuri: 4.
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Cereri de înregistrare
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C O D U R I L E  I N I D  P E N T R U  ID E N T IF IC A R E A  D A T E L O R  B I B L I O G R A F I C E  
R E F E R I T O A R E  L A  M Ă R C I S A U  D E N U M I R I  D E  O R I G I N E

(11) Numărul mărcii 
(15) Data de înregistrare
(17) Termenul de înregistrare
(18) Data expirării termenului de valabilitate
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(31) Numărul atribuit depozitului prioritar
(32) Data depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului prioritar
(51) Indicaţia claselor conform Clasificării 

Internaţionale a Produselor şi Serviciilor 
pentru înregistrarea mărcii

(53) Clasificarea elementelor figurative
(54) Keproducerea mărcilor
(55) Indicaţia că marca este o marcă colectivă
(56) Indicaţia că marca este o marcă tridimen

sională

(57) Lista produselor şi/sau serviciilor
(58) Disclamări
(59) Indicarea culorilor revendicate
(64) Numărul şi data de înregistrare anterioară
(73) Numele sau denumirea şi adresa titularului 

mărcii

(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (nr. 
documentului, indicarea verbală a documen
tului, codul ţării)

(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor în
registrate la oficiul de brevete al fostei 
U.RS.S. (nr. documentului, data depozitu
lui, codul ţării)
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(21) 000074
(22) 10.05.1993
(73) CONCERNUL REPUBLICAN de STAT al 

INDUSTRIEI MATERIALELOR de CON
STRUCŢIE “INMACOM” al REPUBLICII 
MOLDOVA, MD
Str.Cosmonauţilor, 9,277005, Chişinău, Moldova

(54)

(51X57)
19- construcţie şi materiale de construcţie nemetalice.

(21) 000113
(22) 14.07.1993
(73) KNOLL A.G., KNOLLSTRASSE, DE 

W-6700, LUDWIGSHAFEN, GERMANIA
(54)

HEPTRAL
(61X67)
5 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice; pro

duse dietetice pentru copii şi bolnavi; plasturi 
materiale pentru pansamente; materiale pentru 
plombe şi mulaje dentare; dezinfectante; sub
stanţe erbicide şi contra dăunătorilor.

(21) 000114
(22) 14.07.1993
(73) KNOLL A.G., KNOLLSTRASSE, DE 

W-6700, LUDWIGSHAFEN, GERMANIA
(54)

rEIÎTPAJI
(51)(57)
5 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice; 

produse dietetice pentru copii şi bolnavi; plasturi 
materiale pentru pansamente; materiale pentru 
plombe şi mulaje dentare; dezinfectante; sub
stanţe erbicide şi contra dăunătorilor.

(21) 000137
(22) 28.07.1993
(73) THE AMERICAN TOBACCO COMPANY, US 

281 TRESSER BOULEVARD P.O. BOX 10380, 
STAMFORD, CONNECTICUT, STATELE 
UNITE ALE AMERICI1

(54)

34 - tutun brut sau prelucrat, ţigări subţiri de foi, 
ţigări de foi.

(58) Toate cuvintele nu sunt obiecte independente ale 
protecţiei juridice.

(21) 000138
(22) 28.07.1993
(73) IMPERIAL TOBACCO LIMITED - LIMITEE, 

TRADING as GENERAL CIGAR COMPANY, 
LA COMPAGNIE GENERAL CIGAR, CA 
3810 st.ANTOINE STREET MONTREAL, QUE
BEC, H4C, IB5, CANADA

(54)

OLD PORT
(51X57)
34 - ţigări de foi, ţigări subţiri de foi, tutun pentru 

pipă, tutun pentru fumat, tutun pentru răsucire 
manuală, tutun tocat, brichete şi chibrituri.

(21) 000143
(22) 29.07.1993
(73) THE AMERICAN TOBACCO COMPANY, US 

281 TRESSER BOULEVARD P.O. BOX 10380 
STAMFORD, CONNECTICUT, State!e Unite ale 
Americii

(54)

Montclair

(51X57)
34 - tutun, ţigări subţiri de foi, articole pentru fumă

tori.

(21) 000144
(22) 29.07.1993
(73) THE AMERICAN TOBACCO COMPANY, US 

281 TRESSER BOULEVARD P.O. BOX 10380, 
STAMFORD, CONNECTICUT, Statele Unite ale 
Americii 

(54)

Pinnacle

(51X57) 29
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(51)(57)
34 - tutun, ţigări subţiri de foi, articole pentru fumă

tori.

(21) 000145
(22) 29.07.1993
(73) THE AMERICAN TOBACCO COMPANY, US 

281 TRESSER BOULEVARD P.O. BOX 10380 
STAMFORD, CONNECTICUT, Statele Unite ale 
Americii

(54)

PINNACLE
(51X57)
34 - tutun brut sau prelucrat, ţigări subţiri de foi, 

ţigări de foi.

(21) 000151
(22) 02.08.1993
(73) PLAYBOY ENTERPRISES, Inc., US

680 NORTH LAKE SHORE DR1VE, CHICAGO, 
ILLINOIS 60611, Statele Unite ale Americii

(54)

PL âfM âT E ®
(51)(57)
10 - prezervative
(58) Litera "R" nu este obiect independent al protecţiei 

juridice.

(21) 000153
(22) 02.08.1993
(73) PLAYBOY ENTERPRISES, Inc., US

680 NORTH LAKE SHORE DRIVE, CHICAGO, 
ILLINOIS 60611, Statele Unite ale Americii

(54)

PLAYBOY®
(51X57)
10 - prezervative
(58) Litera ''R" nu este obiect independent al protecţiei 

juridice.

(21) 000340
(22) 13.09.1993
(73) UNITED STATES TOBACCO COMPANY,

A CORPORATION OF THE STATE OF DELA
WARE, US
100 WEST PUTHAM AVENUE, GREENWICH, 
STATE OF CONNECTICUT 06830, Statele 
Unite ale Americii

(54)

YUKON

(51X57)
34 - tutun şi articole pentru fumat.

(21) 000364
(22) 09.11.1993
(73) UNITED DISTILLERS p.l.c., TRADING as 

CHARLES TANQUERAY Co., GB 
DISTILLERS HOUSE, 33 ELLERSLY ROAD, 
EDINBURGH EH12 6 JW, SCOTLAND, Scotia

(54)

(51X57)
33 - băuturi alcoolice.

(21) 000401
(22) 13.02.1993
(73) STAR TELEVISION PRODUCTIONS LIMI

TED, GB
CRAIGMUIR CHAMBERS, P.O, BOX 71 ROAD 
TOWN,TORTOLA, BRITISH VIRGIN IS
LANDS, Marea Britanie

(54)

STAR TV
(51X57)
16 - hârtie, carton, şi articole din ele; imprimate, ziare 

şi periodice, cărţi şi reviste, care .se referă la 
televiziune, distracţii, întrebuinţarea televiziunii 
prin satelit şi computere ; papetărie; fotografii, 
fişiere, reitere, fişe de înregistrare, ilustrate de 
calc (decalcomania), cartele şi altă aparatură, 
care se întrebuinţează pentru transferul elec
tronic al mijloacelor băneşti sau transmiterea 
informaţiei; hârtie pentru computere; certificate 
pentru acordarea reducerii pentru marfă; 
blanchete tipărite, materiale pentru legătorie, 
stilouri, etichete cu inscripţie, cartele, materiale 
didactice redate prin computere, programe 
televizate, benzi pentru programe redate prin 
computere; programe de computer tipărite; 
materiale didactice şi materiale, intuitive (cu 
excepţia aparaturii);maşini de scris şi rechizite 
de birou (cu excepţia mobilierului);

38 - servicii de transmisie radiotelevizată, răspân
direa teleprogramelor; dirijarea teletranslatoa- 
relor “pământ-satelit" pentru transm iterea
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semnalelor satelitului; retransmisia teleprogra- 
melor cu ajutorul satelitului; dirijarea antenelor 
de recepţie “satelit-păm ânt”; transformarea 
frecvenţei semnalelor de microunde, retransmise 
prin satelit; răspândirea teleprogramei 
retransm ise prin antenele de recepţie ale 
sateliţilor prin cablu sau comunicaţie prin 
microunde de receptoarele televizate ale 
consumatorilor, dirijarea reţelilor televiziunii 
prin cablu, asigurarea şi dirijarea sistemelor de 
comunicare prin radio, telefon, telegraf, satelit 
şi comunicarea prin reţeaua de cablu. Servicii 
pentru translarea textelor video sau textelor 
televizate; servicii de transmisie electronică şi 
transm isie în  domeniul comunicărilor la 
distanţă, servicii pentru transmiterea datelor şi 
inform aţiei prin mijloacele electronice, 
computere, cablu, radio, aparatele de radio a 
semnalelor de apel, telex, telescrisoare, poşta 
electronică, fax, televiziune, mijloace cu 
microunde, semnale Laser, comunicare prin 
satelit şi prin alte mijloace de comunicare; 
înzestrarea cu mijloace de comunicare pentru 
schimbul de date pe cale electronică, servicii con
sultative în domeniul emisiei datelor, servicii de 
transm isie, înzestrarea şi reproducerea 
informaţiei pentru scopuri de afaceri sau casnice, 
din banca datelor computerizate; predarea în 
arendă a aparaturii de comunicare; servicii în 
domeniul utilizării mijloacelor de comunicaţie în 
regimul timpului divizat.

(58) Literele’TV” nu sunt obiecte de protecţie juridică 
independente.

(21) 000407
(22) 23.12.1993
(73) SOCIETATEA pe ACŢIUNI de TIP ÎNCHIS, 

MD
FIRMA COMERCIALĂ de PRODUCŢIE 
“A.B.C.”, MD
Str.Sfatul Ţării, 12, 277012, Chişinău, Moldova

(54)

(51X57)
35 - operaţii de export-import, operaţii comerciale, 

marketing.

(21) 000740
(22) 02.02.1994
(73) KRKA, TOVARNA ZDRAVEL P.O., SI

CESTA HEROJEV 45, 68000 NOVO MESTO, 
Slovenia

(54)
LINAMON

(51X57)
5 - preparate farmaceutice şi dietetice cu vitamine; 
32 - băuturi nealcoolice cu vitamine.

(21) 000851
(22) 14.03.1994
(73) CENTRUL p en tru  PROIECTARE, INGI

NERIE şi TEHNOLOGIE ELECTRONICĂ 
“PRINŢ”, MD
B-dul Ştefan cel Mare, 202, 277050, Chişinău, 
Moldova

(54)

(51)(57)
35 - marketing, expertiza acţiunilor de afacere, ges

tiune în vederea elaborării proiectelor, planu
rilor, devizelor;

42 - lucrări de proiectare şi construcţie, aplicarea 
noilor elaborări.

(21) 001158
(22) 12.04.1994
(73) NEW ZEALAND DAIRY BOARD, NZ

PASTORAL HOUSE, 25 THE TERRACE, 
WELLINGTON, Noua Zeelanda

(54)

(51X57)
29 - lapte şi produse lactate inclusiv unt, brânzeturi, 

praf de lapte; uleiuri şi grăsimi comestibile; mar- 
garină, amestec de grăsimi pentru sandvişuri; 
albumine alimentare şi produse albuminoase; 
produse, folosite ca suplimente alimentare.

(21) 001162
(22) 12.04.1994
(73) INTERNATIONAL CONTROL AUTOMA

TION FINANCE S.A., LU
VILLE de LUXEMBURG, 16 RUE des BAINS, 
LUXEMBURG

(54)
Б Е Й Л И

(51X57)
9 - instrumente, aparate şi sisteme de măsurat, de 

control, de dirijare şi reglare, inclusiv şi dispo
zitive pentru înregistrarea datelor, MEC ana
logice şi numerice, aparate de înregistrat, indi
catoare, integratoare, reglatoare şi instalaţii de 
comandă pentru procesele de ardere, scurgere a
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lichidului şi gazului şi pentru lucrări cu ca
racteristicile comportării lichidului şi gazului, 
ca şi consumul, nivelul, temperatura şi presi
unea; instrumente de înregistrare la distanţă, 
indicaţie, integrare, dirijare şi telemetrie; duze 
reglabile şi alte dispozitive, care se referă la 
astfel de instrumente: gazoanalizatoare, instru
mente şi panouri de comandă, taimere, cântare, 
comutatoare de selectare şi releuri de presiune, 
supape dirijate prin presiune, temperatură, nivel 
sau flux de lichid sau de gaz; dispozitive pentru 
înregistrarea diagramelor, graficelor şi tabelelor, 
care caracterizează lucrul acestor instrumente 
şi aparate; aparatură de dirijare a proceselor de 
către operator, inclusiv dispozitive de comandă 
numerice, module pentru configuraţie şi reglare, 
console operatorice; dispozitive de dirijare a 
proceselor, între care şi module de comandă; 
module logice de comandă, module numerice 
subordonate, module analogice subordonate, 
module analogice coordonatoare, module 
analogice de ieşire, module de interfaţă de 
comandă; dispozitive terminale pentru interfaţă 
cu MEC şi cabluri pentru cuplarea intrării-ieşirii; 
module de forţă pentru transmiterea modulată 
şi succesivă a datelor; dispozitive autonome de 
comandă, interfeţe de comunicaţie emiţătoare 
sau monitoare “intelectuale”; utilaje pentru 
analiza lichidelor; controlarea pH-ului, conduc- 
tibilităţii, potenţialului ionic şi oxidant-reabi- 
litant; analizatoare de flacără.

(21) 001163
(22) 12.04.1994
(73) INTERNATIONAL CONTROL AUTOMA

TION FINANCE S.A., LU 
VILLE de LUXEMBOURG,16 RUE des BAINS, 
Luxemburg

(54)
EE H J1H  K O H T P O JIC

(51)(57)
9 - instrumente, aparate şi sisteme de măsurat, de 

control, de dirijare şi reglare, inclusiv şi dis
pozitive pentru înregistrarea datelor, MEC ana
logice şi numerice, aparate de înregistrat, indi
catoare, integratoare, reglatoare şi instalaţii de 
comandă pentru procesele de ardere, scurgere a 
lichidului şi gazului şi pentru lucrări cu carac
teristicile comportării lichidului şi gazului, cum 
ar fi consumul, nivelul, temperatura şi presi
unea; instrumente de înregistrare la distanţă, 
indicaţie, integrare, dirijare şi telemetrie; duze 
reglabile şi alte dispozitive, care se referă la ast
fel de instrumente; gazoanalizatoare, instrumen
te şi panouri de comandă, taimere, cântare, co
mutatoare de selectare şi releuri de presiune, 
supape dirijate prin presiune, temperatură, 
nivel sau flux de lichid sau de gaz; dispozitive 
pentru înregistrarea diagramelor, graficelor şi 
tabelelor, care caracterizează lucrul acestor 
instrumente şi aparate; aparatură de dirijare a 
proceselor de către operator, inclusiv dispozitive 
de comandă numerice, module pentru 
configuraţie şi reglare, console operatorice; 
dispozitive de dirijare a proceselor, între care şi

module de comandă; module logice de comandă, 
module numerice subordonate, module analogice 
subordonate, module analogice coordonatoare, 
module analogice de ieşire, module de interfaţă 
de comandă; dispozitive term inale pentru 
interfaţă cu MEC şi cabluri pentru cuplarea 
in trării-ieşirii; module de forţă pentru 
transmiterea modulată şi succesivă a datelor; 
dispozitive autonome de comandă, interfeţe de 
comunicaţie em iţătoare sau monitoare 
“intelectuale”; utilaje pentru analiza lichidelor; 
controlarea pH-ului, conductibilităţii, 
potenţialului ionic şi oxidant-reabilitant; 
analizatoare de flacără.

(58) Cuvântul “контроле” nu este obiect independent 
al protecţiei juridice.

(21) 001315
(22) 01.04.1994
(73) BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPA

NY LIMITED, GB
ENGLAND, MILLBANK, KNOWLE GREEN, 
STAINES, MIDDLESEX TW18, 1DY, Marea 
Britanie

(54)

(51X57)
34 - ţigări, tutun, produse de tutun, rechizite de 

fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 001318
(22) 01.04.1994
(73) BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPA

NY LIMITED, GB
ENGLAND MILLBANK, KNOWLE GREEN, 
STAINES, MIDDLESEX TW18, 1DY, Marea 
Britanie

(54)

Старый дукач
(51X57)
34 - ţigări, tutun, produse de tutun, rechizite de fu

mat, brichete şi chibrituri.

(21) 001319
(22) 01.04.1994
(73) BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPA

NY LIMITED, GB
ENGLAND, MILLBANK, KNOWLE GREEN, 
STAINES, MIDDLESEX TW18, 1DY, Marea 
Britanie

(54)
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Сирин
(51)(57)
34 - ţigări, tutun, produse de tutun, rechizite de fu

mat, brichete şi chibrituri.

(21) 001328
(22) 19.04.1994
(73) COURTAULDS TEXTILES (HOLDINGS) LI

MITED, GB
MANCHESTER ROAD, WALKDEN, WORS-. 
LEY, MANCHESTER M 28, 5 WR, Marea Bri- 
tanie

(54)

U L T R A B R A
(51(57)
25 - toate produsele din clasa 25, inclusiv, îmbră

căminte, lenjerie de corp, lenjerie pentru dame, 
ciorăpărie, sutiene, izmene.
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Mărci înregistrate
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(11) 647 
(15) 03.10.1994 
(18) 26.08.2003
(21) 000253
(22) 26.08.1993
(30)* 46996, 21.02.1967, SU 
(10)* 34405, SU
(73) THE AMERICAN TOBACCO COMPANY, US 

Corporaţia statului Delaware 
281 Tresser Boulevard, P.O.Box 10380, Stamford Con

necticut, Statele Unite ale Americii
(54)

TENNYSON
(51)(57)
34 - tutun brut şi prelucrat, ţigări şi trabucuri.

(51X57)
9 - utilaj de comutaţie, inclusiv utilaj de comutaţie 

telefonic şi telegrafic, utilaj de comutaţie a in
formaţiilor, utilaj telefonic; utilaj pentru tran- 
slarea informaţiei; inclusiv utilaj de acumulare 
şi translare a informaţiilor, utilaj de radio- 
comunicare, utilaj de translare, utilaj faximil; 
utilaj pentru prelucrarea informaţiilor, inclusiv 
computere electronice, utilaj de tipărit, utilaj 
terminal, utilaj de periferie; maşini de aplicare 
electronice, inclusiv distribuitoare de bani în 
numerar, case înregistratoare; maşini de copiat 
electronice; utilaj radar; utilaj de măsurat; 
dispozitive semiconductoare; piese electrice; fire 
electrice şi cabluri; dispozitive extinctoare de 
semnalizare.

(11) 648 
(15) 03.10.1994 
(18) 17.01.2004
(21) 000519
(22) 17.01.1994
(30)* 108750, 04.05.1988, SU 
(10)* 84571, SU
(73) BACARDI & COMPANY LIMITED, GB 
a corporation organized and existing under the laws 

of the Principality of Liechtenstein, authorized 
to do business and doing business in the Com
monwealth of the Bahamas and having a place 
of business at Millar Road, New Providence, 
Commonwealth of the Bahamas, Anglia 
Millar Road, New Providence, Anglia

(54)

(51X57)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia bere).

(11) 650
(15) 03.10.1994
(18) 07.02.2004
(21) 000621
(22) 07.02.1994
(30)* 115069, 30.08.1989, SU
(10)* 88623, SU
(73) KABUSHIKIKAISHA BARUDAN AICHI- 

KEN, J P
20 aza-Tsukagoski, ohaza-jyosuiji Ichinomiya- 
shi, Aichi-ken, Japonia

(54)

(51)(57)
7 - maşini de cusut, industriale, maşini de brodat, 

dispozitive de numărat benzi pentru maşini de 
brodat, strunguri de perforare pentru maşini de 
brodat, maşini de incluziune a paietelor, maşini 
de incluziune a diamantelor artificiale, maşini 
de îndoiat marginea (de tivit) piese pentru ele şi 
fitinguri, incluse în clasa 7.

(11) 649 
(15) 03.10.1994 
(18) 07.02.2004 
(21)000600 
(22) 07.02.1994
(30)* 106120, 06.04.1987, SU 
(10)* 81910, SU
(73) OKI ELECTRIC INDUSTRY Co., Ltd., To

kyo, J P
7-12 Toranomon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, J a 
ponia

OKI
(54)

(11) 651 
(15) 03.10.1994 
(18) 17.02.2004
(21) 000659
(22) 17.02.1994
(30)* 99391, prioritate convenţională 24.01.1984, SU 
(10)* 76300, SU
(73) SANDEN CORPORATION, GUNMA-KEN, J P

Gunma-ken, Japonia
(54)
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(51X57)
7 - compresoare, manşoane electromagnetice, piese 

şi fitinguri pentru articolele indicate mai sus, 
incluse în clasa 7;

11 - aparate de condiţionare a aerului pentru mij
loacele de locomoţie refrigeratoare, instalaţii de 
încălzire, răcire, uscare, ventilarea şi condi
ţionarea aerului, piese şi fitinguri pentru toate 
articolele indicate mai sus, incluse în clasa 11.

(11) 652
(15) 03.10.2004.
(18) 17.03.1994
(21) 001117
(22) 17.03.1994
(30)* 52853, 19.02.1969, SU
(10)* 38767, SU
(73) RANK XEROX LIMITED, MARLOW, GB 

Parkway Marlow, Buckinghamshire, SL 7 1YL, 
Anglia

(54)

XEROX
(51X57)
1 - toate mărfurile, incluse în clasa 1, excluzând 

hidrazina sau lianţi ai hidrazinei, folosite pentru 
prelucrarea apei sau a unor mărfuri hidrazine 
asemănătoare;

3 - preparate pentru curăţare, lustruire, preparate 
pentru spălat şi elemente abrazive;

9 - maşini pentru copiere, proiecţii aparate şi in
strumente, incluse în clasa 9, pentru reprodu
cerea imaginii, maşini pentru înregistrarea ima
ginii prin metode electrostatice, aparate fotogra
fice şi optice, piese şi accesoriile acestor mărfuri;

16 - hârtia şi articole din hârtie, carton şi articole 
din carton, lucrări tipărite, ziare şi presa peri
odică, inventar şcolăresc (excluzând aparatele), 
articole de birou (excluzând mobila), panglică de 
hârtie pentru înregistrarea informaţiei, fişe de 
inventar de cartotecă şi de formulare, caractere 
de litere şi clişee, litografie şi pelicule litografice, 
cărţi, fotografii, mărfuri de cancelarie, substanţe 
cleioase pentru produse poligrafice, materiale 
pentru pictori (excluzând vopseaua şi lacul), 
pensule pentru pictură, panglică de tipărit, 
formulare, complete de hârtie de ceară, pernuţe 
ce se udă, bibliorafturi, tave pentru documente, 
suporturi pentru documente (care nu sânt con
siderate în calitate de mobilă), maşini pentru 
tipărirea adreselor şi a listelor şi piesele acestor 
maşini incluse în clasa 16; lăzi pentru fişe, in
dicatori pentru sistemele de cartotecă,instalaţii 
pentru completarea formelor, maşini pentru 
înregistrarea formelor, panglici pentru maşinile 
de tipărit, numeraţia (de cancelarie) formulare, 
panglici de formulare, suporturi pentru 
formulare şi panglici, dulapuri cu sertare ce se 
scot pentru păstrarea documentelor, destinate 
pentrubirouri şi care nu sunt considerate mobilă, 
cerneală şi creioane, transportoare electrice (de 
cancelarie), considerate mărfuri de cancelarie, 
pentru transmiterea documentelor în aparatul 
de copiere şi întoarcere, aparate litografice,

maşini pentru notarea datelor şi numerelor 
duplicatoare şi discuri pentru ele, maşini pentru 
aşezarea în ordine şi coaserea hârtiei, inclusiv 
tot ce se intrebuinţează în birouri.

(11) 653
(15) 03.10.1994
(18)17.03.2004
(21) 001118
(22) 17.03.1994
(30)* 40794, 22.02.1965, SU
(10)* 30004, SU
(73) RANK XEROX LIMITED, MARLOW, GB 

Parkway Marlow, Buckinghamshire, SL 7 1YL 
Anglia

(54)

RANK XEROX
(51X57)
1 - substanţe chimice;
3 - detergenţi, lichizi, materiale granulate, lichide 

pentru curăţat (spălat), prafuri de curăţat şi 
materiale pentru lucrul acestor maşini şi apa
rate;

7 - maşini de tipărit, maşini pentru indicare, maşini 
pentru inscriere, cilindre;

9 - maşini de reproducere, aparate şi instrumente 
pentru transmitere, primirea şi înscrierea ima
ginii, aparate optice, aparate fotografice, piese 
şi armătură pentru aceste maşini şi aparate, 
reproduceri primite de aceste maşini şi aparate;

16 - hârtie pentru scris, panglică (bandă);
17 - discuri, pelicule, materiale plastice.

(11) 654 
(15) 03.10.1994 
(18) 09.02.2004
(21) 001624
(22) 09.02.1994
(30)*78242, 03.12.1976, SU 
(10)* 61160, SU
(73) Aktiebolaget SKF, Goteborg, SE 

ZS-415 50, Goteborg, Suedia
(54)

(51)(57)
4 - materiale lubrifiante şi grăsimi industriale;
6 - metale uzuale brute şi semifabricate, precum şi

aliajele lor, mai cu seamă fierul şi oţelul, bile de 
oţel şi adaosuri, piese turnate, roţi de angrenare 
şi blocuri, rondele, contrapi utile, bucşe, niple 
de gresare;

7 - rulmenţi axiali cu bile, lagăre cu role, lagăre de
alunecare, lagăre hidrostatice, piese şi utilaje 
pentru ele; compactări pentru lagăre, corpuri ale 
lagărelor, tambure de frânare şi discuri, roţi 
conice zimţate, roţi de angrenare şi blocuri, ar
bori cotiţi, componentele utilajului pentru ma
şini, roţi, rotile, role de îmbinare, extremităţi 
(capete) de bare, bolţuri de pistoane şi bare, inele
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pentru reţinerea resorturilor, lame şi resorturi 
pentru ferestre, instrumente de ajustaj şi anume: 
injectoare hidraulice de ulei, pompe, piuliţe, 
instrum ente hidraulice pentru scoaterea 
obiectelor, instalaţii pentru petrol sub presiune, 
lubrificatoare pentru suspensii de ulei, sisteme 
şi instalaţii lubrifiante, piese ale mărfurilor in
dicate mai sus şi accesorii pentru ele, maşini- 
unelte, componente ale utilajului textil pentru 
maşini, mai ales axe de tors, role conducătoare, 
role motorice, de cuţite, role axiale, role excen
trice, adaosuri axiale, roţi de extindere şi întin
dere, role de camă, leviere pendulare care 
cântăresc, role de sus, rulmenţi şi role de jos, 
aparate lubrifiante pentru axe de tors, 
dispozitive furnizoare de fir, ansambluri de tors 
cu acces deschis;

8 - instrumente pentru prelucrarea metalului, mai
ales sfredele de tot felul, freze de capat, freze de 
discuri, alezoare, instrumente pentru filet, 
dispozitive de fixare a instrumentelor cu bucşe 
sau fără bucşe, cuţite de strung intercalate; 
instrumente manuale mai ales sfredele de tot 
felul, alezoare, instrumente pentru filet, chei 
pentru piuliţe, instrumente pentru scoaterea 
lagărilor,instrumente pentru scoaterea obiec
telor, chei pentru piuliţe prealabile de buloane, 
prese de mână pentru lubrifiere, utilaj pentru 
măsurat şi instrumente mai ales manometre, 
termometre, contoare pentru impulsuri 
percutante, bancuri de probă pentru examinare, 
aparate pentru supravegherea lubrifierii şi 
temperaturii grăsimilor, piese şi utilaje pentru 
mărfurile indicate mai sus;

9 - elaborarea programelor pentru computere;
11 - încălzitoare pentru lagăre;
12 - lagăre pentru mijloace de transport, noduri

pentru lagăre şi bucşe pentru vehicule, tamburi 
de frânare şi discuri, arbori cotiţi, transmisii, 
roţi zimţate, carcase pentru transmisie zimţate, 
camele şi butucii roţii - toate mărfurile indicate 
mai sus pentru vehicule, componentele aerora- 
melor, leviere şi cabluri pentru controlarea 
zborului, lagăre pentru motoare aeriene, lagăre 
de volan, roţi şi rotiţe pentru vehicule;

42 - consultaţii tehnice.

(11) 655
(15) 03.10.1994
(18) 05.04.2004
(21) 001706
(22) 05.04.1994
(30)* 107168, 10.09.1987, SU
(10)* 82903, SU
(73) NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DK 

Novo Aile, DK - 2880 Bagsvaerd, Danemarca
(54)

Norditropin
(51)(57)
5 - substanţe farmaceutice şi veterinare;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 

stomatologice şi veterinare, protezele membre
lor, ochilor şi dentare, articole ortopedice, mate
riale pentru aplicarea suturilor.

(11) 656
(15) 03.10.1994
(18) 05.04.2004
(21) 001707
(22) 05.04.1994
(30)* 107169, 10.09.1987, SU
(10)* 82904, SU
(73) NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DK 

Novo Allé, DK - 2880 Bagsvaerd, Danemarca
(54)

Insuject
(51)(57)
5 - substanţe farmaceutice şi veterinare;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 

stomatologice şi veterinare, protezele membre
lor, ochilor şi dentare, articole ortopedice, ma
teriale pentru aplicarea suturilor.

(11) 657 
(15) 03.10.1994 
(18) 05.04.2004
(21) 001708
(22) 05.04.1994
(30)* 107497,12.11.1987, SU 
(10)* 83314, SU
(73) NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, DK 

Novo Alle, DK - 2880 Bagsvaerd, Danemarca
(54)

Nordiate
(51X57)
5 - substanţe farmaceutice şi veterinare.

(11) 658 
(15) 03.10.1994 
(18) 23.05.2004
(21) 001711
(22) 23.05.1994
(30)* 128961, 27.11.1990, SU
(10)* 97398, SU
(73) JAMO A/S. ROSLEV, DE

Elmevej 8, Glyngore, DK 7870, Roslev, Dane
marca 

(54)

JAMO
(51)(57)
9 - aparate de radio şi difuzoare, destinate pentru 

reproducerea sunetului ster/ofonic, piese şi/_V 
fitinguri pentru articolele indicate mai sus, in
cluse în clasa 9. * 21 22

(11) 659 
(15) 03.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001743
(22) 24.05.1994
(30)* 43137, 13.09.1965, SU 
(10)* 31059, SU
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(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER
KUSEN, DE
D - 51368 Leverkusen, Germania

(54)

MAKROLON
(51)(57)
1 - produse chimice pentru domeniile industriei, 

ştiinţei, fotografiei, agriculturii, horticulturii, 
silviculturii; răşini artificiale şi sintetice, mase 
plastice în stare brută, îngrăşăminte pentru sol, 
compoziţii pentru extinctoare; agenţi de călire 
şi compoziţii chimice pentru sudură; produse 
chimice pentru conservarea alimentelor; 
substanţe tanante; substanţe adezive pentru 
scopuri industriale;

17 - gutapercă, cauciuc (vulcanizat), balata şi imita
ţiile lor, articole din aceste materiale, neprevă
zute în alte clase, semifabricate din mase plastice 
(foiţe, plăci şi beţişoare), materiale pentru călă- 
fătuit şi izolat, furtunuri flexibile nemetalice, 
azbest, mică şi articole din aceste materiale.

(11) 660 
(15) 03.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001744
(22) 24.05.1994
(30)*42774, 31.07.1965, SU 
(10)* 31087, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D - 51368 Leverkusen, Germania 

(54)

(51X57)
1 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, fo

tografiei, agriculturii, horticulturii, silviculturii, 
răşini artificiale şi sintetice, mase plastice în 
stare brută (în formă de pulberi, lichide sau 
mase); îngrăşăminte pentru sol (naturale şi 
artificiale); compoziţii pentru extinctoare; agenţi 
de călire şi substanţe chimice pentru sudură; 
produse chimice pentru conservarea alimentelor; 
substanţe tanante; substanţe adezive pentru 
scopuri industriale;

2- vopsele, lacuri, substanţe, care previn corodarea 
şi degradarea lemnului, substanţe colorante; 
fixativi de coloranţi; răşini naturale, metale în 
formă de foi şi pulberi, pentru artişti plastici şi 
decoratori;

3 - substanţe pentru albit şi spălat; substanţe pentru
curăţat, lustruit, degresat şi şlefuit; săpunuri; 
parfumuri, uleiuri eterice, produse cosmetice, 
loţiuni pentru păr; prafuri şi paste de dinţi;

4 - grăsimi şi uleiuri tehnice, lubrifianţi; lianţi pentru
pulberi; combustibile (inclusiv benzina pentru 
motoare) şi materiale pentru iluminat, lumânări, 
fitiluri, lămpi de noapte;

5 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice,
produse dietetice pentru copii şi bolnavi; plas
turi, materiale pentru pansamente; materiale

pentru plombe şi mulaje dentare; dezinfectante; 
substanţe pentru nimicirea buruienilor şi contra 
dăunătorilor;

17 - gutapercă, cauciuc (vulcanizat), balata şi imi
taţiile lor, articole din aceste materiale, incluse 
în alte clase, semifabricate din mase plastice (foi, 
plăci şi beţişoare), materiale pentru călăfătuit 
şi izolat, azbest, mică şi articole din aceste 
materiale; fununuri flexibile nemetalice;

21 - ustensile şi vase pentru menaj şi bucătărie (cu
excepţia celor din metale preţioase sau placate, 
piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); 
materiale pentru industria periilor, instrumente 
şi materiale pentru întreţinerea curăţeniei, 
beţişoare din fier; sticlărie, porţelan şi faianţă 
necuprinse în celelalte clase;

22 - funii, sfori, piese, corturi, coviltire, saci; mate
rial pentru umplutură (păr de cal, capoc pene, 
alge de mare etc.); materiale fibroase textile 
brute, fire, ţesături;

23 - fire textile;
24 - ţesături, articole textile necuprinse în alte clase;

plapume şi feţe de masă;
25 - voaluri, îmbrăcăminte, cizme, pantofi şi pantofi

de casă;
27 - covoare, rogojine, împletituri, linoleum şi alte 

materiale de acoperit podelele; tapete cu excepţia 
celor textile.

(11) 661 
(15) 03.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001745
(22) 24.05.1994
(30)* 43462, 21.10.1965, SU 
(10)* 31151, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D - 51368, Leverkusen, Germania

(54)

FOLIMAT
(51X57)
5 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice, pro

duse dietetice pentru copii şi bolnavi, materiale 
pentru pansamente, materiale pentru plombe şi 
mulaje dentare, dezinfectante, substanţe erbicide 
şi contra dăunătorilor. * 21 22

(11) 662 
(15) 03.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001746
(22) 24.05.1994
(30)* 42779, 13.09.1965, SU 
(10)* 31235, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D - 51368, Leverkusen, Germania
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(54)

(51)(57)
1 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, fo

tografiei, agriculturii, horticulturii, silviculturii, 
răşini artificiale şi sintetice, mase plastice în 
stare brută (In formă de pulberi, lichide sau 
mase); îngrăşăminte pentru sol (naturale şi ar
tificiale); compoziţii extinctoare; agenţi de călire 
şi substanţe chimice pentru sudură; produse 
chimice pentru conservarea alimentelor; sub
stanţe tanante; substanţe adezive pentru scopuri 
industriale;

2 - vopsele, lacuri, substanţe care previn corodarea
şi degradarea lemnului, substanţe colorante; 
fixativi de coloranţi; răşini naturale, metale în 
formă de foi şi pulberi pentru artişti plastici şi 
decoratori;

3 - substanţe pentru albit şi spălat; substanţe pentru
curăţat, lustruit, degresat şi şlefuit; săpunuri; 
parfumuri, uleiuri eterice, produse cosmetice, 
loţiuni pentru păr; praf şi pastă de dinţi;

4 - grăsimi şi uleiuri tehnice lubrifiante; lianţi pentru
pulberi; combustibile (inclusiv benzină pentru 
motoare) şi materiale pentru iluminat, lumânări, 
fitiluri, lămpi de noapte;

5 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice, pro
duse dietetice pentru copii şi bolnavi, materiale 
pentru pansamente, materiale pentru plombe şi 
mulaje dentare, dezinfectante, substanţe erbicide 
şi contra dăunătorilor;

17 - gutapercă, cauciuc (vulcanizat), balată şi imi
taţiile lor, articole din aceste materiale, incluse 
în alte clase, semifabricate din mase plastice 
(foiţe, plăci şi beţişoare), materiale pentru 
călăfătuit şi izolat, azbest, mică şi articole din 
aceste materiale, furtunuri flexibile nemetalice;

21 - ustensile şi vase pentru menaj şi bucătărie (cu
excepţia celor din metale preţioase sau placate, 
piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); 
materiale pentru industria periilor; instrumente 
şi materiale pentru întreţinerea curăţeniei, 
beţişoare din fier; sticlărie, porţelan şi faianţă, 
necuprinse în celelalte clase;

22 - funii, sfori, plase, corturi, coviltire, saci; mate
rial pentru umplutură ( păr de cal, capoc, pene, 
alge de mare etc.); materiale fibroase texLile 
brute, fire, ţesături;

23 - fire textile;
24 - ţesături, articole textile necuprinse în alte clase;

plapume şi feţe de masă;
25 - voaluri; îmbrăcăminte, cizme, pantofi şi pantofi

de casă;
27 - covoare, rogojine, împletituri, linoleum şi alte 

materiale de acoperit podelele; tapete cu excepţia 
celor textile.

(11) 663 
(15) 03.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001747
(22) 24.05.1994
(30)* 45102, 23.07.1966, SU 
(10)* 32871, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D - 51368, Leverkusen, Germania

(54)

BAYGON
(51X57)
5 - substanţe de combatere a buruienilor şi dău

nătorilor agricoli.

(11) 664 
(15) 03.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001748
(22) 24.05.1994
(30)* 49436, 21.12.1967, SU 
(10)* 36234, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D - 51368, Leverkusen, Germania

(54)

LASONIL
(51X57)
5 - preparate farmaceutice şi produse veterinare 

medicale.

(11) 665 
(15) 03.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001749
(22) 24.05.1994
(30)* 49502, 28.12.1967, SU 
(10)* 36410, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D - 51368, Leverkusen, Germania

(54)

BAYPREN
(51X57)
17 - cauciuc, imitaţii de cauciuc şi articole din ele 

pentru scopuri tehnice.

(11) 666 
(15) 03.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001750
(22) 24.05.1994 
(30)*74151, 01.12.1975, SU 
(10)* 56082, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER-
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KUSEN, DE
D - 51368, Leverkusen, Germania

(54)

SECUROPEN
(51X57)
5 - medicamente.

(11) 667 
(15) 03.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001751
(22) 24.05.1994 
(30)*75019, 16.02.1976, SU 
(10)* 56749, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D - 51368, Leverkusen, Germania

(54)

BAYPEN
(51X57)
5 - medicamente.

(11) 668 
(15) 03.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001753
(22) 24.05.1994
(30)* 81498, 05.10.1977, SU 
(10)*61197, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D - 51368, Leverkusen, Germania

(54)

BAYTAN
(51X57)
5 - substanţe pentru combaterea buruienilor şi ani

malelor dăunătoare, baiţuri pentru seminţe.

(11) 669 
(15) 03.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001754
(22) 24.05.1994
(30)* 85236, 27.12.1978 , SU 
(10)*64112, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D - 51368, Leverkusen, Germania

(54)

COLFARIT
(51X57)
5 - substanţe medicinale.

(11) 670 
(15) 03.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001755
(22) 24.05.1994
(30)*84747, 01.11.1978 , SU 
(10)*64382, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D - 51368, Leverkusen, Germania

(54)

LEBAYCID
(5l )(57)
5 - substanţe pentru nimicirea buruienilor şi ani

malelor dăunătoare.

(11) 671 
(15) 03.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001756
(22) 24.05.1994
(30)* 84748, 01.11.1978 , SU 
(10)*64387, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D - 51368, Leverkusen, Germania

(54)

VOLATON
(51X57)
5 - substanţe pentru ocrotirea plantelor.

(11) 672 
(15) 03.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001757
(22) 24.05.1994 
(30)*84746, 01.11.1978 , SU 
(10)*64388, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D - 51368, Leverkusen, Germania

(54)

SENCOR
(51X57)
5 - substanţe pentru nimicirea buruienilor şi anima

lelor dăunătoare.

(11) 673 
(15) 03.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001758
(22) 24.05.1994 
(30)*84745, 01.11.1978 , SU 
(10)*64389, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
40
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D - 51368, Leverkusen, Germania
(54)

OFTANOL
(51X57)
5 - substanţe pentru nimicirea buruienilor şi anima

lelor dăunătoare.

(11) 674 
(15) 03.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001759
(22) 24.05.1994 
(30)*87141, 11.09.1979 , SU 
(10)*66574, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D - 51368, Leverkusen, Germania

(54)

EUPAREN
(51X57)
5 - substanţe pentru nimicirea buruienilor şi anima

lelor dăunătoare, substanţe dezinfectante.

(11) 675 
(15) 03.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001760
(22) 24.05.1994 
(30)*88231, 18.02.1980 , SU 
(10)*67325, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D - 51368, Leverkusen, Germania

(54)

VULKANOX
(51X57)
1 - substanţe de protejare împotriva îmbătrânirii uti

lizat în industria cauciucului.

(11) 676 
(15) 17.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001790
(22) 24.05.1994
(30)* 147363, 04.12.1991, SU 
(10)*108041, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D - 51368, Leverkusen, Germania 

(54)

ASPIRIN
(51X57)
5 - preparate farmaceutice.

(11) 677 
(15) 17.10.1994 
(18) 04.02.2004
(21) 001794
(22) 04.02.1994
(30)* 74418, prioritate convenţională, 24.11.1975, SU 
(10)* 56606, SU
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS Inc., corpora

ţia statului Virginia, US
3601 Commerce Road, Richmond, Virginia 
23234, Statele Unite ale Americii

(54)

(11) 678 
(15) 17.10.1994 
(18) 09.02.2004
(21) 001795
(22) 09.02.1994
(30)* 15629, 22.03.1952, SU 
(10)* 12366, SU
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS Inc., corpora

ţia statului Virginia, US 
3601 Commerce Road, Richmond, Virginia 
23234, Statele Unite ale Americii

(54)

MARLBORO
(51X57)
34 - ţigarete.

(11) 679 
(15) 17.10.1994 
(18) 09.02.2004
(21) 001796
(22) 09.02.1994
(30)* 74210, 03.12.1975, SU 
(10)* 56604, SU
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS Inc., corpo

raţia statului Virginia, US 
3601 Commerce Road, Richmond, Virginia 
23234, Statele Unite ale Americii
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(54)

MERIT
(51X57)
34 - tutun brut şi prelucrat, rechizite pentru fumat, 

chibrituri, portţigarete.

(11) 680
(15) 17.10.1994
(18) 11.02.2004
(21) 001798
(22) 11.02.1994
(30)* 113679, 15.06.1989, SU
(10)*88087, SU
(73) PH ILIP  MORRIS PRODUCTS Inc., corpo

raţia statului Virginia, US 
3601 Commerce Road, Richmond, Virginia 
23234, Statele Unite ale America

(54)

MEGA
(51X57)
34 - tutun prelucrat şi brut, rechizite pentru fumători, 

chibrituri.

(11) 681 
(15) 17.10.1994 
(18) 25.02.2004
(21) 001799
(22) 25.02.1994
(30)* 126148, U.0'9.1990, SU 
(10)* 101077, SU
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS Inc., corpora

ţia statului Virginia, US 
3601 Commerce Road, Richmond, Virginia 
23234, Statele Unite ale Americii

(54)

(59) Culori revendicate: cafeniu, albastru, roşu, gri, 
alb, negru, galben, oranj, bej.

(51X57)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte inclusiv cizme, pan

tofi şi pantofi de casă.
(58) Cuvântul “CLASSICS” nu este obiect de protecţie 

juridică independentă.

(11) 682 
(15) 17.10.1994 
(18) 30.05.2004
(21) 001829
(22) 30.05.1994
(30)* 107954, 15.01.1988, SU 
(10)* 83663, SU
(73) “SETZ”- BRAU GmbH, MOOSBURG, DE 

Neue Industriestrasse 9, 85368 Moosburg, Ger
mania

(54)

Setz
(51X57)
32 - bere nealcoolică şi băuturi nealcoolice.

(11) 683 
(15) 17.10.1994 
(18) 30.05.2004
(21) 001830
(22) 30.05.1994
(30)* 144380, 22.10.1991, SU 
(10)* 107983, SU
(73) “SETZ”- BRAU GmbH, MOOSBURG, DE 

Neue Industriestrasse 9, 85368 Moossburg, Ger
mania

(54)

BLONDE -R0B1A-PALE

SETZ

CERVEZA ■ BIER - BEER
еЗЗОоп!

(51)(57)
32 - bere.
(58) Toate cuvintele, desemnările verbale şi cifrice, 

cu excepţia, cuvintelor “SETZ” nu sunt obiecte 
de protecţie juridică independentă. * 21 22

(11) 696 
(15) 03.10.1994 
(18) 18.11.2003
(21) 000581
(22) 18.11.1993
(30)* 68610, 21.05.1974, SU 
(10)* 51169, SU
(73) PHONE-POULENC NEDERLAND B.V.AMS- 

TELVEN,NL
Bovenkerkerweg 6-8 1185, ZE, Amstelven, Olanda 

(54)
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ETHREL
(51)(57)
1 - produse chimice pentru agricultură, horticultura, 

silvicultură cu scopul reglării creşterii plantelor 
ce conţin substanţe care elimină etilen;

5 - preparate pentru nimicirea buruienilor ce conţin 
substanţe care elimină etilen.

(11) 697 
(15) 26.09.1994 
(18) 18.11.2003
(21) 000592
(22) 18.11.1993
(30)* 39147, 18.06.1964, SU 
(10)*29020, SU
(73) PHONE-POULENC NEDEELAND B.V.AMS- 

TELVEN, NL
Bovenkerkerweg 6-8 1185, ZE, Amstelven, 
Olanda

(54)

SEVIN
(51)(57)
5 - preparate de combatere a insectelor.

(11) 698 
(15) 03.10.1994 
(18) 17.03.2004 
(21) 001186 
(22) 17.03.1994 
(30)* 54865, 23.10.1969, SU 
(10)* 410407, SU 
(73) FMC CORPORATION, US 

Corporaţia statului Delaware 
200 East Randolph Drive, Chicago, Illinois 
60601, Statele Unite ale Americii

(54)

CHIKSAN
(51)(57)
6 - cuplaje (metalice), inclusiv cuplaje rotative şi

elementele lor, cuplaje sferice şi elementele lor; 
cuplaje întrebuinţate pentru cimentarea fân- 
tânelor; braţe metalice rotative şi manşoane de 
reducţie pentru braţe de rotaţie, sisteme de braţe 
din conducte articulate şi elementele lor, supape 
mobile şi elementele lor, noduri de tasare me
talică şi elementele lor;

7 - mecanisme pentru încărcarea şi descărcarea
lichidelor şi elementele lor, inclusiv pârghii, şi 
sisteme de încărcare şi descărcare a lichidelor 
şi elementele lor, macarale de încărcat, inclusiv 
pârghii de încărcat, suporturi de doc, inclusiv 
ţevi matalice şi cupluri rotative, cuplaje rota
tive şi elem entele lor, cuplaje sferice şi 
elem entele lor, cuplaje pentru operaţii de 
cimentare a fântânelor (sondelor) ca elemente 
de mecanisme şi maşini; capete rotative şi 
elementele lor pentru ţevi de perforat, pentru 
mecanisme, folosite la cimentarea fântânelor şi 
pentru mecanisme rotative, betoniere şi

elementele lor; dispozitive pentru cuplarea şi 
recuplarea rapidă a conductelor şi elementelor 
lor, ambreiaje de conducte, care în caz de acci
dent se debreiază manual şi elementele lor.

(11) 699
(15) 26.09.1994
(18) 25.02.2004
(21) 001521
(22) 25.02.1994
(30)* 86611, 27.06.1979, SU
(10)* 67174, SU
(73) SCHWAN-STABILO SCHWANHAUSSER 

GmbH & CO., NÜRNBERG, DE
Maxfeldstrasse 3, 90409 Nürnberg, Germania

(54)

STABILO
(51)(57)
16 - materiale de scris, desenat şi modelat; creioane, 

creioane colorate şi de copiat, miezuri sau ali
mentări, miezuri colorate sau alimentări şi mie
zuri de copiat sau alimentări pentru creioane; 
creioane mecanice, pixuri, stilouri de fetru şi 
stilouri de fibre; tuburi de cerneală pentru pixuri 
şi stilouri de fibre, bucăţele de cretă de desenat 
şi pentru pictori; materiale didactice şi intuitive 
(cu excepţia aparatelor); instrumente şi rechizite 
folosite la proiectarea în concept; în special foiţa 
de metal, inclusiv auto-adezivă, abţibilduri pe 
scrisori; indicatoare, compasuri utilizate la 
proiectarea în concept, peniţe speciale de proiec
tare în concept;

24 - şerveţele antistatice şi pentru dereticare de hârtie 
sau din materiale textile.

(11) 700 
(15) 03.10.1994 
(18) 16.03.2004
(21) 001522
(22) 16.03.1994
(30)* 86613, 27.06.1979, SU 
(10)* 65672, SU
(73) SCHWAN-STABILO SCHWANHAUSSER 

GmbH & CO., NÜRNBERG, DE
Maxfeldstrasse 3, 90409 Nürnberg, Germania

(54)

(51X57)
16 - materiale de scris, desenat şi modelat, creioane, 

creioane colorate şi de copiat, miezuri sau alimen
tări, miezuri colorate sau alimentări şi miezuri 
de copiat sau alimentări pentru creioane; creioane 
mecanice, pixuri, stilouri de fibre şi fetru, tuburi 
de cerneală pentru pixuri şi stilouri de fibre, 
bucăţele de cretă de desenat şi pentru pictori; 
materiale didactice şi intuitive (cu excepţia apa
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ratelor); instrumente şi rechizite, folosite la 
proiectarea în concept; în special foiţa de metal, 
inclusiv auto adezivă, abţibilduri pe scrisori; 
şerveţele antistatice şi pentru dereticare; indi
catoare, compasuri, utilizate la proiectarea în 
concept; peniţe speciale de proiectare în concept.

(11) 701 
(15) 03.10.1994 
(18) 16.03.2004
(21) 001523
(22) 16.03.1994
(30)* 86609, 27.06.1979, SU 
(10)* 65673, SU
(73) SCHWAN-STABILO SCHWANHAUS SER 

GmbH & CO., NÜRNBERG, DE 
Maxfeldstrasse 3, 90409 Nürnberg, Germania

(54)

(51)(57)
16 - materiale de scris, desenat şi modelat, creioane, 

creioane colorate şi de copiat, miezuri sau ali
mentări, miezuri colorate sau alimentări şi 
miezuri de copiat sau alimentări pentru creioane; 
creioane mecanice, pixuri, stilouri de fetru şi 
stilouri de fibre, tuburi de cerneală pentru pixuri 
şi stilouri de fibre, bucăţele de cretă de desenat 
şi pentru pictori; materiale didactice şi intuitive 
(cu excepţia aparatelor); instrumente şi rech izite, 
folosite la proiectarea în concept; în special foiţa 
de metal, inclusiv auto adezivă, abţibilduri pe 
scrisori; şervetele antistatice şi pentru 
dereticare, indicatoare, compasuri, utilizate la 
proiectarea în  concept; peniţe speciale de 
proiectare în concept. * 21 22

«ВАРЕННЫЙ И РАЗЛИТЫМ .
3 ПИВОВАРЕННЫХ ЗАВОДАХ ЧЕСКЕ БУДЕЙОВИЦЕ, 

' ■ НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
. л  ЧЕХОСЛОВАКИЯ. ■ V.;V '

(51X57)
32 - toate felurile de bere
(58) Toate desemnările verbale cu excepţia “BUD

VAR”, nu sunt obiecte de protecţie juridică.

(11) 703 
(15) 03.10.1994 
(18) 15.03.2004
(21) 001530
(22) 15.03.1994
(30)* 135659, 07.05.1991, SU 
(10)* 104334, SU
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS Inc., Corpora

ţia statului Virginia, US 
3601 Commerce Road, Richmond, Virginia 
23234, Statele Unite ale Americii

(54)

N U M B E R  O N E  C L U B

(11) 702 
(15) 03.10.1994 
(18) 24.03.2004
(21) 001527
(22) 24.03.1994
(30)* 22783, 17.11.1959, SU 
(10)* 18585, SU
(73) BUDEJOVICKY BUDVAR n.p.,CESKE BU- 

DEJOVICE, CZ
37001 Ceske Budejovice, Republica Cehă

(54)

(59) Culori revendicate: alb roşu, negru.
(51X57)
9 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geo

dezice, electrice (inclusiv aparate de recepţie), 
fotografice, optice, didactice, maşini pentru în
registrare, transmitere şi reproducere a sune
telor sau imaginii, automate de comercializat, 
mecanisme pentru aparate cu achitare preli
minară, maşini pentru încasat înregistratoare, 
maşini de calculat, aparate de prelucrare a 
informaţiei, aparate extinctoare, discuri (plăci), 
casete audio şi video;

41 - organizare de divertisment;
42 - baruri , restaurante.

(11) 704 
(15) 03.10.1994 
(18) 15.03.2004
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(21) 001531
(22) 15.03.1994
(30)* 135660, 07.05.1991, SU
(10)* 104335, SU
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS Inc., Corpora

ţia statului Virginia, US
3601 Commerce Road, Richmond, Virginia 
23234, Statele. Unite ale Americii

(54)
R M a r l b o r o

■ ■ ■ » » *  • ■ • e i * ®
(59) Culori revendicate: alb roşu, negru.
(51)(57)
9 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geo

dezice, electrice (inclusiv aparate de recepţie), 
fotografice, optice, de cântărit, măsurat, sem
nalizat, de control, de salvare şi didactice, maşini 
pentru înregistrare, transmitere şi reproducere 
a sunetelor şi imaginii, automate de comer
cializat, mecanisme pentru aparate cu achitare 
preliminară, maşini pentru incasat înregis
tratoare, maşini de calculat, aparate de pre
lucrare a informaţiei, aparate extinctoare, dis
curi (plăci), casete audio şi video;

41 - organizare de divertisment;
42 - baruri , restaurante.

(11) 705 
(15) 03.10.1994 
(18) 15.03.2004
(21) 001532
(22) 15.03.1994
(30)* 135346, 26.04.1991, SU 
(10)* 100713, SU
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS Inc., Corpora

ţia statului Virginia, US 
3601 Commerce Road, Richmond, Virginia 
23234, Statele Unite ale Americii

(54)

(59) Culori revendicate: alb roşu, negru.
(51)(57)
9 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo

dezice, electrice (inclusiv aparate de recepţie), 
fotografice, cinematografice, optice de cântărit, 
măsurat, semnalizat, de control, maşini pentru 
reproducerea sunetelor şi imaginii, automate de 
comercializat şi mecanisme pentru aparate cu 
plată preliminară, maşini pentru încasat, maşini 
de calculat, aparate de prelucrare a informaţiei; 
aparate extinctoare, discuri (plăci) , casete au

dio şi video;
41 - organizare de divertisment;
42 - servicii prestate de baruri şi restaurante

(11) 706 
(15) 03.10.1994 
(18) 21.03.2004
(21) 001609
(22) 21.03.1994
(30)* 111348, 02.02.1989, SU 
(10)* 86547, SU
(73) HAIT AI CONFECTTIONERY CO., Ltd., SE- 

OUL, KR
86, 5-Ka, Yangpyung-dong, Youngdeungpo-Ku,
Seoul, Republica Coreea
(54)

H A ITA I
(51)(57)
9 - maşini pentru înregistrare şi reproducere a su

netelor şi imaginilor; radio, telefoane, magne- 
tofoane video cu benzi, televizoare, utilaj de con
trol la distanţă, discuri compacte, benzi sonore 
şi video, magnetofoane şi benzi pentru ele, dis
curi magnetice cu amplificatoare, tranzistoare, 
discuri magnetice, telefoane fără fir, aparatura 
telegrafică, aparate telegrafice automate, apa
rate telegrafice manuale, aparate telefoto, apa
rate telegrafice faximile, emiţătoare, aparate de 
radio, emiţătoare televizate, aparate telegrafice 
simplexe ale staţiilor staţionare, aparate tele
grafice multiplexe ale staţiilor staţionare, utilaj 
de comunicaţie pentru automobile, pentru nave, 
pentru mijloace de locomoţie aeriană, utilaj de 
comunicaţie cu piston pelengatoare, redare, 
maşini şi aparate de control şi măsurare la 
distanţă, maşini şi aparate înregistratoare, 
fonograme electrice, electrofoane pentru plăci, 
maşini şi aparate difuzoare, antene, panouri de 
distribuţie, microfoane, ecolote ultraacustice, 
detectoare ultraacustice, defectoscoape u ltra
acustice, electrofoane de discuri video, conden
satoare electrice, fotocamere, bliţ, utilaj pentru 
bliţuri, camere cinematografice, proiectoare, 
aparate didactice videoacustice, baterii, maşini 
de calcul computere, instalaţii electrice de con
trol la distanţă a operaţiilor industriale, fiare 
plate de călcat, aparate de radio, sisteme de 
casete pentru automobile, aparate de radio 
pentru automobile, sisteme acustice pentru au
tomobile;

30 - articole de cofetărie inclusiv de cofetărie cu 
migdale, articole de cofetărie cu arahide, articole 
de cofetărie pe baza zahărului, fursecuri, articole 
de patiserie, inclusiv pâine, plăcinte cu umplu
tură de carne, pizza, prăjituri şi torte, aluat pen
tru prăjituri şi torte, împodobire pentru prăjituri 
şi torte, caramele, gumă de mestecat, ciocolată, 
băuturi de ciocolată cu lapte, scorţişoară, cacao, 
băuturi de cacao şi lapte, cafea, băuturi de cafea
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şi lapte, fulgi, inclusiv fulgi de porumb, fulgi de 
ovăz popcorn, fursecuri din malţ, produse ali
mentare pe bază de ovăz, budinci, sandvişuri, 
napolitane, suplimente aromatice şi condimente, 
m uştar, piper, macaroane, miere, chetciup, 
m entă pentru scopuri de cofetărie, vanilie, 
şerbet, zahăr-pudră pentru articole de cofetărie, 
îngheţată, substanţe aromatice;

32 - bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice, băuturi şi sucuri de fructe, siropuri 
şi alte compoziţii pentru prepararea băuturilor.

26895, 25.03.1983, YU 
(10)* 489788, SU, IR
(73) KRKA, tovarna Zdravil, p.o Novo Mesto, SI

Cesta Herojev 45, 6800 Novo Mesto, Slovenia
(54)

BEZAMIDIN
(51X57)
5- preparate farmaceutice, medicamente

(11) 707 
(15) 03.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001752
(22) 24.05.1994
(30)‘ 75020, 16.02.1976, SU 
(10)* 56750, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

(11) 710 
(15)17.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001782
(22) 24.05.1994
(30)* 102944, 18.11.1985, SU 
(10)* 79356, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

BAYBLEND GOLUX
(51X57)
1- produse chimice destinate industriei, ştiinţei, răşini 

artificiale, răşini sintetice şi materiale plastice 
în stare brută (în formă de pulberi, lichide sau 
mase);

2 - staniol;
6 - staniol;
17 - semifabricate din mase plastice pentru scopuri 

industriale, plăci şi bare.

(11) 708 
(15) 17.10.1994 
(18) 02.03.2004
(21) 000701
(22) 02.03.1994
(30)* 115210, 29.08.1989, SU 
(10)* 88652, SU
(73) MADAG MASCHINEN-UND APPARATE

BAU DIETICON AG, DIETICON, CH
Lerzenstrasse 8, 8953 Dieticon, Elveţia

(54)

PA$$A¥
(51)(57)
7 - maşini de tricotare manuală, maşini de tricotat. * 21 22

(11) 709 
(15) 17.10.1994 
(18) 05.01.2004
(21) 000706
(22) 05.01.1994
(30)* Z545/82, 27.09.1982, YU

(51)(57)
5 - substanţe pentru nimicirea buruienilor şi anima

lelor dăunătoare.

(11) 711
(15) 17.10.1994
(18) 24.05.2004
(21) 001783
(22) 24.05.1994
(30)* 125123, 09.08.1990, SU
(10)* 95458, SU
(73) RHEEN CHEMIE RHEINAU GmbH, MAUN- 

HEIM, DE
Dusseldorferstrasse 23-27, D-68219, Maunheim, 
Germania

(54)

RHENOCURE
(51)(57)
1 - produse chimice pentru obţinere, prelucrare şi 

modificare a cauciucului natural, cauciucului 
sintetic şi materialelor sintetice, precum şi 
pentru confecţionarea, prelucrarea şi 
modificarea regeneratorilor, şi ţ anume: 
dispersanţilor, em olienţilor agenţilor de 
derapare şi stabilizare, p lastifianţilor, 
ingredienţilor consolidatorilor, (fixatorilor), 
acceleratorilor, vulcanizării, inhibitorilor de 
îmbătrânire, mijloacelor de protecţie foto şi 
ozono, injectatorilor şi factis; substanţelor 
adezive pentru scopuri industriale şi anume 
pentru materiale textile, a pielei, materialelor 
sintetice, cauciucului natural şi sintetic; compo
nenţi pentru prepararea substanţelor adezive 
indicate mai sus şi suplimente pentru substan
ţele adezive.
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(11) 712 
(15)17.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001784
(22) 24.05.1994
(30)* 130238, 29.12.1990, SU 
(10)* 97441, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

ROSKYDAL
(51)(57)
1 - produse chimice pentru scopuri industriale, în

deosebi pentru utilizarea şi prepararea lacurilor, 
umpluturilor şi răşinii sintetice.

(11) 713 
(15)17.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001785
(22) 24.05.1994
(30)* 132890,14.03.1991, SU 
(10)*99764, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

DELIAL
(51)(57)
3 - produse cosmetice, inclusiv preparate de protecţie 

contra soarelui, articole de parfumerie, săpunuri, 
parfumuri, uleiuri eterice.

(11) 714 
(15)17.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001786
(22) 24.05.1994
(30)* 132904, 14.03.1991, SU 
(10)* 99766, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania 

(54)

QUENTY
(51X57)
3 - produse cosmetice.

(11) 715 
(15)17.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001787
(22) 24.05.1994 
(30)*132891, 14.03.1991, SU

(10)* 99834, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

AUTAN
(51X57)
5 - remedii medicamentoase, substanţe dezinfectante, 

substanţe pentru combaterea insectelor.

(11) 716 
(15)17.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001788
(22) 24.05.1994 
(30)*132903, 14.03.1991, SU 
(10)* 104807, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

SATINA
(51X57)
3 - produse cosmetice, articole de parfumerie, uleiuri 

eterice, săpunuri, detergenţi sintetici pentru 
folosire individuala.

(11) 717 
(15) 17.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001789
(22) 24.05.1994 
(30)*147360, 04.12.1991, SU 
(10)* 108039, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

АСПИРИН
(51X57)
5- preparate farmaceutice.

(11) 718 
(15) 17.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001791
(22) 24.05.1994
(30)* 147362, 04.12.1991, SU 
(10)* 108077, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)
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ASPIRIN

(59) Culori revendicate: alb, negru, verde.
(51)(57)
5 - produse farmaceutice.
(58) Desemnarea “R” nu este obiect de proiecţie ju

ridică independentă.

(11) 719 
(15)17.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001792
(22) 24.05.1994
(30)* 147359, 04.12.1991, SU 
(10)* 108078, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

ASPIRIN

(59) Culori revendicate: alb, negru, verde.
(51)(57)
5 - produse farmaceutice.
(58) Desemnarea “R” nu este obiect de protecţie ju

ridică independentă.

(11) 720 
(15) 17.10.1994 
(18) 10.02.2004
(21) 001797
(22) 10.02.1994
(30)* 80625, 30.06.1977, SU 
(10)* 60213, SU
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., Corpora 

ţia statului Virginia, US 
3601 Commerce Road, Richmond, Virginia 
23234, Statele Unite ale Americii

(54)

LINK
(51X57)
34 - tutun şi rechizite pentru fumat , chibrituri.

(18) 30.05.2004
(21) 001824
(22) 30.05.1994
(30)* 97263, 13.05.1983, SU
(10)* 74453, SU
(73) TAMROCK OY, TAMPERE, FI, Pihtisulun- 

katu 9,33310 Tampere, Finlanda
(54)

T A M R O C K
(51X57)
7 - maşini şi strunguri; motoare (cu excepţia motoa

relor destinate pentru mijloacele de transport 
terestru); transmisii, cuplări (cu excepţia celor 
destinate pentru mijloacele de transport teres
tru); unelte agricole, incubatoare;

12 - mijloacele de transport, dispozitive, care se mişcă 
pe apă, pe pământ şi în aer.

(11) 722 
(15) 24.10.1994 
(18) 09.11.2003
(21) 000361
(22) 09.11.1993
(30)* 124941, 05.08.1990, SU 
(10)* 95408, SU
(73) SOCIETE JAS HENNESSY CO, FR

1-rue de la Richonne 16100 Cognac, Franţa
(54)

PRIVI LEGE
(51X57)
33-băuturi alcoolice, inclusiv coniac şi brendi.

(11) 723 
(15) 24.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001761
(22) 24.05.1994
(30)* 88229, 18.02.1980, SU 
(10)* 67327, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

VÜLKADUR
(51X57)
1- produse chimice destinate industriei, ştiinţei, fo

tografiei; compoziţii extinctoare; agenţi de călire 
şi substanţe chimice pentru sudură, substanţe 
adezive;

2 - firnisuri, lacuri, baiţuri. * 21 22

(11) 724 
(15) 24.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001762
(22) 24.05.1994
(30)* 88227, 18.02.1990, SU

(11) 721 
(15) 17.10.1994
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(10)* 67329, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen,Germania

(54)

VULKASIL
(51X57)
l-umpluturi de cauciuc şi mase plastice.

(11) 725 
(15) 24.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001765
(22) 24.05.1994
(30)* 100668, 03.12.1984, SU 
(10)* 77173, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

ADIMOLL
(51)(57)
1 - plastifianţi, în special pentru mase plastice şi lac 

brut; produse chimice pentru scopuri industri
ale; răşini, incluse în clasa 1.

(11) 726
(15) 31.10.1994
(18) 11.08.2003
(21) 000165
(22) 11.08.1993
(30)* 67174, 19.12.1973, SU
(10)*50l6l, SU
(73) THE SINGER COMPANY LIMITED, GB 

12 Finch Road, Douglas, Isle of Man, Anglia
(54)

SINGER
(51) (57)
7 - Electromotoare, instalaţii pentru pornirea elec

tromotoarelor, aparate de transmisie electro
mecanică, maşini electronice de cuplare; maşini 
şi dispozitive similare acestora pentru fixarea 
materialelor imprimate pe coperte; maşini de 
tăiat; maşini de umplut; maşini pentru tăierea 
clinilor şi tocurilor; maşini de şlefuit; maşini de 
aplicat etichete; maşini pentru formarea cutelor; 
maşini de presat; maşini de tras aţa; maşini de 
bobinat; maşini de tric.otatjpiese şi elemente de 
maşini-concret: role de întindere a curelei de 
transmisie, roţi de antrenare, dispozitive de 
suspensie ale arbarilor şi ale transmisiilor; piese, 
dispozitive auxiliare şi adaptoare pentru toate 
dispozitivele menţionate mai sus; curele de 
transmisie de mare capacitate, ţesături eau- 
ciucate pentru curele şi inele de cauciuc; maşini

de cusut; cârlige pentru coaserea curelelor; 
strunguri de mare capacitate; utilaje poligrafice, 
concrefcmaşini de imprimat litere şi maşini cu 
ajutorul cărora se pregăteşte materialul de tipar 
atât pentru tipar ofset, cât şi pentru maşinile 
tipografice de tipărit şi utilaje ce ţin de ele; 
aparate electrice de măsurat, sursele semnalelor 
electromagnetice şi sursele semnalelor stan
darde -concret: generatoare de semnale de 
diferită frecvenţă, generatoare de frecvenţă stan- 
dardă de baleiaj; utilaj pentru poştă- concret: 
maşini pentru prelucrarea expediţiilor poştale, 
maşini pentru încărcarea automată a scrisorilor; 
dispozitive electrice pentru deschidere şi încle- 
iere, maşini pentru controlul automat al inscrip
ţiilor de transmitere, maşini electrice de copiat; 
maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi 
curele de transmisie (cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre), utilaje mari pentru agricul
tură, incubatoare.

9 - Aparate electrice pentru menaj, concret: aspira
toare, aparate de lustruit parchetul şi dispozitive 
pentru curăţarea covoarelor; aparate de radio, 
emiţătoare; dispozitive pentru dirijarea motoa
relor; componente ale schemelor electrice, dispo
zitivelor şi maşinilor, concret: condensatoare, 
conductoare, conectoare, prize de curent, rezis
tenţe, comutatoare, cutii şi corpuri pentru comu
tatoare, cutii pentru cleme, fişe, reostate, sole- 
noide, transformatoare, elemente pentru reţele 
electrice finite, bobine de inducţie, convertoare 
şi surse de alimentare, componente pentru 
scheme, care funcţionează în gama de microunde; 
dispozitive magnetice de prindere, tablouri de 
testare, utilaj pentru calibrare şi aparate de 
înregistrare automată, destinate pentru func
ţionarea cu instalaţiile de măsurat; detectoare 
sensibile pentru determinarea schimbării con
diţiilor fizice- concret: a temperaturii, presiunii, 
umidităţii, vibraţiei şi acceleraţiei; analizatoare 
ale stării reţelelor de comunicaţie şi dispozitive 
de control destinate pentru funcţionarea în aces
te reţele; indicatoare, aparate pentru măsurarea 
frecvenţei şi analizatoare de spectru, amper- 
metre, galvanometre, voltmetre, wattmetre, 
aparate pentru măsurarea câmpului magnetic, 
aparate diferenţiale de măsurat şi logometre, 
potenţionometre, piese de voltaj şi scheme de 
ridicare dublă a voltajului, aparate pentru măsu
rarea semnalelor interferenţe în gama de frec
venţă radio, aparate standarde - etalon de tes
tare, concret: surse de semnale etalon, magneţi 
etalon şi şunturi-etalon; releuri electromecanice 
de timp, dispozitive pentru controlul aranjării 
relative a instrumentului şi piesei prelucrate în 
conformitate cu programa codificată, de exemplu, 
pe fişe perforate; dispozitive electronice pentru 
prelucrarea datelor; termocupluri, piesele aces
tora, mecanisme auxiliare şi adaptoare pentru 
toate dispozitivele şi aparatele menţionate mai 
sus; supape, reglatoare de presiune şi alte 
dispozitive pentru controlul fluxului, aparate 
pentru măsurarea parametrilor mediilor lichide; 
dispozitive pentru citirea automată a datelor de 
pe banda perforată şi separarea datelor, suma- 
toare digitale, acumulatoare de intrare şi de
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ieşire cu dirijare la distanţă şi dispozitive de ti
părit, dispozitive de calcul şi rezolvare, aparate 
de sumare şi emitere , dispozitive automate de 
culegere a datelor, maşini de calcul automate 
de înregistrare, reformatoare de coduri, maşini 
electronice de calcul, dispozitive de sumare, care 
funcţionează pe baza benzii perforate, maşini 
pentru perforare, maşini de cules foto, dispozitive 
magnetice pentru codificarea prealabilă, cântare 
pentru poştă, destinate pentru cântărirea ban
derolelor, maşini electrice sau electro-mecanice 
de calcul, rezolvare, înregistrare şi părţi şi com
ponente pentru ele; aparate electrice de încasat; 
aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geo
dezice, electrice (inclusiv radioreceptoarele), foto
grafice, cinematografice, optice, de cântărit, de 
măsurat, dispozitive pentru semnalizare, de con
trol, de salvare, didactice, aparate automate, 
care se declanşează prin introducerea unei 
monede sau a unui jeton, maşini pentru repro
ducerea sunetelor, maşini pentru încasat înre
gistratoare, maşini de calculat, aparate exclin- 
ctoare.

11 - Instalaţii şi aparate pentru condiţionarea aerului, 
instalaţii şi aparate pentru încălzire; sisteme 
combinate pentru încălzirea şi condiţionarea 
aerului.

16 - Bandă utilizată în dispozitive pentru prelucrarea
sau acumularea datelor, care funcţionează sub 
acţiunea semnalelor dirijate; bandă din hârtie 
sau cartele utilizate în dispozitive, care funcţi
onează sau se declanşează sub acţiunea sem
nalelor dirijate; maşini de scris automate.

17 - Izolatoare.

(11) 727
(15) 31.10.1994
(18) 11.08.2003
(21) 000166
(22) 11.08.1993
(30)* 23348, 26.07.1960, SU
(10)* 19244, SU
(73) THE SINGER COMPANY LIMITED, GB

12 Finch Road, Douglas, Isle of Man, Anglia
(54)

SINGER
(51) (57)
4 - Uleiuri şi grăsimi lubrifiante, produsele petrolului, 

care se întrebuinţează pentru curăţarea părţilor 
metalice ale maşinii.

6 - Recipiente pentru materiale lubrifiante, şi anume
: bidoane pentru turnarea uleiului, tubuşoare 
demontabile, butoaie, bidoane, cârlige pentru 
curele şi părţi metalice pentru scrine şi mobilă , 
şi anume: balamale, suporturi, scoabe şi mânere, 
articole uzuale de fierărie: ştifturi, buloane, 
agrafe, şuruburi, piuliţe, lacăte, chei, cârlige 
pentru fixarea capetelor curelelor transmisie de 
forţă.

7 - Motoare electrice, aparate de transmisie electro
mecanică, reglatoare ale motoarelor electrice; 
maşini de cusut de tip industrial şi de menaj,

maşini pentru cârpit, brodat, fixarea confecţiilor, 
tighel cu ajur, însăilarea butonierelor pentru 
nasturi, închiderea orificiilor rotunde mici şi 
pentru cusături decorative, maşini pentru bo- 
binarea mosoarelor, gofrare, tăierea panglicilor, 
presarea, bobinarea panglicilor, broşarea aţei, 
garnisirea rochiilor, aranjarea pliurilor şi pli
scurilor, aparate umflate cu aer pentru răcirea 
acelor pentru maşini de cusut şi pentru împrăş- 
tierea scamei, dispozitive pentru tragerea ochiu- 
rilor; cleme în formă de “C”, cleme pentru fixarea 
materialului de lucru de masă sau pe masă, 
mecanism pentru susţinerea materialului de 
lucru şi avansarea lui spre maşina de cusut; 
apărătoare pentru degete în formă de scuturi din 
sârmă sau sticlă, care apără degetele lucrătorilor 
de nimerirea lor sub părţile maşinii de perforare 
şi de tăiere; aparate pentru gresarea aţelor, 
pentru distribuirea şi aplicarea lubrifiantului 
asupra aţei; mecanisme pentru cârpirea 
ciorapilor şi dispozitive pentru legare, pe care 
pot fi depănate şnururi, înainte de a coase cu 
ele, dispozitive care se fixează la maşinile de 
cusut, inclusiv aparate pentru brodat, căptuşirea 
marginii, maşini cu o multitudine de orificii 
pentru legare, mecanisme pentru  tiv irea 
nevăzută, pentru cusături în formă de zig-zag, 
pentru tighelire cu ajur; pentru însăilarea 
butonierelor pentru nasturi, pentru legare, 
pentru încreţire, pentru tivire, pentru confec
ţionarea manşetelor gofrate, pentru garnisire cu 
şiret, pentru garnisire nevăzută cu şiret, pentru 
tivirea marginilor, pentru tivirea căptuşelii la 
rochii, plăci pentru strângerea stofei în creţuri, 
mecanisme pentru garnisirea tubulară, pentru 
facerea pliurilor, pentru legare cu şnururi, cleme 
pentru fermoare, cleme pentru cârpit, mecanis
me pentru garnisire cu şiret în partea de jos, 
pentru aplicarea liniei oblice, pentru îndreptarea 
stofei, pentru fixarea pe diagonală, pentru în
conjurarea cu chenar în formă de bucle, pentru 
brodare decorativă şi mecanisme pentru tăierea 
aţei neîntrerupte, mese şi suporturi pentru 
motoarele maşinilor de cusut; curele în forma 
literei "V”, curele rotunde de piele, curele de tran
smisie de forţă.

8 - Şnururi de şmirghel; strunguri pentru perforarea
găurilor pentru curele, aparate, de ascuţit pentru 
ascuţirea tăişurilor cuţitelor, dispozitive pentru 
întinderea curelelor, pentru înlăturarea curelei 
slăbite din transmisia de forţă; foarfece, acţio
nate manual şi puse în mişcare de motorul maşi
nilor pentru perforarea găurilor în ţesătură, 
şurubelniţe, lame pentru dalte, pentru meca
nisme de tăiat acţionate manual şi puse în miş
care de motor, stilete, pensete, care se folosesc 
la cusut şi instrumente pentru descoaserea 
cusăturilor, aparate pentru introducerea aţei în 
ac, maşini pentru marcarea poalelor, foarfece 
pentru manichiură, chei pentru piuliţe.

9 - Emiţătoare electrice, maşini electronice de fixare
pentru lucru cu materiale dielectrice termoplas- 
tice, oscilatoare pentru lămpi cu vid, utilizate la 
folosirea maşinilor electronice de fixare, conden
satoare, fiare de călcat electrice plate şi şnururi 
pentru reglarea lor, fiare de călcat electrice cu 
vapori, comutatoare electrice , lăzi pentru comu
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tatoare, acoperiri pentru comutatoare, lăzi pen
tru bucşe de intrare şi ieşire, transformatoare, 
reostate, aspiratoare electrice şi piese de rezervă 
şi reparaţie pentru articolele sus-numite, apa
rate termoelectrice de control pentru obţinerea 
indicaţiilor despre gradul de încălzire a acelor 
şi altor instrumente similare în timpul func
ţionării lor şi aparate de măsurat, şi anume: rigle 
de măsurat.

10 - Instrumente chirurgicale pentru aplicarea su
turilor, piesele acestora şi dispozitive fixate de 

'e le , şi anume: ace, mosoare, bobinatoare pe 
mosoare.

11 - Ventilatoare electrice, sobe electrice, armătură
pentru iluminarea electrică, patroane pentru 
lămpi electrice, conectoare electice, termofoare 
de cameră şi ventilatoare pentru termofoare]e 
de cameră.

16 - Saci destinaţi prafului pentru aspiratoare; cutii 
şi etu-uri de carton; cretă pentru marcare, cărţi, 
broşuri, foi volante cu caracter iluminist, 
cataloage, circulare, abţibilduri.

18 - Geamantane pentru călătorie.
20 - Gherghefuri pentru cârpit ciorapii şi brodat, du

lapuri, taburete, scaune şi mese, mese de lomber, 
rame mobile pentru lucru, lăzi, huse de lemn 
îndoiate şi din prelată şi lăzi portative pentru 
maşini de cusut, manechine pentru rochii şi 
suporturi pentru manechine.

21 - Untiere pentru gresare şi diferite părţi ale apa
ratelor indicate, maşini de călcat pentru călcarea 
stofei, pentru netezirea cutelor mici şi confec
ţionarea cutelor mari; scânduri de călcat, scân
duri pentru mâneci, pernuţe destinate scân
durilor pentru, mâneci, huse pentru scândurile 
de călcat mânecile şi pentru scândurile de călcat 
şi mecanisme pentru călcarea mănuşilor cu un 
singur deget.

22 - Curele din frânghie, curele din materiale sin
tetice, huse din prelată.

23 - Aţă pentru cusut.
24 - Ţesături de lână, bumbac, mătase şi fibre sin

tetice, toate cu bucata.
26 - Ace pentru maşini de cusut, ace pentru cusutul

manual, nasturi, catarame şi trasuri, pernuţe 
pentru ace.

27 - Materiale termoplastice în formă de dungi şi pan
glici late.

28 - Maşini de cusut de jucărie, păpuşi, rochii pentru
păpuşi, geamantane de jucărie pentru călătorie.

(11) 728 
(15) 31.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001763
(22) 24.05.1994
(30)* 95294, 27.09.1982, SU 
(10)* 72991, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

ROMPUN

(51X57)
5- produse şi preparate veterinaro- medicinale.

‘(11) 729 
(15) 31.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001766
(22) 24.05.1994
(30)* 100779, 19.12.1984, SU 
(10)* 77240, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

SEBACIL
(51X57)
5-substanţe medicamentoase pentru animale, sub

stanţe dezinfectante.

(11) 730 
(15) 31.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001767
(22) 24.05.1994
(30)* 100780, 19.12.1984, SU 
(10)* 77772, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

RINTAL
(51X57)
5 - substanţe medicamentoase pentru animale.

(11) 731 
(15) 31.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001770
(22) 24.05.1994
(30)* 101225, 05.03.1985, SU 
(10)* 78028, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

ASUNTOL
(51X57)
5 - medicamente pentru animale, substanţe dezin

fectante.

(11) 732 
(15) 31.10.1994 
(18) 24.05.2004
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(21) 001771
(22) 24.05.1994
(30)* 102060, 25.06.1985, SU 
(10)* 78216, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

BAYTICOL
(51X57)
5-medicamente pentru animale, ectoparazitocide.

(11) 733 
(15) 31.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001772
(22) 24.05.1994
(30)* 101349, 18.03.1985, SU 
(10)* 78906, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

DISFLAMOLL
(51)(57)
1- produse chimice pentru scopuri industriale; plas

tifiante pentru mase plastice, emolienţi pentru 
cauciucul natural şi sintetic, cauciucul (vulca- 
nizat ) şi pentru lacuri; materiale adezive brute;

2- agenţi lianţi pentru lacuri.

(11) 734 
(15) 31.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001773
(22) 24.05.1994
(30)*103921, 16.04.1986, SU 
(10)* 79815, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)
t

BAYVAROL
(51X57)
5-preparate veterinaro-medicinale.

(11) 735 
(15) 31.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001774
(22) 24.05.1994
(30)* 105067, 27.10.1986, SU 
(10)* 80788, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE

. D-51368 Leverkusen, Germania 
(54)

CIPROBAY
(51X57)
5- medicamente

(11) 736 
(15) 31.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001776
(22) 24.05.1994 
(30)*I15774, 04.10.1989, SU 
(10)* 89588, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, , Germania

(54)

PHHTAJI
(51X57)
5-preparate veterinare

(11) 737 
(15) 31.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001777
(22) 24.05.1994
(30)* 115775, 04.10.1989, SU 
(10)* 89589, SU
(73) BAYER AKTIEN GE S ELLS CHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

EAHO-H-OKC
(51)(57)
5-preparate veterinare

(11) 738 
(15) 31.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001778
(22) 24.05.1994
(30)* 115776, 04,10.1989, SU 
(10)* 89590, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

BAYO-N-OX
(51X57)
5-preparate veterinäre
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(11) 739 
(15) 31.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001780
(22) 24.05.1994
(30)* 117275, 13.12.1989, SU 
(10)* 90411, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

COHEDUR
(51X57)
l-produse chimice pentru industrie, ştiinţă, fotografie; 

preparate pentru îmbunătăţirea adeziunei între 
metal şi cauciuc; substanţe adezive, incluse în 
clasa 1; preparate de apretare şi substanţe ta- 
nante.

(11) 740 
(15) 31.10.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001781
(22) 24.05.1994
(30)* 117277, 13.12.1989, SU 
(10)* 90413, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

VULKANOL

(51)(57)
9 - Anemometre; aparate de m ăsurat presiunea; 

captoare, inclusiv captoare de măsură, difuzoare 
de tensiune; aparate de măsură şi instrumente; 
aparate de măsură de precizie; aparate electrice 
de măsură; dispozitive şi instalaţii de măsură, 
circuite integrale; maşini şi aparate de încercare 
a materialelor; bobine de inductanţă (înfăşurări); 
manometre; divizoare de tensiune; scheme 
imprimate; siguranţe fuzibile; convertoare 
electrice; elemente sensibile ale captoarelor; 
aparate electrice de supraveghere şi control; 
aparate electrice de reglare; materiale pentru 
conductoare electrice (conductoare, cabluri); 
rezistenţe electrice.

35 - Emiterea foilor de reclamă, broşurilor, cercetări 
în domeniul operaţiunilor de afaceri, studierea 
pieţei; informaţie comercială; expedierea poştală 
a materialelor de reclamă; reclamă.

42 - încercarea materialelor; organizarea expoziţiilor 
(punerea la dispoziţie a utilajului); închirierea 
şi arendarea încăperilor.

(51)(57)
1-produse chimice pentru scopuri industriale, pentru 

utilizarea în industria cauciucului.

(11) 741 
(15) 31.10.94 
(18) 31.05.2004
(21) 003133
(22) 31.05.1994
(30)* 151314, 30.01.1992, SU 
(10)* 112249, SU
(73) INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFI

CE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIEI APA
RATELOR ELECTRICE “ELERI”, MD
str.Miron Costin, 5, 277068, Chişinău, Moldova

(54)

(11) 742 
(15) 7.11.1994 
(18) 11.08.2003
(21) 000164
(22) 11.08.1993
(30)* 23349, 26.07.1960, SU 
(10)* 19142, SU
(73) THE SINGER COMPANY N.V., NETHER- 

LAND ANTILLES, NL
Kaya Flamboyan 9, Curacao, Islands Antilles, 
Olanda

(54)

(51) (57)
4 - Uleiuri şi grăsimi lubrifiante, produse de petrol, 

care se întrebuinţează pentru curăţarea părţilor
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metalice ale maşinilor
6 - Recipiente pentru materiale lubrifiante, şi anume:

bidoane pentru turnarea uleiului, tubuşoare 
demontabile, butoaie, bidoane, cârlige pentru 
curele şi părţi metalice pentru scrine şi mobilă , 
şi anume: balamale, suporturi, scoabe, mânere 
şi mărfuri de fierărie uzuale: ştifturi, buloane, 
agrafe, şuruburi, piuliţe, lacăte, chei, cârlige 
pentru fixarea capetelor curelelor de transmisie 
de forţă.

7 - Motoare electrice, aparate de transmisie elec
tromecanică, reglatoare ale motoarelor electrice 
pentru reglarea pornirii, opririi şi vitezei lor; 
maşini de cusut pentru menaj şi industrie, ma
şini pentru cârpit, brodat, cuplarea confecţiilor, 
tighel cu ajur, însăilarea butonierelor pentru 
nasturi, închiderea orificiilor rotunde mici şi 
pentru cusături decorative, maşini pentru bobi- 
narea mosoarelor, gofrare, tăierea panglicilor, 
presarea, bobinarea panglicilor, broşarea aţei, 
garnisirea rochiilor, aranjarea pliurilor şi plisa- 
rea; aparate umflate cu aer pentru răcirea acelor 
pentru maşini de cusut şi pentru împrăştierea 
scamei; aparate pentru strângerea ochiurilor 
executate în formă de pârghii de transmisie, pe 
care aţa şi firele toarse pot fi strânse prin ochi 
pentru brodarea ulterioară; cleme în formă de 
“C”, cleme pentru stofă pentru fixarea mate
rialelor de cusătorie de masă sau pe masă, 
mecanisme pentru menţinerea materialului de 
lucru în poziţia necesară pentru maşina de cusut; 
apărătoare pentru degete în formă de scuturi 
din sârmă sau sticlă, care apără degetele lucră
torului de nimerirea lor în părţile maşinilor, 
care se găsesc în stare de mişcare; aparate pentru 
gresarea aţelor în formă de recipiente de sticlă 
sau metalice adaptate pentru păstrarea materi
alului lubrifiant pentru aţă; mecanisme pentru 
cârpirea ciorapilor în formă de ramă, care tran
smite materialul spre maşina de cusut şi dispo
zitive pentru legare, pe care pot fi depănate şnu
ruri înainte de a coase cu ele; dispozitive care 
se fixează la maşinile de cusut, inclusiv aparate 
pentru brodat, căptuşirea marginii, maşini cu 
multe deschizături pentru legare, mecanisme 
pentru tivirea nevăzută, pentru cusături în 
formă de zig-zag, pentru tighelire cu ajur; pentru 
însăilarea butonierelor destinate nasturilor pen
tru legare, pentru creţuri, pentru tivire, pentru 
confecţionarea manşetelor gofrate, pentru gar- 
nisire cu şiret, pentru garnisire nevăzută cu 
şiret, pentru tivirea marginii, pentru tivirea 
căptuşelii la rochii, plăci pentru strângerea stofei 
în creţuri, mecanisme pentru garnisirea tubu- 
lară, pentru facerea pliurilor, pentru legare cu 
şnururi, cleme pentru fermoare, cleme pentru 
cârpit, mecanisme pentru garnisire cu şiret în 
partea de jos, pentru aplicarea liniei oblice, 
pentru îndreptarea stofei, pentru fixarea diago
nală, pentru înconjurare cu chenar în formă de 
bucle, pentru brodări decorative şi mecanisme 
pentru tăierea aţei neîntrerupte; mese şi supor
turi pentru motoarele maşinilor de cusut; curele 
în forma literei “V”, curele rotunde de piele şi 
curele de transmisie de forţă.

8 - Şireturi de şmirghel; strunguri pentru perforarea 
găurilor pentru curele, aparate de ascuţit pentru

ascuţirea cuţitelor şi lamelor, dispozitive pentru 
întinderea curelelor pentru înlăturarea curelei 
slăbite din transmisia de forţă; instrumente pen
tru perforarea găurilor, chei pentru piuliţe, şuru
belniţe acţionate manual şi cu ajutorul motorului 
maşinii pentru perforarea găurilor pe stofă; lame 
pentru dalte, stilete şi pensete utilizate la cusut 
şi instrumente în formă de cuţit pentru descoa- 
serea cusăturilor, instrumente pentru punerea 
aţei în ac, maşini pentru marcarea poalelor; 
foarfece, foarfece pentru manichiură.

9 - Emiţătoare electrice, maşini electronice de fixare
pentru lucru cu materiale dielectrice termoplas- 
tice, oscilatoare pentru lămpi cu vid, care se 
întrebuinţează la utilizarea maşinilor electronice 
de fixare, condensatoare, fiare de călcat electrice 
plate şi şnururi pentru susţinerea lor, fiare de 
călcat electrice cu vapori, comutatoare electrice, 
lăzi pentru comutatoare, anvelope pentru comu
tatoare, lăzi pentru bucşe de intrare şi ieşire, 
transformatoare, reostate, aspiratoare electrice, 
piese de rezervă şi reparaţia acestora; aparate 
de control termoelectrice pentru obţinerea 
indicaţiilor despre gradul de încălzire a acelor 
şi a altor instrumente similare în timpul lucrului 
acestora şi aparate de măsurat, şi anume: rigle 
de măsurat.

10 - Instrumente chirurgicale pentru aplicarea su
turilor, piesele acestora şi dispozitive care se 
fixează de ele, şi anume: ace, mosoare şi bobi
natoare pe mosoare.

11 - Ventilatoare electrice, sobe electrice, armătură
pentru iluminarea electrică, patroane pentru 
lămpi electrice, convectoare electrice, termofoare 
de cameră şi ventilatoare pentru termofoare de 
cameră.

16 - Saci de praf pentru aspiratoare; cutii şi etu-uri 
de carton; cretă pentru marcare, cărţi, broşuri, 
foi volante cu caracter iluminist, cataloage, cir
culare şi abţibilduri.

18 - Geamantane pentru călătorie.
20 - Gherghefuri pentru brodat şi cârpit ciorapii, du

lapuri, taburete, scaune şi mese, mese de lomber, 
rame mobile pentru lucru, lăzi, huse din prelată 
şi lemn curbat, lăzi portative pentru maşini de 
cusut, manechine pentru rochii şi suporturi 
pentru manechine.

21 - Untiere pentru lubrifiere şi piese aparte pentru
aparatele indicate; maşini de călcat pentru 
călcarea ţesăturii, pentru netezirea cutelor mici 
şi netezirea cutelor mari; scânduri de călcat, 
scânduri pentru mâneci, pernuţe destinate scân
durilor pentru mâneci, huse pentru scândurile 
de călcat mânecile şi pentru scândurile de călcat, 
aparate pentru călcarea mănuşilor cu un singur 
deget.

22 - Curele din frânghie din materiale sintetice; huse
din prelată.

23 - Aţe pentru cusut.
24 - Ţesături de lână, bumbac, mătase şi fibre sin

tetice, toate cu bucata.
26 - Ace pentru maşini de cusut, ace pentru cusut

manual, nasturi, catarame, agrafe, cutie de ace.
27 - Material termoplastic sub formă de dungi late

şi panglici.
28 - Maşini de cusut de jucărie, păpuşi, rochii pentru

păpuşi, geamantane de jucărie pentru călătorii.
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(11) 743 
(15) 07.11.1994 
(18) 21.12.2003
(21) 000693
(22) 21.12.1993
(30)*87389, 20.09.1979, SU 
(10)* 66982, SU
(73) OUTBOARD MARINE CORPORATION , cor

poraţia statului Delaware, US 
100, Sea Horse Drive Waukegan, Illinois 60085- 
2195, Statele Unite ale Americii

(54)

JOHNSON
(51)(57)
2- vopsele şi preparate contra ruginei; lacuri pentru

bărci şi redresanţi clorvinilici;
3- preparate pentru curăţirea şi degresarea mo

toarelor şi a navelor marine;
4- materiale lubrifiante, lichid hidraulic si suplimente

pentru condiţionarea carburanţilor;
12- motoare pentru navele maritime, motoare exte

rioare pentru nave, motoare interioare pentru 
nave motoare interioare pentru nave, motoare 
intra-exterioare pentru nave, organe de condu
cere pentru astfel de motoare, sănii pentru ză- 
padă(motorizate) piese şi utilaje pentru toate 
articolele indicate mai sus.

(11) 744 
(15) 07.11.1994 
(18) 11.01.2004
(21) 000696
(22) 11.01.1994 
(30)*87390, 20.09.1979. SU 
(10)* 66222, SU
(73) OUTBOARD MARINE CORPORATION, cor

poraţia statului Delaware, US 
100, Sea Horse Drive Waukegan, Illinois 60085- 
2195, Statele Unite ale Americii

(54)

(51)(57)
2- vopsele şi preparate contra ruginei; lacuri pentru

bărci şi redresanţi clor-vinilici;
3- preparate pentru curăţirea şi degresarea motoa

relor şi a navelor marine ;
4- materiale lubrifiante, lichid hidraulic şi suplimente

pentru condiţionarea carburanţilor ; 
12-motoare pentru navele maritime, motoare ex

terioare pentru nave, motoare interioare pentru 
nave, motoare intra-exterioare pentru nave, 
organe de conducere pentru astfel de motoare, 
sănii pentru zăpadă(motorizate) piese şi utilaje

pentru toate articolele indicate mai sus.

(11) 745 
(15) 07.11.1994 
(18) 02.03.2004
(21) 000700
(22) 02.03.1994
(30)*90999, 19.02.1981, SU 
(10)* 69783, SU
(73) S.A.F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK, CH

Via Francesco Soave 9 CH 6830 Chiasso- 3, El
veţia

(54)

STOCK
(51X57)
33-vinuri, băuturi alcoolice şi lichioruri.

(11) 746 
(15) 07.11.1994 
(18) 25.03.2004
(21) 000955
(22) 25.03.1994 
(30)*89639, 15.08.1980, SU 
(10)* 68619, SU
(73) ELF ATOCHEM NORTH AMERICA, INC., 

corporaţia statului Pennsylvania, US 
2000 Marcet Street, Philadelphia, Pennsylvania 
19103-3222, Statele Unite ale Americii

(54)

KYNAR
(51X57)
1-smoală sintetică, care conţine fluor.

(11) 747 
(15) 07.11.1994 
(18) 25.03.2004
(21) 000956
(22) 25.03.1994
(30)* 89640, 15.08.1980, SU 
(10)* 68618, SU
(73) ELF ATOCHEM NORTH AMERICA, INC., 

corporaţia statului Pennsylvania, US 
2000 Marcet Street, Philadelphia, Pennsylvania 
19103-3222, Statele Unite ale Americii

(54)

KYNAR 500
(51)(57)
l-bază de vinildenfluorid pentru acoperiri de finisare, 

care se păstrează timp îndelungat în stare li
chidă.

(58) Desemnarea de cifre "500" se protejează numai 
în componenţa mărcii prezente.
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(11) 748 
(15) 07.11.1994 
(18) 10.03.2004 
(21)001110 
(22) 10.03.1994 
(30)* 59229, 20.07.1971, SU 
(10)* 43561, SU
(73) MAYTAG INTERNATIONAL, INC., US

403 West Fourth Street North, Newton, Iowa 
50208, Statele Unite ale Americii

(54)

MAYTAG

Cambridge

(59) Culori revendicate: roşu, alb, albastru închis, 
negru şi auriu.

(51)(57)
34- ţigări.
(58) In marcă toate desemnările verbale se exclud 

din protecţie.

(51X57)
7- maşini de spălat şi uscat rufele, folosite în spă

lătorii;
11- maşini de uscat rufele, folosite în spălătorii.

(11) 749 
(15) 07.11.1994 
(18) 21.12.2003
(21) 001907
(22) 21.12.1993
(30)* 112708, 18.04.1989, SU 
(10)* 87345, SU
(73) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM 

Company Limited, GB
Shell Center, P.O.Box 662, London SE 17NE, An
glia.

(54)

T A C T IC
(51X57)
4-uleiuri şi grăsimi tehnice (cu excepţia uleiurilor 

alimentare şi uleiurilor eterice); materiale lu- 
brefiante, carburanţi(inclusiv petrol pentru mo
toare).

(11) 750 
(15) 07.11.1994 
(18) 03.02.2004
(21) 001923
(22) 03.02.1994
(30)* 88784, prioritate convenţională, 24.03.1980, SU 
(10)* 67492, SU
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., corpora

ţia statului Virginia, US 
3601 Commerce Road Richmond, Virginia 23234 
Statele Unite ale Americii

(54)

(11) 751 
(15) 17.10.1994 
(18) 30.05.2004
(21) 001831
(22) 30.05.1994
(30)* 71558, 26.03.1975, SU 
(10)* 53701, SU
(73) BRASSERIES KRONENBOURG, S.A., 

STRASBOURG, FR
68, Route d'Oberhausbergen, F-67 200, Strau- 
sbourg, Franţa

(54)

(51X57)
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, 

siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor.

(11) 752 
(15) 07.11.1994 
(18) 17.02.2004 
(21) 000660 
(22) 17.02.1994
(30)*99367, prioritate convenţională, 01.03.1984, SU 
(10)* 76312, SU
(73) SANDEN Corporation, Gunma-ken, J P  

Gunma-ken, Japonia.
(54)

(51X57)
7 - compresoare, mufe electromagnetice, piese şi 

fitinguri pentru articolele indicate, mai sus, 
incluse în clasa 7;
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11 - aparate de condiţionare a aerului pentru mijloa
cele de locomoţie (transport), refrigeratoare; 
instalaţii de încălzire, răcire, uscare, ventilare 
şi condiţionare a aerului; piese, fitinguri pentru 
toate articolele indicate mai sus, incluse în clasa
11 .

(11) 753 
(15) 07.11.1994 
(18) 10.03.2004
(21) 000769
(22) 10.03.1994
(30)* 96631, prioritate convenţională, 29.12.1982, SU 
(10)* 74230, SU
(73) NIFPON SODA CO., LTD., J P

2-1 Ohtemachi, 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100, 
Japonia

(54)

TR1FMINE
(51)(57)
l-produse chimice destinate agriculturii şi hor

ticulturii.

(11) 754 
(15) 07.11.1994 
(18) 10.03.2004
(21) 000768
(22) 10.03.1994
(30)*96629, prioritate convenţională, 29.12.1982, SU 
(10)* 74229, SU
(73) NIFPON SODA CO., LTD., J P

2-1 Ohtemachi, 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100, 
Japonia

(54)

NISSORUN
(51)(57)
1-produse chimice destinate agriculturii şi hor

ticulturii

(11) 755 
(15) 07.11.1994 
(18) 10.03.2004
(21) 000767
(22) 10.03.1994 
(30)*91980, 25.06.1981, SU 
(10)* 70501, SU
(73) NIPPON SODA CO., LTD., J P

2-1 Ohtemachi, 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100, 
Japonia

(54)

NABU
(51)(57)
5-substanţe pentru nimicirea buruienilor, insectelor 

dăunătoare şi animalelor dăunătoare.

(11) 756 
(15) 07.11.1994 
(18) 02.03.2004
(21) 000702
(22) 02.03.1994
(30)* 106399, 22.05.1987, SU 
(10)* 82129, SU
(73) FRITZ GEGAUF AKTIENGESELLSCHAFT 

BERN IN A-NAHM ASCHIN ENFABRIK , 
STECKBORN, CH
Seestrasse, ch-8266 Steckborn, Elveţia.

(54)

BERNINA
(51)(57)
7-maşini de cusut, piese componente şi furnituri 

pentru ele, maşini de tricotat şi maşini de tricotat 
manuale, piese componente şi furnituri pentru 
ele.

(11) 757 
(15) 07.11.1994 
(18) 14.03.2004
(21) 000798
(22) 14.03.1994
(30)*98802, 20.02.1984, SU 
(10)* 75794, SU
(73) NIPPON SODA CO., LTD., J P

2-1 Ohtemachi, 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100, 
Japonia

(54)

NISSORUN
(51)(57)
5-remedii pentru nimicirea insectelor-dăunătoare 

(căpuşelor), folosite în agricultură şi horticultură.

(11) 758 
(15) 07.11.1994 
(18) 14.03.2004
(21) 000807
(22) 14.03.1994 
(30)*98801, 20.02.1984, SU 
(10)* 75892, SU
(73) NIPPON SODA CO., LTD., J P

2-1 Ohtemachi, 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100, 
Japonia

(54)

TRIFMINE
(51X57)
5- fungicide folosite în agricultură şi horticultură.

(11) 759 
(15) 07.11.1994 
(18) 16.03.2004
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(21) 000876
(22) 16.03.1994 
(30)*88832, 06.05.1980, SU 
(10)* 68626, SU
(73) SUSTAPHARM AG, ZUG, CH

Untere Altstadt 28, 6300 Zug, Elveţia
(54)

(51X57)
5- produse farmaceutice.

(11) 760 
(15) 07.11.1994 
(18) 25.03.2004
(21) 000957
(22) 25.03.1994 
(30)*90998, 19.02.1981, SU 
(10)* 69784, SU
(73) S.A.F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK, CH

Via Francesco Soave 9 CH 6830 Chiasso 3, El
veţia

(54)

шток
(51X57)
33-vinuri, băuturi alcoolice şi lichioruri.

(11) 761 
(15) 07.11.1994 
(18) 29.03.2004
(21) 000961
(22) 29.03.1994
(30)* 104574, 29.07.1986, SU 
(10)* 80540, SU
(73) THE NUTRASWEET COMPANY, US

1751 Lake Cook Road, Box 730, Deerfield, Illi
nois 60015-5239, Statele Unite ale Americii

(54)

(51)(57)
l-compuşi chimici folosiţi în calitate de ingrediente 

de îndulcire în industria produselor alimentare 
şi băuturilor;

5- substanţe îndulcitoare cu putere calorică joasă 
folosite în industria produselor alimentare şi 
băuturilor;

30- ingrediente de îndulcire folosite în industria 
produselor alimentare şi băuturilor.

(15) 07.11.1994 
(18) 18.05.2004
(21) 001634
(22) 18.05.1994
(30)* 106495, 03.06.1987, SU 
(10)* 82285, SU
(73) SKC LIMITED, Suvon , KR

633, Jungia -Dong, Suwon City, Kyongki-Do, 
Republica Coreea

(54)

(51)(57)
9-Pelicule video, pelicule audio, discuri floppy, discuri 

compacte, pelicule pentru computere, hărţi 
magnetice, magnetofoane peliculare, video, pi- 
cupuri pentru discuri video, dispozitive de acţio
nare pentru discuri floppy, dispozitive de redare 
pentru hărţile magnetice.

(58) Desemnarea “SKC” nu este obiect de protecţie 
juridică independentă ,

(11) 763
(15) 07.11.1994
(18) 16.12.2003
(21) 001638
(22) 16.12.1993
(30)* 134077, 04.04.1991, SU
(10)* 100633, SU
(73) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM 

Company Limited, GB 
Shell Centre, P.O.Box 662, London SE17NE, An
glia.

(54)

METREMA
(51X57)
4-uleiuri industriale şi (consistenţe) lubrifiante, care 

nu se referă la uleiuri şi grăsimi alimentare.

(11) 764 
(15) 07.11.1994 
(18) 16.12.2003
(21) 001639
(22) 16.12.1993
(30)* 117377, 25. 12. 1989, SU 
(10)* 90229, SU
(73) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM 

Company Limited, GB 
Shell Centre, P.O.Box 662, London SEI 7NE, An
glia.

(54)

GADUS
(51X57)(11) 762
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4 - uleiuri industriale şi (consistenţe) lubrifiante, 
materiale lubrifiante, carburanţi (inclusiv ben
zină pentru motoare) şi substanţe de iluminat.

(11) 765 
(15) 07.11.1994 
(18) 16.12.2003
(21) 001640
(22) 16.12.1993
(30)* 49945, 01.03. 1968, SU 
(10)*36674, SU
(73) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM 

Company Limited, GB
Shell Centre, P.O.Box 662, London SEI 7NE, 
Anglia.

(54)

R0TELIA
(51X57).
4- materiale lubrifiante, grăsimi industriale şi 

uleiuri.

(11) 766 
(15) 07.11.1994 
(18) 16.12.2003
(21) 001641
(22) 16.12.1993
(30)* 49944, 01.03.1968, SU 
(10)*36675, SU
(73) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM 

Company Limited, GB 
Shell Centre, P.O.Box 662, London SEI 7NE, 
Anglia.

(54)

DONAX
(51X57)
4- substanţe lubrifiante, uleiuri şi grăsimi industriale.

(11) 767 
(15) 07.11.1994 
(18) 16.12.2003
(21) 001642
(22) 16.12.1993
(30)* 106955, 07.08.1987, SU 
(10)* 82676, SU
(73) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM 

Company Limited, GB
Shell Centre, P.O.Box 662, London SEI 7NE, An
glia.

(54)

HARVELLA
(51X57)
4- uleiuri industriale şi grăsimi (şi altele cu excepţia 

uleiurilor alimentare şi uleiurilor eterice), ma
teriale combustibile, carburanţi (inclusiv petrol 
pentru motoare) .

(11) 768 
(15) 07.11.1994 
(18) 20.05.2004
(21) 001693
(22) 20.05.1994
(30)* 64756, 20.03.1993, SU 
(10)* 47850, SU
(73) GLAXO GROUP LIMITED, GB

OF Glaxo House, Berkeley Avenue, Greenford, 
Middlesex, UB6 0NN, Anglia

(54)

DERMOVATE
(51X57)
5-preparate farmaceutice şi remedii veterinare.

(11) 769 
(15) 07.11.1994 
(18) 20.05.2004
(21) 001694
(22) 20.05.1994
(30)* 122331, 18.06.1990, SU 
(10)*94196, SU
(73) GLAXO GROUP LIMITED, GB

OF Glaxo House, Berkeley Avenue, Greenford, 
Middlesex, UB6 0NN, Anglia

(54)

FLIXOTIDE
(51)(57)
5-preparate şi substanţe farmaceutice.

(11) 770 
(15) 07.11.1994 
(18) 20.05.2004
(21) 001695
(22) 20.05.1994
(30)* 113985, 27.06.1989, SU 
(10)*87972, SU
(73) GLAXO GROUP LIMITED, GB

OF Glaxo House, Berkeley Avenue, Greenford, 
Middlesex, UB6 0NN, Anglia

(54)

SEREVENT
(51X57)
5-preparate şi substanţe farmaceutice.

(11) 771
(15) 07.11.1994
(18) 20.05.2004
(21) 00166
(22) 20.05.1994
(30)* 56547, 01.07.1970 , SU
(10)*41569, SU
(73) GLAXO GROUP LIMITED, GB

OF Glaxo House, Berkeley Avenue, Greenford, 
Middlesex, UB6 0NN, Anglia

(54)

VENTOLIN
(51)(57)
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5-mărfuri farmaceutice şi veterinare.

(11) 772 
(15) 07.11.1994 
(18) 20.05.2004
(21) 001697
(22) 20.05.1994
(30)* 107862, 28.12.1987 , SU 
(10)*83592, SU
(73) GLAXO GROUP LIMITED, GB

OF Glaxo House, Berkeley Avenue, Greenford, 
Middlesex, UB6 0NN, Anglia

(54)

ZANTAC
(51)(57)
5-preparate şi substanţe farmaceutice.

(11) 773 
(15) 07.11.1994 
(18) 20.05.2004
(21) 001698
(22) 20.05.1994
(30)* 107387, 22.10.1987 , SU 
(10)*83198, SU
(73) GLAXO GROUP LIMITED, GB

OF Glaxo House, Berkeley Avenue, Greenford, 
Middlesex, UB6 0NN, Anglia

(54)

ZINACEF
(51X57)
5-preparate farmaceutice şi veterinare.

(11) 774 
(15) 07.11.1994 
(18) 20.05.2004
(21) 001699
(22) 20.05.1994
(30)* 108946, 18.05.1988 , SU 
(10)*84598, SU
(73) GLAXO GROUP LIMITED, GB

OF Glaxo House, Berkeley Avenue, Greenford, 
Middlesex, UB6 0NN, Anglia

(54)

ZOFRAN
(51X57)
5 - preparate şi substanţe farmaceutice pentru tra

tarea şi/sau atenuarea sleirilor în cadrul afec
ţiunilor sistemului nervos central, migrenei şi 
ale afecţiunilor tractului gastrointestinal.

(11) 775 
(15) 07.11.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001728
(22) 24.05.1994 
(30)*22627, 11.09.1959, SU 
(10)* 18564, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER-

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

UNIMOLL
(51X57)
1 - substanţe de înmuiere a maselor plastice, a cau

ciucului, în special a cauciucului natural şi a 
cauciucului sintetic, substanţe de lac şi liante 
pentru substanţe adezive cu structură celuloză 
şi omogenă.

(11) 776 
(15) 07.11.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001729
(22) 24.05.1994 
(30)*43258, 24.09.1965, SU 
(10)* 30981, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania 

(54)

(51)(57)
5 - substanţe de combatere a dăunătorilor agricoli.

(11) 777 
(15) 07.11.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001730
(22) 24.05.1994 
(30)*43257, 24.09.1965, SU 
(10)* 30987, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania 

(54)

(51X57)
5-substanţe de combatere a dăunătorilor agricoli.

(11) 778 
(15) 07.11.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001731
(22) 24.05.1994
(30)*42785, 31.07.1965, SU 
(10)* 31008, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)
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(51)(57)
5 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice, pro

duse dietetice pentru copii şi bolnavi, plasturi, 
materiale pentru pansamente; materiale pentru 
plombare şi mulaje dentare; dezinfectante; 
substanţe de combatere a dăunătorilor agricoli.

(11) 779 
(15) 07.11.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001732
(22) 24.05.1994 
(30)*42786, 31.07.1965, SU 
(10)* 31009, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

TRASYLOL
(51X57)
5 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice, pro

duse dietetice pentru copii şi bolnavi, plasturi, 
materiale pentru pansamente; materiale pentru 
plombare şi mulaje dentare; dezinfectante; 
substanţe de combatere a dăunătorilor agricoli.

(11) 780
(15) 07.11.1994
(18) 24.05.2004
(21) 001737
(22) 24.05.1994
(30)* 43125, 13.09.1965, SU
(10)* 31042, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

VULKACIT
(51X57)
1 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, fo

tografiei, agriculturii, horticulturii, silviculturii, 
răşini artificiale şi sintetici, mase plastice în 
stare brută, îngrăşăminte pentru sol; compoziţii 
extinctoare; agenţi de călire şi substanţe chimice 
pentru sudură; produse chimice destinate pentru 
conservarea produselor alimentare; substanţe 
tanante; substanţe adezive pentru scopuri 
industriale.

(11) 781 
(15) 07.11.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001738
(22) 24.05.1994
(30)* 43126, 13.09.1965, SU 
(10)* 31043, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE

D-51368 Leverkusen, Germania
(54)

RENACIT
(51)(57)
1- produse chimice destinate industriei, ştiinţei, fo

tografiei, agriculturii, horticulturii, silviculturii, 
răşini artificiale şi sintetice, mase plastice în 
stare brută, îngrăşăminte pentru sol; compoziţii 
extinctoare; agenţi de călire şi substanţe chimice 
pentru sudură; produse chimice destinate pentru 
conservarea produselor alimentare; substanţe 
tanante; substanţe adezive pentru scopuri indus
triale.

(11) 782
(15) 07.11.1994
(18) 24.05.2004
(21) 001739
(22) 24.05.1994
(30)* 43129, 13.09.1965, SU
(10)* 31046, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

POROFOR
(51X57)
1 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, fo

tografiei, agriculturii, horticulturii, silviculturii, 
răşini artificiale şi sintetice, mase plastice în 
stare brută, îngrăşăminte pentru sol; compoziţii 
extinctoare; agenţi de călire şi substanţe chimice 
pentru sudură; produse chimice destinate pentru 
conservarea produselor alimentare; substanţe 
tanante; substanţe adezive pentru scopuri indus
triale.

(11) 783
(15) 07.11.1994
(18) 24.05.2004
(21) 001740
(22) 24.05.1994
(30)* 43141, 13.09.1965, SU
(10)* 31054, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

DESMOCOLL
(51X57)
1 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, fo

tografiei, agriculturii, horticulturii, silviculturii, 
răşini artificiale şi sintetice, mase plastice în 
stare brută, îngrăşăminte pentru sol; compoziţii 
extinctoare; agenţi de călire şi substanţe chimice 
pentru sudură; produse chimice destinate pentru 
conservarea produselor alimentare; substanţe
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tanante; substanţe adezive pentru scopuri in
dustriale.

(11) 784 
(15) 07.11.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001741
(22) 24.05.1994
(30)* 43139, 13.09.1965, SU 
(10)* 31056, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

BESMOPHEN
(51X57)
1- produse chimice destinate industriei, ştiinţei, fo

tografiei, agriculturii, horticulturii, silviculturii, 
răşini artificiale şi sintetice, mase plastice în 
stare brută, îngrăşăminte pentru sol; compoziţii 
extinctoare; agenţi de călire şi substanţe chimice 
pentru sudură; produse chimice destinate pentru 
conservarea produselor alimentare; substanţe 
tanante; substanţe adezive pentru scopuri indus
triale.

2- vopsele, lacuri, substanţe, care apără metalele de
coroziune şi lemnul de degradare; substanţe co
lorante; fixatorii coloranţilor; răşini naturale, 
metale în formă de foi şi pulberi, utilizate pentru 
scopuri artistico-decorative.

(11) 785 
(15) 07.11.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001742
(22) 24.05.1994 
(30)*43140, 13.09.1965, SU 
(10)* 31057, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

DESMODUR
(51X57)
1- produse chimice destinate industriei, ştiinţei, fo

tografiei, agriculturii, horticulturii, silviculturii, 
răşini artificiale şi sintetice, mase plastice în 
stare brută, îngrăşăminte pentru sol; compoziţii 
extinctoare; agenţi de călire şi substanţe chimice 
pentru sudură; produse chimice destinate pentru 
conservarea produselor alimentare; substanţe 
tanante; substanţe adezive pentru scopuri in
dustriale.

2- vopsele, lacuri, substanţe, care apără metalele de
coroziune şi lemnul de degradare; substanţe 
colorante; fixatorii coloranţilor; răşini naturale, 
metale în formă de foi şi pulberi, utilizate pentru 
scopuri artistico-decorative.

(11) 786 
(15) 07.11.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001764
(22) 24.05.1994
(30)* 99129, 09.04.1984, SU 
(10)* 76304, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania 

(54)

PEROPAL
(51X57)
5-substanţe pentru nimicirea animalelor şi plantelor 

dăunătoare, cu exepţia preparatelor fungicide.

(11) 787 
(15) 07.11.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001768
(22) 24.05.1994
(30)* 101347, 18.03.1985, SU 
(10)* 77907, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania 

(54)

ULTRAMOLL
(51X57)
1-produse chimice destinate industriei; emolienţi 

pentru mase plastice, emolienţi pentru cauciucul 
natural şi sintetic şi pentru cauciucul vulcanizat.

(11) 788 
(15) 07.11.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001769
(22) 24.05.1994

■ (30)* 101348, 18.03.1985, SU 
.(10)* 78021, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLS CHAFT, LEVER- 

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

LEVAPREN
(51)(57)
l-produse chimice destinate industriei) materie primă 

de materiale adezive;
17-cauciuc sintetic în formă de pulberi, paste, gra

nulaţi, cauciucul ca materie primă şi articole din 
aceste materiale, destinate pentru scopuri 
tehnice.

(11) 789 
(15) 07.11.1994 
(18) 24.05.2004
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(21) 001775
(22) 24.05.1994
(30)* 110455, 11.11.1988, SU 
(10)* 85674, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVER

KUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

AT AS
S E I L

(51)(57)
22-frănghii, fire de legătură, plase.
(58) Semnul verbal “SEIL “ nu este obiect indepen

dent al protecţiei juridice.

(11) 790 
(15) 07.11.1994 
(18) 01.03.2004
(21) 001897
(22) 01.03.1994
(30)* 1163076, 21.06.1990/27.08.1990, DE 
(10)*563266, SU(IR)
(73) ADAM OPEL AG

Bahnhofsplatz 1 D-65423 Russelsheim^Germania
(54)

FR O N T E R A
(51X57)
12- automobile şi piese pentru ele din această clasă.

(11) 791 
(15) 07.11.1994 
(18) 01.03.2004
(21) 001892
(22) 01.03.1994
(30)* 1157231, 19.02.1990/09.04.1990, DE 
(10)* 553562, SU(1R)
(73) ADAM OPEL AG

Bahnhofsplatz 1 D-65423 Russelsheim, 
Germania

(54)

A S T R A
(51X57)
12- automobile şi piese pentru ele din această clasă.

(11) 792 
(15) 07.11.1994 
(18) 16.03.2004
(21) 001900
(22) 16.03.1994
(30)* 1163074, 21.06.1990/27.08.1990, DE 
(10)* 563265, SU(1R)
(73) ADAM OPEL AG

Bahnhofsplatz 1 D-65423 Russelsheim, 
Germania

(54)

O P EL M O N T E R E Y
(51X57)
12- automobile şi piese pentru ele din această clasă.

(11) 793 
(15) 07.11.1994 
(18) 16.03.2004
(21) 001901
(22) 16.03.1994
(30)* 1156845, 20.05.1989/30.03.1990, DE 
(10)* 553559, SU(IR)
(73) ADAM OPEL AG

Bahnhofsplatz 1 D-65423 Russelsheim, 
Germania

(54)

(51)(57)
12- mijloace de transport terestre, aeriene şi navale 

şi piese pentru ele din această clasă;
37- reparaţia, deservirea şi îngrijirea tehnică a auto

mobilelor.

(11) 794 
(15) 07.11.1994 
(18) 13.05.2004
(21) 001916
(22) 13.05.1994
(30)* 122112, 17.05.1990, SU 
(10)* 93526, SU
(73) D eiterm ann C hem iew erk GmbH & Co., 

KGDatteln, DE
Lohstrasse 61, 45702 Datteln, Germania
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(54)

RELAX
(51)(57)
1- substanţe chimice pentru scopuri industriale, in

clusiv reagenţi pentru separare;
4- uleiuri şi grăsimi tehnice, inclusiv uleiuri şi ceară 

pentru facilitarea scoaterii din forme, utilizate 
pentru scopuri de construcţie.

(11) 795
(15) 07.11.1994
(18) 13.05.2004
(21) 001917
(22) 13.05.1994
(30)* 122191, 17.05.1990, SU
(10)* 93553, SU
(73) Deiterm ann Chemiewerk GmbH & Co., 

KGDatteln, DE
Lohstrasse 61, 45702 Datteln, Germania

(54)

CEMNOL
(51)(57)
19- pietre, pietre artificiale ciment, var, pietriş, ghips, 

răşină minerală, asfalt, gudron, material ne
metalic în ruloane, pentru acoperişuri şi pereţi, 
acoperiş, case transportabile, coşuri de fum, 
materiale de construcţie şi mase pentru podele, 
constituite din substanţe minerale, precum şi 
plăci nemetalice pentru pereţi şi podele.

(11) 796 
(15) 07.11. 1994 
(18) 25.03. 2004
(21) 001919
(22) 25.03.1994
(30)* 110770, prioritate convenţională 13.06.1988, SU 
(10)* 86140, SU
(73) NOVO NORDISK A/S, DK

Novo Aile DK-2880, Bagsvaerd, Danemarca
(54)

PenSet
(51)(57)
5- preparatele insulinei;
10- seringi medicale, chirurgicale în formă de creioane 

pentru injecţii sub piele.

Novostase
(51)(57)
5 - preparate farmaceutice.

(11) 798 
(15) 07.11.1994 
(18) 22.02.2004
(21) 000677
(22) 14.02.1994 
(30)*95817 03.12.1982 SU 
(10)*73350 SU
(73) BROWN & WILLIAMSON TOBACCO COR

PORATION, corporaţia statului Delaware, US 
1500 Brown & Williamson Tower, Louisville Gal
leria, Kentucky, Statele Unite ale Americii

(54)

RICHLAND
(51X57)
34- tutun brut sau prelucrat.

(11) 799
(15) 22.08.1994
(18) 24.03.2004
(21) 001059
(22) 24.03.1994
(30)* 105886, 25.02.1987, SU
(10)* 81652, SU
(73) FMC CORPORATION, US

1735 Market Stree, Philadelphia, Pennsylvania 
19103, Statele Unite ale Americii.

(54)

L IT H C O
(51X57)
1 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei şi 

fotografiei, agriculturii, pomiculturii şi silvi
culturii, răşini sintetice în stare brută; materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte; compoziţii 
extinctoare; agenţi de călire şi substanţe chimice 
pentru sudura metalelor; substanţe chimice pen
tru conservarea produselor alimentare; sub
stanţe tanante; substanţe adezive pentru scopuri 
industriale.

(11) 797 
(15) 07.11.1994 
(18) 25.03.2004
(21) 001920
(22) 25.03.1994
(30)* 111771, 21.02.1989, SU 
(10)* 86601, SU
(73) NOVO NORDISK A/S, DK

Novo Alle DK-2880, Bagsvaerd, Danemarca 
(54)
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L is ta  m ă r c ilo r  în r e g is t r a t e

Se publică următoarele date: numărul depozitului, data depozitului, 
numărul mărcii acordate, numărul clasei de produse şi/sau servicii, 
denumirea titularului, tara, numărul BOPI în care s-a publicat cererea de 
înregistrare.

Pentru mărcile publicate mai jos s-au eliberat certificate de înregistrare, 
care conferă titularului un drept de folosire exclusivă a mărcii pentru 
produsele şi/sau serviciile pentru care s-au efectuat înregistrările.

Nr.
depozit

Data
depozit

Nr. marcă 
acordat

Clase Titular Nr. BOPI

000076 12.05.93 694 33 întreprinderea de stat
“Struguraş“ din Nisporeni, MD

V5 1994

000008 12.02.93 695 5,18,22, 
29, 31, 42

Asociaţia ştiinţifică de producţie 
pentru zootehnie “Tevit” din 
Maximovca, Anenii Noi, MD

4/5 1994

000405 23.12.93 800 2, 7, 11, 
16,29, 30, 
31, 32, 33, 
35, 37, 38, 

39,40

Societatea pe acţiuni a industriei 
de cofetărie “Bucuria” din 
Chişinău, MD

7/8 1994

000030 16.03.93 801 25,37 Societatea pe acţiuni “Dalia” din 
Chişinău, MD

4 /5  1994

000084 24.05.93 802 3, 20, 35,
42

Fabrica de parfumerie şi 
cosmetice “Viorica” din Chişinău, 
MD

6/1994

000086 24.05.93 803 3, 20, 35, 
42

Fabrica de parfumerie şi 
cosmetice “Viorica” din Chişinău, 
MD

6/1994

000085 24.05.93 804 3, 20, 35,
42

Fabrica de parfumerie şi 
cosmetice “Viorica” din Chişinău, 
MD

6/1994

000036 30.03.93 805 3, 16, 20, 
21, 35, 42

Fabrica de parfumerie şi 
cosmetice “Viorica” din Chişinău, 
MD

6/1994

000082 24.05.93 806 3, 20, 35,
42

Fabrica de parfumerie şi 
cosmetice “Viorica” din Chişinău, 
MD

6/1994

000039 30.03.93 807 3, 16, 20, 
21, 35, 42

Fabrica de parfumerie şi 
cosmetice “Viorica” din Chişinău, 
MD

6/1994

000079 14.05.93 808 16 Combinatul poligrafic din
Chişinău, MD

6/1994

000184 15.09.93 809 1 ETHYL Corporation, Virginia, 
SU

7-8/1994

000040 29.03.93 819 20, 35, 39, 
40, 42

Firma “Floarea Pietrei” din 
Chişinău, MD

7-8/1994

000192 21.09.93 811 7, 31, 34,
42

Institutul de cercetări ştiinţifice 
şi construcţii tehnologice pentru 
tutun şi produse din tutun din 
s.Grătieşti, Criuleni, MD

4-5/1994

000101 02.07.93 812 12, 24, 25, 
29, 30, 31, 

35, 41

Corporaţia “AMOKOM” S.R.L. 
din Chişinău, MD

6/1994
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IV. Desene şi modele industriale

Cereri de înregistrare.
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C od u rile  INID  a le  cerer ilo r  de în reg is tra re  a  d e sen e lo r  ş i  m o d ele lo r  
in d u str ia le  a u  u rm ă to a re le  sem n ifica ţii:

(21) Numărul depozitului.
(22) Data depozitului.
(71) Numele şi adresa solicitantului.
(74) Numele şi adresa mandatarului.
(54) Denumirea produsului.
(28) Numărul de desenş/modele.
(51) Clasificarea internaţională.
(30) Prioritatea invocată.
(31) Numărul.
(32) Data.
(33) Ţara.
(81) Numărul de depozit internaţional, conform Aranjamentului de la Haga.
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(21) 0018 
(51) 6-01
(22) 28.06.1994
(28) 2
(54) SET de MOBILĂ UNGHIULAR
(71) SOCIETATEA pe ACŢIUNI "ICAM", MD

Str. TIGHINA, 65, 277001, CHIŞINĂU, 
MOLDOVA

(72) Epuri Eugeniu, Uglic Ion, Lebedi Elena, MD
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VIII. Informaţie Internaţională
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WIPO ARBITRATION CENTER

The WIPO Arbitration Center administers a number of procedures, which are alternatives to 
court litigation, for the resolution of international commercial disputes between private parties 
involving intellectual property.

The Center is an administrative unit of the World Intellectual Property Organization (WIPO), 
a specialized agency of the United Nations system of organizations, located in Geneva, Switzer
land.

DISPUTE-RESO LUTIO N  
PRO CEDURES O FFERED

The Center administers four dispute-resolution procedures:
M ediation: a non-binding procedure in which a neutral intermediary, the mediator, assists the 

parties to a dispute in reaching a mutually satisfactory, agreed settlement of the dispute.
A rbitration: a procedure in which the dispute is submitted to an arbitrator or to a tribunal of 

several arbitrators who or which makes a decision (an “award”) on the dispute that is binding on 
the parties.

Expedited arbitration: a form of arbitration in which the arbitration procedure is conducted 
and the award is rendered in a particularly short time and at reduced cost.

M ediation followed, in the absence o f  a settlem ent, by arbitration: a procedure which 
combines, sequentially, mediation and, where the dispute is not settled through the mediation within 
a period of time agreed in advance by the parties, arbitration.

♦ Each of the procedures is open to all persons or entities, regardless of national affiliations.
♦ They are conducted pursuant to Rules designed for use in any legal system in the world.
♦ Mediations or arbitrations administered by the Center may be held anywhere in the world.

ADVANTAG ES

The dispute-resolution procedures administered by the Center offer:
♦ savings of time and cost,
♦ autonomy for the parties in choosing the applicable law, procedure and language of the 

• proceedings,
♦ neutrality in relation to the law, language and institutional culture of the parties,
♦ the possibility of ensuring that specialized expertise is represented on the arbitral tribunal 

or in the person of the mediator,
♦ strict confidentiality,
♦ a single procedure (as opposed to several court actions in different countries), which, in the 

case of arbitration, produces a result that is final and enforceable internationally, and
♦ Rules that accommodate the specific characteristics of intellectual property disputes.
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Disputes can be referred to a procedure administered by the Center in two ways:
♦ by a clause in a contract providing for the reference of all future disputes under that contract, or
♦ by a submission agreement providing for the reference of an existing dispute.
Model contract clauses and submission agreements are available from the Center.

G O O D O FFICES (SUBM ISSIO N  
A D VISO RY SERVICE)

The Center also offers a Submission Advisory Service whereby it will, at the request of a party 
to a dispute, offer to convene a meeting between the parties to the dispute for the purpose of 
discussing the possibility of submitting the dispute to a procedure administered by the Center. It 
will, if so desired by the parties, assist in the drafting of a submission agreement between the 
parties.

CO ST

Fees are payable to the Center in respect of each procedure and to the mediator or arbitrator, 
according to a Schedule of Fees available from the Center. Both types of fees are calculated on the 
basis of the amount in dispute.

TH E W IPO  A R BITR ATIO N CO UNCIL  
A N D CO NSULTATIVE CO M M ISSIO N

(Status on October 1,1994)

The Center is counselled in the discharge of its functions by two bodies:
The WIPO Arbitration Council, which gives advice on matters of planning and policy. Its 

members are:

M arc BLESSIN G , Sw itzerland
M ichael H O ELLERING , United States o f Am erica
Sir M ichael K ERR , United K ingdom
Z entaro K ITAG AW A , Japon
Jürgen SC H M ID -D W ER TM AN N, G erm any
TA N G  H ouzhi, China
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ZOZNAM PATENTOVYCH ZÄSTUPCOV V 
SLOVENSKEJ REPUBLIKE

LIST OF PATENT ATTORNEYS OF THE SLOVAK REPUBLIC

M eno, adresa
N am e, address

Nazov kancelärie
Office

Tel./Fax
Country code-oo42

Z am eranie
E ntitled  to

Ä G H  A lexander
Salviova 18, 821 01 Bratislava

Volekovä-Agh tel.: 07/235495 
fax.: 07/2907217

OZ

B A C K  Kvetoslav, Ing
P iaristicka 9, 911 01 Trencin

SLOVAKIAPATENT 
Patentovä a znämkovä 

kanceläria

tel.: 0827/24371 
0831/28088 

fax.: 0827/24371

V,OZ

BA C H R A TÄ  M agdalena Mgr. 

Jakubovo nam .14, P.O.Box 74
810 00 B ratislava

ANIMUS
Spolocnä patentovä 

kanceläria

tel.: 07/375681 
07/363171 
07/766747 

fax.: 07/375645 
07/766747

V,OZ

BELEÖ CÄ K  Ladislav, Ing 

J.Zäborskeho 40, P.O.Box A 24 
921 01 P ies t’any

Patentovä znäm kovä 
kanceläria

tel.: 0838/24908 
fax.: 0838/24327

V, OZ

B EZÄ K  M arian , Ing

S tare grunty 52, 842 44 Bratislava
Patentovä, technickä 
a znäm kovä kanceläria 

Bezäk, H örm annovä, Tomes

tel.: 07/722000 
07/728506 

fax.: 07/726180

V, OZ

CECHVALOVÄ D agm ar 

M ileticova 23, P.O.Box 29
821 08 B ratislava

INVENTA Bratislava 
Patentovä a znämkovä 
kanceläria

tel.: 07/2019489 
07/726023 

fax.: 07/726023

V, OZ

D O LA N SK Ä  E lena, RNDr. 

K rasnohorskä 3, 851 07 Bratislava
tel.: 07/833045 V, OZ

D U D O V Ä  Tatiana

P iaristicka 9, 911 01 Trencin
SLOVAKIAPATENT 
Patentovä a znämkovä 
kanceläria

tel.: 0827/24371 
0831/28088 

fax.: 0827/24371

V, OZ

FAJN O RO V Ä  M aria, Ing. 

K utlikova 17, P.O. Box 56
850 07 B ratislava

M ajlingovä a Fajnorovä 
Patentovä a znämkovä 
kanceläria

tel.: 07/839882 
fax.: 07/822841

V, OZ

FIL IPE C  Jan, Ing.
M udrochova 15, 831 06 Bratislava

J. Filipek a S.Koristänsky 
Patentovä a znämkovä 

kanceläria

tel.: 07/285978 
0834/963138 

fax.: 07/285978

V, OZ

G REG A  Samuel
M ukacevskä 10, 080 01 Presov

tel.: 091/68475 OZ

GUNIS Jaroslav, Mgr.
Jakubovo näm . 14.RO.Box 74
810 00 Bratislava

ANIMUS
Spolocnä patentovä 

kanceläria

tel.: 07/242019 
07/363171 
07/766747 

fax.: 07/375645 
07/766747

V, OZ

H A SPEL Ladislav, JUDr.CSc. 
Royova 14, 921 01 Piest'any

Komercny prävnik 
a patentovy zästupca
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H O LO U BK O V Ä  M aria, Ing. 
M oyzesova 8, 811 05 Bratislava

te l.: 07/330409 V, oz

HÖRM ANNOVA Zuzana, Ing. 
Stare grunty 52, 842 44 Bratislava

Patentovä, technickä 
a znäm kovä kanceläria 

Bezäk, H örm annova, Tomes

tel.: 07/722000 
07/728506 

fax.: 07/726180

V ,O Z

KA JABO VÄ  M onika, JUDr. 
Sustekova 19, 851 04 Bratislava

K A JABOVÄ, KNOPP 
K om ercno a patentoprävna 
kanceläria

tel.: 07/810498 
07/2053120 
07/259575 

fax.: 07/810498

V, oz

K A STLER  A nton
Sum racnä 12, 821 02 Bratislava

Patentovä a znäm kovä 
kancelaria

tel.: 07/235360 
fax.: 07/235360

v,oz

K ERTESZ Josef, Ing.
Podzäm ska 33, 920 01 Hlohovec

Patentovä a znämkovä 
kanceläria

tel.: 0804/24489 
0804/522161 

fax.: 0804/523611

v o z

K N O PP Juraj, Ing. CSc.
Sustekova 19, 851 04 Bratislava

K A JABOVÄ, KN OPP 
K om ercno a patentoprävna 

kancelaria

tel.: 07/810498 
07/2053120 
07/259575 

fax.: 07/810498

v,oz

K O RITSÄ N SK Y  Svetozär, Ing. 

M udrochova 15, 831 06 Bratislava
J.Filipek a S.Koritsänsky 
Patentovä a znäm kovä 
kanceläria

tel.: 07/285978 
0834/963138 

fax.: 07/285978

v,oz

KRAU SZO V Ä  Valeria, JUDr. 

S tre leckä4 , 811 01 Bratislava
tel.: 07/315571 oz

LABUDDC M iroslav Ing. 
Jesenskeho 1170-B/4
024 04 K ysucke Nove Mesto

tel.: 0826/212007 v,oz

LITV Ä K O V Ä  Edita, Ing, 

M .C.Sklodow skej 2,
851 04 B ratislava

tel.: 07/813238 V O Z

M A JLIN G O V Ä  M aria, Ing. 

K utlikova 17, P.O.Box 56
850 07 Bratislava

M ajlingovä a Fajnorovä 
Patentovä a znäm kovä 
kanceläria

tel.: 07/839882 
fax.: 07/822841

v o z

M ESK O V Ä  Viera, Ing.

C intorinska 30, 811 B ratislava
Znäm kovä kanceläria tel.: 07/363213 

fax.: 07/363213
oz

M ISLA N O V Ä  M aria

M ikoviniho 18, 040 11 Kosice
tel.: 095/421484 

095/51858
V O Z

M R EN IC A  Jaroslav, Ing 
M lädeznicka 1435 ,020  01 Püchov

Patentovä, znämkovä 
a ocenovacia kanceläria

tel.: 0825/3871 V

NEUSCH L, Jozef, Ing.
Tbiliskä 11, 831 06 Bratislava

tel.: 07/377593 
07/282862 

fax.: 07/377593

V O Z

OBERTÄS JULIUS, Ing.

Justicnä 7, 811 07 B ratislava
Patentovä a znämkovä 
kanceläria

tel.: 07/63035 
fax.: 07/63035

v o z
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PEC H O  Stanislav, Ing.
034 82 Lucky pri Ruzom berku 512

PATENTSERVIS tel.: 0848/25266 OZ

PITO N A K O V A  K atarina, Ing. 
A llendeho 2767, 058 01 Poprad

tel.: 092/461-305 
fax.: 092/63721

o z

REG IN A  Ivan, Ing.
K lim cokova 20, 040 11 Kosice

tel.: 095/439177 
fax: 095/439177

V, o z

TO M ES Pavol, Ing.
Stare grunty 52, 842 44 Bratislava

Patentova, technicka tel.: 07/722000
a znam kova kancelaria 07/728506

Bezak, H orm annova, Tomes fax.: 07/726180

v , o z

V O LEK O V A  Eva, Ing.
Salviova 18, 821 01 Bratislava

Volekova-Agh. tel.: 07/235495 
fax.: 07/2907217

V

ZO V ICO V A  Viera, Mgr.
D rienova 34, 821 00 Bratislava

Patentova, znamkova 
a pravna kancelaria 

Zovicova-Zovic

tel.: 07/720560 
07/239408 

fax.: 07/239408

v , o z

ZlIFFA  Ladislav, Ing.
Svatoplukova 2681, 058 01 Poprad

tel.: 092/32406 V ,O Z
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О Б Щ А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Перевод

Официальный Бюллетень Промышленной Собственности содержит разнообразную 
информацию. Специальные главы посвящены изобретениям, полезным моделям, 
промышленным моделям и рисункам, товарным знакам. Потребители этой информации 
смогут проследить юридическое положение объектов промышленной собственности, 
зарегистрированных на территории Республики Молдова, а также рефераты патентов 
на изобретения, заявки на получение охраны объектов промышленной собственности, 
аннулирование охраны и т.п. В Официальном Бюллетене также будут опубликованы 
официальные документы, положения, международные соглашения, двухсторонние 
договоры, нормы и стандарты по вопросам данной области, пошлин и т.д.

Желающие могут воспользоваться страницами Бюллетеня для рекламирования своих 
изобретений, технических решений и другой деятельности.

Официальный Бюллетень Промышленной Собственности можно приобрести в 
Государственном Агентстве по охране промышленной собственности, ул.А.Дога 24/1, 
цена одного екземпляра - 4 лея.
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Выписка двухбуквенных кодов Всемирной Организации 
Интеллектуальной Собственности — ВОИС (1БО 3166) для 

представления наименований международных: организаций и 
государств, которые выдают или регистрируют охранные документы 

в области охраны промышленной собственности

Всемирная организация интеллек-
туальной собственности (ВОИС) \¥0 Узбекистан Ш
Европейское патентное Беларусь ВУ
ведомство (ЕРО)
Африканская Организация интел-

ЕР
Канада СА

лекгуальнойсобственности (ОАПИ) 
Африканская региональная органи-

ОА
Швейцария СН

зация промышленной собствен-
ности (АРИПО) АР Армения АМ
Австрия АТ Китай СИ
Австралия АИ Австралия АИ
Азербайджан № Германия БЕ
Болгария Вв Эстония ЕЕ
Финляндия И Испания ЕБ
Франция лл Литва ЬТ
Великобритания ев Латвия БУ
Грузия вЕ Молдова МБ
Гана в н Польша РЬ
Греция БЛ Румыния ЛО
Венгрия ни Российская Федерация ли
Италия гг СССР Би
Япония 1Р Туркменистан ТМ
Кыргызстан ко Украина ИА
Таджикистан ТГ США Ш
Казахстан к г Словения 81
Южная Корея кл Дания БК
Н.Д.Р. Корея КР Нидерланды 1ЧЬ

76



В 0 Р 1 12/1994

I. Изобретения

З а я в к и  н а и з о б р е т е н и я
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1

Коды 1ЫЮ (ИНИД) для 
идентификации 

библиографических данных, 
относящиеся к изобретениям

(П)Номер патента
(5 ̂Международная патентная классификация
(21) Номер(а) заявки(ок)
(22) Дата подачи заявки
(31) Номер(а), присвоенный приоритетной заяв

ке
(32) Дата(ы) подачи приоритетной заявки
(33) Страна приоритетной заявки
(56) Список документов-прототипов
(71) Фамилия(и) заявителя(ей), код страны (СТ. 

ВОИС)
(72) Фамилия(и) изобретателя(ей), код страны 

(СТ. ВОИС)
(73) Фамилия(и) владельца(ов) патента, код стра

ны (СТ. ВОИС)
(74) Фамилия патентного поверенного 
(54) Название изобретения
(57) Реферат или формула изобретения
(10)* Охранный документ бывшего СССР (И до

кумента, словесное обозначение вида доку
мента, код страны)

(30)* Приоритетные данные заявок зарегистри
рованных в Патентном Ведомстве бывшего 
СССР (К документа, дата подачи заявки, 
код страны)

Международная патентная 
классификация:

А —  Удовлетворение жизненных потребностей 
человека.

В — Различные технологические процессы.
С —  Химия и металлургия.
Б —  Текстиль и бумага.
Е —  Строительство. Горное дело.
Р —  Механика: освещение, отопление, двигат

ели и насосы, оружие и боеприпасы, взры
вные работы.

Э —  Физика.
Н —  Электричество.

КОДЫ ВОИС для 
ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ 
ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ БТ.16:

А - первый уровень публикации: опубликован
ная, не прошедшая экспертизу заявка на вы
дачу патента на изобретение.

В1 - второй уровень публикации: опубликован
ная, прошедшая экспертизу заявка на вы
дачу патента на изобретение (применяется 
в публикациях если документ с кодом А не 
был опубликован).

В2 - второй уровень публикаци: опубликован
ная,прошедшая экспертизу заявка на выдачу 
патента на изобретение (применяется в пу
бликациях,которые следуют за публика
циями с кодом А).

С1 - третий уровень публикаций: описание изо
бретения к патенту (применяется в публи
кациях если документ с кодом В1, В2 не 
был опубликован).

С2 - третий уровень публикации: описание изо
бретения к патенту (применяется в публи
кациях которые следуют публикации с ко
дом В1, В2).

Р1 - второй уровень публикации: публикация ре
шения о выдаче патента на изобретение под 
ответственность заявителя, без проведения 
экспертизы по существу (применяется в пу
бликациях если документ с кодом А не бьш 
опубликован).

Р2 - второй уровень публикации: публикация 
решения о выдаче патента на изобретение 
под ответственность заявителя, без проведе
ния экспертизы по существу (применяется 
в публикациях которые следуют публика
ции с кодом А).

Э1 - третий уровень публикации: описание изо
бретения к патенту, выданному под ответ
ственность заявителя, без проведения экс
пертизы по существу (применяется в публи
кациях если документы с кодом Р1,Р2 не 
были опубликованы).

й 2  - третий уровень публикации: описание изо
бретения к патенту', выданному под ответ
ственность заявителя, без проведения экс
пертизы по существу (применяется в публи
кациях которые следуют публикации с ко
дом Р1, Р2).
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(21) 93-0064 А
(51) А 23 Ь 1/20
(22) 12.11.1993
(31) 5037737
(32) 16.04.1992
(33) зи
(71) Ганя Виктор, Ганя Александр, М Б
(72) Ганя Виктор, М Б
(54) Овощная смесь “Боршулец”
(57) Изобретение относится к пищевой про

мышленности и касается рецептур овощ
ных натуральных консервов.
Техническая задача настоящего изобрете
ния заключается в расширении ассорти
мента овощных натуральных консервов с 
повышенной биологической ценностью и 
высокими органолептическими свойства
ми.
Предлагаемая овощная смесь включает 
следующие компоненты (%): морковь 8- 
10, перец сладкий 10-12, зелень сельдерея 
5, зеленая стручковая фасоль 8-10, зелень 
петрушки 5-6, корень петрушки 3-4, зелень 
укропа 5-7, соль 0,5, томатный сок - 
остальное.
П. формулы: 1.

(21) 93-0051 А
(51) А 23 Ь 2/00
(22) 11.06.1993
(71) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

К О Н С Т Р У К Т О Р С К О - Т Е Х Н О Л О -  
ГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ П И Щ Е В О Й  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, М Б

(72) Коган Рудиан, Евстратьева Надежда, М Б
(54) Беспрессовьш способ получения осветленных

соков
(57) Изобретение относится к пищевой промыш

ленности, а именно, к технологии получе
ния плодово-ягодных и овощных соков. 
Данный способ может быть использован 
для получения высококачественных освет
ленных соков, в частности яблочного. 
Полученную после дробления мезгу нагре
вают до температуры 60-75°С со скоростью 
нагрева 0,8-1°С/с, затем охлаждают до тем
пературы 40-50°С со скоростью охлаждения 
1,5-2,5°С/с, обрабатывают пектолитичес- 
ким мацерирующим ферментным препа
ратом в смеси с амилолитическим мацери
рующим ферментным препаратом, в коли
честве 0,01-0,03% в течение 30-60 минут 
при температуре 40-50°С и подвергают уль
трафильтрации через мембраны с диамет
ром пор 400-450А под давлением на входе 
0,25-0,35 МПа со скоростью 4,5-5 м/с. 
Сок, полученный данным методом, являет
ся готовым продуктом, который можно 
концентрировать и разливать в асепти
ческих условиях.

(21) 93-0044 А
(51) С 09 Б 1/10
(22) 21.06.1993
(71)(72)(73) Туртыгина Татьяна, М Б
(54) Крем для обуви
(57) Изобретение относится к бытовой химии, в 

частности к полирующим составам, пред
назначенным для ухода за обувью.
Цель изобретения - повышение водоза
щитных и эксплуатационных свойств 
крема.
Поставленная цель достигается тем, что 
крем для обуви на основе парафина или 
церезина, полиэтилена, синтетических 
жирных кислот, растворителя, полиэтил- 
силоксановой жидкости, красителя, 
отдушки и воды дополнительно содержит 
моноэтаноламид синтетических жирных 
кислот, полиоксиэтиленгликолевые эфиры 
синтетических жирных кислот или поли
оксиэтиленгликолевые эфиры синтетичес
ких жирных спиртов или их смесь, консер
вант, сульфат цинка, мочевину и продукт 
взаимодействия щелочи с ди-(2-этил- 
гексил) фосфорной или 2-этилгексил- 
фенилфосфорной кислотой. 
Разработанный крем равномерно распре
деляется на обрабатываемой поверхности, 
легко располировывается, образуя гидро
фобную, блестящую, нелипкую пленку.
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Выданные патенты на изобретения
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(11) 99 B1
(51) A 01 N 25 /22, 43/50
(21) 94-0093
(22) 27.04.1994
(31) 06 /896775
(32) 15.08.1986
(33) US
(30)* №  4203183/15, 14.08.1987, SU
(10)* Патент, №  1723994, on. 30.03.1992, 6. №  

12, SU
(71) (73) Американ Цианамид Компани, US
(72) Вильям Стивен Стеллер и Роджер Чарльз 

Кейнти, US
(54) Гербицидная композиция
(57) Изобретение относится к химическим средс

твам защиты растений и может найти при
менение в сельском хозяйстве. Цель изоб
ретения - повышение стабильности актив
ного вещества. Согласно изобретению гер
бицидная композиция представляет собой 
водный раствор изопропиламинной соли 
2-(4-изопропил-4-метил-5)-оксо-2-ими- 
дазолин-2-никотиновой кислоты, содер
жащий неионное поверхностно-активное 
вещество и стабилизатор - соляную кис
лоту в количестве, обеспечивающем pH 
композиции 7. Добавление стабилизатора 
позволяет повысить стабильность актив
ного вещества и соответственно эффектив
ность композиции.

(11) 100 В1
(51) А 23 С 19/068
(21) 94-0144
(22) 18.04.1994
(31) 3460/83
(32) 28.07.1983
(33) БК
(30)* №  3882451/13, 27.03.1985, $и
(10)* Патент, №  1667620, $и
(86) РСТ /БК 84 /00071, 26.07.1984
(71) (73)_МД. Фудз А.м.в.а, БК
(72) Йенс Петер Сюпли Хансен, БК
(54) Способ получения сыра
(57) Изобретение относится к молочной про

мышленности, в частности к получению 
сыра. Целью изобретения является увели
чение выхода и улучшение качества про
дукта. Для получения сыра концентрат 
молока, полученный методом ультрафиль
трации или диафильтрации с содержанием 
сухих веществ 38%, смешивают с добавка
ми и глюконо-дельта-лактоном, получен
ную смесь разливают в индивидуальные 
упаковки и выдерживают до завершения 
процессов свертывания и созревания при 
комнатной температуре или при темпера
туре 5°С, при этом глюконо-дельта-лактон 
вводят в количество 2%.
П. формулы: 1

(11) 101 В1
(51) А 23 L 1 /236
(21) 94-0107
(22) 16.03.1994
(30)* №  3438654/30-13, 20.05.1982, SU
(10)* Патент, №  1407388
(71) (73) Тейт энд Лайл Паблик Лимитед Компани,

GB
(72) Памела Кай Бейтс и Зденек Латимер, GB
(54) Подслащивающая композиция
(57) Изобретение относится к пищевой промыш

ленности, в частности к подслащивающим 
композициям, изменяющим сладость кон
дитерских изделий, напитков и других про
дуктов. Цель изобретения - повышение 
степени сладости композиции. Подслащи
вающие композиции изготовляются сме
шиванием сладкого хлордеоксисахара - 
4,Г, б'-трихлор - 4,Г,6'-тридеоксигалакто- 
сахарозы с подслащивающим агентом, 
имеющим вкус горечи и выбранным из ря
да сахарин, стевиозид и ацесульфам К, 
причем использовании сахарина соотно
шение компонентов составляет от 7,5 : 1 
до 1:2, 13, а при использовании стевиозида 
или ацесульфама К- от 16:1 до 1:1. По наз
начению и требованию композиции в нее 
обычно вводятся и другие ингредиенты. 
П. формулы: 1 
Табл.: 6
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(11) 102 В1
(51) А 24 В 13 /00
(21) 94-0283
(22) 08.09.1994
(30)* №  8605041, 29.12.1985, ББ
(10)* Свидетельство №  5654, ББ
(71) (73) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ и

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕС
КИ Й  ИНСТИТУТ ТАБАКА и ТАБАЧ
НЫХ ИЗДЕЛИЙ, М Б

(72) Эчина Лариса, Силантьева Раиса, Куликова
Надежда, Петрова Елена, Натензон Сима, 
Щербан Елена, М Б

(54) Сорт табака ВИРДЖИНИЯ 401
(57) Растения эллипсоидальной формы с припод

нятыми листьями и щитковидным соцве
тием средней плотности. Высота растений 
(без соцветия) в среднем 148 см с варьи
рованием по годам от 126 до 168 см. Листья 
сидячие, эллиптически-вытянутые, зеле
ной окраски, в фазу технической зрелости 
- светло-зеленые. Среднее число техничес
ких листьев - 25-27 шт. Длина листа сред
него яруса 52-60 см. ширина - 25-32 см. 
Сорт среднеспелый, слабо или почти не 
образует пасынки. Урожай сухих листьев 
при правильной агротехнике составляет 
24-28 ц/га. Сырье характерного золотисто
желтого цвета, высокоматериальное (61- 
72 г/кв.м), с оптимальным содержанием 
растворимых углеводов (16-19%).

Обладает высокой полевой устойчивостью 
к табачной мозаике, средне восприимчив 
к вирусу бронзовости томатов на табаке. 
В рассадный и полевой периоды проявляет 
устойчивость к бактериозам, устойчив к 
корневой гнили.
При возделывании требует соблюдения 
технологии, принятой для крупнолистного 
табака типа Вирджиния.

(11) 103 В1
(51) А 24 В 13 /00
(21) 94-0284
(22) 08.09.1994
(30)* №  8704066, 29.12.1986, ББ
(10)* Свидетельство №  5653, ББ
(71) (73) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ и

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ТАБАКА и ТАБАЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ, М Б

(72) Петрова Елена, Гросу Антон, Силантьева 
Раиса, Куликова Надежда, Шербан Елена, 
Натензон Сима, М В

(54) Сорт табака ДОЙНА 211
(57) Растения нового сорта характеризуются сле

дующими морфологическими признаками: 
высота растений 120-140 см, форма расте
ния конусовидная, соцветие щитковидное 
средней плотности. Листья крупные, сидя
чие, светло-зеленой окраски. Форма плас
тинки среднего листа эллиптически вытя
нутая, поверхность слегка волнистая, ок
раска венчика розовая. Количество листьев 
на растении 25-35 шт.
Средний урожай сухих листьев составил 
36,4-44,0 ц/га за 4 года конкурсного сор
тоиспытания при 80-85% первого товар
ного сорта.
Тип сырья скелетный. Ферментированное 
сырье желто-оранжевого цвета с хорошими 
курительными свойствами (сумма баллов 
дегустационной оценки 38).

Сорт устойчив к подгару и полеганию, поч
ти не образует пасынков. Обладает комп
лексной полевой устойчивостью к табач
ной мозаике и У-вирусу картофеля, средне 
устойчив к вирусу бронзовости.
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(11) 104 В1
(51) А 24 В 13/00
(21) 94-0285
(22) 08.09.1994
(30)* №  8503699, 02.01.1984, ББ 
(10)* Свидетельство №  5031, ББ ' (71)(73) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ и

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИ
ЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТАБАКА и ТА
БАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, М Б  

(72) Силантьева Раиса, Петрова Елена, Натензон 
Сима, Щербан Елена, М Б  

(54) Сорт табака МОЛДАВСКИЙ 456 
(57) Растения нового сорта высокорослые (140- 

170 см высотой), эллипсоидальной формы. 
Листья крупные (45-50 см), с сидячим ос
нованием овально-вытянутой формы и 
гладкой поверхности.
Средний урожай в конкурсном испытании 
института за 4 года составил 36,4 д/га, мак
симальный - 44,0. Ассортимент сырья вы
сокий.
Выход высших товарных сортов - 90-95%. 
Сырье скелетное, после ферментации лист 
сохраняет окраску, не темнеет, не плесне
веет. Цвет ферментированного листа от 
желтого до оранжево-красного в зависи
мости от способов сушки листьев и техно
логии возделывания.
Сорт обладает высокой устойчивостью к 
первой расе пероноспороза, бронзовости 
томатов, огуречной мозаике и черной 
корневой гнили (ЧКГ).

(11) 105 В1
(51) А 61 В 17/00
(21) 94-0235
(22) 02.09.1994
(30)* №4130426/28-14, 13.07.1986, БЫ 
(10)* Авторское свидетельство №  1509044, ББ 
(71)(72)(73) МУНТЯНУ ИОН, М Б  
(54) Способ лечения невралгии тройничного нерва 
(57) Изобретение относится к медицине, а 

именно к нейростоматологии, и предназ
начено для лечения невралгии тройнич
ного нерва. Целью изобретения является 
повышение анальгезирующего эффекта и 
уменьшение рецидивов. Эта цель обеспе
чивается тем, что подсаживают седалищ
ный нерв под кожу лопатки. Положитель
ный эффект оценивается сокращением 
числа рецидивов.
П. формулы: 1

(П) 106 В1
(51) А 61 К 45/05, А 61 N 5/00
(21) 93-0062
(22) 17.01.1994
(71) (73) ИНСТИТУТ ОНКОЛОГИИ МОЛДОВЫ,

М Б
(72) Жовмир Василий, Шеремет Ион, Макидон

Виталий, М Б
(54) Способ лечения рака молочной железы 
(57) Изобретение относится к области 

медицины, в частности, к онкологии и мо
жет быть использовано для лечения боль
ных раком молочной железы в предопера
ционном периоде.
Цель изобретения: - более эффективное 
лечение рака молочной железы за более 
короткий срок.
Способ лечения рака молочной железы в 
предоперационном периоде включает 
внутривенную химиотерапию и локальную 
СВЧ - гипертермию. Новым в способе 
является то, что перед локальной СВЧ - 
гипертермией дополнительно проводят 
местную химиотерапию путем введения в 
ложе опухоли предельно допустимой дозы 
цитостатика в двух ее полярных точках.
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(11) 107 В1 канифоли. Также резервуарный слой со
(51) А 61 Ъ 15 /16 держит от 10 до 25 мас% пластификатора
(21) 94-0095 на основе углеводородов и /или сложных
(22) 28.04.1994 эфиров и 6,3-11,7 мас% физостигмина.
(31) Р3843239.0 П.формулы:2
(32) 22.12.1988
(33) БЕ
(30)* №  4742793 /14, 21.12.1989, би

(72)

(54)
(57)

(71)(73) ЛТС ЛОХМАНН ТЕРАПИ-ЗЮСТЕМЕ 
ГмбХунд КО.К.Г., Клинге Фарма ГмбХ, БЕ 
Томас Хилле, Ханс-Райнер Хоффманн, 
Ханс-Йоахим Хубер, Аксель Кнох, Герхард 
Шнайдер, Фритц Штанислаус, БЕ 
Трансдермальная терапевтическая система 
Использование: изобретение относится к 
медицине и, в частности, к трансдермаль
ной терапевтической системе, которая 
содержит физостигмин в качестве актив
ной составной части.
Цель изобретения - увеличение времени 
контролируемого выделения физостигми- 
на и повышения стабильности последнего 
при хранении системы.
Система состоит из непроницаемого для 
активного вещества покровного слоя, 
клеящегося резервуарного слоя и в случае 
необходимости отделяемого защитного 
слоя. При этом резервуарный слой содер
жит 67-90 мас.% полимерного материала 
из группы блоксополимеров на основе сти
рола и 1,3 диена, полиизобутиленов, поли
меров на основе акрилата и /или метакри
лата и сложных эфиров гидрированной

(11) 108 В1
(51) В 02 С 19 /00
(21) 94-0110
(22) 23.03.1994
(31) 8617222
(32) 15.07.1986
(33) ЭВ
(30)» №  4203155 /33, 14.07.1987,' Эи
(71) (73) ТЕЙТ ЭНД ЛАЯЛ ПАВЛИК ЛИМИТЕД

КОМПАНИ, ОВ
(72) Грэхэм Джексон, Майкл Ральф Дженнер, 

ОВ
(54) Способ получения кристаллической сукрало- 

зы
(57) Предметом изобретения является кристал

лическая сукралоза со средним размером 
частиц не более 10 мкм и максимальным 
размером не более чем вдвое превышаю
щим средний. Такой продукт обладает вы
сокой термостабильностью. Предпочти
тельно, если средний размер частиц не пре
вышает 5, а максимальный 10 мкм. Способ 
повышения термостабильности кристалли
ческой сукралозы включает струйное из
мельчение ее с целью уменьшения размера 
частиц и обеспечения такого их распреде
ления по размеру, чтобы максимальная их 
величина не более, чем вдвое превышала 
среднюю.
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У

(11) 109 В1
(51) В 65 В 9 /00
(21) 94-0325
(22) 0 9 .0 9 .1 9 9 4
(31) 101227
(32) 25.09.1987
(33) Ш
(30)* N  4356684 /13, 23.09.1988, $и
(10)* Патент, №  1788938, 811
(71) (73) САНФОРД РЕДМОНД ИНС., Ш
(72) Редмонд Санфорд, Ш
(54) Устройство для одновременного изготовления, 

наполнения и запечатывания заданного ко
личества упаковок

(57) Изобретение относится к расфасовочно
упаковочному оборудованию и может быть 
использовано, например для изготовления 
стаканчиков, их заполнения и запечаты
вания. Целью изобретения является упро
щение конструкции и повышение произ
водительности. Пленочный материал 1 для 
образования донной части упаковки пре
рывистым движением подается в секцию 
средства 4 для нагревания, где он подвер
гается воздействию температуры и затем 
подается в секцию формирования, в ко
торой расположены матрицы. Материал 1 
транспортируется при помощи пары цепей 
2 с укрепленными на них шпильками. В 
секции формирования для изготовления 
упаковки используют либо вакуум, либо 
давление. В процессе формирования пле
ночная заготовка зажимается по всей пе

риферии матрицы, которая удерживается 
в холодном состоянии. Одновременно с 
формированием и наполнением донной 
части материала 1 осуществляется подача 
пленочного материала 12, который имеет 
обычно уже отпечатанную информацию. 
С помощью средства 11 к валику 23 осу
ществляется одновременная и параллель
ная транспортировка верхней части пле
ночного материала. Затем верхняя часть 
упаковки вместе с донной частью устанав
ливается в секции укупорки и герметиза
ции, в которой с помощью предварительно 
нагретых штампов происходит герме
тизация упаковки. После этого происходит 
разрезание упаковок по горизонтали и вер
тикали посредством лезвий.
П.формулы: 2

(11) 110 В1
(51) В 65 Б 35/00
(21) 94-0324
(22) 09.09.1994
(31) 442813
(32) 18.11.1982
(33) Ш
(30)* №  3663450 /28-13, 17.11.1983, БИ
(10)* Патент, №  1336945, БП
(71) (73) САНФОРД РЕДМОНД , Ш
(72) Санфорд Редмонд и Вальтер А. Маинбергер,

ЦБ
(54) Опорожняемая упаковка для текучих веществ
(57) Изобретение относится к разовым опорож

няемым упаковкам для текучих веществ, 
преимущественно сливок, желе, майонеза 
и др., и направлено на повышение надеж
ности и удобства эксплуатации упаковки. 
Жесткий плоский лист 1 и гибкий лист 2 
образуют полость для размещения текучего 
вещества. На жестком плоском листе 1 
вдоль его поперечной оси выполнена ли
ния разрыва 3, на участке которой обра
зован по меньшей мере один выступ 5, яв
ляющийся приспособлением для местной 
концентрации увеличенного напряжения 
жесткого листа 1 и образованиям нем вы
пускного отверстия при V-образном скла
дывании упаковки относительно линии 
разрыва. При опорожнении жидкость вы
ливается направленным потоком. После

полного или частичного опорожнения 
упаковку разгибают, воздух всасывается в 
отверстие вместе с остатками вещества, 
при этом капли не образуются. В зависи
мости от свойств упаковываемых веществ 
и условий хранения и опорожнения выс
тупы 5 могут иметь различную форму. 
П.формулы: 10 
Фигур.: 14

1
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(11) 111 В1
(51) С 07 Б 249/08; А 01 N 43/64
(21) 94-0227
(22) 13.05.1994
(31) 7908003
(32) 07.03.1979
(33) ев
(30)* №  2893257/23-04, 06.03.1080, Би 
(10)* Патент, №  1233801, БИ
(71) (73) ИМПЕРИАЛ КЕМИКАЛ ИНДАСТРИЗ

ЛИМИТЕД, ЭВ
(72) Кейт Питер Пэрри, Вильям Джордж Ратмелл,

Пол Энтони Вортингтон, ЭВ 
(54) Способ получения производных 1, 2, 4- 

триазола
(57) Изобретение относится к способу получения 

новых производных 1,2, 4-триазола алкил- 
галогенидами, обладающих фунгицидными 
свойствами и которые могут найти при
менение в сельском хозяйстве.
Способ получения производных 1, 2, 4- 
триазола общей формулы

М - С Н 2С < ^

о н ^ 1V

рода, трифторметилом, фенилом или фе- 
ноксигруппой, одним или двумя галоге
нами, отличается тем, что, соединение об
щей формулы

СИ.-С С
\  /

' о  г
или

?н
ХСНС-Л.

7 Г ‘

где Л и Д  имеют указанные значения; 
X - галоген, подвергают взаимодействию 
с 1, 2, 4 - триазолом в инертном раство
рителе с последующим выделением целе
вого продукта.
П. формулы:!

сЕЙ - алкил с 1-4 атомами углерода, 
незамещенный фенил или фенил, заме
щенный одним или двумя галогенами, 
алкоксилом с 1-4 атомами углерода;
Д  - незамещенные фенил или бензил или 
замещенные алкилом с 1-4 атомами угле-

(11) 112 В1
(51) С 04 В 28 /14
(21) 94-0161
(22) 28.06.1994
(30)* №  4410592 /33, 13.04.1988, БИ
(10)* Патент, №  1652314, Б11
(71Д73) А.О.ПКТИ “ТЕХПРОЕКТКОНСТРУК- 

ЦИЯ”, М Б
(72) Алексеенко Павел, Янак Иван, Гаврилица 

Андрей, Васильева Раиса, Лупашку Федор 
и Ропот Валерий, М Б

(54) Штукатурная смесь
(57) Изобретение относится к строительным ма

териалам и может быть использовано при 
приготовлении одних смесей для штука
турных растворов, применяемых во внут
ренних помещениях промышленного и 
гражданского строительства. Цель изоб
ретения - увеличение жизнеспособности 
раствора. Состав штукатурной смеси вклю
чает, мас.%: р - полугидрат сульфата каль
ция 34 - 40; растворимая метилцеллюлоза 
0,4 - 0,5; поверхностно-активное вещество 
на основе алкилсульфата натрия 0,02 - 
0,025; негашеная известь 4,0 - 4,6; винная 
кислота 0,04 - 0,06; тонкомолотый извест
няк-остальное. Жизнеспособность раство
ра 140 - 160 мин, работоспособность 35-60 
мин, прочность при сжатии 4,2 - 4,8 МПа. 
П.формулы:!
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(11) 113 В1 рода и замещенный фенилом циклоалкил
(51) С 07 С 211/27, А 61 К 31/17 С3-С8 при условии, что группы Л, и сов
(21) 94-0331 местно содержат по меньшей мере пять
(22) 25.08.1994 углеродных атомов и в том случае, когда
(31) 4101/86 Л, обозначает этил, не может обозначать
(32) 25.09.1986 изобутил, или солей этих соединений, пу
(33) н и тем взаимодействия амина общей формулы
(30)* №  4830945 /04 /093504, 10.09.1990, Б11 и,

(72)

(86)
(54)
(57)

(71) (73) ХИНОИН ДЪЕДЬСЕР-еш ВЕДЪЕСЕТИ 
ТЕРМЕКЕК ДЬЯРА РТ, Ни 

Йожеф Кнолл, Антал Шимаи, Ева Синньеи, 
Ева Шомфаи, Золтан Терек, Карой 
Можолитш, Янош Бергманн, Ни 
РСТ/Ни 87/00040, 25.09.1987 
Способ получения фенилалкиламинов или солей 
этих соединений
Изобретение относится к области органи
ческого синтеза и касается получения но
вых фенилалкиламинов, обладающих био
логической активностью и используемых 
в качестве активно-действующего начала 
в фармацевтических препаратах, стимули
рующих центральную нервную систему. 
Задача изобретения - получение стимуля
торов с новым спектром действия. Способ 
получения фенилалкиламинов общей фор
мулы 1:

7 \ \

^1

<=~ / ~  сн2 - сн - ш  - я2
где: Л обозначает алкил С2-С8 с прямой 
или разветвленной цепью, фенилалкил С7- 
С10 циклоалкил С3-С8- фенил, 1̂  обозна
чает алкил С1 С8 с прямой или разветвлен
ной цепью, алкил С1-С8 замещенный ато
мом галогена, гидроксилом, алкоксигруп- 
пой, содержащей от 1 до 4-х углеродных 
атомов, алкил, содержащий три атома угле-

/  ч) - СН, - сн - ш
где имеет указанные выше значения, с 
соединением общей формулы III:

У - с н (
К ъ

где X обозначает галоген, остаток слож
ного эфира сульфоновой кислоты, Л3 обоз
начает водород, алкил С^С, с прямой или 
разветвленной цепью, алкил С1-С7, заме
щенный атомом галогена, гидроксилом, 
алкоксигруппой, содержащей от 1 до 4-х 
углеродных атомов, алкил, содержащий два 
атома углерода, замещенный фенилом Я, 
обозначает водород, или ̂ и  Д4 обозна
чают алкил при условии, что они совмест
но содержат не более семи атомов углеро
да, или 1Ц и Я, вместе с СН могут образо
вать циклоалкильное кольцо с 3-8 атомами 
углерода с использованием связывающего 
кислоту агента - избыточного количества 
амина, органического или неорганичес
кого основания или щелочного ионооб- 
менника, с выделением продукта в свобод
ном виде или в виде соли.
П. формулы: 1

(11) 114 В1
(51) С 07 С 211 /27; А 61К 31 /17
(21) 94-0140
(22) 21.04.1994
(31) 4101 /86
(32) 25.09.1986
(33) н и
(30)* №  4355858 /04, 24.05.1988, Б11
(10)* Патент, №  1746882, Бй
(86) РС Т /Н и 87 /00040, 25.09.1987, Бй
(71) (73) Хиноин Дъедьсер еш Ведьесети Термекек

Дьяра РТ; НИ
(72) Йожеф Кнолл , Антал Шимаи, Ева Синньеи,

Ева Шомфаи, Золтан Терек, Карой 
Можолитш и Янош Бергманн, Н11 

(54) Способ получения фенилалкиламинов или их 
фармакологически приемлемых солей 

(57) Изобретение касается фенилалкиламинов, 
в частности получения соединений общей 
ф-лы СД-СН^СНД-ШНЦ, где Л, - н - 
или изо-С2-С8-алкил, фенил -С7-С10-алкил, 
цикло-С3-С8 -алкил, фенил, 1̂  - н- или 
изонизший алкил, низший галогеналкил, 
гидроксиалкил. С^С^алкоксипропилфе-

нил, Сэ-С8- циклоалкил, причем Я и 1Ц 
совместно содержат С5-С[3, а когда - 
этил, то ̂  * изобутилу, обладающих анти- 
депрессивным действием, что может быть 
использовано в медицине. Цель - создание 
новых более активных и малотоксичных 
веществ указанного класса. Синтез ведут 
реакцией амина ф-лы М Н 2-Л2 с кетоном 
ф-лы С ( Н6-СН2-СК, =0 с последующим 
водородным восстановлением с присутст
вии РЬ или №  - Ренея или с использова
нием для гидрирования комплексного гид
рида металла, дитионита натрия или амаль
гамы алюминия. Целевой продукт выде
ляют в виде основания или фармакологи
чески приемлемой соли. Новые вещества 
малотоксичны и в сравнении с известными 
проявляют высокую активность без инги
бирования моноаминооксидазы.
П.формулы:!
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(11) 115 В1
(51) С 07 С 211 /27
(21) 94-0332
(22) 25.08.1994
(31) 4101 /86
(32) 25.09.1986
(33) н и
(30)* №  4742460 /04 /135892, 23.11.1989, БЕ1 
(86) РСТ/Ни 87 /00040, 25.09.1987, БЕГ 
(71 )(73) ХИНОИН ДЬЕДЬСЕР еш ВЕДЬЕСЕТИ 

^ТЕРМЕКЕК ДЬЯРА РТ, Ни 
(72) Йожеф Кнолл, Антал Шимаи, Ева Синньеи, 

Ева Шомфаи, Золтан Терек, Карой 
Можолитш, Янош Бергманн, Н11 

(54) Способ получения фенилалкиламинов или их 
фармакологически приемлемых солей 

(57) Изобретение относится к способу получения 
новых фенилалкиламинов, обладающих 
биологической активностью и используе
мых в качестве активно-действующего на
чала в фармацевтических препаратах сти
мулирующих центральную нервную систе
му.
Задача изобретения - получение стимуля
торов с новым механизмом действия. Фе- 
нилалкиламины общей формулы I:

8 *  8 ?

—  С %  СИ «* N  н

где =прямой или разветвленный алкил 
С2-С8, фенилалкил С7-С)0, фенил или 
циклоалкил С,-Сг;

О

К, = группа -СН
Ч 4

где К  = водород или алкил С1-С?, который 
может быть замещен галогеном, 
гидроксилом, алкокси-группой (С̂ С,,) или 
фенил ал килом,

АЯ4 = водород или группа -сн вместе
Ч Ч<

означает циклоалкильное кольцо (С3-С8), 
при условии, что группы Д1 и К, совместно 
содержат, по меньшей мере, 5 атомов угле
рода, и в том случае, когда Д1 обозначает 
этил, Д̂  не может обозначать изобутил или 
их фармакологически приемлемых солей; 
получают взаимодействием амина фор
мулы II:

где Д1 имеет значения, указанные выше, и 
соединением формулы III

о = с / »3

^ 4

где Дз и Д4 имеют вышеуказанные зна
чения, в присутствии восстановилителя та
кого как амальгама алюминия, газообраз
ный водород и металлический катализатор 
гидрирования, боргидрид щелочного ме
талла, с последующим выделением целе
вого продукта в виде свободного основания 
или фармакологически приемлемой соли.

(11) 116 В1
(51) С 07 С 229 /40
(21) 94-0094
(22) 27.04.1994
(31) 902274
(32) 29.08.1986
(33) Е1Б
(30)* №  4203226 /04, 28.08.1987, БЕГ
(10)* Патент, №  1736334, 23.05.1992, б, №  19, БЕГ
(71)(73) АМЕРИКАН ЦИАНАМИД КОМПАНИ, 

ЦБ
. (72) Дональд Рой Молдинг, ЦБ
(54) Способ получения алкиланилинофумарата
(57) Изобретение касается замещенных анилина, 

в частности получения С7-С4 алкиланили
нофумарата - полупродукта для синтеза ге
тероциклических гербицидов. Цель - упро
щение процесса. Его ведут реакцией Ц- 
С4 -алкил дихлорсукцината сначала с трех
кратным избытком амина ф-лы Д^ИН, 
где Д, и Д, - Н, С,-С4 - алкил, причем толь
ко один из Д, и Д̂  - Н или М Д ^  - 5 или 
6 - членный гетероцикл с 1 - 2-мя гетеро
атомами, при кипячении 8 ч., затем с ани
лином в инертном органическом раство
рителе, содержащем органическую кис
лоту, при 80-85°С в течение 4 ч. В этом

случае возможно использование доступных 
реагентов и достижение хороших выходов 
целевого продукта (до 69%).
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(11) 117 В1
(51) С 07 С 237 /42, А 01 N 37 /20
(21) 94-0150
(22) 16.06.1994
(31) 8902323.8
(32) 02.02.1989
(33) ОВ
(30)* №  4743176 /04 (019157), 01.02.1990, БИ
(71) (73) ИМПЕРИАЛ КЕМИКАЛ ИНДАСТРИЗ

ПЛС, ев
(72) Патрик Джелф Кроули, Розамунд Элисон 

Спенс, Эласдейр Томас Глен, О В
(54) Замещенные ациламивобензамиды, обладаю

щие фунгицидной активностью и способ их 
получения

(57) Изобретение относится к новым фунгицид
ным замещенным ациламинобензамидам, 
к способу их получения и может быть ис
пользовано в сельском хозяйстве для борь
бы с грибками, преимущественно с гриб
ковыми инфекциями растений. 
Замещенные ациламинобензамиды общей 
формулы:

4-алкокси - или фенил, либо Л1 и Л2 вмес
те с атомом азота, к которому присоеди
нены, образуют морфолин овое, пипериди
новое, пирролидиновое или азетидиновое 
кольцо, возможно замещенное СЬ4 -алки
лом, Л.3 представляет собой Н, а Л4 озна
чает трихлорметил, С28 -алкил (возможно 
замещенный галогеном, С18 - алкоксилом, 
или группой Л12Б (О)п, где Л12 означает С, 
4-алкил, а п означает 0,1 или 2), цикло
пропил (возможно замещенный галогеном 
или См -алкилом), С2 8- алкенил, С2 8-ал- 
кинил, С] 8- алкоксигруппу, моно- или ди- 
(С14) алкиламиногруппу, или группу фор
мулы Л13 (Ж = С(СГчт), где Л13 означает Сь 
4-алкил, или, Л3 и Л4 вместе с группой 
С(0)И, к которой они присоединены, об
разуют азетидин-2-оновое кольцо, возмож
но замещенное галогеном или Сь4 алки
лом.
Получают замещенные ациламинобен- 
зомиды путем взаимодействия соединения 
общей формулы

где А и В независимо означают Н, фтор, 
хлор,бром, С14-алкил, С[ 4 - алкоси - или 
гало-(С14) алкил при условии, что оба од
новременно не являются Н; Б и Е неза
висимо означают Н или фтор; Л1 означает 
Н, С1 _4-алкил; Л2 означает С14-алкил, С,

где А, В, Б, Е имеют вышеуказанные зна
чения, с хлорангидридом формулы Л4 
СОСЬ, где Л4 имеет вышеуказанные зна
чения с последующим выделением целе
вого продукта.

(11) 118 В1
(51) С 07 Б 215 /22
(21) 94-0133
(22) 08.04.1994
(31) 1504/87; 3147/87
(32) 08.04.1987; 10.07.1987
(33) ни
(30)* №  4613042 /04, 07.12.1988, Б11 
(10)* Патент, №  1804457, БЧ '
(86) РСТ /НИ 88 /00018, 08.04.1988
(71) (73) Х И Н О И Н  ДЬЕДЬСЕР еш ВЕДЬЕСЕТИ

ТЕРМЕКЕК ДЬЯРА РТ, Ни
(72) Иштван Хермец, Геза Керестури, Лелле 

Вашвари, Агнеш Хорват, Мария Балог и 
Петер Ритли, НИ

(54) Способ получения смешанных ангидридов 
хинолинкарбоновоЁ кислоты и борной 
кислоты

(57) Использование: в качестве промежуточных 
продуктов для синтеза соединений, обла
дающих антибактериальной активностью. 
Сущность изобретения: продукт общей 
формулы:

где Л1 и Л̂  галоген или алифатическая 
ацилоксигруппа, содержащая 2-6 атомов 
углерода, Л̂  - хлор или фтор, Л4 -цикло
пропил, этил или фенил, возможно заме
щенный одним или двумя галогенами: Л5 
- водород или фтор. Реагент 1: соединение 
общей формулы

где Лз, Я4 и Л5 имеют указанные значения. 
Л6 - алкил С2-С4. Реагент 2: В (ОСОЛ6)3. В 
среде растворителя.
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(11) 119  В 1
(51) С 07 О 333 /26; А 61 К 31 /38
(21) 94-0142
(22) 14.04.1994
(31) А 820 /87
(32) 03.04.1987
(33) АТ
(30)* №  4355476/23-04, 01.04.1988, Би
(10)* Патент, №  1574176, Б!!
(71 )(73) ХАФСЛУНД Н И К О М Е Д  ФАРМА 

АКЦИЕНГЕЗЕЛЫПАФТ, АТ
(72) Дитер Биндер, Франц Ровенсцки и Хуберт 

Петер Фербер, АТ
(54) Способ получения производных 2-тиенило- 

ксиуксусной кислоты или их фармацевтичес
ки применимых солей

(57) Изобретение касается производных 2- 
тиенилоксиуксусной кислоты, в частности 
получения 5 - [2-(бензолсульфонипамино) 
этил] - или 5-[2-(4-хлорбензолсульфонила- 
мино) этил]-2-тиенилоксиуксусных кис
лот, которые могут быть использованы в 
медицине для лечения тромботических 
заболеваний. Цель - создание новых более

2-16 эквивалентами окиси серебра при 75- 
85°С в течение 2-3 ч.
Исходную окись серебра предварительно 
получают растворением AgN03 в дистил
лированной воде с добавлением эквимо
лярных количеств КаОН. Целевой продукт 
выделяют в свободном виде или в виде 
фармацевтически приемлемой соли. Но
вые соединения малотоксичны и в 4 раза 
активнее, чем дазоксибен, при этом начало 
антитромбического действия наблюдается 
при 1 мг /кг и достигает максимума при 5 
мг /кг против 20 мг /кг.
П. формулы: 4 
Таблицы: 2

активных веществ указанного класса. 
Синтез ведут окислением, например, амида 
IV- [2 - [2 - (5 - (2- гидрокси) -этокси) -тиенил] - 
этил]-бензолсульфоновой кислоты окисью 
серебра в водно-щелочной среде. Раст
воряют амид в 0,5-4 н, преимущественно 
в 2 н., растворе КОН или №ОН, окисляют

(11) 120 В1
(51) С  0 7  Б  493 /22; С 07 Б 367 /00; С  0 7  Б  3 0 9  

/00; С 07 Б 493 /32; А01 N 43 /30
(21) 94-0092
(22) 27.04.1994
(31) 8510944
(32) 30.04.1985
(33) ОБ
(30)* №  4355074 /04, 28.01.1988, бЧ
(71) (73) АМЕРИКАН ЦИАНАМИД КАМПАНИ,

Ш
(72) Джон Б.Вард, Хейзел М.Нобл, Нил Портер,

Ричард А.Флеттон, Дэвид Ноббл, Дерек 
Р.Сатерлэнд, Майкл В.Дж.Рэмсей, ОВ 

(54) Способ получения макроциклических соеди
нений

(57) Изобретение касается получения макроцик
лических соединений общей формулы:!

где Я1 - метил, этил или изопропил;
Я2 и Я3 - атомы водорода,
ОЯ4- гидроксигруппа, метоксигруппа, 
алканоилксигруппа, имеющая С,-С6-ал- 
кильный фрагмент, необязательно заме
щенный феноксигруппой или группа -

ОСООЯ5, где: Я5-С -С5-алкил, отличаю
щийся тем, что соединение общей фор
мулы II:

и ь ,СН5

^ у с“3

где Я1 и ОЯ4 имеют вышеуказанные значе
ния, кроме ОЯ4 -гидроксигруппа, Ь- 
Я'ЮСБО, - группа, где: Я" (С^С^алкил)- 
фенил или фенил, подвергают восстанов
лению действием слово-гидроалкила, как, 
например, три-н-бутилологидрида, в при
сутствии инициатора радикалов, как, нап
ример, азобисизобутиронитрила, или под 
действием света, и полученное соединение 
формулы 1, где ОЯ4-метокси- или алкано- 
илокси-группа, имеющая С[-С6-алкильный 
фрагмент, необязательно замещенный 
феноксигруппой, в случае необходимости, 
переводят его в соединение формулы 1, где: 
ОЯ4 - гидроксигруппа, которое, в случае 
необходимости, действием галоидан- 
гидрида кислоты переводят в соединение 
формулы 1, где: ОЯ4 - ОСООЯ5 группа.
П. формула: 1
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(11) 121 В1 разбавителя в присутствии не менее двух
(51) С 07 D 405 /04, С 07 D 496 /04; А 61 К 31 / эквивалентов сильного, ненуклеофильного

45 основания, и при необходимости полу
(21) 94-0124 ченный таким образом рацемат разделяют
(22) 24.05.1994 на энантиомеры.
(31) А 1573 /89
(32) 27.06.1989
(33) АТ
(30)* №  4830828 /04, 26.06.1990, SU
(10)* Патент, №  1833386, 24.05.1994, SU
(71) (73) Хемиш Фармацойтише Форшунгсгезель-

шафт мбх., АТ
(72) Дитер Биндер, Франц Ровенсцки, Йозеф 

Вайнбергер, Хуберт Петер Фербер, АТ
(54) Способ получения производных тиенопирана
(57) Использование: в медицине, медикаментах

для активации мембран-К-каналов глад
кой мускулатуры. Сущность изобретения: 
производные тиенопирана ф-лы 1:

O ^ C l I j

ОН
А Д

-Cili II
СН5

н
где п=3 или 4. Реагент 1: соединение ф-лы 
2, где X - С1, Вг или I Реагент 2: соеди
нение ф-лы 3, где п=3 или 4. Условия про
цесса: в среде инертного органического

(11) 122 В1
(51) С 07 Б 473 /04, 273 /02
(21) 94-0131
(22) 21.04.1994
(31) 4230 /86
(32) 09.10.1986
(33) ни
(30)* N 4356424 /04, 4203547 /04; 19.09.1988, 

09.10.1987, Б11
(10)* Патент, N  1635901, БЕГ
(71) (73) ХИНОИН ДЬЕДЬСЕР Е Ш  ВЕДЬЕСЕТИ

ТЕРМЕКЕК ДЬЯРА РТ, Ни
(72) Деже Корбонитш, Эмиль Минкер, Золтан 

Варгаи, Гергели Хейа, Габор Ковач, Агнеш 
Готтшеген, Шандор Антуш, Шандор 
Вираг, Андреа Болеховски, Иене Мартон, 
Каталин Мармароши, Лоранд Дебрецени, 
Ласло Тардош, Петер Кермеци, Вера 
Гергели и Габор Хорват, Н11

(54) Способ получения производных оксадиазоли- 
лалкилпурина или их фармацевтически 
приемлемых кислых аддитивных солей 

(57) Изобретение касается гетероциклических 
веществ, в частности получения производ
ных оксадиазолилалкилпурина общей ф- 
лы 1

Ш-С(0)-С-№А-С=№0-С311=К2
11 (I)

С(0)т№ (СН3)-СЖ: СН
где А - С1-С4-алкилен; ̂ -С^С^алкил, ок-

сиалкил-C^Cj, галоидный алкил-С1-С6, 
карбоксиалкил-Cj-C^ циклогексил, 
аминоалкил - (CHJ)n-NR1R3 при п = 1-3, 
1Ц и Rj - С1-С4-алкил или NR2R3 образуют 
пиперидиновое или морфолиновое коль
цо, или R; - фенил, оксифенил, кар- 
боксифенил, бензил или диметоксибензил, 
или их фармацевтически приемлемых со
лей с кислотами, обладающих антикашле- 
вым действием, что может быть исполь
зовано в медицине. Цель - создание новых 
более активных веществ указанного класса. 
Синтез ведут реакцией соединений ф-л II 
и III

X -A -O N -0-C R 1=N (И)
(H^-C(0)-N(CH3)-C=6NH-CH-N (III)
где X - галоген, в присутствии основания 
в среде органического растворителя. Кроме 
того, вместо 3-метилксантина (соединение 
ф-лы III) может быть использована его Na- 
или К-соль. Выделение целевого вещества 
ведут либо в виде основания, либо в виде 
нужной соли. Новые вещества обладают 
более сильным антикашлевым действием, 
чем кодеин, при малой токсичности.
П. формулы: 1 
Табл.: 1
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(И) 123 В1
(51) С 07 Б 493/22; А 01 N 43/90
(21) 94-0129
(22) 31.05.1994
(31) 8613790
(32) 06.06.1986
(33) ОВ
(30)* №  4203050/04, 05.06.1987, БД 
(10)* Патент, №  1831483, Б11
(71) (73) АМЕРИКАН ЦИАНОМИД КОМПАНИ,

11Б
(72) Дерек Р.Сатерлэнд, Осви 3.Перейра, Хейзел

М.Нобл, Майкл В.Дж.Рэмсей, Джон 
Б.Вард, Ричард А. Флеттон, Эдвард П.Тили, 
Нил Портер и Дэвид Ноббл, ОВ 

(54) Способ получения макролидных соединений 
(57) Изобретение касается макролидов, в част

ности получения соединения общей ф-лы:

ществ указанного класса. Синтез ведут ок- 
симированием соответствующего кетона, 
в котором группа 011/- может быть гид
роксилом или защищенным гидроксилом 
с помощью соединения ф-лы II: ^  - Н 
или низший алкил: 11'30-1\ТН2, с последую
щим выделением целевого продукта или 
при необходимости снятием защитной 
группы с гидроксила - (Ж'3. В другом слу
чае, когда 11/= Н и ОГЦ - защищенный 
гидроксил, то подвергают этерификации 
галогенидом ф-лы III:
1̂  - У, где У - галоген, с последующим 
снятием защиты с гидроксила. Новые ве
щества снижают до 98% поражение гель
минтами при низкой токсичности.
П. формулы: 1 
Табл.: 2

где - СН3, С2Н5 или изо-С3Н7; К, - низ
ший алкил и группа “N011/’ находится в 
Е-конфигурации; 01^ - гидроксил, обла
дающих антигельминтной активностью, 
что может быть использовано в медицине. 
Цель - создание новых более активных ве-

(11) 124 В1
(51) С 07 Б 513/04; А 61 К 31/38, 31/44, 31/54
(21) 94-0143
(22) 14.04.1994
(31) А 2855/87
(32) 29.10.1987
(33) АТ
(30)* №  4356752/23-04, 28.10.1988, БД 
(10)* Патент, №  1591813, Б11
(71) (73) Х Е М И Ш  Ф АРМАЦЕЙТИШЕ ФОР-

ШУНГСГЕЗЕЛЬШАФТ м.б.х, АТ
(72) Дитер Биндер, Франц Ровенски и Хуберт 

Петер Фербер, АТ
(54) Способ получения еноловых эфиров амидов 

1,1 - диоксо-6-хлор-4-окси-2-метил-̂ (2- 
пиридил)-2Н-тиено [2,3-е] тиазин-3- 
карбоновой кислоты

(57) Изобретение относится к органической хи
мии, а именно к способу получения ено
ловых эфиров амидов, обладающих проти
вовоспалительной активностью, что пред
полагает возможность применения их в ме
дицине.
Цель изобретения - создание новых более 
активных соединений указанного класса. 
Способ получения еноловых эфиров ами
дов 1,1-диоксо-6-хлор-4-окси-2-метил-М- 
(2-пиридил)-2Н-тиено-[2,3-е]-тиазин-3- 
карбоновой кислоты общей формулы

сна
включает обработку хлортеноксикама кар
бонатом щелочного металла образующую
ся соль подвергают взаимодействию с эфи
ром при нагревании в инертном в условиях 
реакции полярном растворителе.
П. формулы:5 
Табл.: 2
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(11) 125 В1
(51) С 07 Н  3/08
(21) 94-0108
(22) 16.03.1994
(31) 8022320
(32) 08.07.1980
(33) ОВ
(30)* №  3338232/23-04, 07.07.1981, Б11
(10)* Патент, №  1431680, БИ
(71) (73) ТЕЙТ ЭНД ЛАЙЛ ПАВЛИК ЛИМИТЕД

КОМПАНИ.ОВ
(72) Хизар Султан Муфти, РК; Риаз Ахмед Хан,

ОВ
(54) Способ получения 4,Г, 6' -трихлор 4,Г, 6'- 

тридеоксигалактосахарозы
(57) Изобретение касается замещенных сахарозы, 

в частности получения 4,Г, б'-трихлор 4,Г, 
6' тридеоксигалактосахарозы (ТГС) для 
подслащения в необходимых случаях. Для 
повышения селективности и упрощения 
процесса предварительную защиту окси- 
групп в 6-м положении сахарозы проводят 
с помощью ацилирования либо (СН3СО),0 
в пиридине при комнатной или понижен
ной температуре [(-30)-(-50)°С], либо бен- 
зоилгалогенидом в дихлорметане в присут
ствии Ма2С03 при температуре окружаю
щей среды с получением 6-моноацетата 
(или бензоата) сахарозы. Полученную 
ацилсахарозу селективно хлорируют в 4,Г, 
б'-положения хлорирующим агентом (хло
ристым сульфурилом) с последующим деа
цилированием и выделением целевого ТГС 
с выходом до 15% при 99%-ном содержа

нии. Кроме того, целесообразно 6-моноа- 
цилат сахарозы перед хлорированием отде
лять на катионообменной смоле. Деацили
рование проводят обработкой метилатом 
натрия в водном растворе, а экстракцию - 
дихлорметаном (для удаления тетрахлор- 
производных) и затем этилацетатом.
П. формулы: 2

(11) 126 В1
(51) С 07 Н  13/04
(21) 94-0109
(22) 23.03.1994
(31) 8622345
(32) 17.09.1986
(33) ОВ
(30)* №  4203407/04, 16.09.1987, ОВ
(10)* Патент, №  1639430, Б11
(71) (73) ТЕЙТ ЭНД ЛАЙЛ ПАВЛИК ЛИМИТЕД

КОМПАНИ, ОВ
(72) Филип Джон Симпсон, ОВ
(54) Способ получения 6-сложных эфиров саха

розы
(57) Изобретение касается сложных эфиров саха

роз, в частности получения 6-С1-С4-алки- 
ловых или бензилового эфиров сахарозы, 
которые как полупродукты могут быть 
использованы в производстве сахаролозы, 
сладость которой в сотни раз превышает 
сахарозу. Цель - повышение выхода целе
вого продукта. Для этого сахарозу ацили- 
руют три-С̂ -С̂ -алкилортоацетатом при 
комнатной температуре в растворе или сус
пензии в инертном органическом раство
рителе в присутствии кислотного катали
затора с последующим гидролизом полу
ченного продукта избытком от теоретичес
ки требуемого количества воды в инертном 
органическом растворителе при pH 5-6 и 
дальнейшей обработкой избытком третич

ного аминового основания. В этом случае 
в получаемой смеси эфиров содержание 
6-ацетата сахарозы достигает 85%.
П. формулы: 1 
Табл.: 1
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(11) 127 Bl
(51) C 12 P 19/12, 19/18
(21) 94-0114
(22) 23.03.1994
(31) 8316790
(32) 21.06.1983
(33) GB
(30)* №  3757905/13, 20.06.1984, SU
(10)* Патент, №  1630617, SU
(71) (73) ТЕЙТ ЭНД ЛАЙЛ ПАБЛИК ЛИМИТЕД 

' КОМПАНИ, GB
(72) Эльнер Брин Ратбоун, Эндрю Джон Хакинг,

Петер Самуэль и Джеймс Читэм, GB
(54) Способ получения фруктозилдисахаридов
(57) Изобретение относится к микробиологичес

кому синтезу веществ, касается способа 
получения фруктозилдисахаридов, пригод
ных в качестве сахаристых веществ в пище
вой промышленности, специфически из
вестных как TGF. Получаемые фруктозил
дисахаридов представляют собой промежу
точный продукт для использования при 
получении сукралозы (ранее известной как 
TGS). Цель изобретения - повышение ка
чества целевого продукта. Способ предус
матривает проведение реакции альдозы с 
сахарозой или рафинозой в присутствии 
фруктозилтрансферазы, продуцируемой 
Bacillus subtilis NCIB №  11871, 11872 или 
11873, имеющей Km для сахарозы по 
меньшей мере 0,1 М  в отсутствие акцепто
ра альдозы, которая не образует значитель
ных количеств левана, осаждаемого спир
том из донора фруктозы в отсутствие ак-

цептора альдозы, стабильной к действию 
поверхностно-активных веществ, которая 
обладает оптимальной активностью при 
30“С, и активной в течение по меньшей 
мере 20 мин. при температуре до 45°С. 
Предлагаемый фермент не проявляет ин- 
вертазной активности что благоприятно 
влияет на качественные характеристики 
целевого продукта, а также не ускоряет 
реакцию диспропорционирования, т.е. не 
превращает олигосахариды с малой моле
кулярной массой в леван с высокой моле
кулярной массой.
П. формулы: 2 
Табл.: 1
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II. Полезные модели.

Заявки на регистрацию полезных моделей
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КОДЫ 11ЧГО (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ

(11) Номер(а) полезной модели
(21) Номер(а) присвоенный заявке(ам)
(22) Дата(ы) подачи заявки(ок)
(31) Номер(а) присвоенный приоритетной 

заявке (ам)
(32) Дата(ы) подачи приоритетной заявки
(33) Страна приоритетной заявки 
(51) Международная классификация

(54) Название полезной модели
(71) Фамилия(и) заявителя(ей), код страны (СТ.З 

ВОИС)
(72) Фамилия(и) изобретателя(ей), код страны 

(СТ.З ВОИС)
(73) Имя или наименование владельца, код 

страны (СТ.З ВОИС)
(74) Фамилия патентного поверенного

КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ БТ 16

и  - первый уровень публикации: полезная мо
дель, опубликованная, не прошедшая экс
пертизу заявка на регистрацию полезной 
модели.

У1- второй уровень публикации: опубликован
ная, прошедшая экспертизу заявка на регис
трацию полезной модели (используется для 
публикации когда документ с кодом и  не 
публиковался).

У2 - второй уровень публикации: опубликован
ная, прошедшая экспертизу заявка на регис
трацию полезной модели (используется для 
публикации следующей за публикацией 
документа с кодом и).

21 - третий уровень публикации: описание заре
гистрированной полезной модели (исполь
зуется для публикации, когда документ с 
кодом У1, У2 не публиковался).

22 - третий уровень публикации: описание заре
гистрированной полезной модели (исполь
зуется для публикации следующей за 
публикацией документа с кодом У1, У2).

Wl- второй уровень публикации: публикация 
решения о регистрации полезной модели 
под ответственность заявителя, без 
проведения экспертизы по существу 
(используется для публикации, когда 
документ с кодом и  не публиковался).

\У2 - второй уровень публикации: публикация 
решения о регистрации полезной модели 
(используется для публикации следующей 
за публикацией документа с кодом 11).

11 - третий уровень публикации: описание
полезной модели, зарегистрированной под 
ответственность заявителя, без проведения 
экспертизы (используется для публикации 
когда документ с кодом \¥1, \У2 не пуб
ликовался).

12 - третий уровень публикации: описание
полезной модели, зарегистрированной под 
ответственность заявителя, без проведения 
экспертизы (используется для публикаций 
следующей за публикацией документа с 
кодом \У1, \У2).
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(21) 0007 и
(51) С 23 Б 11 /00
(22) 14.09.1994
(71) Б.А. "ЕЬСАЗ’’, МБ
(72) Иоффе Валерий, Паршин Николай, 

Нудманов Валерий, Болтышев Алексей, 
Дуров Святослав, Агапов Юрий, Егошин 
Валерий, Бабан Сергей, Бердник Виталий, 
Гандзюк Игорь, МБ

(54) Линия для эмалирования металлических 
изделий

(57) Использование: нанесение грунтовых и пок
ровных стеклоэмалевых шликеров на баки 
стиральных машин, духовки газовых и 
электрических плит, корзины центрифуг и 
другие изделия сложной конфигурации. 
Цель: экономия электроэнергии, уменьше
ние расхода эмали, повышение надежности 
работы и улучшение удобства обслужива
ния.
Сущность полезной модели: линия эмали
рования имеет устройство для нанесения 
шликера 2, снабженное ванной окунания 
и приводом подъема-опускания каретки с 
рабочим органом, служащим для закрепле
ния изделий, и манипулятором-переклад-

чиком с двумя парами захватов. Кроме то
го линия снабжена тепловым агрегатом, 
включающим последовательно располо
женные сушила 4, печь для обжига 5 и ох
ладительную камеру 6, выполненные в ви
де отдельных секций и собранные в един- 
ный блок. Транспортная система 3 для 
подачи изделий через тепловой агрегат 
выполнена в виде приводной горизонталь
но-замкнутой цепи, расположенной под 
подом печи, на которой установлены 
каретки с заданным шагом с закреплен
ными на них подставками для установки 
изделий. У теплового агрегата расположе
ны вентиляторы 7 высокого напора, 
соединенные воздуховодами с сушилом 4 
и охладительной камерой 6. 
Положительный эффект: ликвидация руч
ного труда и вредных условий работы, 
повышение качества эмалирования изде
лий сложной конфигурации при значи
тельной экономии электроэнергии и 
уменьшении расхода эмали.
П. формулы: 2 
Фигур: 4
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IV. Промышленные рисунки и модели

Заявки на р е ги стр ац и ю  
пром ы ш ленны х рисунков и м оделей
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Коды ШЮ для заявок на регистрацию 
промышленных рисунков или моделей:

(21) Номер заявки.
(22) Дата подачи заявки.
(71) Фамилия или наименование заявителя и адрес.
(72) Фамилия автора.
(74) Фамилия и адрес патентного поверенного.
(54) Название изделия.
(28) Количество рисунков/моделей.
(51) Международная классификация.
(30) Приоритетные данные.
(31) Номер, присвоенный приоритетной заявке.
(32) Дата подачи приоритетной заявки.
(33) Страна.
(81) Данные, относящиеся к Гаагскому соглашению 

о международной регистрации промышленных 
рисунков/моделей.
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(21) 0018 
(51) 6-01
(22) 28.06.1994
(28) 2
(54) УГЛОВОЙ НАБОР МЕБЕЛИ 
(71 ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ICAM", MD 

Ул. ТИГИНА, 65, 277001, КИШИНЭУ, 
МОЛДОВА

(72) Епурь Еужен, Углик Ион, Лебедь Елена



Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri

Noutăţi editoriale

A  început abonarea la  noua revistă tr im e stria lă

INTELLECTUS
e d ita tă  de A g en ţia  de S tat p en tru  P r o te c ţia  P r o p r ie tă ţii In d u str ia le  a  

R ep u b lic ii M oldova ş i de S o c ie ta tea  In v en ta to r ilo r  ş i 
R a ţio n a liza to r ilo r

în  paginile revistei cititorul va găsi o bogată şi diversificată informaţie de 
specialitate, inclusiv:

Aspecte actuale ale protecţiei proprietăţii industriale: noi acte legislative şi 
guvernam entale (texte şi comentarii); răspunsuri la întrebările solicitanţilor; 
probleme de metodologie; modele de instrucţiuni şi formulare

Articole de problemă, expunere de opinii, discuţii pe tem e stringente

Tezaurul nostru intelectual: profiluri de inventatori şi cercetători ştiinţifici 
din Republica Moldova (portrete, evocări)

Inventatorul şi privatizarea (realizări, dificultăţi, soluţii)

Activitatea m andatarilor autorizaţi

Noi probleme de inventică şi euristică

Momente de vârf în tehnica modernă

Experienţa oficiilor de proprietate industrială din ambele emisfere

Mica publicitate (gratuită): oferte de parteneriat şi de licenţe, posibilităţi de 
im plem entare a invenţiilor

Glosar de term eni tehnico-ştiinţifiei şi de proprietate intelectuală

Calendarul târgurilor, simpozioanelor, conferinţelor naţionale şi internaţionale

Concursuri dotate cu premii

Revista apare în limba de s ta t (cu eventuale inserţiuni în limba rusă). Volumul: 
64 pag. D ata apariţiei: sfârşitul fiecărui trim estru

Preţul unui num ăr: 5 lei. Abonament semestrial: 10 lei.

ABONAŢI-NE, CITIŢI-NE, SCRIEŢI-NE !

Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri
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ANDRZEJ KRAWCZYK
PATENT ATTORNEY

REGISTERED AGENT AUTHORIZED TO ACT PATENTS, LICENCES,
ON BEHALF OF FOREIGN CLIENTS TRADEMARKS,
IN THE FIELD OF INDUSTRIAL PROPERTY KNOW-HOW

02-123 WARSAW TEL: (0-2) 659-97-29
til. Korotynskiego 48/70 FAX: (0-22) 48-55-78
POLAND

The following services are offered:
A filling applications for patenting of inventions, registration of trademarks and service 
marks,
A maintaining them in force throughout their legal validity with observance of 
amendments regarding cessions, licences, mergers, etc.,
A translating, typewriting and copying the applications and handling the other matters 
concerned,
A proceeding with the matters concerning assignment and licensing agreements,
A representing and protecting the rights of clients in the legal prosecution matters such 
as disputes and infringements during the period of protection,
A offering juridical and technical advice in the field of industrial property.

A G E N Ţ I A

TREI G s a
PATENTS, UTILITY MODELS, DESIGNES, 

TRADEMARKS, LICENCES

Address: Trandafirilor str. 31/1-111, 277038 Chisinau
Republic of Moldova

Mail address: P.O. Box 3569 CHISINAU-60 Moldova

tel/fax (3732) 55-37-24 CIS code (0422) 
fax (3732) 47-13-36 
TELEX 163241 STREL SU

Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri
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"INVENţIE”
Prim a întreprindere non-guvernamentală în Republica Moldova, fondată de primii 

m andatari autorizaţi înregistraţi - specialişti ai fostului Centru pentru serviciile de bre
vetare “Invenţia” - singura întreprindere specializată în Moldova cu experienţa de activitate 
mai mare de 25 de ani în domeniul protecţiei proprietăţii industriale.

“Invenţie” S.A. prestează diverse servicii a tâ t în Moldova, cât şi în oarecare altă ţară  din 
lume.

Având relaţii ample cu firmele mandatarilor autorizaţi ale multor ţări, m andatarii 
autorizaţi: Alexandru L. Babak (director, certificatul nr.l), Tatiana I. Simanencov (certi
ficatul nr.2), Galina J. Jenicicovschi (certificatul nr.3), Natalia V. Schidan (certificatul nr. 4), 
Sofia V. Socolov (certificatul nr.5), Antonina S. Malahov (certificatul nr. 8) şi experţii - consilieri 
calificaţi întotdeauna sunt gata, operativ şi profesionist, să vă ajute la protejarea intereselor 
D-voastră.

A dresa noastră:
277068, Republica Moldova, or.Chişinău, c.p. 8694, 

teţ/fax: (373-2)493132;
(373-2) 495140

JOINT - STOCK COMPANY

“ INVENŢIE” S.A.
The first in the Republic of Moldova non state enterprise, founded by the first registred 

patent attorneys, workers of the former Patent Service Centre “Invenţie” - the single spe
cialized enterprise in the Republic of Moldova, with more than 25 - years experence of work
ing in the industrial property protection sphere.

“Invenţie” S.A. means all kinds both in the Republic of Moldova and other country of the 
world.

Disposing of extensive connections with Patent Attorney firms of many countries, patent 
attorneys Alexandru L. Babac (certificat N 1), Tatiana I. Simanenkov (certificat N 2), Galina 
J . Zhenichkovski (certificat N 3), Natalia V. Skidan (certificat N 4), Sofia V. Sokolov (certificat 
N5), Antonina S. Malahov (certificat N 8) and high-skilled experts of the science of theory and 
practice of patenting and protection of author's rights are always ready to help you to protect 
your intrests actively and skillfuly.

Our address:
277068 Chisinau, The Republic of Moldova, Box 8694 

tel/fax: (373-2)493132;
(373-2) 495140

Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri
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R E C T I F I C Ă R I

La marca nr. 193, publicată în BOPI nr. 7-8 /1994, pag.46, alineatul 
(30)*, numărul documentului 459448 se va înlocui astfel:

45944 a;
La mărcile nr .341 şi 343, publicate în acelaşi număr BOPI, pag.76, codul 

(73) GE se va schimba DE.
O astfel de înlocuire se va face şi la marca nr. 346, publicată în nr. 7-8/ 

1994 BOPI, pag. 77.
La marca nr. 000150, publicată în BOPI nr.9/1994, pag.18, denumirea 

companiei se va citi:
PLAIBOY ENTERPRISES Inc. şi nu PLAIBOYINTERPPISES.
în acelaşi număr de buletin, la marca nr. 000254, pag. 19, denumirea 

firmei se va citi THE AMERICAN TOBACCO şi nu THE AMERICAN 
TABACCO.

La marca nr. 487, publicată în BOPI nr. 9/1994, pag.37, codul (30)* va 
fi completat cu următoare remarcă: prioritate convenţională.

La marca nr. 000367, publicată conform listei mărcilor înregistrate în 
BOPI nr. 1 1  /1994, pag. 50, se va adăuga clasa 37: reparaţie generală a 
motoarelor pentru automobile; reparaţie generală a transportului auto.

La mărcile 430 şi 480, publicate în BOPI nr. 9/1994, pag. 28 şi respectiv 
34, a fost omisă clasa acestora:

(51)(57) 34 - ţigări şi în al doilea caz (51)(57) 34 - tutun brut şi prelucrat.
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A probate
prin  ord inu l D irecto ru lu i G eneral 

al AGEPI d in  08.07.1994 nr.32

I N S T R U C Ţ I U N I
cu privire la redactarea şi depunerea 

cererii de brevet de invenţie

C U P R IN S

Secţiunea I. D ispoziţii generale 
Capitolul 1. Definiţii 
Capitolul 2. Invenţia brevetabilă 
Capitolul 3. Obiectul invenţiei brevetabile

3.1. Dispoziţii generale
3.2. Invenţia care are ca obiect un produs
3.2.1. Invenţia care are ca obiect un dispozitiv
3.2.2. Invenţia care are ca obiect o substanţă
3.2.2.1. Caracterele care se folosesc pentru definirea 
compuşilor individuali
3.2.2.2. Caracterele care se folosesc pentru definirea compoziţiilor
3.2.2.3. Caracterele care se folosesc pentru definirea substanţelor obţinute prin transformarea 
nucleară
3.2.3. Tulpina microorganismului, culturii celulare de plante şi animale ca obiect de invenţie
3.2.3.1. Caracterele care se folosesc pentru definirea tulpinilor individuale ale 
microorganismelor, culturilor celulare de plante şi animale
3.2.3.2. Caracterele care se folosesc pentru definirea consorţiilor de microorganisme, culturilor 
celulare de plante şi animale
3.3. Procedeul ca obiect de invenţie
3.3.1. Caracterele care se folosesc pentru definirea procedeului
3.3.2. Procedeele biologice şi genetice
3.3.3. Procedee de tratament
3.4. Aplicarea produselor şi a procedeelor anterior cunoscute conform unei destinaţii noi ca 
obiect de invenţie
3.5. Invenţiile care au ca obiect un soi nou de plantă hibrid sau o rasă nouă de animal
3.6. Perfecţionarea invenţiei

Capitolul 4. Soluţii care nu sunt considerate ca invenţii brevetabile şi care nu obţin 
protecţie juridică

Secţiunea II. Cererea
Capitolul 5. Depunerea cererii
Capitolul 6. Reprezentarea prin mandatar autorizat 
Capitolul 7. Unitatea invenţiei 
Capitolul 8. Componenţa depozitului 
Capitolul 9. Limba oficială a cererii 
Capitolul 10. Prezentarea documentelor cererii 
Capitolul 11. Cererea de eliberare a brevetului 
Capitolul 12. Descrierea invenţiei, dispoziţii generale 
Capitolul 13. Structura descrierii de invenţie 
Capitolul 14. Titlul invenţiei
Capitolul 15. Domeniul tehnic la care se referă invenţia 
Capitolul 16. Stadiul tehnicii 
Capitolul 17. Expunerea invenţiei

17.1. Dezvăluirea esenţei invenţiei
17.2. Particularităţile caracterizării esenţei invenţiei referitoare la diverse tipuri de obiecte 
de invenţie

Capitolul 18. Lista figurilor, desenelor şi altor materiale
Capitolul 19. Datele ce confirmă susceptibilitatea de aplicare a invenţiei

19.1. Dispoziţii generale
19.2. Datele ce confirmă susceptibilitatea realizării invenţiei de dispozitiv
19.3. Datele ce confirmă susceptibilitatea realizării invenţiei de procedeu
19.4. Datele ce confirmă susceptibilitatea realizării invenţiei de substanţă
19.5. Datele ce confirmă susceptibilitatea realizării invenţiei de tulpină a microorganismului, 
culturii celulare de plante şi animale
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19.6.Datele ce confirmă susceptibilitatea realizării invenţiei de aplicare conform destinaţiei 
noi

Capitolul 20. Semnarea descrierii 
Capitolul 21. Revendicările

21.1. Destinaţia revendicărilor
21.2. Structura revendicărilor
21.2.1. Dispoziţii generale
21.2.2. Revendicarea
21.2.3. Revendicările
21.2.4. Structura revendicării
21.2.5. Revendicarea independentă
21.2.6. Revendicarea dependentă 

Capitolul 22. Redactarea revendicărilor
22.1. Dispoziţii generale
22.2. Particularităţile revendicărilor invenţiei de un dispozitiv
22.3. Particularităţile revendicărilor invenţiei de un procedeu
22.4. Particularităţile revendicărilor invenţiei de o substanţă
22.5. Particularităţile revendicărilor invenţiei de aplicare a obiectului conform unei destinaţii 
noi

Capitolul 23. Semnarea revendicărilor 
Capitolul 24. Desenele şi alte materiale

24.1. Necesitatea prezentării
24.2. Forma prezentării
24.3. Rechizitele

Capitolul 25. Redactarea documentelor cererii
25.1. Terminologia şi semnele convenţionale
25.2. Expresiile şi materialele neadmise
25.3. Textele documentelor
25.4. Formulele chimice
25.5. Formulele şi simbolurile matematice
25.6. Materialele grafice
25.7. Datele bibliografice
25.8. Semnarea documentelor cererii

S ecţiunea  III. Alte docum ente  an ex a te  la  c e re rea  de b rev e t de in v en ţie  
Capitolul 26.Rezumatul 
Capitolul 27. Procura 
Capitolul 28. Actul de prioritate
Capitolul 29. Autorizaţia privind dreptul de invocare a priorităţii
Capitolul 30. Actul de certificare a depozitului tulpinii microorganismului, culturii
celulare de plante şi animale

S ec ţiu n ea  IV. G estionarea  o b ţin e rii b reve tu lu i
Capitolul 31. Corespondenţa cu AGEPI
Capitolul 32. Modificările şi precizările în documentele depuse 
Capitolul 33. Cesiunea dreptului de obţinere a brevetului 
Capitolul 34. Familiarizarea cu materialele cererii
Capitolul 35. Familiarizarea cu materialele indicate de examinator în procesul 
examinării cererii
Capitolul 36. Examinarea cererii cu participarea solicitantului
Capitolul 37. Prelungirea termenului de prezentare a materialelor interpelate
Capitolul 38. Revalidarea termenului omis
Capitolul 39. Retragerea cererii
Capitolul 40. Materialele suplimentare
Secţiunea V. Dispoziţii tranzitorii
Capitolul 41. Cererea de brevet de invenţie conform pct.83 din Regulament sau pct.l 
din Comentariile din 22 noiembrie 1993
Capitolul 42. Cererea depusă în baza unui titlu de protecţie al UR.S.S. sau al Federaţiei Ruse 

ANEXĂ

Brevetarea invenţiilor se efectuează în conformitate cu dispoziţiile “Regulamentului provizoriu cu privire la 
protecţia proprietăţii industriale în Republica Moldova” (în continuare - Regulament) din 26 iulie 1993 şi ale 
convenţiilor, acordurilor şi tratatelor la care Republica Moldova este parte.

Prezentele Instrucţiuni reglementează aplicarea Regulamentului referitor la brevete de invenţie.
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S ecţiunea  I.
N oţiun i şi d ispoziţii generale

Capitolul 1. Definiţii
AGEP1 - Agenţia de S tat pentru Protecţia 

Proprietăţii Industriale.
Inventator - persoana care a creat invenţia.
Succesor în drepturi - orice persoană fizică sau 

juridică căreia i s-a transmis fie dreptul la obţinerea 
brevetului de invenţie, fie drepturile care decurg 
dintr-un brevet de invenţie eliberat.

Solicitant - persoana fizică sau juridică care cere 
eliberarea unui brevet de invenţie pe numele lui.

Titular de brevet - persoana căreia îi aparţine 
dreptul conferit prin brevet.

Unitate - persoana juridică care acţionează legal.
Publicare - familiarizarea publicului (publicarea 

în buletin, publicarea descrierii).
Mandatar autorizat - persoana înregistrată la 

AGEPI în modul stabilit, care reprezintă interesele 
persoanelor fizice şi juridice şi acordă asistenţa 
necesară în domeniul protecţiei invenţiilor în 
conformitate cu împuternicirile acordate lui prin 
procură.

Colecţie naţională - colecţia de cereri depuse şi de 
brevete de invenţie eliberate în Republica Moldova.

CIB - Clasificarea Internaţională de Brevete.
BOPI - Buletinul Oficia] de Proprietate Industrială

Capitolul 2. Invenţia brevetabilă
2.1. O invenţie este brevetabilă dacă este nouă, 

rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă 
de aplicare industrială.

2.2. 0  invenţie este nouă dacă nu este conţinută 
în stadiul tehnicii.

2.3. O invenţie este considerată ca implicând o 
activitate inventivă dacă pentru o persoană de 
specialitate în acest domeniu ea nu rezultă în mod 
evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii.

2.4. O invenţie este susceptibilă de aplicare in
dustrială dacă obiectul ei poate fi folosit cel puţin 
în tr-un  domeniu de activitate din industrie, 
agricultură sau în orice altă activitate şi poate fi 
reprodus cu aceleaşi caracteristici.

2.5. Stadiul tehnicii include toate cunoştinţele care 
au devenit accesibile publicului până la data depune
rii cererii de brevet sau a priorităţii recunoscute.

Stadiul tehnicii se stabileşte pe baza tuturor tipu
rilor de date, notorii în Republica Moldova şi în străi
nătate.

Datele sunt notorii dacă se conţin într-o sursă de 
informaţie, la care are acces orice persoană sau conţi
nutul căreia i-a fost comunicat în mod legal.

La stabilirea stadiului tehnicii se folosesc datele 
care corespund condiţiei accesibilităţii publicului pre
zentate în următoarele surse de informaţie:

- descrierile publicate din titlurile de protecţie; 
cererile de brevet de invenţie publicate, din data 
publicării;

- ediţiile naţionale, din data semnării în publicare;
- alte ediţii, din data publicării, iar dacă stabilirea 

acestei date nu este posibilă, din ultima zi a lunii 
sau din 31 decembrie a anului indicat în ediţie, dacă 
termenul de editare este indicat în mod corespunzător 
numai prin lună sau an;

- manuscrise ale articolelor depuse, treceri în re

vistă, monografii şi alte materiale, din data depunerii;
- rapoartele privind cercetările ştiinţifice, notele 

explicative referitoare la lucrările de experimentare- 
elaborare şi altă docum entaţie de construcţii, 
tehnologică şi de proiectare, existente în organele de 
informaţie tehnic-ştiinţifică, din data intrării în 
aceste organe;

- documentaţia tehnic - normativă, din data înre
gistrării într-un organ împuternicit;

- materialele şi autoreferatele tezelor de doctorat, 
editate cu statut de manuscrise, din data intrării în 
bibliotecă;

- lucrări primite la concurs, din data expunerii 
pentru public, certificate prin acte referitoare la con
curs;

- surse de informaţie vizuală (placarde, desene, 
scheme, fotografii, modele, produse etc.), din data 
când au fost expuse, cu confirmare oficială;

- produsele introduse în expoziţie, din data intro
ducerii în expoziţie, confirmată printr-un act oficial;

- rapoartele,conferinţele, cuvântările orale, din 
data când a fost făcut un raport, a fost ţinută o confe
rinţă, a avut loc o cuvântare, dacă ele sunt fixate la 
aparate de înregistrare sonoră sau stenografiate în 
modul stabilit prin regulile de efectuare a acestor 
acţiuni în vigoare la data publicării lor;

- comunicările la radio, televiziune, cinema etc., 
din data comunicării, dacă ea a fost fixată pe un 
purtător respectiv de informaţie în modul stabilit în 
vigoare la data indicată;

- datele despre produs, devenite notorii prin 
aplicarea produsului, cu confirmarea oficială prin 
data la care aceste date au devenit notorii.

Capitolul 3. Obiectul invenţiei brevetabile
3.1. Dispoziţii generale
Obiect al invenţiei brevetabile poate fi un produs, 

un procedeu, precum şi aplicarea produsului şi a 
procedeului conform unei destinaţii noi şi perfec
ţionarea lor.

In plus, invenţia poate avea ca obiect un nou soi 
de plante, un hibrid sau o nouă rasă de animale.

3.2. Invenţia care are ca obiect un produs
Invenţiile care au ca obiect un produs pot fi:

dispozitive, substanţe, tulpinile microorganismelor, 
culturilor celulare de plante şi animale.

3.2.1. Invenţia care are ca obiect un dispozitiv
Invenţiile care au ca obiect dispozitive pot fi, de 

exemplu: maşini, aparate, instrumente, mecanisme, 
piese de maşini, utilaje, agregate, instalaţii electrice, 
aparate electronice şi electrotehnice, sisteme de 
comandă şi de protecţie, elemente de construcţie, 
inclusiv materialele de construcţie, mobilier, obiecte 
de uz casnic, jucării, instrumente medicale, inst
rumente muzicale etc.

Aceste produse vor fi definite, în special, prin 
următoarele caractere:

- element(e) constructiv(e);
- legături constructive şi funcţionale dintre 

elemente;
- amplasarea reciprocă a elementelor;
- forma de executare a elementului(elor) sau 

dispozitivului în ansamblu, în special forma geomet
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rică;
- modul de executare a legăturilor dintre elemente;
- parametrii şi alte caracteristici ale elementu- 

lui(elor) şi legăturile lor reciproce;
- material din care sunt executate elementele sau 

dispozitivul în ansamblu, mediul cu funcţie de ele
ment.

3.2.2. Invenţia care are ca obiect o substanţă
Invenţii care au ca obiect substanţe, cu excepţia 

celor care există în natură, pot fi:
- compuşii individuali, la care se referă în mod 

convenţional compuşii macromoleculari şi obiectele 
de inginerie genetică (plasmide, vectori, molecule re
combinate de acizi nucleici şi fragmente de acizi nuc
leici);

- compoziţii (amestecuri, variaţii);
- derivaţii transformării nucleare.
3.2.2.1. Caracterele care se folosesc pentru defini

rea compuşilor individuali
Compuşii individuali se definesc prin formula chi

mică şi prin particularităţile lor: fîzic-chimice, curati
ve, profilactice, insecticide sau fungicide etc. In cazu
rile necesare substanţele chimice sau biologice se defi
nesc şi prin radicali substituiţi, prin structura mole
culară sau geometrică, greutatea moleculară sau prin 
alte caracteristici care îi individualizează sau identi
fică; prin caracterele procedeului de obţinere care îi 
identifică;

Compuşii micromoleculari se definesc prin compo
ziţia calitativă (atomii de anumite elemente), compo
ziţia cantitativă (numărul atomilor fiecărui element), 
prin legătura dintre atomi şi poziţia lor reciprocă în 
moleculă, care este redată în formula chimică de 
structură.

Compuşii individuali cu structura neidentificată, 
în special aşa compuşi ca antibioticele, fermenţii na
tivi, anticorpii monoclanali şi obiectele de inginerie 
genetică (plasmide, vectori, molecule recombinante 
de acizi nucleici), se definesc prin caracteristicile fizic- 
chimice şi altele (inclusiv prin caracteristicile 
procedeului de obţinere), care le identifică.

Compuşii macromoleculari se identifică prin 
compoziţia chimică şi prin structura unei verigi a mo
leculei, prin structura macromoleculei în ansamblu 
(liniară, ramificată), prin periodicitatea verigilor, 
masa moleculară, distribuirea maselor moleculare, 
geometria şi stereometria macromoleculară, prin gru
pele ei laterale şi extreme.

3.2.2.2. Caracterele care se folosesc pentru defi
nirea compoziţiilor.

Compoziţiile se definesc prin următoarele carac
tere:

- componenţa calitativă (ingredientele);
- componenţa cantitativă (componenţa ingredien

telor);
- structura compoziţiei;
- structura ingredientelor.
Pentru definirea compoziţiei cu componenţa nei

dentificată se folosesc caracterele lor fizic-chimice, 
fizice şi utilitare sau caracterele procedeului de obţi
nere.

3.2.2.3. Caracterele care se folosesc pentru defini
rea substanţelor obţinute prin transformare nucleară

Pentru definiţia substanţelor obţinute prin trans
formarea nucleară se folosesc următoarele caractere:

- componenţa calitativă (izotopul(ii) elementului), 
componenţa cantitativă (numărul de protoni şi neu

troni);
- caracteristicile nucleare principale: perioada de 

semidezintegrare, tipul şi energia de radiaţie (pentru 
izotopii radioactivi).

3.2.3. Tulpina microorganismelor, culturilor 
celulare de plante şi animale

Tulpinile microorganismelor, create sau selectate 
prin ameliorare ca rezultat al mutaţiilor, se descriu 
prin caracteristicile morfologice, taxonomice, 
biochimice, prin particularităţile de cultură şi alte 
efecte specifice, care rezultă din aplicarea lor.

Ca obiecte de invenţie pot fi următoarele tulpini 
ale microorganismelor, culturilor celulare de plante 
şi animale:

- tulpinile individuale ale microorganismelor, 
culturilor celulare de plante şi animale individuale;

- consorţii de microorganisme, culturi celulare de 
plante şi animale.

La tulpinile individuale ale microorganismelor se 
referă:

- tulpinile microorganismelor tradiţionale (micro- 
plasme, richetsii, cianobacterii, arhebacterii, bacterii, 
actinomicete, ciuperci microscopice, drojdii);

- tulpinile organismelor care cad sub incidenţa 
definiţiei “microorganisme” (protozoare, microalge, 
microlicheni, microanimale nevertebrate);

- tulpinile microorganismelor create de om (celule 
somatice cultivate de macroalge, structuri somatice 
de ciuperci macroscopice etc.);

- tulpinile microorganismelor hibride (hibrizilor);
- tulpinile recombinante purtătoare de ADN, ARN 

recombinanţi;
- celulele cultivate somatice de plante (atât tu l

pinile, cât şi liniile de celule);
- celulele cultivate somatice de microanimale ne

vertebrate şi vertebrate (atât tulpinile, cât şi liniile);
- hibrizii somatici cultivaţi de celule de plante sau 

animale (inclusiv hibridoame);
- celulele cultivate somatice recombinante de 

plante sau animale purtătoare de ADN, ARN recom
binanţi.

La consorţi de microorganisme şi culturi celulare 
se referă:

- tulpinile mixte de microorganisme;
- asociaţiile de microorganisme;
- culturile celulare mixte de plante şţ/sau animale;
- asociaţiile de culturi celulare de plante şi/sau 

animale
3.2.3.I. Caracterele care se folosesc pentru defini

rea tulpinilor individuale ale microorganismelor, cul
turilor celulare de plante şi animale.

Pentru definirea tu lp inilor individuale ale 
microorganismelor se folosesc următoarele caractere:

- caracterizarea cultural - morfologică cu indicarea 
temperaturii de cultivare şi a vârstei culturii (carac
terizarea celulelor vegetale, coloniilor, miceliului de 
aer şi substrat pentru micromicete şi actinomicete, a 
stadiului teleamorf şi/sau amorf de creştere în mediu 
lichid pentru bacterii, drojdii, microalge);

- caracterizarea fiziologic-biochimică (metabolite 
specifice, reacţia la temperatură, oxigen, pH, folosirea 
surselor de azot şi carbon);

- caracterizarea hemo- şi genotaxonomică;
- caracterizarea cariologică (pentru celule culti

vate de macroalge), divizarea celulelor după numărul 
de cromozomi şi alte particularităţi;

- caracteristici de marcare:
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genetice, im un ologi ce, biochimice, fiziologice;
- caracterizarea biotehnologică: titlul substanţei 

utile, produse de tulpină, sau altă menire a tulpinii 
cu indicarea stabilităţii particularităţii utile în culti
varea de lungă durată, nivelul de activitate (produc
tivitate);

- virulenţa, structura antigenă, imunogenitatea, 
particularităţile serologice, oncogenitatea, sensibilita
tea la antibiotice, particularităţile antagoniste (pent
ru tuplinile microorganismelor cu destinaţie medi
cală şi veterinară);

- caracterizarea tulpinilor paterne (parteneri), 
principiul de hibridizare (pentru tulpinile microorga
nismelor hibride).

Pentru definirea tulpinilor individuale ale cultu
rilor celulare de plante şi animale se folosesc următoa
rele caractere:

- genealogia culturilor;
- numărul de pasaje până la momentul întocmirii 

paşaportului tehnic;
- condiţiile standarde de cultivare;
- particularităţile culturii;
- caracterizarea cinetică;
- caracterizarea cultivării în organismul anima

lului (pentru hibrizi);
- caracteristicile citogenetiee (cariologice);
- caracteristicile citomorfologice;
- datele privind apartenenţa la o specie (pentru 

celule de animale, inclusiv hibridoame);
- susceptibilitatea de morfogeneză (pentru celule 

de plante);
- oncogenitatea (pentru culturi celulare de ani

male, inclusiv hibridoame);
- caracteristicile de marcare: citogenetiee, imuno- 

logice, biochimice, fiziologice;
- caracteristicile de contaminare (ciuperci proto- 

zoare, drojdii, bacterii, micoplasme, viruşi);
- caracteristicile biotehnologice: denumirea şi/sau 

caracterizarea substanţei utile produse de cultură, 
sau altă menire a culturii cu indicarea stabilităţii 
particularităţii utile la cultivarea de lungă durată, 
eliminarea produsului în mediu, nivelul de activitate 
(productivitate);

- caracteristicile crioconservante.
3.2.3.2. Caracterele care se folosesc pentru defi

nirea consorţiilor de microorganisme, culturi celulare 
de plante şi animale.

Pentru definirea consorţiilor de microorganisme, 
suplimentar la caracterele enumerate pentru tulpinile 
individuale, se folosesc următoarele caractere:

- originea (sursa de divizare), factorul şi condiţiile 
adaptării şi selecţiei, compoziţia taxonomică, divizi- 
bilitatea, numărul de componente şi componentele 
dominante, caracterele morfologice ale culturii şi 
fiziologic-biochimice ale componentelor individuale, 
tipul şi particularităţile fiziologice ale consorţiilor în 
ansamblu;

- compoziţia taxonomică, raportul şi posibilitatea 
înlocuirii tulpinilor, definirea tulpinilor individuale 
noi.

Pentru definirea consorţiilor de culturi celulare 
de plante şi animale, suplimentar la caracterele enu
m erate pentru culturile individuale, se folosesc 
următoarele caractere:

- factorul şi condiţiile adaptării şi selecţiei, 
compoziţia taxonomică, divizibilitatea, posibilitatea 
înlocuirii, numărul de componente şi componentele

dominante, caracterele morfologice ale culturii, 
fiziologic-biochimice şi alte caractere ale compo
nentelor individiale, particularităţile fiziologice ale 
consorţiilor în ansamblu.

3.3. Procedeul ca obiect de invenţie
La procedeele ca obiect de invenţie se referă 

procesele executării acţiunii asupra obiectului (elor) 
material(e).

Ca procedee se consideră activităţile care au ca 
rezu ltat obţinerea, modificarea unui produs, 
măsurarea, analiza, reglarea, controlul, diagnostica 
sau tratamentul medical etc.

3.3.1. Caracterele care se folosesc pentru definirea 
procedeului

Pentru definirea procedeului se folosesc, în spe
cial, următoarele caractere:

- existenţa acţiunii sau ansamblului de acţiuni;
- succesiunea logică de acţiuni caracterizată prin 

etape (faze);
- ordinea de efectuare a acestor acţiuni în timp 

(succesivă, simultană, în diverse combinaţii etc.);
- condiţiile de efectuare a acţiunilor, regimul, uti

lizarea substanţelor (materie primă, reagenţi, catali
zatori etc.); a instalaţiilor (dispozitive, instrumente, 
utilaj etc.); a tulpinilor microorganismelor, culturilor 
celulare de plante şi animale.

3.3.2. Procedeele biologice sau genetice
Procedeele biologice sau genetice au particula

rităţi, în special:
a) pentru procedee biologice:
- modul de acţiune asupra indivizilor (selecţia in

dividuală, hibridizarea, poliploidia, transformările 
genetice, tratarea cu agenţi fizici sau chimici);

- condiţiile mediului în  care se desfăşoară 
procesele;

- indivizii asupra cărora el se extinde;
b) pentru procedee genetice:
- divizarea ADN (ARN), lanţurile de ADN, modi

ficarea lanţurilor de ADN, donarea, sinteza ARN, 
ADN.

Acestea pot fi însoţite de procese chimice sau 
biologice.

3.3.3. Procedeele de tratament
Procedeele de tratament se definesc prin parti

cularităţi specifice ale efectului asupra organismelor 
vii: factori naturali, mijloace utilizate (aparatură, 
medicamente, factori fizici, chimici şi biologici, 
dezinfectanţi etc.), parametrii tehnici (doze, intervale 
de timp, durate, temperaturi, concentraţii, parametrii 
forţelor fizice sau ai agenţilor balneologiei), prin pro
cedeul de acţiune sau de administrare.

Simpla posologie a unui medicament nu este 
brevetabilă.

3.4. Aplicarea produselor şi procedeelor anterior 
cunoscute conform unei destinaţii noi ca obiect de 
invenţie

La aplicarea produselor şi procedeelor anterior 
cunoscute conform unei destinaţii noi ca obiect de 
invenţie se referă aplicarea lor cu altă predestinaţie 
şi în alte condiţii.

Prima aplicare a substanţei anterior cunoscute 
(naturale sau sintetizate) pentru satisfacerea nece
sităţilor sociale se egalează cu aplicarea conform unei 
destinaţii noi.

Aplicarea produselor şi procedeelor anterior 
cunoscute conform unei destinaţii noi se defineşte prin 
indicarea acestei destinaţii.
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în descrierea aplicării produselor şi procedeelor 
anterior cunoscute conform unei destinaţii noi se 
folosesc caracterizări scurte ale obiectelor aplicate, 
suficiente pentru identificarea lor şi indicarea 
destinaţiei noi.

3.5. Invenţiile care au ca obiect un soi nou de 
plante, hibrid sau o rasă nouă de animale

Redactarea şi depunerea cererii de brevet pentru 
un nou soi de plantă sau o rasă nouă de animale se 
efectuează în conformitate cu instrucţiunile speciale.

3.6. Perfecţionarea invenţiei
Ca perfecţionare a invenţiei se consideră soluţia 

care dezvoltă şi/sau concretizează ansamblul de 
elemente, având în vedere un caz special de executare 
şi aplicare a altei invenţii (de bază), protejate printr- 
un brevet valabil.

Capitolul 4. Soluţiile care nu se 
consideră invenţii brevetabile 
şi nu obţin protecţie juridică

4.1. Nu sunt considerate invenţii brevetabile:
• ideile;
- descoperirile;
- teoriile ştiinţifice;
- metodele matematice;
- programele de calculator;
- soluţiile cu caracter economic sau de organizare;
- diagramele;
- metodele de învăţământ şi instruire;
- regilile de joc;
- sistemele urbanistice;
• planurile şi metodele de sistematizare a obiec

telor;
- fenomenele fizice propriu-zise;
- realizările cu caracter estetic;
- topologiile de circuite integrate.
4.2. Soluţiile care nu obţin protecţie juridică
Nu pot fi protejate juridic invenţiile ce contravin 

ordinii publice sau bunelor moravuri.

S ec ţiu n ea  II. C ererea

Capitolul 5. Depunerea cererii
5.1. Depunerea cererii de brevet de invenţie la 

AGEPI se poate efectua:
a) direct la AGEPI, în acest caz persoana care 

depune cererea prezintă un act de identificare;
b) prin poştă.
5.2. în ambele cazuri AGEPI informează solicitan

tul în vederea primirii cererii de brevet de invenţie.

Capitolul 6. Reprezentarea prin 
mandatar autorizat

6.1. Depunerea cererii de brevet de invenţie la 
AGEPI sau reprezentarea solicitantului în procedurile 
în faţa AGEPI se poate efectua printr-un mandatar 
autorizat din Republica Moldova.

6.2. în cazul în care solicitantul este reprezentat 
prin mandatar autorizat, aceasta trebuie menţionat 
în cererea de brevet de invenţie.

6.3. Persoanele fizice, cu domiciliul în  afara 
teritoriului Republicii Moldova, sau persoanele 
juridice străine sau mandatarii lor autorizaţi sunt 
reprezentaţi în procedurile ce ţin de depunerea cererii 
şi eliberarea brevetului, numai prin mandatarii 
autorizaţi din Republica Moldova, dacă nu există alte 
prevederi în convenţia in ternaţională la care 
Republica Moldova este parte.

6.4. Dacă deopotrivă cu persoanele indicate în 
pct.6.3 solicitantul este persoană fizică cu domiciliul 
în Republica Moldova sau unitate care nu este o 
persoană juridică străină, este posibilă reprezentarea 
lor în faţa AGEPI cu scopul eliberării brevetului şi 
fără mandatar autorizat, indicând adresa pentru 
corespondenţă în Republica Moldova.

6.5. Reprezentarea solicitantului în faţa AGEPI 
prin mandatar autorizat se asigură în întinderea 
împuternicirilor indicate în procura eliberată de 
solicitant. Procura se redactează în limba de stat.

6.6. Mandatarii autorizaţi realizează asistenţa 
juridică solicitantului sau titularului în domeniul 
protecţiei p roprietăţii industriale, precum şi 
reprezentarea lor în faţa instanţelor judiciare.

Capitolul 7. Unitatea invenţiei
7.1. Cererea, în conformitate cu pct.38 al Regu

lamentului, trebuie să se refere numai la o singură 
invenţie sau la un grup de invenţii astfel legate între 
ele, încât să formeze un singur concept inventiv.

7.2. Condiţia de unitate a invenţiei se consideră 
respectată dacă:

a) cererea se referă la un obiect de invenţie, şi 
anume la un dispozitiv, un procedeu, o substanţă, o 
tulpină a microorganismului, culturii celulare de 
plante sau animale sau la o aplicare a dispozitivului, 
substanţei, tulpinii anterior cunoscute conform unei 
destinaţii noi;

b) cererea se referă la un obiect de invenţie, definit 
în dezvoltare şi/sau cu concretizarea executării şi/sau 
aplicării în cazuri particulare prevăzute de solicitant, 
din care nu rezultă schimbarea sau excluderea unui 
sau mai multor indici necesari în toate cazurile asupra 
cărora se extinde protecţia juridică invocată;

c) cererea se referă la un grup de invenţii, în spe
cial:

- la obiectele de invenţii, unul din care este 
destinat obţinerii (producerii), efectuării sau aplicării 
altuia (în altul), de exemplu: dispozitiv, substanţă 
sau tulpină şi procedeu de obţinere, producere a lui; 
procedeu şi dispozitiv, substanţă, tulpină destinat(ă) 
pentru efectuarea acestui procedeu; substanţă, 
tulpină - producător de substanţă, procedeu de 
obţinere a substanţei, dispozitiv pentru efectuarea 
procedeului);

- la obiecte de invenţie de un tip cu aceeaşi 
destinaţie, care asigură obţinerea aceluiaşi rezultat 
tehnic, în principiu în acelaşi mod.

Capitolul 8. Componenţa depozitului
8.1. In conformitate cu pct.34 al Regulamentului, 

depozitul trebuie să conţină:
- cererea propriu-zisă, cu datele de identificare a 

inventatorului(ilor), solicitantului(ţilor) şi persoanei 
împuternicite pentru corespondenţă;

- descrierea invenţiei, care defineşte invenţia in
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tegral şi suficient pentru realizarea ei;
- revendicările care exprimă esenţa invenţiei şi 

sunt bazate completamente pe descriere;
- desenele şi alte materiale, dacă sunt necesare 

pentru dezvăluirea esenţei invenţiei.
8.2. Documentele anexate la cerere:
a) rezumatul;
b) dovada de plată a taxei;
c) actul de prioritate cu o copie a cererii iniţiale, 

dacă este cazul;
d) actul ce confirmă împuternicirile mandatarului 

autorizat, dacă este cazul;
e) actul ce certifică depozitul microorganismelor, 

dacă este cazul.

Capitolul 9. Limba oficială a cererii
9.1. Cererea se depune în limba de stat.
9.2. Se admite depunerea documentelor cererii cu 

excepţia cererii propriu-zise, într-o limbă de 
comunicare internaţională: engleză, germană, 
franceză şi rusă. In acest caz traducerea documentelor 
cererii în limba de stat se depune la AGEPI în termen 
de două luni din data depunerii cererii.

Capitolul 10, Prezentarea documentelor 
cererii

10.1. Cererea de brevet de invenţie se depune în 3 
exemplare pe un formular tip, aprobat de AGEPI 
(anexa 1).

10.2. Descrierea, revendicările, rezum atul, 
desenele şi alte materiale grafice se depun în 3 
exemplare.

10.3. Alte documente, inclusiv şi documentele 
prezentate nu în limba de stat, se depun într-un ex
emplar.

Capitolul 11. Cererea de eliberare 
a brevetului

11.1. Toate rubricile formularului cererii trebuie 
completate clar şi lizibil.

în rubrica 1 sunt indicate datele de identificare a 
solicitantului (nume, prenume, denumire, adresă 
completă, telefon, fax, telex, cont bancă, codul de 
înregistrare a unităţii şi codul ţării).

11.2. în rubrica II solicitantul trebuie să indice 
titlul invenţiei şi să comunice în rubrica III intenţia 
de a depune cererea în străinătate.

11.3. în rubrica IV solicitantul trebuie să indice 
numărul de inventatori dacă ei nu sunt solicitanţi.

11.4. în rubrica V a cererii trebuie indicate datele 
de identificare a mandatarului autorizat (nume, 
prenume, adresă comîetă, telefon, telex, fax, cont 
bancă), dacă solicitantul este reprezentat în faţa 
AGEPI prin mandatar autorizat.

11.5. în rubrica V b) se indică datele solicitantului, 
desemnat pentru corespondenţa cu AGEPI, dacă 
solicitanţi sunt mai mulţi.

în caz contrar AGEPI corespondează şi expediază 
toate documentele solicitantului, indicat primul în 
rubrica I a formularului cererii.

11.6. în rubrica VI se indică ţara sau Oficiul 
Internaţional, data şi numărul cererii iniţiale, dacă 
solicitantul doreşte să invoce prioritatea pe baza 
cererii depuse în altă ţară la oficiul naţional, regional 
sau internaţional.

Dacă se invocă priorităţi multiple, în această ru
brică se înscriu datele indicate mai sus pentru fiecare

cerere în parte.
Aceste indicaţii se aplică şi în cazul când este 

invocată prioritatea de expoziţie, în conformitate cu 
pct.40 alineatul 5 al Regulamentului.

11.7. Rubrica Vil se completează numai în cazul 
depunerii cererii de invenţie divizate sau de 
perfecţionare. în rubrica aceasta se indică numărul 
cererii divizate sau numărul brevetului de invenţie 
perfecţionată.

11.8. în  rubrica VIII solicitantul indică în 
diviziunile corespunzătoare numărul exemplarelor 
prezentate, numărul paginilor în fiecare exemplar, 
iar în pătrăţele marchează cu semnul “X" documentele 
depuse.

11.9. în rubrica IX se indică temeiul pentru 
acordarea dreptului la brevet (fără prezentarea 
documentelor). Solicitantul pune semnul “X” în 
pătrăţelul corespunzător temeiului.

11.10. în rubrica X se declară toţi inventatorii cu 
indicarea: numelui, prenumelui, adresei complete a 
domiciliului.

Străinii indică numele, prenumele şi codul ţării 
conform normei ST.3 a OMPI.

în  aceeaşi rubrică se pun sem nătura(ile) 
autorului(ilor) care a(au) cesionat drepturile asupra 
invenţiei către solicitant şi data.

11.11. Cererea se semnează de către solicitant în 
rubrica XI cu indicarea datei semnării.

Dacă solicitantul este persoană juridică, cererea 
se va semn a de conducătorul unităţii şi seva ştampila, 
în acest caz se indică funcţia semnatarului.

Dacă sunt mai mulţi solicitanţi, cererea se va 
semna de toţi solicitanţii.

Dacă cererea se depune prin mandatar autorizat, 
ea se va semna de către acesta. Semnăturile se 
descifrează prin indicarea numelui şi prenumelui 
semnatarului.

în cazul când unele date se redactează pe filă 
suplimentară, fila aceasta se va semna în acelaşi mod.

11.12. Dacă cererea nu este semnată, un exem
plar al formularului cererii va fi returnat de către 
AGEPI solicitantului, pentru ca acesta, în termen de 
două luni, să-l restituie semnat. în caz contrar, 
cererea de brevet se consideră abandonată şi se 
respinge. Dacă în acest termen cererea semnată de 
brevet de invenţie este expediată la AGEPI, data 
depozitului va fi data înregistrării la AGEPI a cererii 
de brevet nesemnate, cu condiţia executării 
dispoziţiilor pet.39 alin.l al Regulamentului.

11.13. Rubrica XI se completează de către AGEPI. 
în ea se indică numele, prenumele, numărul actului 
de. identificare a persoanei care a depus documentele 
cererii la AGEPI şi se va semna de către persoana 
care a primit documentele depuse (cu descifrarea 
numelui).

Capitolul 12. Descrierea invenţiei, 
dispoziţii generale

Descrierea invenţiei trebuie să dezvăluie esenţa 
invenţiei în mod expres, complet şi precis, astfel încât 
persoana de specialitate în domeniul corespunzător 
să poată realiza invenţia fără efectuarea activităţii 
inventive, descrierea confirmând revendicările.

Capitolul 13. Structura descrierii invenţiei
13.1. Descrierea începe cu indicarea:
a) indicelui diviziunii din ediţia în vigoare a CIB
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la care se referă invenţia solicitată;
c) titlului invenţiei, aşa cum a fost indicat în 

cererea de brevet de invenţie, formulat în mod expres 
şi corespunzător obiectului invenţiei.

13.2. Descrierea conţine următoarele diviziuni:
a) precizarea domeniului tehnic, în care poate fi 

folosită invenţia;
b) stadiul tehnicii;
c) esenţa invenţiei;
d) lista figurilor din desene sau a altor materiale 

(dacă ele se anexează);
e) datele care confirmă susceptibilitatea de 

realizare a invenţiei.
13.3. Nu se admite înlocuirea întregului 

compartiment sau a unei părţi de descriere prin 
referire la.sursa care conţine datele necesare (sursa 
literară, descrierea invenţiei din cererea depusă an
terior, descrierea invenţiei din titlul de protecţie etc.).

Capitolul 14. Titlul invenţiei
14.1. T itlul invenţiei trebuie să conţină o 

formulare expresă şi adecvată a obiectului invenţiei, 
să caracterizeze destinaţia ei şi să coincidă cu esenţa 
invenţiei.

14.2. Titlul invenţiei se compune din noţiuni 
tehnice generale şi notorii în formă nearticulată, de 
exemplu : “ap a ra t”, “dispozitiv”, "instalaţie", 
“procedeu”, “procedeu şi instalaţie", “procedeu şi 
aparat”, fără indicaţia detaliilor.

14.3. Titlul se expune la numărul singular.
Excepţie fac:
- titlurile care nu se folosesc la numărul singular;
- titlurile de invenţie care se referă la compuşi 

chimici, care fac parte din structura generală a 
formulii.

14.4. La compunerea titlului se folosesc numai 
noţiuni cunoscute şi folosite în tehnică, exprimate 
corect din punct de vedere ştiinţific sau tehnic.

14.5. Titlul unei invenţii de perfecţionare este, de 
regulă, identic cu cel al invenţiei principale.

14.6. In cazurile când obiectul invenţiei de 
perfecţionare se referă numai la elementele tehnice 
ale invenţiei principale, titlurile pot fi diferite.

14.7. Se exclude folosirea în titlul invenţiei a unor 
denumiri comerciale, denumiri derivate din nume de 
persoane, denumiri fanteziste sau denumiri de mărci 
de fabrică, de comerţ sau de serviciu.

14.8. în titlul invenţiei, care se referă laun compus 
individual, se include denumirea lui conform uneia 
din nomenclaturile chimice (de preferinţa, nomen
clatura internaţională de compuşi chimici IUPAC); 
poate fi dată şi referirea la denumirea lui concretă, 
iar pentru compuşii biologic activi - tipul de activitate 
biologică.

14.9. Titlul invenţiei, care se referă la procedeul 
de obţinere a compusului chimic macromolecular cu 
structură neidentificată, include titlul compusului 
macromolecular şi indicaţia destinaţiei lui.

14.10. Titlul invenţiei, care se referă la procedeul 
de obţinere a substanţei, aceasta fiind un amestec cu 
componenţa neidentificată, include indicaţia 
destinaţiei sau particularităţile biologic active ale 
acestei substanţe.

14.11. Titlul invenţiei, care se referă la tulpina 
microorganismului sau culturii celulare de plante 
sau animale, include titlul ştiinţific latin al tipului 
de epitet de specie al microorganismului sau culturii

celulare de plante şi animale, numele autorului (ilor) 
speciei şi indicarea destinaţiei tulpinii.

Titlul microorganismului sau culturii celulare de 
plante şi animale trebuie să fie expus în conformitate 
cu cerinţele codului internaţional de nomenclatură 
bacteriologică, botanică şi zoologică. De exemplu, 
pentru bacterii trebuie să fie indicate titlurile care 
fac parte din “Listele aprobate de titluri de bacterii” 
sau, ca supliment al ei, publicate în “International 
Journal Systematic Bacteriology”.

14.12. Titlurile de microorganisme, care nu au 
intrat în lista indicată sau în suplimentul ei, sunt 
prezentate în formă de specie anonimă “Sp.” (Spe- 
cies) cu indicarea titlului nevalabil în paranteze cu 
nota "inv”, de exemplu, Tulpina bacteriei Bacillus 
sp.(B. amulolytticum) “inv” - producător de amilază.

14.13. Titlul de invenţie, care se referă la aplicarea 
dispozitivului, procedeului, substanţei, tulpinii con
form destinaţiei noi, se întocmeşte conform regulilor 
adoptate pentru  obiectul corespunzător şi 
caracţerizează destinaţia nouă a obiectului cunoscut.

14.14. Titlul de un grup de invenţii, care se referă 
la obiecte, unul din care este destinat pentru 
obţinerea (producerea), realizarea sau aplicarea 
altuia, conţine titlul complet de o invenţie şi titlurile 
abreviate ale alteia. Titlul de un grup de invenţii, 
care se referă la obiecte, unul din care este destinat 
pentru aplicarea altuia (în altul), conţine titlurile 
complete de invenţii, care fac parte din grup.

Capitolul 15. Domeniul tehnic la care 
se referă invenţia

15.1. Acest capitol constituie partea introductivă 
a descrierii invenţiei şi prezintă o desfăşurare a 
titlului cu delimitarea domeniilor concrete, în care 
este posibilă aplicarea invenţiei. Dacă aceste domenii 
sunt mai multe, se indică cele preferenţiale.

15.2. Expunerea acestui capitol va începe cu 
următoarea formulare: “Invenţia se referă la ... (un 
aparat, dispozitiv, procedeu etc.), destinat ...“.

15.3. în cazul invenţiei de perfecţionare expunerea 
acestui capitol va începe cu următoarea formulare: 
“Invenţia se referă la (se reproduce titlul) şi constituie 
o perfecţionare a invenţiei conform brevetului nr. ...“.

15.4. în acest capitol nu se vor expune elementele 
concrete ale invenţiei pentru care se solicită protecţia.

Capitolul 16. Stadiul tehnicii
16.1. în acest capitol se prezintă datele privind 

soluţiile analogice cunoscute solicitantului, cu 
indicarea soluţiei care este cea mai apropiată de 
invenţia în ansamblul de caractere (prototip).

16.2. Soluţia analogică este o soluţie cu aceeaşi 
destinaţie, cunoscută din datele devenite notorii până 
la data priorităţii invenţiei şi este caracterizată de 
ansamblul de caractere, similare cu ansamblul de 
caractere ale invenţiei.

16.3. Prezentarea fiecărei soluţii analogice, 
inclusiv a prototipului, se realizează prin: datele 
bibliografice ale sursei de informaţie, în care ea este 
dezvăluită, caracterele soluţiei analogice cu indicarea 
celor care coincid cu caracterele esenţiale ale invenţiei 
solicitate, precum şi prin indicarea cauzelor contrare 
obţinerii rezultatului tehnic necesar.

16.4. Dacă soluţii analogice sunt mai multe, în 
ultimul rând se descrie prototipul.

16.5. Referirea la sursa informativă, în care sunt
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prezentate datele privind soluţia analogică sau 
prototipul, se prezintă după descrierea lor în formă 
de număr luat în paranteze conform listei surselor 
de informaţie, prezentate după revendicări.

16.6. Dacă invenţia se referă la procedeu] de 
obţinere a substanţei, ea fiind un amestec cu 
componenţă neidentificată cu destinaţie concretă sau 
cu particularităţi biologic active, în calitate de soluţie 
analogică se indică procedeul de obţinere a substanţei 
cu aceeaşi destinaţie sau cu aceleaşi particularităţi 
biologic active.

16.7. Dacă invenţia se referă la procedeul de 
obţinere a unui compus individual nou, inclusiv a celui 
macromolecular şi a unui obiect de inginerie genetică, 
se prezintă datele despre procedeul de obţinere a unei 
soluţii analogice cunoscute prin structură.

16.8. Caracterizarea prototipului invenţiei, care 
se referă la tulpina microorganismului, culturii 
celulare de plante şi animale • producătorul de 
substanţă constă în prezentarea datelor privind 
aruncarea produsului special în mediu, privind 
nivelul de activitate (productivitate) şi metoda de 
identificare (testare) a ei.

16.9. Dacă invenţia se referă la aplicarea 
dispozitivului, procedeului, substanţei, tulpinii an
terior cunoscute conform unei destinaţii noi, la 
soluţiile ei analogice se referă dispozitivele, 
procedeele, substanţele, tulpinile cu aceeaşi 
destinaţie.

16.10. Dacă cererea se referă la un grup de 
invenţii, datele privind soluţiile analogice şi prototipul 
se prezintă pentru fiecare invenţie din grup.

16.11. Prezentarea fiecărei soluţii analogice va 
începe cu următoarea formulare: “Este cunoscut ...

, (un aparat, produs, procedeu, dispozitiv etc.).
16.12. în cazul în care se prezintă mai multe soluţii 

analogice, se vor folosi următoarele formulări:
a) “Este, de asemenea, cunoscut un aparat etc.”;
b) “Se cunoaşte, de asemenea, un aparat etc.”;
c) "Mai este cunoscut un aparat etc.”
16.13. Dezavantajele soluţiilor analogice 

precedente pot fi prezentate fie separat pentru fiecare 
soluţie în parte, fie la sfârşitul capitolului pentru toate 
soluţiile tehnice cunoscute şi ele trebuie să fie certe, 
obiective şi neexagerate.

16.14. în cazul invenţiei de perfecţionare se pot 
face referiri numai la invenţia principală, dacă ulte
rior înregistrării acesteia nu a apărut o altă soluţie 
tehnică apropiată. în acest sens, după prezentarea 
succintă a invenţiei principale se vor arăta limitele 
sau dezavantajele acesteia.

Capitolul 17. Esenţa invenţiei
17.1. Dezvăluirea esenţei invenţiei
17.1.1. Esenţa invenţiei se exprimă în ansamblul 

de indici esenţiali necesari pentru obţinerea 
rezultatului tehnic garantat de invenţie.

17.12. Indicii pot fi consideraţi esenţiali dacă de 
ei depinde rezultatul tehnic obţinut, adică au o 
legătură cauzal-consecutivă cu rezultatul indicat.

17.1.3. în capitolul “Esenţa invenţiei” se prezintă 
detaliat problema tehnică pe care o rezolvă invenţia 
solicitată, se indică rezultatul tehnic care poate fi 
obţinut prin realizarea invenţiei.

17.1.4. Se recomandă următoarea formulare:
“Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie

este...”. Prin această formulare se concretizează ceea

ce este necesar de rezolvat.
17.1.5. în acest capitol se prezintă toţi indicii 

esenţiali care definesc invenţia, subliniind indicii care 
o deosebesc de o soluţie analogică considerată cea mai 
apropiată, şi repartizând acestea din urmă pe indicii 
necesari în toate cazurile, asupra cărora se extinde 
protecţia juridică invocată şi indicii care carac
terizează invenţia numai în cazuri particulare în 
forme concrete de realizare sau în condiţii excep
ţionale de aplicare a ei.

17.1.6. La începutul acestui capitol se recomandă 
următoarele formulări:

a) “Procedeul conform invenţiei înlătură deza
vantajele menţionate mai sus prin aceea că...”;

b) “Instalaţia conform invenţiei înlătură deza
vantajele menţionate mai sus prin aceea că, constă 
din....(sau conţine)...”.

17.1.7. în cazul unui grup de invenţii prezentarea 
celui de-al doilea, respectiv, al treilea obiect al 
invenţiei începe printr-o referire la obiectul anterior 
al invenţiei. în aceste cazuri se folosesc următoarele 
formulări:

a) "Aparatul pentru aplicarea procedeului conform 
invenţiei, constă...”;

b) "Dispozitivul pentru aplicarea procedeului con
form invenţiei constă din...”;

c) “Procedeul de realizare a...(produsului) conform 
invenţiei, constă în...”.

17.1.8. Soluţia nouă care alcătuieşte obiectul 
invenţiei se prezintă, în mod succint, într-o frază sau, 
în caz de necesitate, în câteva fraze, enumerând toate 
elementele noi care rezolvă problema pusă, fără a 
intra în detaliile de realizare.

17.1.9. în cazul unui grup de invenţii, fiecare obiect 
al invenţiei se prezintă separat, în câte o frază, în 
ordinea succesiunii din titlul invenţiei, elementele de 
noutate ale fiecărui obiect a) invenţiei fiind expuse 
astfel încât, să constituie conceptul inventiv unic al 
invenţiei.

17.1.10. în caz de necesitate, în descrierea esenţei 
invenţiei se pot folosi formule chimice sau expresii 
matematice, dacă acestea fundamentează teoretic 
invenţia.

17.1.11. Este necesară prezentarea legăturii 
cauzal - consecutive între ansamblul de elemente 
esenţiale ale invenţiei solicitate şi rezultatul tehnic 
obţinut.

17.1.12. Expunând invenţia, se recomandă, de 
asemenea, indicarea altor rezultate tehnice cunoscute 
solicitantului, obţinerea cărora asigură prezenta 
invenţie, inclusiv în cazuri speciale, în forme concrete 
de executare sau în condiţii excepţionale de utilizare

17.1.13. Pentru un grup de invenţii prezentarea 
datelor menţionate, inclusiv a rezultatului tehnic, se 
exprimă separat pentru fiecare invenţie care intră 
în grup.

17.1.14. Rezultatul tehnic poate fi exprimat, în 
special, în micşorarea momentului de torsiune, 
coeficientului de frecare, în prevenirea calării, 
micşorarea vibrării, m ajorarea activităţii anti- 
tumorale, localizarea efectului medicamentului, 
înlăturarea defectelor structurale ale pieselor turnate, 
îmbunătăţirea contactului organului de lucru cu 
mediu] etc.

17.1.15. Dacă invenţia rezolvă numai problema 
de extindere a arsenalului mijloacelor tehnice cu o 
destinaţie specială sau de producere a acestor
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mijloace prima dată, rezultatul tehnic poate fi în 
realizarea acestei destinaţii şi indicarea lui specială 
nu se cere.

17.2. Particularităţile  caracterizării esenţei 
invenţiei de diverse tipuri de obiecte

17.2.1. Descrierea tulpinii microorganismului, 
culturii celulare de plante şi animale conţine 
suplimentar elemente, care o deosebesc de tulpinile 
iniţiale sau apropiate.

17.2.2. Descrierea invenţiei de aplicare a 
produsului, procedeului substanţei, tulpinii anterior 
cunoscute conform unei destinaţii noi conţine 
caracterizarea unui obiect cunoscut şi referirea la o 
sursă de informaţie în care el este descris (numărul 
acestei surse conform listei referinţelor bibliografice, 
prezentate după revendicări), datele despre destinaţia 
cunoscută, destinaţia nouă şi particu larită ţile  
revelate, care determină susceptibilitatea aplicării 
conform unei destinaţii noi.

17.2.3. Dacă obiectul invenţiei pentru care este 
cerută protecţia este o tulpină a microorganismului, 
în afară de indicaţiile conform pct.17.2.1. descrierea 
trebuie să conţină caracteristicile ei morfologice, 
taxonomeţrice şi biochimice şi, cel puţin, procedeul 
de obţinere a ei în baza microorganismului cunoscut 
şi să conţină denumirea microorganismului, data 
înregistrării lui, precum şi denumirea organizaţiei 
sau oficiului, la care a fost în reg istra t micro
organismul nou.

Capitolul 18. Lista figurilor, 
desenelor şi a altor materiale

18.1. Acest capitol de descriere conţine, în afară 
de lista figurilor, prezentarea lor succintă, în cazul 
în care desenele există.

18.2. Dacă sunt prezentate alte materiale expli
cative ale invenţiei se prezintă expunerea lor succintă.

18.3. Acest capitol de descriere poate fi început 
cu cuvintele: “Invenţia se explică prin desenul(ele) 
din fig. l...n, care reprezintă:

- fig.l, vederea de ansamblu a dispozitivului, 
aparatului;

- fig.2, secţiunea cu un plan A-A din figurai;
- fig.3, vederea frontală a dispozitivului;
- fig.4, schema cinematică a sistem ului de 

acţionare;

fig.n,____ :_________________________________.".

18.4. Când în  textul descrierii se prezintă 
subansambluri la care se folosesc ca marcări de poziţie 
litere mari ale alfabetului latin, secţiunile pot fi redate 
cu cifre romane I-], IJ-II etc.

18.5. Pentru soluţiile cunoscute, prezentate în 
capitolul "Stadiul tehnicii”, nu se prezintă desene cu 
figuri explicative.

18.6. Desenele se anexează la descriere pentru 
înţelegerea invenţiei şi a elementelor noi ale invenţiei. 
Este necesar să fie ilustrat tot ceea ce este descris cu 
referire la figurile din desenele explicative şi să fie 
descris tot ceea ce este poziţionat în figuri.

18.7. Desenele trebuie să conţină un minimum de 
reprezentări sau detalii tehnologice, necesare pentru 
înţelegerea soluţiei şi a exemplelor de realizare, cu 
indicarea mai detaliată a părţilor importante pentru 
evidenţierea elementelor invenţiei. In desene pot fi

vederi şi proiecţii, în diverse planuri, secţiuni etc., 
precum şi diagrame grafice, scheme electrice, scheme 
bloc, scheme cinematice etc. Fiecare figură din 
desenele explicative trebuie numerotată şi explicată.

Capitolul 19. Datele ce confirmă
susceptibilitatea de realizare a invenţiei
19.1. Dispoziţii generale
19.1.1. După prezentarea figurilor din desene se 

expune unul sau mai multe exemple de realizare cu 
scopul de a înlesni înţelegerea completă a soluţiei noi 
şi a demonstra că este realizabilă şi reproductibilă.

19.1.2. Exemplele de realizare, variantele lor 
trebuie prezentate într-un număr suficient pentru a 
ilustra toate elementele noi ale invenţiei. în cazul în 
care elementele noi ale invenţiei constituie parametri, 
care pot varia în anum ite limite, exemplele de 
realizare trebuie să ilustreze cel puţin realizarea 
invenţiei la limita inferioară şi la cea superioară.

19.1.3. în acest capitol se prezintă posibilitatea 
obţinerii rezultatului tehnic indicat în capitolul 
“Esenţa invenţiei”.

19.1.4. Posibilitatea realizării invenţiei, care este 
caracterizată prin elemente, ce prezintă noţiuni 
generale, în special, prezentate la nivelul de 
generalizare funcţională, se confirmă sau prin 
descrierea nemijlocit în  m aterialele cererii a 
mijlocului pentru realizarea elementului exprimat 
printr-o noţiune generală, sau prin indicarea 
notorietăţii mijlocului accesibil sau a procedeelor de 
obţinere a lui.

19.1.5. Dacă pentru caracterizarea invenţiei se 
folosesc elemente cantitative, exprimate în formă de 
un interval de valori, se prezintă posibilitatea 
obţinerii unui rezultat tehnic în acest interval. Pentru 
asigurarea întinderii maxime a drepturilor este 
rezonabilă alegerea intervalului de valori cu condiţia 
că obţinerea rezu ltatu lu i tehnic indicat este 
imposibilă în afara limitelor lui.

19.1.6. Posibilitatea realizării invenţiei referitoare 
la tulpina microorganismelor, culturilor celulare sau 
la procedeele în care ea se foloseşte se confirmă prin 
indicaţiile referitoare la faptul cum şi unde poate fi 
obţinută tulpina corespunzătoare. Ca confirmare a 
posibilităţii obţinerii tulpinii este anexarea la cerere 
a actului de depunere a microorganismului.

19.1.7. în cazul unui grup de invenţii se prezintă 
cel puţin câte un exemplu de realizare pentru fiecare 
obiect din grupul de invenţii, în ordinea succesiunii 
din titlul invenţiei. în acest caz se prezintă succint 
fundamentarea teoretică a noutăţii.

19.1.8. Prezentarea unui obiect complex începe cu 
expunerea elementelor de bază, la care se adaugă 
treptat celelalte elemente ce intră în componenţa 
ansamblului, în ordinea lor funcţională. în cazul 
procedeelor şi instalaţiilor prezentarea va urmări 
fluxul tehnologic corespunzător.

19.1.9. în cazul în care în textul descrierii se 
menţionează pentru prima dată"un organ”, “o piesă“ 
sau "o parte a piesei”, acestea se exprimă în formă 
nearticulată, de exemplu: “O placă de bază, prevăzută 
cu nişte coloane de susţinere 2 şi 3, pe care culisează 
o tijă 4...”. Ulterior, când în prezentarea exemplului 
de realizare se menţionează aceeaşi piesă, organ etc., 
acestea se vor exprima în text la forma articulată, de. 
exemplu: “tija 4 este acţionată prin intermediul unui 
reductor...”.
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19.2. Datele ce confirma susceptibilitatea 
realizării invenţiei de dispozitiv

19.2.1. Datele ce confirmă susceptibilitatea 
realizării invenţiei care are ca obiect un dispozitiv 
includ prezentarea construcţiei acestuia, în stare 
statică. Descrierea elementelor de construcţie ale 
dispozitivului se prezintă cu referirea la figurile din 
desene. M arcările digitale ale elementelor de 
construcţie se notează în continuare, în ordine 
crescătoare, începând de la unu, şi trebuie să 
corespundă marcărilor lor digitale în figura din desen.

19.2.2. După descrierea dispozitivului în stare 
statică se explică acţiunea (funcţionarea) sau 
procedeul de aplicare a dispozitivului cu referiri la 
marcările digitale ale elementelor de construcţie 
prezentate în figurile din desene şi, dacă este cazul, 
la alte materiale explicative (epure, diagrame de timp 
etc.).

19.2.3. Dacă dispozitivul conţine elemente 
caracterizate la un nivel funcţional şi modul de 
realizare prezentat presupune aplicarea mijlocului 
multifuncţional (reglat), se prezintă datele ce con
firmă susceptibilitatea realizării prin acest mijloc a 
funcţiei lui concrete stabilite în cadrul acestui 
dispozitiv. în  cazul când printre aceste date se 
prezintă un algoritm, în special, de calcul, este de 
dorit să fie prezentat într-o schemă-bloc sau, dacă 
este posibil, într-o expresie matematică cores
punzătoare.

19.2.4. Prezentarea unui dispozitiv, instalaţii etc., 
care conţine mai multe elemente componente, se 
redactează în text astfel încât, odată cu menţionarea 
unui element, să se evidenţieze şi rolul funcţional pe 
care-1 îndeplineşte elementul respectiv. Nu se admit 
formulări în care elementele componente sunt 
prezentate ca o enumerare simplă, fără concretizarea 
rolului şi legăturii funcţionale dintre ele.

19.3. Datele ce confirmă susceptibilitatea 
realizării invenţiei de procedeu

19.3.1. Confirmarea susceptibilităţii realizării 
invenţiei de procedeu conţine succesiunea acţiunilor 
(procedeelor, operaţiunilor) asupra obiectului(elor) 
material(e), precum şi condiţiile executării acţiunilor, 
regimurile concrete (temperatura, presiunea etc.), 
dispozitivele, substanţele şi tulpinile care sunt 
u tiliza te , dacă este cazul, etc. în  descrierea 
procedeului, care se caracterizează prin utilizarea 
mijloacelor cunoscute (dispozitivelor, substanţelor şi 
tulpinilor), se indică aceste mijloace şi se confirmă 
notorietatea lor până la data priorităţii. în caz de 
u tilizare a mijloacelor necunoscute se prezintă 
caracterizarea lor şi se anexează prezentarea grafică, 
dacă este cazul.

19.3.2. în caz de u tilizare în procedeu a 
substanţelor noi se prezintă procedeu] de obţinere a 
lor.

19.3.3. Pentru invenţia de procedeu pentru 
obţinerea unei grupe noi de compuşi descrise printr- 
o formulă generală de structură, se prezintă exemple 
de realizare prin acest procedeu a unor compuşi 
concreţi din grupă, de preferinţă cu radicali diferiţi 
prin natura chimică, iar pentru rândul homologie se 
prezintă exemple de obţinere a unui reprezentant 
extremal şi al celui mijlociu. Pentru compuşii din 
grupă se prezintă formulele de structură, confirmate 
prin metode'cunoscute, şi caracteristicile fizic- 
chimice. Descrierea conţine, de asemenea, date despre

destinaţia sau particularităţile biologic active ale 
compuşilor noi.

19.3.4. Pentru invenţia de procedeu de obţinere a 
compuşilor macromoleculari cu structură neidenti
ficată în exemple se prezintă datele necesare pentru 
identificarea lor, datele despre agenţii iniţiali pentru 
obţinerea compusului macromolecular, precum şi 
despre particularităţile, ce determină destinaţia 
compusului, şi se prezintă datele ce confirmă această 
destinaţie.

19.3.5. Pentru invenţia de procedeu de obţinere a 
substanţei-amestec cu componenţă şi structură 
neidentificate cu destinaţie concretă sau particu
larităţi biologic active se prezintă exemple, cu excepţia 
descrierilor procedeelor şi condiţiilor executării 
procedeului, caracteristicile amestecului propriu-zis 
necesare pentru identificarea lui, precum şi datele 
privind particularităţile care determină destinaţia 
amestecului şi datele care confirmă această desti
naţie.

19.3.6. Pentru invenţia de procedeu de realizare 
a produsului, elementul(ele) căruia sau, însuşi 
produsul sunt fabricate din material cu componenţă 
şi structură neidentificate, se prezintă datele despre 
material şi produsul din el, care dau posibilitatea 
identificării lor, se prezintă datele despre particu
larităţile materialului şi caracteristicile de exploatare 
a elementului şi/sau produsului în ansamblu.

19.3.7. Pentru invenţiile de metodă de tratament, 
diagnostică sau profilaxie a bolilor umane şi animale 
se prezintă datele despre factorii revelaţi, care 
influenţează etnopatogeneza bolii sau condiţionează 
existenţa legăturii între etnopatogeneza şi datele 
diagnostice folosite, iar în cazul când astfel de date 
lipsesc, se prezintă datele certe ce confirmă utilitatea 
metodei de tratament, diagnostică sau profilaxie a 
bolii indicate.

19.4. Datele ce confirmă susceptibilitatea 
realizării invenţiei de substanţă

19.4.1. Pentru invenţia de compus individual nou 
cu structură neidentificată, se prezintă formula de 
structură, demonstrată prin metode cunoscute, 
constantele fizic-chimice şi se descrie procedeul prin 
care compusul nou a fost obţinut pentru prima dată. 
Se prezintă, de asemenea, dovezile folosirii acestui 
compus ţonform unei destinaţii speciale, pentru 
compusul biologic activ se prezintă indicii 
caracteristicilor cantitative de activitate şi toxicitate, 
iar în caz de necesitate, ale selectivităţii acţiunii şi 
alţi indici.

19.4.2. Dacă compusul nou se referă la un remediu 
pentru tratamentul unei anumite boli umane sau de 
animale, în descriere se prezintă datele despre 
factorii revelaţi, care explică influenţa utilizării lui 
asupra etnopatogenezei bolii, iar dacă lipsesc astfel 
de date, se prezintă datele certe, care confirmă 
utilizarea lui pentru tratamentul bolii indicate.

19.4.3. Dacă compusul individual nou este obţinut, 
folosind o tulpină a microorganismului sau a culturii 
celulare de plante şi animale, se prezintă datele 
despre procedeul de biosinteză cu participarea acestei 
tulpini, datele despre ea şi depunerea ei.

19.4.4. Dacă invenţia se referă la o grupă de 
compuşi individuali noi cu structură identificată, 
descrise în formula structurală generală, se confirmă 
susceptibilitatea obţinerii tuturor compuşilor grupei 
prin prezentarea schemei generale a procedeului de
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obţinere, precum şi a exemplului de obţinere a 
compusului concret din grupă, iar dacă grupa include 
compuşi cu radicali diferiţi după natura chimică, cel 
puţin, câte un exemplu de aceşti compuşi.

Pentru obţinerea compuşilor se prezintă şi 
formulele lor structurale, confirmate prin metode 
cunoscute, constante fizic-chimice, dovada suscep
tibilităţii. de realizare a denumirii indicate cu 
confirmarea acestei posibilităţi referitoare la, cel 
puţin, un compus din grupă.

19.4.5. Dacă compuşii noi sunt biologic activi, se 
prezintă indicii activităţii toxice pentru aceşti 
compuşi, iar în caz de necesitate, ai selectivităţii 
activităţii şi alţi indici.

19.4.6. Dacă invenţia se referă la un compus 
interm ediar se prezintă şi susceptibilitatea 
transformării lui într-un produs final cunoscut sau 
susceptibilitatea obţinerii din el a unui produs final 
nou cu destinaţie concretă sau cu particularităţi bio
logic active.

19.4.7. Dacă invenţia se referă la compoziţii 
(amestecuri, soluţii, aliaje, sticlă etc.), în exemplele 
prezentate se indică ingredientele ce se conţin în 
compoziţie, caracteristicile lor şi raportul cantitativ. 
Se descrie procedeul de obţinere a compoziţiei, iar 
dacă ea conţine în calitate de ingredient o substanţă 
nouă, se descrie procedeul de obţinere a ei.

19.4.8. în exemplele prezentate conţinutul fiecărui 
ingredient se indică printr-o valoare unitară care este 
în limitele intervalului de valori indicat în revendicări 
(la exprimarea raportului cantitativ de ingrediente 
în revendicări în procente de masă sau volum 
componenţa sum ară a tu turor ingredientelor 
prezentate în exemplu trebuie să fie egală cu 100%).

19.5. Datele ce confirmă susceptibilitatea 
realizării invenţiei de tulpină a microorganismului, 
culturii celulare de plante şi animale

19.5.1. Pentru invenţia de tulpină a micro
organismului se prezintă datele de nomenclatură şi 
provenienţa tulpinii, datele despre conţinutul 
calitativ şi cantitativ al mediilor nutritive (de semănat 
şi ferm entare), despre condiţiile de cultivare 
(temperatura, pH-ul, masamutarea de 02, iluminarea 
etc.), despre timpul de fermentare, caracterizarea 
biosintezei, despre produsele u tile  (speciale), 
eliminarea produsului în mediu, nivelul de activitate 
(productivitate) a tulpinii şi metodele de determinare 
(testare) a ei. Trebuie să fie indicat şi procedeul 
extragerii şi purificării produselor speciale (pentru 
producătorii produselor speciale noi, de exemplu, a 
antibioticelor, fermenţilor, anticorpilor monoclonici 
etc.).

19.5.2. Pentru consorţii de microorganisme şi 
culturi celulare de plante şi animale se prezintă 
urm ătoarele date: metoda verificării existenţei 
componentelor, metoda eliminării (selectării) şi 
elem entele, conform cărora a fost executată 
selectarea, stabilitatea consorţiului propriu-zis în 
timpul cultivării de lungă durată, stabilitatea contra 
molipsirii cu microorganisme străine.

19.5.3. Susceptibilitatea realizării invenţiei de 
tulpină a microorganismului, culturii celulare de 
plante şi animale sau procedeele în care ea se 
foloseşte, se confirmă prin indicaţiile referitoare la 
faptul cum şi când poate fi obţinută tulpina 
corespunzătoare.

19.5.4. Posibilitatea obţinerii tulpinii poate fi

confirmată prin descrierea procedeului de obţinere a 
ei sau prin prezentarea actului de depunere, perfectat 
în modul stabilit, în acest caz data depunerii trebuie 
să preceadă data priorităţii invenţiei.

19.6. Datele ce confirmă susceptibilitatea 
realizării invenţiei de aplicare conform unei destinaţii 
noi

Pentru invenţia de aplicare a produsului sau 
procedeului conform unei destinaţii noi se prezintă 
datele ce confirmă posibilitatea realizării acestei 
destinaţii.

Capitolul 20. Semnarea descrierii
Descrierea se va semna de către solicitant sau o 

persoană împuternicită.

Capitolul 21. Revendicările
21.1. Destinaţia revendicărilor şi cerinţele faţă de 

ele
21.1.1. Revendicările determ ină în tinderea 

protecţiei juridice conferite prin brevet.
21.1.2. Revendicările trebuie să se bazeze în 

întregime pe descrierea invenţiei, adică să definească 
invenţia prin noţiuni care sunt în descrierea ei.

21.1.3. Revendicările se cconsideră ca exprimând 
esenţa invenţiei dacă ele conţin ansamblul de 
elemente esenţiale ale ei, suficiente pentru obţinerea 
rezultatului tehnic indicat de solicitant.

21.1.4. Elem entele invenţiei se expun în 
revendicări astfel încât, să asigure posibilitatea 
identificării lor, adică înţelegerea adecvată de către 
specialist, în baza stadiului cunoscut al tehnicii, al 
conţinutului esenţial al noţiunilor prin care aceste 
elemente sunt caracterizate.

21.1.5. Caracterizarea elementului în revendicări 
nu poate fi înlocuită prin referirea la descriere sau la 
desene, cu excepţia cazului când fără această referire 
elementul nu poate fi caracterizat respectând 
prevederile pct. 21.1.4.

21.2. Structura revendicărilor
21.2.1. Dispoziţii generale
Revendicările pot fi dintr-o revendicare şi din mai 

multe revendicări.
21.2.2. Revendicarea
Revendicarea se foloseşte în cazurile când se 

caracterizează o invenţie prin ansamblul de elemente 
esenţiale, care nu are dezvoltare sau concretizare 
referitoare la cazurile speciale de realizare sau 
utilizare a invenţiei.

21.2.3. Revendicările
21.2.3.1. Revendicările se folosesc în cazul când:
- se defineşte o invenţie cu dezvoltarea şî/sau 

concretizarea ansamblului elementelor ei esenţiale 
referitoare la un caz special de realizare sau utilizare 
a invenţiei;

- se defineşte un grup de invenţii.
Revendicările referitoare la o invenţie au o

revendicare independentă însoţită de una (sau mai 
multe) revendicare® dependentă(e).

21.2.3.2. Revendicările referitoare la un grup de 
invenţii au câteva revendicări independente, fiecare 
din ele definind o invenţie din grup. în acest caz 
fiecare invenţie din grup poate fi definită prin 
utilizarea revendicărilor dependente de revendicarea 
independentă corespunzătoare.

21.2.3.3. La exprimarea revendicărilor referitoare 
la un grup de invenţii se rdspectă următoarele reguli:
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- revendicările independente care definesc o 
invenţie din grup nu au referiri la alte revendicări;

- revendicările dependente se grupează împreună 
cu revendicarea independentă, pe care ele o însoţesc;

- dacă drept condiţie de unire a invenţiilor într- 
un grup este destinaţia unuia din obiectele de invenţie 
pentru realizarea, obţinerea sau utilizarea altuia (în 
altul), în prima revendicare independentă se defineşte 
acel obiect, pentru care este destinată altă invenţie.

21.2.4. Structura unei revendicări
21.4.1. 0  revendicare independentă conţine, de 

regulă, un preambul, indicând elementele care coincid 
cu elementele celor mai apropiate soluţii analogice, 
inclusiv noţiunea generică, care reflectă destinaţia 
invenţiei, şi o parte caracteristică, care include 
elementele, ce definesc invenţia, deosebind-o de solu
ţia analogică cea mai apropiată.

21.2.4.2. Partea caracteristică se separă de 
preambul prin expresia “caracterizat(ă) prin aceea 
că...”

21.2.4.3. Revendicările se vor expune fără 
separarea în preambul şi partea caracteristică, dacă 
ele definesc: .

- un compus individual;
- o tulpină a microorganismului, culturii celulare 

de plante şi animale;
- o aplicare a dispozitivului, procedeului, sub

stanţei, tulpinii conform destinaţiei noi;
- o invenţie fără soluţii analogice.
21.2.5. Revendicarea independentă
21.2.5.1. Revendicarea independentă trebuie să 

se refere numai la o invenţie. Ea defineşte invenţia 
prin ansamblul de elemente ce determină întinderea 
protecţiei juridice solicitate şi se exprimă printr-o 
definire logică a obiectului invenţiei.

Revendicarea independentă se redactează într-o 
singură frază.

21.2.5.2. Revendicarea independentă nu se con
sideră referitoare la o invenţie dacă ansamblul de 
elemente care se conţine în ea:

a) include elementele exprimate cu alternative, 
care nu asigură realizarea aceluiaşi rezultat tehnic, 
sau alternativa se referă nu la elemente separate, 
dar la un grup de elemente funcţional independente 
(ansamblu sau piesă a dispozitivului, operaţiuni de 
procedeu, substanţă, material, dispozitiv utilizat în 
procedeu, ingredient al compoziţiei ete.), inclusiv când 
alegerea alternativei pentru vreunul din aceste 
elemente depinde de alegerea care a fost executată 
pentru un alt (alte) element(e);

b) include elementul exprimat în aşa mod, încât 
se admite atât existenţa, cât şi lipsa lui în ansamblul 
numit (în special, când se folosesc expresii de tipul 
“poate conţine un element de dispozitiv (o operaţiune 
de procedeu)” sau conţinutul cantitativ al unui din 
ingredientele substanţei se prezintă în formă de in
terval de valori cu limita de jos egală cu zero;

c) include definiţia invenţiilor de diferite obiecte 
sau ansamblului de mijloace, fiecare din ele având 
destinaţie proprie, fără realizarea prin ansamblu] 
indicat de mijloace de destinaţie generală.

21.2.6. Revendicarea dependentă
21.2.6.1. Revendicarea dependentă conţine 

dezvoltarea şi/sau concretizarea ansamblului de 
elemente de invenţie, prezentate în revendicarea in
dependentă, prin elemente care definesc invenţia 
numai în cazuri concrete de realizare sau utilizare a

ei.
Nu se admite expunerea revendicării dependente 

astfel încât, să se înlocuiască sau să se excludă 
elementele acelei revendicări, căreia îi este 
subordonată, sau să se includă elemente, ansamblul 
cărora are caracterul indicat în pct. 21.2.5.

Dacă revendicarea dependentă este formulată 
astfel încât, are loc înlocuirea sau excluderea 
elementelor revendicării independente, nu poate fi 
recunoscut faptul că această revendicare dependentă 
în ansamblu cu revendicarea independentă, în 
subordinea căreia este, caracterizează aceeaşi 
invenţie.

21.2.6.2. Preambulul revendicării dependente 
conţine noţiunea generică, care reflectă destinaţia 
invenţiei, de regulă, abreviată în comparaţie cu cea 
din revendicarea independentă, şi referirea la 
revendicarea independentă şi/sau revendicarea (le) 
dependentă (e), la care ea se referă. în cazul în care 
revendicarea dependentă este în subordinea mai 
multor revendicări, referirile la ele se fac, folosind 
alternativa.

21.2.6.3. Subordonarea revendicărilor dependente 
celei independente poate fi directă sau indirectă, adică 
peste una sau mai multe revendicări dependente.

21.2.6.4. Subordonarea directă a unei revendicări 
dependente se foloseşte în  cazul în care pentru 
definireainvenţiei într-un caz particular de realizare 
sau utilizare a ei, deopotrivă cu elementele acestei 
revendicări, sunt necesare numai elementele indicate 
în revendicarea independentă.

21.2.6.5. Dacă pentru definirea dată sunt necesare 
şi elementele unei sau ale mai multor revendicări 
dependente, se foloseşte subordonarea indirectă a 
acestei revendicări revendicării independente.

Capitolul 22. Redactarea revendicărilor

22.1. Dispoziţii generale
22.1.1. Revendicările se expun în  forma unei 

definiţii logice a invenţiei prin ansamblul tuturor 
elementelor sale esenţiale.

22.1.2. Revendicările se expun în forma unei fraze 
gramaticale.

22.1.3. Elementele în revendicări se expun astfel, 
încât să fie asigurată posibilitatea de identificare a 
lor.

22.1.4. în cazul dezvăluirii câtorva forme posibile 
de realizare a elementului, acestea asigurând, în 
ansamblu cu alte elemente esenţiale, obţinerea 
aceluiaşi rezultat tehnic, este raţională expunerea 
elementului în revendicare printr-o noţiune care să 
cuprindă.formele de realizare dezvăluite.

22.1.5. Dacă lipseşte o astfel de noţiune sau ea 
cuprinde şi astfel de forme de realizare a elementului 
care nu asigură obţinerea rezultatului tehnic indicat, 
ceea ce face generalizarea nejustificată, elementul 
poate fi expus în formă de noţiuni alternative, care 
să caracterizeze diverse forme de realizare a 
elementului.

22.1.6. Revendicarea nu trebuie să conţină desene 
sau grafice, diagrame sau programe pentru calcu
latoare. Revendicarea poate conţine formule chimice 
sau matematice, necesare pentru reflectarea noutăţii 
invenţiei.

22.1.7. Dacă invenţia nu are elemente comune cu 
soluţiile anterioare, în preambulul revendicării se
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indică numai titlul invenţiei.
22.1.8. Partea a doua a revendicărilor începe cu 

prezentarea succintă a construcţiei elementului sau 
a ansamblului de elemente, care constituie noul con
cept inventiv, sau, respectiv, cu prezentarea noilor 
faze şi param etri ai noului proces tehnologic, 
simplificând astfel conceperea elementelor noi ale 
invenţiei.

22.1.9. Nu constituie revendicări formulările care 
conţin:

a) abordarea problemei, chiar şi în cazul în care 
ea a fost abordată pentru prima dată, deoarece 
revendicarea trebuie să se refere la soluţia tehnică 
concretă referitoare la problema corespunzătoare;

b) rezultatele sau avantajele obţinute în procesul 
folosirii, chiar dacă ele sunt obţinute pentru prima 
dată;

c) procedeul de funcţionare sau cerinţele necesare 
pentru susceptibilitatea funcţionării obiectului;

d) expunerea simplă a aplicării.
22.1.10. In cazul în care pentru explicarea soluţiei 

noi este necesară folosirea desenelor explicative, 
poziţiile elementelor din partea care prezintă 
elementele noi se indică în paranteze numai după 
menţionarea lor. Revendicările trebuie formulate 
astfel încât, în cazul lipsei poziţiei din paranteze fraza 
să fie clară şi legată semantic.

Dacă indicarea poziţiilor nu simplifică conceperea 
revendicărilor, ele nu se prezintă.

22.1.11. In preambulul revendicărilor înaintea 
cuvintelor "caracterizat prin aceea că...” nu se indică 
numerele poziţiilor sau simbolurile din litere.

22.1.12. Prezentarea elementelor noi se efectuează 
prin indicarea legăturilor constructive şi funcţionale 
interdependente, şi nu în forma unei simple 
enumerări.

22.1.13. în revendicări trebuie să se respecte 
aceleaşi poziţii ca şi în descriere.

22.1.14. în revendicări nu se admit următoarele- 
formulări ca: "...caracterizate prin aceea că pot fi 
executate complex sau compuse din elemente sepa
rate...” sau "caracterizat prin aceea că el este realizat 
în conformitate cu fig. sau figurile...”

22.1.15. Dacă la depunerea cererii de brevet de 
invenţie se invocă priorităţi multiple, se recomandă 
ca revendicările să fie formulate astfel încât, fiecare 
revendicare să corespundă uneia din priorităţi.

22.2. Particularităţile revendicărilor invenţiei 
referitoare la dispozitiv

în revendicare dispozitivul se caracterizează în 
stare statică. Se admite indicarea în revendicări a 
executării elementului ca fiind mobil cu suscep
tibilitatea realizării unei anumite funcţii (de exemplu, 
cu posibilitatea frânării, cu posibilitatea fixării) etc.

22.3. Particularităţile revendicărilor invenţiei de 
procedeu

Folosind verbe pentru caracterizarea acţiunilor 
(procedeului, operaţiunii) ca element al procedeului, 
ele se expun la modul indicativ, reflexiv, numărul 
singular, persoana a treia (se încălzeşte, se ia, se 
montează etc.).

22.4. Particularităţile revendicărilor invenţiei de 
substanţă

22.4.1. în  revendicările care caracterizează un 
compus chimic individual de orice provenienţă se in
clude destinaţia lui sau tipul activităţii biologice, 
denumirea sau desemnarea compusului.

22.4.2. Pentru compusul cu structură identificată, 
în revendicări se include formula lui structurală. 
Pentru compuşii cu structură neidentificată, în 
revendicări se includ caracteristicile (proprietăţile) 
lui, care fac posibilă identificarea acestui compus, 
inclusiv şi elementele procedeului obţinerii lui.

22.4.3. în  revendicările care caracterizează o 
compoziţie se includ ingredientele care se conţin în 
ea, de regulă, elementele care se referă la componenţa 
cantitativă de ingrediente.

22.4.4. Dacă revendicările care caracterizează o 
compoziţie conţine elemente referitoare la compo
nenţa cantitativă de ingrediente, ele se exprimă în 
orice unităţi unitare, de regulă, în două valori care 
să caracterizeze limita minimă şi cea maximă a 
componenţei (de jos şi de sus).

22.4.5. Se admite indicarea componenţei unui in
gredient al compoziţiei printr-o valoare unitară, iar 
componenţa celorlalte ingrediente în formă de 
intervale de valori în raport cu această valoare 
unitară (de exemplu, componenţa ingredientelor se 
prezintă pentru 100 părţi de masă a ingredientului 
de bază al compoziţiei sau pentru 1 1 de soluţie).

22.4.6. Se admite indicarea componenţei 
cantitative a antibioticelor, fermenţilor, anatoxinelor 
etc. în compoziţie în alte unităţi, decât cele din alte 
componente ale compoziţiei (de exemplu, în mii unit. 
în  raport cu can tita tea de masă a celorlalte 
ingrediente ale compoziţiei).

22.4.7. Elementele caracteristice ale invenţiei de 
compoziţie se introduc în revendicări prin verbul 
"conţine” cu specificul "suplimentar”, în cazul în care 
aceasta este necesar pentru specificarea introducerii 
ingredientului în compoziţie.

22.4.8. Pentru compoziţiile, destinaţia cărora se 
determină numai printr-un agent activ nou, iar 
celelalte componente sunt purtători neutri din cercul 
celor aplicaţi tradiţional în compoziţiile de această 
destinaţie, se admite indicarea în revendicări numai 
a acestui agent activ şi a componenţei lui cantitative 
în compoziţie, inclusiv în formă de "cantita te  
eficientă".

22.4.9. Altă variantă de caracterizare a unei 
compoziţii de acest fel poate fi indicarea în ea, în afară 
de agentul activ, a altor componente (purtători neutri) 
în forma unei noţiuni generalizatoare "adaos special”, 
în acest caz se indică raportul cantitativ al agentului 
activ şi adaosului special.

22.4.10. Dacă în calitate de element al invenţiei 
este indicată o substanţă cunoscută de componenţă 
complexă, se admite folosirea denumirii ei speciale 
cu indicarea obligatorie a funcţiei şi/sau proprietăţilor 
acestei substanţe şi bazei ei. în acest caz în descrierea 
invenţiei trebuie prezentată componenţa completă şi, 
dacă este cazul, procedeul de obţinere a acestei 
substanţe.

22.5. Particularităţile revendicărilor invenţiei de 
aplicarea conform unei destinaţii noi

în cazurile în care obiect al invenţiei este aplicarea 
produsului, procedeului cunoscut conform unei 
destinaţii noi, se foloseşte revendicarea cu urmă
toarea structură: "Aplicare (se indică denumirea sau 
caracteristica produsului, procedeului cunoscut) în 
calitate de (se indică destinaţia nouă a produsului, 
procedeului)...”.
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Capitolul 23. Semnarea revendicărilor
Revendicările se semnează de către solicitant sau 

persoana împuternicită.

Capitolul 24. Desenele şi alte materiale
24.1. Necesitatea prezentării
Desenele şi alte materiale se prezintă în cazul în 

care ele sunt necesare pentru expunerea esenţei 
invenţiei prezentate în descrierea invenţiei.

Desenele prezentate sau alte materiale trebuie să 
corespundă textului descrierii.

24.2. Forma prezentării
24.2.1. Desenele şi alte materiale explicative pot 

fi prezentate în formă de: materiale grafice (desene 
propriu-zise, scheme, grafice, epure, figuri, osci
lograme etc.); fotografii; tabele; diagrame etc.

24.2.2. Figurile se prezintă în cazul în care este 
imposibilă ilustrarea descrierii invenţiei prin desene 
sau scheme. Fotografiile se prezintă ca materiale 
adiţionale la cele grafice.

în cazuri excepţionale, de exemplu, pentru ilus
trarea etapelor de executare a operaţiunilor chirur
gicale, fotografiile pot fi prezentate drept un tip prin
cipal de materiale explicative.

24.3. Rechizitele
în colţul drept de sus al fiecărei file de materiale 

grafice se indică titlul invenţiei, iar în cel de jos 
numele şi prenumele inventatorului (inventatorilor).

Capitolul 25. Redactarea documentelor 
depuse

25.1. Terminologia şi marcările convenţionale
25.1.1. în descriere şi materialele ei explicative 

se folosesc termeni şi abrevieri standard, iar în lipsa 
lor cei notorii în literatura ştiinţifică şi tehnică.

25.1.2. în cazul în care se folosesc termeni şi 
marcări care nu au o aplicare largă în literatură, 
semnificaţia lor se explică în text la prima folosire.

25.1.3. Toate marcările convenţionale se descif
rează.

25.1.4. în descrierea invenţiei şi revendicări se 
respectă un itatea terminologiei, adică aceleaşi 
elemente în descriere şi revendicări se numesc la fel. 
Condiţia unităţii terminologiei se referă şi la unităţile 
de măsură fizice şi la marcările convenţionale folosite.

25.1.5. Valorile fizice se exprimă în unităţile 
Sistemului internaţional de unităţi în vigoare.

25.2. Expresiile şi materialele neadmise
25.2.1. Cererea nu trebuie să conţină expresii, 

desene, figuri, fotografii şi alte m ateriale care 
contravin ordinii publice şi bunelor moravuri.

25.2.2. Cererea nu trebuie să conţină exprimări 
neglijente referitoare la produsele sau procesele 
tehnologice, precum şi la cererile sau brevetele 
(certificatele de autor) ale altor persoane; expresii sau 
date care evident nu se referă la invenţie.

25.2.3. Simpla m enţionare a neajunsurilor 
invenţiilor cunoscute, prezentate în capitolul "Stadiul 
tehnicii”, nu se consideră element inadmisibil.

25.2.4. în cazul în care descrierea, totuşi, conţine 
expresiile inadmisibile menţionate mai sus, AGEP1 
le exclude din text.

25.3. Textul documentelor
25.3.1. Toate documentele cererii de brevet de 

invenţie se redactează astfel, încât să fie posibilă 
păstrarea lor pe un termen de lungă durată şi 
reproducerea lor nemijlocită într-un număr nelimitat

de copii.
25.3.2. Fiecare filă se foloseşte numai dintr-o 

parte, amplasând rândurile paralel cu partea mai 
mică a filei.

25.3.3. Fiecare document al cererii începe cu o filă 
aparte.

25.3.4. Documentele cererii se execută pe file de 
hârtie albă rezistentă, netedă, netransparentă şi 
necretată cu dimensiunile 210x297 (format A4) şi se 
depun la AGEPI în 3 exemplare.

25.3.5. Marginile filelor care conţin descrierea, 
revendicările şi rezumatul trebuie să aibă urm ă
toarele dimensiuni minime şi maxime, în mm:

a) marginea de sus a primei file 80-90;
b) marginea de sus a următoarelor file 20-40;
c) marginea din stânga 25-40;
d) marginea din dreapta 20-30;
e) marginea de jos 20-30.
25.3.6. în  fiecare document depus a doua şi 

următoarele file se numerotează cu cifre arabe, în 
ordine crescătoare în partea de sus a filei, la mijloc.

25.3.7. Documentele se tipăresc cu caractere de 
culoare neagră. Textele descrierii, revendicărilor şi 
ale rezumatului se tipăresc la două intervale, cu 
înălţimea literelor majuscule nu mai mică de 2,1 mm.

25.3.8. Simbolurile grafice, literele alfabetului 
grecesc, formulele matematice şi chimice pot fi 
înscrise cu cerneală, pix sau tuş de culoare neagră. 
Nu se admite înscrierea combinată a formulelor la 
maşina de dactilografiat şi cu mâna.

25.4. Formulele chimice
25.4.1. în descrierea invenţiei şi în revendicări se 

pot folosi formule chimice.
25.4.2. Formulele de structură ale compuşilor 

chimici este raţional de prezentat pe o filă aparte (ca 
şi materialele grafice), numerotând fiecare formulă 
ca figură aparte şi utilizând marcările de referire.

25.4.3. Redactând formulele chimice de structură, 
trebuie utilizate simbolurile notorii ale elementelor 
şi indicate clar legăturile dintre elemente şi radicali.

25.5. Formulele şi simbolurile matematice
25.5.1. în descrierea invenţiei şi în revendicări se 

pot utiliza expresii (formule) şi simboluri matematice.
25.5.2. Modul de prezentare a expresiei mate

matice nu se reglementează.
25.5.3. Toate semnele din litere, care fac parte 

din formulele matematice, se descifrează. Explicaţiile 
referitoare la formulă trebuie scrise în coloană şi după 
fiecare rând se pune punct şi virgulă. în  acest caz 
descifrarea semnelor din litere se prezintă în ordinea 
aplicării lor în formulă.

25.5.4. Semnele matematice: >, <, şi altele se 
folosesc numai în formulele matematice, în text ele 
fiind scrise cu cuvinte (mai mare, mai mic, este egal 
etc.)

25.5.5. Pentru marcarea intervalelor între valorile 
pozitive se admite aplicarea semnului .... : (de la şi 
până la). în celelalte cazuri trebuie scrise cuvintele 
"de la” şi "până la”.

25.5.6. în cazul exprimării procentuale a valorilor 
semnul (%) se pune după cifră. Dacă sunt mai multe 
valori, semnul se pune înaintea enumerării lor şi se 
separă de ele prin două puncte.

25.5.7. Transferul în formule matematice se 
admite numai după semn.

25.6. Materialele grafice
25.6.1. Reproducerea m aterialelor grafice se
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execută pe hârtie rezistentă, albă, netedă cu linii 
iradiabile şi cu haşurări de o expresivitate bună, fără 
estompare şi colorare în aşa mod, încât desenul să 
fie suficient de contrastat pentru copiere cu mijloace 
electrostatice.

25.6.2. Scara şi claritatea reproducerilor se aleg 
astfel încât, la reproducerea lor cu micşorare liniară 
a dimensiunilor până la '2/'H să fie posibilă distingerea 
tuturor detaliilor.

25.6.3. Fila de desen nu trebuie să depăşească 
formatul A4 sau, în cazuri excepţionale, A3.

25.6.4. Filele nu trebuie să fie cu bordurile sau 
alte tipuri de linii de limitare. Marginile minimale 
libere ale filelor trebuie să fie din fiecare parte de 25 
mm.

25.6.5. Cifrele şi literele nu se plasează în 
paranteze, cercuri şi ghilimele. înălţimea cifrelor şi 
literelor se alege nu mai mică de 3,2 mm.

25.6.6. Desenele se execută fără orice fel de 
inscripţii, cu excepţia cuvintelor necesare, ca şi ‘’apă", 
"aburi”, deschis”, "închis”, "secţiune după AB”.

25.6.7. Este preferabilă folosirea în desene a 
proiecţiilor dreptunghiulare (ortogonale) (în diferite 
aspecte, secţiuni şi tăieturi); se admite şi folosirea 
proiecţiilor axonometrice.

25.6.8. Dimensiunile în desen nu se indică, în caz 
de necesitate ele se prezintă în descriere.

25.6.9. Fiecare element din desen se execută 
proporţional cu toate celelalte elemente, cu excepţia 
cazurilor în care pentru reproducerea clară a 
elementului este necesară deosebirea proporţiilor.

25.6.10. Pe o filă de desen se pot plasa câteva 
figuri, ele fiind delimitate în mod expres una de 
cealaltă.

25.6.11. Dacă figurile amplasate pe una sau mai 
multe file reprezintă părţi ale unei figuri unificate, 
ele se plasează astfel încât, această figură să poată fi 
asamblată fără ca să se omită vreo figură dintre cele 
reprezentate pe file diferite. Figurile separate se 
amplasează pe filă sau pe file astfel încât, filele să 
fie completate la maxim şi desenul să poată fi citit în 
poziţia verticală a laturilor lungi ale filei.

25.6.12. Elementele reproducerilor grafice se 
marchează cu cifre arabe în conformitate cu des
crierea invenţiei.

25.6.13. Aceleaşi elemente, prezentate pe câteva 
file, se marchează cu una şi aceeaşi cifră.

25.6.14. Marcările de referire, care nu au fost 
menţionate în descrierea invenţiei, nu se pun în 
desene şi viceversa.

25.6.15. Dacă reproducerea grafică se prezintă în 
formă de schemă, în procesul executării ei se 
utilizează marcările convenţionale grafice standard.

25.6.16. Se admite în schemele unui tip să se 
reproducă elemente ale schemelor de alt tip (de 
exemplu, în schema electrică elemente ale schemelor 
cinematice sau hidraulice).

25.6.17. Dacă schema se prezintă în formă de 
dreptunghiuri în calitate de marcări grafice ale 
elementelor, în afara marcării digitale direct în 
dreptunghi se înscrie şi denumirea elementului. Dacă 
dim ensiunile reproducerii grafice nu tolerează 
aceasta, denumirea elementului poate fi indicată pe 
o linie proeminentă (în caz de necesitate, în formă de 
însem nare de desen, am plasată pe marginile 
schemei).

25.6.18. Dimensiunile fotografiei se aleg astfel

încât, să nu depăşească dimensiunile stabilite ale 
filelor documentelor depuse. Fotografiile de 
dimensiuni mici se prezintă lipite pe file de hârtie, 
respectând cerinţele stabilite faţă de dimensiunile şi 
calitatea filei.

25.6.19. Fiecare reproducere grafică se 
numerotează cu cifre arabe (fig.l, fig.2 etc.) indiferent 
de tipul acestei reproduceri (desen, schemă, grafic, 
figură etc.) şi de numerotarea filelor în conformitate 
cu ordinea prezentării în textul descrierii. Dacă 
descrierea se ilustrează printr-o singură figură, 
aceasta nu se numerotează.

25.6.20. Părţile integrante, piesele, organele, 
aparatele, precum şi alte elemente, menţionate în 
descriere în exemple de executare concretă, trebuie 
să posede în desen o marcare de poziţie aparte.

25.6.21. Referirile se numerotează în ordine 
crescătoare, chiar şi în cazul în care invenţia are 
câteva exemple de executare.

25.6.22. Desenul în ansamblu se marchează cu 
litere majuscule din alfabetul latin.

25.6.23. Pentru detalii de formă, adâncitură, 
proeminenţă, orificiu etc. se folosesc litere minuscule 
din alfabetul latin. Pentru marcarea numărului de 
piese pot fi folosite litere cu indice (prim, secund etc, 
de exemplu, 2, 21 sau a, a1, a2).

2E>.6.24. Pentru unele m arcări specifice, de 
exemplu, unghiuri, pot fi aplicate litere din alfabetul 
grecesc.

25.6.25. Secţiunea se marchează cu litere majus
cule din alfabetul latin, de exemplu, A-A, B-B etc.

25.6.26. Schemele bloc pot fi marcate cu cifre arabe 
sau litere majuscule din alfabetul latin.

25.6.27. în schemele electrice pot fi aplicate atât 
cifre arabe, cât şi litere minuscule din alfabetul latin, 
luate separat sau împreună.

25.6.28. Tăieturile se marchează cu haşurare 
oblică, care facilitează lecturarea marcărilor şi liniilor 
principale.

25.6.29. Marcările poziţiilor se deplasează în afara 
conturului pieselor, se amplasează, dacă este posibil, 
pe o linie orizontală sau verticală şi se unesc cu piesele 
pe care ele le reprezintă, printr-o linie subţire care 
se sfârşeşte cu un punct.

25.6.30. în cazul în care în descriere şi desene este 
un număr mare de marcări de poziţii, se recomandă 
anexarea la ele a unei file speciale, în care se indică, 
în  ordine crescătoare, m arcările poziţiilor şi 
semnificaţiile lor.

25.6.31. Reproducerile grafice nu se prezintă în 
descriere şi revendicări.

25.7. Datele bibliografice
Datele bibliografice ale surselor de informaţie în 

documentele cererii se indică astfel, încât sursa de 
informaţie să poată fi găsită conform lor.

25.8. Semnarea documentelor depuse
25.8.1. Semnarea documentelor depuse, conform 

prevederilor prezentelor Instrucţiuni, se descifrează 
prin indicarea numelui şi prenumelui persoanei- 
semnatar.

25.8.2. în cazul semnării documentelor de către o 
persoană oficială se indică funcţia semnatarului, iar 
semnătura se sigilează.

25.8.3. Denumirile unităţilo r se indică prin 
denumirea lor oficială deplină.
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SECŢIUNEA III.
Alte docum ente ale materialelor 

cererii de brevet de invenţie
■ Capitolul 26. Rezumatul

26.1. Rezumatul serveşte pentru informare în 
vederea invenţiei şi reprezintă o expunere succintă a 
conţinutului descrierii invenţiei, care conţine titlul 
invenţiei, caracterizarea domeniului tehnicii, la care 
se referă invenţia, şi/sau domeniul de aplicare a ei, 
dacă aceasta nu rezultă din titlu l invenţiei, 
caracterizarea esenţei invenţiei cu indicarea rezul
tatului tehnic obţinut. Esenţa invenţiei în rezumat 
se caracterizează printr-o astfel de expunere liberă a 
revendicărilor, încât să fie respectate toate elementele 
esenţiale ale fiecărei revendicări independente.

26.2. Dacă este cazul, în rezumat se include 
desenul sau formula chimică.

26.3. Desenul inclus în rezumat se prezintă pe o 
filă aparte în acelaşi număr de exemplare, ca şi textul 
rezumatului, inclusiv şi în cazul în care el este identic 
cu una din figurile desenelor care ilustrează 
descrierea.

26.4. Rezumatul poate conţine date suplimentare, 
în particular, indicaţia existenţei şi numărului de 
revendicări independente, reproduceri grafice, tabele.

26.5. Rezumatul trebuie să conţină, în paranteze, 
marcarea poziţiilor care corespund elementelor noi, 
existente în desen.

26.6. Rezumatul trebuie să conţină cel mult 150 
cuvinte.

Capitolul 27. Procura
La cererea depusă prin mandatar autorizat se 

anexează un document, care certifică împuternicirile 
lui, în formă de procură.

Procura care certifică împuternicirile manda
tarului autorizat trebuie să fie perfectată în modul 
preconizat de legislaţia ţării, în care ea a fost 
redactată.

Capitolul 28. Actul de prioritate
28.1. in cazul în care în cererea de brevet de 

invenţie se invocă una sau mai multe priorităţi 
convenţionale în conformitate cu pct. 40 alin. 4 sau 
pct. 40 alin. 5 din Regulament, este necesară 
prezentarea unuia sau a mai multor acte de prioritate 
în  term en de trei luni din ziua stabilirii datei 
depunerii cererii fără achitarea taxei. în cazul în care 
actele de prioritate nu se depun în termenele stabilite, 
prioritatea invocată nu se recunoaşte.

28.2. AGEP1 poate notifica de la solicitant 
traducerea respectivă a actului de prioritate în limba 
de stat, dacă aceasta este necesară pentru recunoaş
terea priorităţii invocate.

28.3. Actul de prioritate convenţională trebuie să 
conţină un document eliberat de oficiul de brevete, la 
care a fost depusă cererea iniţială, şi o copie certificată 
a cererii iniţiale.

28.4. Copia certificată a cererii iniţiale poate face 
parte din setul de materiale ale cererii de brevet de 
invenţie sau ale cererii de înregistrare a modelului 
de utilitate.

28.5. Prioritatea de expoziţie invocată se certifică 
printr-un act de prioritate, care trebuie să conţină:

-denumirea expoziţiei, adresa şi data inaugurării 
expoziţiei;

-numele, prenumele şi adresa persoanei fizice sau 
sediul persoanei juridice care a prezentat obiectul la 
expoziţie;

-data expunerii publice a obiectului;
-numărul şi data actului de prioritate;
-copia descrierii obiectului prezentat, certificată 

de administraţia expoziţiei, din care să rezulte faptul 
că obiectul prezentat este identic cu descrierea, şi 
traducerea în limba de stat a acestei descrieri.

28.6. Pentru invocarea priorităţii se încasează taxa 
care trebuie plătită sau la depunerea cererii, sau în 
termen de două luni din data depunerii materialelor 
cererii.

Dacă în cerere se invocă priorităţi multiple, pentru 
fiecare prioritate se plăteşte taxa stabilită.

Neachitarea taxelor în termenele stabilite duce 
la nerecunoaşterea priorităţii invocate.

28.7. în cazul în care pentru o cerere de brevet de 
invenţie se invocă una sau mai multe priorităţi, 
prioritatea poate fi recunoscută pentru elementele 
conţinute în cererea iniţială şi în cererile depuse ul
terior numai cu condiţia respectării unităţii invenţiei.

28.8. Dacă unele elemente ale invenţiei, pentru 
care se invocă prioritatea, nu sunt nici în revendicare 
a cererii iniţiale, prioritatea poate fi recunoscută 
numai în cazul în care în descrierea cererii iniţiale 
sunt aceste elemente.

28.9. Dacă într-o cerere de brevet de invenţie se 
invocă priorităţi multiple, prioritatea se stabileşte 
după data depunerii cererii iniţiale. Priorităţile pot 
fi invocate conform mai multor cereri depuse ante
rior, acestea provenind din diferite ţări (conform art. 
4 al Convenţiei de la Paris).

28.10. Nu se admite invocarea priorităţilor mul
tiple care rezultă una din cealaltă.

28.11. Dacă se invocă una sau mai multe priorităţi 
şi AGEPI notifică de la solicitant traducerea actului 
de prioritate în limba de stat, solicitantul sau 
succesorul lui în drepturi trebuie să indice părţile 
descrierii, revendicărilor şi, în caz de necesitate, 
desenul sau desenele corespunzătoare fiecărui act de 
prioritate. în acest caz este suficientă prezentarea 
traducerii revendicărilor. însă, în caz de necesitate, 
solicitantul trebuie să prezinte traducerea descrierii 
în întregime sau a unei părţi a ei.

Capitolul 29. Autorizaţia privind 
dreptul de invocare a priorităţii

29.1. în cazul în care solicitantul cererii de brevet 
de invenţie invocă un drept la prioritate care aparţine 
altei persoane, pentru recunoaşterea priorităţii este 
necesară prezentarea la AGEPI a documentului, din 
care să rezulte faptul că acesta din urmă acordă 
solicitantului dreptul la invocarea priorităţii conform 
cererii iniţiale.

29.2. Termenul de prezentare a documentului 
privind dreptul la prioritate este de trei luni din data 
invocării priorităţii, în caz contrar AGEPI nu recu
noaşte prioritatea invocată.
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Capitolul 30. Actul de certificare a 
depozitului tulpinii microorganismului, 

culturii celulare de plante şi animale
30.1. Dacă cererea de brevet de invenţie se referă 

la tulpina microorganismului, culturii celulare de 
plante şi animale, la obţinerea sau aplicarea ei, este 
necesară prezentarea la AGEPI a documentului care 
să certifice depozitul tulpinii la una din instituţiile 
pentru depozit, numite de către Guvern, sau la un 
organ internaţional de depozit.

30.2. Documentul care certifică depozitul tulpinii 
într-o colecţie naţională sau internaţională, în cazul 
în care se solicită eliberarea brevetului pentru 
invenţia unei tulpine noi a microorganismului sau a

unui produs, în care se aplică aceasta, trebuie să 
conţină obligatoriu următoarele:

-denumirea şi adresa colecţiei naţionale sau 
internaţionale, în care a fost depusă tulpina micro
organismului;

-data (anul, luna, ziua) depozitului tulpinii 
microorganismului în colecţia naţională sau 
internaţională;

-denumirea tulpinii;
-numărul de depozit al tulpinii;
-caracteristicile morfologice, taxonometrice şi 

biochimice ale tulpinii înregistrate.
30.3. Data de depozit trebuie să preceadă data 

priorităţii invenţiei.

SECŢIUNEA IV.
Gestionarea obţinerii brevetului

Capitolul 31. Corespondenţa cu AGEPI
31.1. Solicitantul sau reprezentantul împuternicit 

întreţin corespondenţa în vederea fiecărei cereri în 
parte.

Materialele expediate după depunerea cererii 
trebuie să conţină numărul ei şi semnătura solici
tantului sau a reprezentantului său.

Materialele fără numărul cererii se returnează 
fără examinare.

31.2 Materialele expediate în procesul gestiunii 
în vederea cererii se prezintă în termenele stabilite 
în Regulament.

31.3. Dacă corespondenţa privind cererea se 
efectuează de către reprezentantul solicitantului, 
termenele prezentării materialelor la AGEPI se 
calculează din data primirii acestei corespondenţe, 
dar, în acest termen nu intră timpul de corespondenţă 
prin poştă.

Capitolul 32. Introducerea modificărilor şi 
precizărilor în documentele depuse

32.1. Modificarea şi precizarea documentelor 
depuse se efectuează prin prezentarea filelor de subs
tituire. Filele de substituire se prezintă pentru fiecare 
exemplar al documentului respectiv al cererii în limba 
de stat sau al documentului tradus în limba de stat 
şi trebuie să corespundă cerinţelor prezentelor 
Instrucţiuni.

32.2. Dacă modificările se referă la greşelile de 
tipar, de stilistică, în indicaţiile datelor bibliografice 
etc. şi modificarea documentului nu va diminua 
calitatea imaginii în cazul reproducerii, necesitatea 
modificărilor poate fi exprimată într-o scrisoare a 
solicitantului fără prezentarea filelor de substituire.

Capitolul 33. Cesiunea dreptului de 
obţinere a brevetului

33.1. Dacă după depunerea cererii solicitantul 
cesionează dreptul său la obţinerea brevetului altei 
persoane, la AGEPI se depune o cerere care să conţină 
indicaţia cesiunii dreptului către altă persoană, 
consimţământul persoanei indicate în cerere şi datele 
despre aceasta.

33.2. Cererea se semnează de către solicitantul- 
cedent al dreptului de obţinere a brevetului şi de către 
persoana cesionară.

33.3. La cerere se anexează dovada de plată a taxei 
pentru depunerea ei.

Capitolul 34. Familiarizarea cu materialele 
cererii

Solicitantul (reprezentantul lui) poate face 
cunoştinţă cu cererea depusă şi documentele 
referitoare la ea direct la AGEPI, coordonând anti
cipat data şi timpul familiarizării, cât şi prin inter
pelarea copiei cererii, a documentelor referitoare la 
ea şi a părţilor lor.

Capitolul 35. Familiarizarea cu materialele 
indicate de examinator în procesul examinării 

cererii
35.1. Solicitantul este în drept să interpeleze de 

la AGEPI copiile materialelor indicate în notificare, 
hotărârea examinării sau raportul de documentare.

35.2. Copiile materialelor brevetului se expediază 
în termen de două luni din data primirii interpelării 
solicitantului, cu condiţia de plată a serviciului 
respectiv, conform tarifului.

Capitolul 36. Examinarea cererii cu 
participarea solicitantului'

36.1. Examinarea problemelor ce ţin de cerere cu 
participarea solicitantului se efectuează la propu
nerea AGEPI sau la cererea solicitantului după ce 
ambele părţi au făcut cunoştinţă cu aceste probleme. 
Problemele de examinare pot fi expuse în notificarea, 
în care se comunică suplim entar raţionalitatea 
întrunirii, problemele solicitantului sunt expuse în 
cererea de efectuare a acesteia.

36.2. în  cazul notificării răspunsul la ea se 
prezintă de către solicitant în termenul stabilit în 
Regulament, indiferent de faptul dacă solicitantul are 
intenţia să participe la examinarea cererii.

36.3. Data şi timpul examinării cererii se coor
donează anticipat.

în cazul schimbării circumstanţelor, partea care 
nu are posibilitatea să participe la examinarea cererii 
în timpul stabilit anunţă imediat partea cealaltă în 
vederea acestui fapt.

36.4. Dacă AGEPI sau solicitantul consideră 
examinarea în comun a cererii precoce sau iraţională, 
propunerea AGEPI sau cererea solicitantului pot fi 
respinse, prezentând argumentele respective.

36.5. Dacă solicitantul se prezintă la AGEPI fără 
un acord anticipat, solicitarea de examinare a cererii 
cu participarea lui poate fi respinsă.

36.6. La examinarea cererii poate lua parte
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reprezentan tu l solicitantului, primul fiind 
împuternicit prin procură.

36.7. Persoana, care nu este unicul solicitant, 
poate lua parte la examinarea cererii în lipsa celorlalţi 
solicitanţi numai în cazul indicării lui în cerere ca 
persoană împuternicită să corespondeze.

36.8. Examinarea cererii cu participarea solici
tantului se efectuează prin tratative cu examinatorul 
sau la Comisia de Examinare.

36.9. Tratativele se duc în cazul în care problemele 
pot fi soluţionate direct de către examinator sau 
solicitant; sau de către Comisia de Examinare, dacă 
pentru soluţionarea problemelor este necesară 
participarea unui şir de specialişti din partea exa
minării.

36.10. Conform rezultatelor tratativelor se întoc
meşte un proces verbal, pe un formular stabilit, în 2 
exemplare, care să conţină date despre participanţi, 
argumente şi propuneri, aduse de către părţi, şi 
concluzii privind gestiunea ulterioară.

36.11. în procesul verbal pot fi prezentate: noua 
redacţie a revendicărilor, propusă de către solicitant 
(reprezentantul lui), cererea de retragere a cererii, 
întrebările examinării, care necesită explicaţii în scris 
etc.

36.12. Procesul verbal se semnează de către toţi 
participanţii examinării. Un exemplar se anexează 
la materialele cererii, celălalt se transmite soli
citantului (reprezentantului lui).

36.13. în cazul dezacordului în vederea prob
lemelor examinate pot fi fixate opiniile speciale ale 
participanţilor examinării.

36.14. Exemplarul procesului verbal, transmis 
solicitantului (reprezentantului lui), care conţine 
concluziile respective, poate substitui decizia cu 
privire la suspendarea gestiunii (în cazul retragerii 
cererii) sau notificarea examinării, ceea ce se 
perfectează printr-o inscripţie respectivă în el.

Capitolul 37. Prelungirea termenului de 
prezentare a materialelor notificate

37.1. Termenul de prezentare a materialelor 
notificate de către solicitant poate fi prelungit la 
depunerea solicitării respective.

37.2. împreună cu solicitarea se prezintă dovada 
de p lată  a taxei în  cuantumul stab ilit pentru 
prelungirea termenului. Dacă nu se prezintă această 
dovadă, solicitarea se consideră abandonată, ceea ce 
se comunică solicitantului.

37.3. Solicitarea de prelungire a termenului se 
prezintă în termen de două luni din data primirii de 
către solicitant a notificării sau din data primirii 
copiei materialelor contrapuse cererii, dacă copiile 
sunt interpelate în termen de o lună din data primirii 
acestei notificări.

37.4. Solicitantul este informat despre prelungirea 
termenului de prezentare a materialelor notificate.

37.5. în cazul nerespectării termenului de prezen
tare a solicitării, cererea solicitantului nu se aprobă, 
ceea ce i se comunică.

Capitolul 38. Restabilirea termenului omis
38.1. Pot fi restabilite următoarele termene, omise 

de către solicitant:
-termenul de prezentare a documentului corectat 

sau lipsă la notificarea în stadiul examinării formale;
-termenul de prezentare a materialelor supli

mentare la notificarea în stadiul examinării în fond;
-termenul de prezentare a răspunsului la 

notificarea cu privire la nerespectarea condiţiei de 
unitate a invenţiei;

■ -termenul de interpelare a copiei materialelor 
contrapuse cererii de brevet, respectarea căruia 
constituie condiţia pentru calcularea termenului de 
prezentare a materialelor suplimentare la notificarea 
examinării sau la atacarea hotărârii de respingere a 
cererii de brevet din data primirii copiilor de către 
solicitant;

-termenul de depunere a contestaţiei hotărârii de 
respingere a cererii de brevet conform rezultatelor 
examinării formale;

- termenul de depunere a contestaţiei hotărârii 
de respingere a cererii de brevet conform rezultatelor 
examinării în fond.

38.2. Solicitarea de prelungire a termenelor omise 
se depune de către solicitant nu mai târziu de şase 
luni din data termenului omis.

38.3. împreună cu solicitarea se prezintă dovada 
de plată a taxei respective în cuantumul stabilit (dacă 
pentru restab ilirea term enului dat aceasta se 
încasează). Dacă această dovadă nu se prezintă, soli
citarea se consideră abandonată, ceea ce se comunică 
solicitantului.

38.4. Solicitantul este informat în  vederea 
restabilirii termenului omis

38.5. Dacă se stabileşte faptul că nu se respectă 
condiţiile indicate în pct. 38.2, solicitarea se respinge, 
ceea ce se comunică solicitantului.

Capitolul 39. Retragerea cererii

39.1. Solicitantul este în drept să retragă cererea. 
Cererea de retragere poate fi depusă până la 
publicarea datelor privind cererea, dar nu mai târziu 
de data eliberării brevetului.

39.2. Cererea retrasă nu are urmări juridice, 
acţiunile ulterioare ale solicitantului nu pot fi 
întemeiate conform acestei cereri (la depunerea 
urm ătoarei cereri nu este posibilă invocarea 
priorităţii în conformitate cu data depunerii cererii 
retrase sau a materialelor suplimentare ale acesteia); 
cererea retrasă nu se publică.

39.3. Cererea de retragere nu poate fi revocată.

Capitolul 40. Materialele suplimentare
40.1. Prezentarea materialelor suplimentare
40.1.1'. Solicitantul este în drept, în conformitate 

cu pct. 41, 44 din Regulament, la propria iniţiativă 
sau la notificarea AGEPI, ca în perioada efectuării 
examinării cererii de brevet, să prezinte materiale, 
care completează, precizează sau modifică materialele 
cererii fără a schimba esenţa invenţiei.

40.1.2. Materialele suplimentare schimbă esenţa 
invenţiei solicitate, dacă conţin elemente care urmea
ză să fie incluse în revendicări, lipsă în materialele 
iniţiale ale cererii (direct în descriere, revendicări, 
desene şi în alte m ateriale, necesare pentru 
conceperea esenţei invenţiei), existenţa cărora poate 
servi drept bază pentru stabilirea priorităţii invenţiei.

40.1.3. Materialele suplimentare, la notificarea 
examinării, trebuie prezentate în termen de două luni 
din data primirii ei. Solicitantul este în drept, până 
la expirarea termenului indicat, să prezinte o cerere 
de prelungire a termenului pentru a răspunde la

124



BOPI12/1994

notificare. în cazurile menţionate termenul de efec
tuare a examinării, respectiv, se prelungeşte.

40.1.4. Dacă materialele suplimentare modifică 
esenţa invenţiei solicitate, ele nu se iau în considerare 
în partea care modifică esenţa, şi solicitantul este în 
drept să Ie redacteze ca cerere independentă.

40.1.5. La depunerea unei astfel de cereri prio
ritatea invenţiei se stabileşte din data prezentării 
materialelor suplimentare.

40.2. Consecinţele nerespectării termenului de 
prezentare a materialelor suplimentare

Dacă solicitantul nu a respectat termenul de 
prezentare a materialelor suplimentare sau nu a 
răspuns la notificarea examinării, în conformitate cu 
pct. 44 din Regulament, cererea se consideră 
abandonată şi se respinge, ceea ce se comunică 
solicitantului.

40.3. Semnătura materialelor suplimentare 
Materialele suplimentare se semnează de către 

solicitant sau persoana împuternicită de către acesta.

SECŢIUNEA V.
D ispoziţii tranzitorii

Capitolul 41. Cererea de brevet de invenţie 
conform pct. 83 din Regulament sau conform 
pct. 1 din Comentariile din 22 noiembrie 1993

41.1. Cererea de brevet de invenţie, care se depune 
la AGEPI în conformitate cu pct. 83 din Regulament 
sau pct. 1 din Comentariile din 22 noiembrie 1993, 
cu excepţia documentelor prevăzute în pct. 39 din 
Regulament, trebuie să conţină:

-copia cererii iniţiale, certificată de Oficiul de 
brevete, la care ea a fost depusă (un exemplar);

-copia certificată a actului de prioritate (un ex
emplar).

41.2. în formularul cererii în rubrica "invocarea 
priorităţii” este necesară indicarea codului ţării, 
numărul cererii iniţiale şi data depunerii cererii de. 
prioritate, de exemplu: 30* Ţara US, data 14 iulie 
1992, nr. 3614698/24-06 sau GB, 07 august 1991,

nr.: 977366-367.
Dacă în cererea iniţială se invocă o prioritate

convenţională, aceasta trebuie indicată în continuare, 
de exemplu: (31) nr.: 91-01475, (32) Data: 12 august 
1991, (33) Ţara: FR.

Capitolul 42. Cererea depusă în baza unui 
titlu de protecţie al U.R.S.S. sau al Federaţiei 

Ruse
Cererea de brevet de invenţie care se depune la 

AGEPI în conformitate cu pct. 84 din Regulament, în 
baza titlului de protecţie eliberat la cererea depusă 
Ia Oficiul de brevete al U.R.S.S. sau al Federaţiei 
Ruse, trebuie să conţină:

- solicitarea redactată pe un formular standard 
în limba de stat, în 3 exemplare;

- copia certificată a titlului de protecţie cu docu
mentele descrierii invenţiei, cu revendicări şi, dacă 
este cazul, cu desene, în 3 exemplare;

- revendicarea şi rezumatul în limba de stat, în 3 
exemplare.
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S e  c o m p l e t e a z ă  d e  A G E P  I
Registratura A G E P I Registrul Naţional al Cererilor Registratura AGEPI
intrare : de Brevete de Invenţie ieşire :
Nr.: 04 - depuse

(21) Nr.:
Nr.: R  -

Data: (22) Data depozitului 
naţional:

Data :

Către: AGENŢIA DE STAT PENTRU PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE
Str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, 277024, Chişinău, tel. 44-01-19, fax 44-01-19
Cont bancă : valută forte: nr. 1071726/001, BCA, "Banca Socială"; valută naţională: nr.

2141040, BCA, “Banca Socială”, cod 280101703

C E R E R E  DE B R E V E T  DE I N V E N Ţ I E
________________ Cererea se va completa prin dactilografiere în 3 exemplare_____________
I. (71) SOLICITANT(I) (numele, prenumele, denumirea şi adresa completă, telefon, telex, fax, cont 

bancă, codul de înregistrare a unităţii C.I.O. şi codul ţării conform normei ST. 3, OMPI)

II. Solicit eliberarea unui brevet pe numele meu(nostru) pentru invenţia cu : 
(51) Cl.Int.5:
(54) TITLUL

D - cu examinare în fond D - fără examinare în fond

HI. Depunerea probabilă a cererii în străinătate D

IV. Declar(ăm) că INVENTATOR® este (sunt)
(75) a) acelaşi (aceiaşi) cu SOLICITANTUL(II) 0
(72) b) persoanele menţionate în rubrica X____________________________D_

V. REPREZENTARE:
(74) a) MANDATAR AUTORIZAT (numele deplin, adresa completă, telefon, telex, fax, cont bancă)

(71) b) SOLICITANTUL, desemnat pentru corespondenţa cu AGEPI (nume, prenume, denumirea 
adresa completă, telefon, telex, fax, cont bancă, codul de înregistrare a unităţii C.I.O. şi codul 
ţării conform normei ST. 3, OMPI)

VI. (30) PRIORITATE INVOCATĂ :
(31) Nr. (32) data (33) ţara

Nr. data ţara
Nr. data ţara
Nr. data ţara
Nr. data ţara

VIL (61) Invenţia PERFECŢIONEAZĂ invenţia din cererea de brevet nr.: data:
(62) Cererea de brevet este DIVIZIONARA din cererea de brevet nr.:__________ data:
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VIII.DOCUMENTE 
D E P U S E :

Nr.
file.,
1 ex.

Nr. ex IX. TEMEIUL LEGAL PRIVIND  
DREPTUL LA BREVET 
(fără prezentarea actelor) :

□ - formular cerere tip
descriere : □ Solicitantul este unitate conform

□ - în limba de stat pct.33 alin. 1, a) sau alin. 2 al

□ - în altă limbă Regulamentului provizoriu

□ - revendicări
□ - desene □ Transmiterea drepturilor asupra

rezum at: invenţiei de către inventator sau
□ - în limba de stat succesorul lui în drepturi altei

□ - în limba rusă persoane

□ - dovada de plată a
taxei de înregistrare □ Drepturile succesorului în drepturi

□ - dovada de înlesnire prin testament
□ - certificat de prioritate
□ - procură

alte documente :
□ -
□ -
□ -

X. DECLARAREA INVENTATOR [LOR:
Nr.
crt,

Numele şi prenumele Adresa completă (tara, localitatea): 
pentru inventatorii străini - codul ţării 

conform ST.3

Semnătura 
inventatorului 

care a transmis 
drepturile 

asupra invenţiei, 
data

Rog să nu fie 
publicat 

numele meu 
în calitate de 

autor,
semnătura şi 

data

XI. Semnătura şi calitatea solicitantului 
(ţilor), mandatarului (numele în clar)

XII. Persoana care a depus cererea, alta
decât solicitantul, m andatarul sau in

ventatorul (numele deplin, actul de 
identitate)

Semnătura de primire a cererii la
AGEPI (numele deplin)

L. Ş. Data: L. Ş. Data:
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"A probate"  
prin  ordinu l nr. 4 4  al 

Directorului G en era l a l AGEPI 
din  2 0 .0 9 .1 9 9 4

I N S T R U C Ţ I U N I

de ap licare  a  Regulamentului provizoriu cu priv ire  la protecţia  
proprie tăţii industriale în  Republica M o ld o va, priv ind invenţiile, 

pentru care a fost cerută e liberarea  brevetului de invenţie pe 
răspunderea solicitantului, fă ră  exam inarea  în  fond

TERMENII FOLOSIŢI

Prin Regulament se înţelege Regulamentul provizoriu 
cu privire la protecţia proprietăţii industriale în Republica 
Moldoba aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova din 26 iulie 1993.

Prin AGEPI se înţelege Agenţia de Stat pentru Protecţia 
Proprietăţii Industriale.

Prin cerere se înţelege cererea de brevet de invenţie.
Prin solicitant se înţelege persoana fizică sau juridică 

care solicită eliberarea pe numele lui a brevetului de 
invenţie.

Prin CIB se înţelege Clasificarea Internaţională a 
Brevetelor.

Prin Instrucţiuni se înţelege Instrucţiunile privind 
examinarea cererii de brevet de invenţie.

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale

1. AGEPI are dreptul, la cererea solicitantului, sâ 
elibereze brevetul de invenţie, fără examinarea în fond a 
cererii, pe răspunderea solicitantului.

2. Solicitanţilor şi terţilor li se asigură posibilitatea, în 
decursul termenului de valabilitate a brevetului de invenfie, 
să solicite examinare în fond, cu condiţia achitării taxei 
respective.

CAPITOLUL II 
Cererea

3. Depunera cererii
Cererea se depune la AGEPI de către solicitant în 

conformitate cu pct. 37 al Regulamentului.
4. Maţerialele cererii
4.1. în conformitate cu pct.38 al Regulamentului, 

cererea trebuie sâ se refere numai la o singură invenţie 
sau la un grup de invenţii astfel legate între ele, încât sâ 
formeze un singur concept inventiv general.

4.2. în conformitate cu pct. 39 al Regulamentului, 
cererea trebuie sâ conţină:

— cererea propriu-zisâ, întocmită pe un formular tip;
— descrierea invenţiei ;
— revendicările ;
— desenele şi alte materiale, dacâ este cazul.
5. Documentele anexate la cerere
5.1. La cerere se anexează:
—  rezumatul;
—  dovada de plată taxei;

— actul de prioritate cu copia cererii iniţiale, dacâ este 
cazul;

—  procura care certifică împuternicirile mandatarului 
autorizat, dacă este cazul;

— actul care confirmă depozitul de microorganisme, 
dacâ este cazul;

— raportul de documentare de brevet.
5.2. Solicitantul, odată cu depunerea cererii, poate 

solicita efectuarea documentării sau poate prezenta un 
raport de.documentare.

6. Solicitarea de eliberare a brevetului de invenţie pe 
răspunderea solicitantului

Solicitarea de eliberare a brevetului de invenfie fârâ 
examinarea în fond pe răspunderea solicitantului, în caz 
dacâ ea n-a fost indicată în cerere, poate fi depusă în 
termen de treizeci luni din data depunerii cererii la AGEPI.

7. Limba oficială
7.1. Cererea de brevet de invenţie şi corespondenţa 

referitoare la aceasta se menţine şi se depune la AGEPI în 
limba de stat.

7.2. Celelalte acte ce însoţesc cererea, cu excepţia 
cererii propriu -zise, pot fi prezentate într-o limbă de 
comunicaţie internaţională: engleză, franceză, germană 
şi rusă. în acest caz traducerea în limba de stat se depune 
la AGEPI în termen de două luni din data depunerii cererii.

8. Condiţii privind redactarea materialelor cererii
Materialele cererii se redactează în conformitate cu

condiţiile prevăzute în Instrucţiunile privind redactarea şi 
depunerea cererii de brevet de invenţie.

CAPITOLUL III 
Examinarea cererii

9. Examinarea formală şi preliminară a cererii
Examinarea formală şi prelim inară a cererii se

efectuează în conformitate cu secţiunea a l i a  Instrucţiunilor.
10. Publicarea datelor privind cererea
Cererea de brevet de invenţie pentru care concomitent 

cu depunerea cererii sau în termen de cincisprezece luni 
în data depunerii cererii la AGEPI a fost depusă solicitarea 
de eliberare a brevetului de invenfie pe răspunderea 
solicitantului fârâ examinarea în fond, se face accesibilă 
publicului prin depunerea la biblioteca AGEPI în termen 
de trei luni în data depozitului naţional reglementar.

Cererea de brevet de invenţie, pentru care în termen 
de la şaisprezece până la treizeci luni în data depunerii 
cererii la AGEPI, a fost depusă solicitarea de eliberare a 
brevetului pe răspunderea solicitantului fârâ examinarea 
în fond, se publică în termen de optsprezece luni în data
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depozitului naţional reglementar .
11. Efectuarea documentării
Documentarea cerută de solicitant se efectuează în 

conformitate cu Capitolul 32 al Instrucţiunilor.
12. Hotărârea de acordare a brevetului de invenţie
Comisia de Examinare a AGEPI în baza rezultatelor

examinării formale şi preliminare, îndusiv a documentării 
pe baza colecţiei de brevete naţionale, fără efectuarea 
examinării în fond, independent de rezultatele documen
tării, în lipsa contestaţiilor terţilor, ia hotărârea de acordare 
a brevetului de invenţie pe răspunderea solicitantului în 
termen de şase luni în data depunerii solicitării şi comunică 
solicitantului hotărârea în termen de 30 de zile din data 
luării ei. n

13. In baza contestaţiilor terţilor, cu condiţia achitării 
taxei corespunzătoare , se execută examinarea în fond a 
cererii.

14. Publicarea datelor privind eliberarea brevetului de 
invenţie.

Publicarea datelor privind eliberarea brevetului de 
invenţie se efectuează în conformitate cu Capitolul 34 al 
Instrucţiunilor.

15. Atacarea hotărârii Comisiei de Examinare a AGEPI
Atacarea hotărârii Comisiei de Examinare a AGEPI

se efectuează în conformitate cu Secţiunea a V a Instruc
ţiunilor.

16. Eliberarea brevetului de invenţie
16.1. AGEPI eliberează brevetul de invenţie pe răs

punderea solicitantului în termen de trei luni în data 
publicării hotărârii de acordare a brevetului , dacă a fost 
plătită taxa pentru eliberarea brevetului.

16.2. Brevetul de invenţie eliberat pe răspunderea soli
citantului se codifică cu codul literal "G", care se scrie pe 
capul de descriere a invenţiei după numărul de brevet.
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Aprobate prin ordinul nr. 35 
al Directorului General al AGEPI 

din 14 iulie 1994

INSTRUCŢIUNI
cu  p riv ire  la  redactarea  ş i dep un erea  

cerer ii de în reg istrare  a  m ărcii

TERMENII FOLOSIŢI:

Prin  Regulament se înţelege Regulamentul 
provizoriu eu privire la protecţia proprietăţii 
industriale  în Republica Moldova aprobat la 
26.07.1993.

Prin AGEPI se înţelege Agenţia de Stat pentru 
P rotecţia P roprietăţii Industriale a Republicii 
Moldova.

Prin cerere se înţelege cererea de înregistrare a 
mărcii.

Prin C.G.P.S. se înţelege Clasificarea generală a 
produselor şi serviciilor la care se aplică mărcile 
înregistrate, instituită prin Aranjamentul de la Nisa.

SECŢIUNEA I.
NOŢIUNI ŞI DISPOZIŢII GENERALE

1. Marca de produse şi de servicii
In conformitate cu pct. 22 din Regulament, marcă 

de produse şi de servicii (în continuare - marcă) 
constituie semnul susceptibil să distingă, respectiv, 
produsele şi serviciile unor persoane fizice sau juridice 
de produsele sau serviciile omogene ale altor persoane 
fizice sau juridice.

2. Tipurile de mărci
Ca mărci, în conformitate cu pct. 23 din 

Regulament, pot fi înregistrate următoarele semne:
verbale, în formă de cuvinte sau îmbinări de litere;
digitale, în formă de cifre sau îmbinări de cifre;
figurative, în formă de compoziţii de linii, pete, 

figuri de diferite forme în plan;
tridimensionale, în formă de figuri (linii) sau 

compoziţii tridimensionale;
combinate care reprezintă combinări de elemente 

de caracter divers, figurative, verbale, tridimensio
nale etc.;

alte semne, de exemplu, sonore, luminiscente etc.
Marca poate fi înregistrată în orice culoare sau 

combinare de. culori.

3. Cauzele absolute pentru respingerea  
cererii de înregistrare

Nu se înregistrează mărcile care constau numai 
din semnele menţionate în pct. 24 din Regulament, 
şi anume care:

a) nu se deosebesc suficient de alte mărci identice 
sau similare, înregistrate în Republica Moldova sau 
protejate pe baza unor convenţii internaţionale, 
referitoare la produse omogene, cu excepţia cazurilor 
în care înregistrarea este cerută sau autorizată de 
către titularul acestor mărci;

b) constituie copierea, imitarea sau traducerea 
unei mărci din alt stat, notorii în Republica Moldova, 
şi sunt atribuite produselor, lucrărilor sau serviciilor 
identice sau similare fără autorizaţia solicitanţilor

sau titularilor acestor mărci;
c) cuprind numai semne care sunt sau au devenit 

uzuale, necesare sau generice pentru aceste produse, 
lucrări sau servicii sau se referă exclusiv la procedeul, 
timpul sau locul fabricării sau apariţiei , destinaţia, 
valoarea, calitatea, can tita tea  şi greutatea 
produsului;

d) cuprind, fără autorizaţia organelor competente: 
denumiri de organizaţii sau unităţi administrativ -

teritoriale şi simboluri de stat ale Republicii 
Moldova, copii sau imitări de steme, drapele, ordine, 
medalii, embleme şi insigne, semne oficiale de 
marcare, verificare, calitate, control sau garanţie;

e) cuprind elemente prevăzute la litera "d” care 
aparţin altor state, organizaţii internaţionale sau 
interguvemamentale, dacă folosirea lor este interzisă 
prin convenţiile la care Republica Moldova este parte;

f) cuprind indicaţii false sau înşelătoare sau sunt 
contrare legilor, ordinii publice sau bunelor moravuri.

Semnele indicate la literele a, b, c pot fi incluse 
ca elemente care nu beneficiază de protecţie juridică 
în marcă; dacă ele nu au o poziţie dominantă în ea.

Semnele indicate la literele d, e pot fi incluse în 
marcă ca elemente care nu beneficiază de protecţie 
juridică, dacă aceasta este autorizat de către un or
gan competent sau titularul mărcii.

4. Alte cauze pentru respingerea cererii de 
înregistrare

Nu se înregistrează ca mărci semnele identice sau 
similare în măsura confundării lor:

-cu mărcile înregistrate anterior sau solicitate 
pentru înregistrare în Republica Moldova pe numele 
altei persoane referitor la produse omogene. în acest 
caz nu se iau în considerare mărcile, a căror cereri de 
înregistrare sunt considerate ca retrase sau sunt 
retrase;

-cu mărcile altor persoane protejate fără 
înregistrare în baza convenţiilor internaţionale, la 
care Republica Moldova este parte;

-cu denumirea de origine a produsului sau 
indicaţia geografică protejată în conformitate cu pct. 
25 din Regulament, cu excepţia cazurilor în care ele 
sunt incluse în marcă ca elem ent neprotejat, 
înregistrat pe numele persoanei care are dreptul de 
folosire a acestei denumiri;

-cu mărcile de certificare înregistrate în modul 
stabilit.

Nu se înregistrează ca mărci semnele care 
reproduc:

-denumiri de firmă (sau părţile lor), notorii pe 
teritoriul Republicii Moldova, care aparţin altor 
persoane care au obţinut dreptul asupra acestei 
denumiri până la data depunerii cererii de 
înregistrare a mărcii referitoare la produse omogene;

-desene şi modele industriale, drepturile asupra 
cărora, în Republica Moldova, aparţin altor persoane;
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-denumirile operelor ştiinţifice, literare şi de artă, 
renumite în Republica Moldova, personaje sau citate 
din ele, opere de artă sau fragmente ale acestora fără 
autorizaţia titularului dreptului de autor sau a 
succesorilor lui în drepturi;

-numele, prenumele, pseudonimele şi derivatele 
lor, portretele şi facsimilele persoanelor renumite 
fără autorizaţia acestora sau a moştenitorilor lor, a 
organului competent respectiv sau a Parlamentului, 
dacă aceste semne fac parte din patrimoniul istoric 
şi cultural al Republicii Moldova.

SECŢIUNEA II 
CEREREA

5. Depunerea cererii
în conformitate cu pct. 37 din Regulament, cererea 

se depune la AGEPI de către orice persoană juridică, 
precum şi fizică, care exercită o activitate de antrep
riză (în continuare - solicitant).

Cererea poate fi depusă printr-un m andatar 
autorizat înregistrat la AGEPI.

Persoanele fizice şi juridice străine sau persoanele 
fizice domiciliate peste hotarele Republicii Moldova 
sau mandatarii lor autorizaţi gestionează înregistra
rea mărcilor prin mandatarii autorizaţi înregistraţi 
la AGEPI.

6. Materialele cererii
în conformitate cu pct. 38 din Regulament, cererea 

trebuie să se refere la o singură marcă.
în conformitate cu pct. 39 din Regulament, cererea 

trebuie să conţină:
-cererea propriu-zisă de înregistrare a semnului 

în  calitate de marcă cu indicarea datelor de 
identificare a solicitantului, precum şi a sediului sau 
domiciliului acestuia;

-semnul solicitat sau descrierea lui;
-lista de produse şi servicii pentru care se solicită 

înreg istrarea mărcii, grupate conform claselor 
C.G.P.S.

7. Documentele anexate la cerere
La cerere trebuie anexate următoarele:
-dovada de plată a taxei în cuantumul stabilit, în 

original sau copie certificată la bancă sau contabili
tate;

-dovada de înlesniri privind plata taxelor necesare; 
-10 reproduceri ale mărcii cu dimensiunile 75X75 

mm care să prezinte marca în întregime;
-înregistrarea semnalului solicitat, dacă se solicită 

un semnal sonor, 10 exemplare;
-lista întreprinderilor care sunt în drept să folo

sească marca colectivă, indicând sediul şi domeniul 
lor de activitate, precum şi dovada existenţei Statu
tului de folosire a mărcii colective;

-autorizaţia de exercitare a activităţii de certifi
care, dacă se depune cerere pentru marcă de certifica
re;

-Regulamentul privind folosirea mărcii de certifi
care

Documentele menţionate se prezintă odată cu ce
rerea sau nu mai târziu de două luni din data depune
rii cererii.

La cererea depusă prin intermediul unui manda
tar autorizat se anexează procura eliberată acestuia 
de către solicitant care să confirme împuternicirile

lui. în avizul de numire, referitor la cererea depusă, 
a mandatarului autorizat se indică numărul lui de 
înregistrare.

Procura de prezentare în faţa AGEPI se eliberează 
de către comitent în formă simplă în scris şi nu este 
necesară certificarea prin notariat. Persoanele fizice 
domiciliate peste hotarele Republicii Moldova şi 
persoanele juridice străine perfectează procura în 
modul prevăzut de legislaţia ţării, în care ea se 
perfectează.

Procura se prezintă odată cu cererea sau nu mai 
târziu de două luni din data depunerii cererii.

Dacă în cerere se invocă prioritate convenţională 
în conformitate cu pct. 40 din Regulament, la cerere 
se anexează copia cererii iniţiale certificată în modul 
necesar de către un oficiu străin, la care cererea a 
fost depusă. Copia cererii iniţiale poate fi prezentată 
în termen de trei luni din data depunerii cererii la 
AGEPI.

Dacă în cerere se invocă prioritate de expoziţie în 
conformitate cu pct. 40 din Regulament, la cerere se 
anexează actul care justifică invocarea de către 
solicitant a acestei priorităţi. Actul în cauză poate fi 
prezentat în termen de trei luni din data depunerii 
cererii la AGEPI.

Dovada înregistrării în ţara de origine în cazul 
unei mărci "tele-quelle”.

8. Cerinţele faţă de cerere
Cererea trebuie să fie depusă conform formula

rului prezentat în anexa la prezentele Instrucţiuni şi 
trebuie să conţină toate datele necesare.

8.1. Semnul solicitat
8.1.1. Reproducerea semnului solicitat
Semnul solicitat se prezintă în formă de fotografii,

clişee tipografice sau imagini grafice executate prin 
grafică computerială, cu dimensiunile 75X75 mm.

Dacă pentru înregistrare în calitate de marcă se 
solicită o etichetă, ca reproducere a semnului solicitat, 
suplimentar, se prezintă 5 mostre ale etichetei în 
mărimea ei naturală.

Dacă pentru înregistrare în calitate de marcă se 
solicită un semn tridimensional, un exemplar al rep
roducerii semnului poate fi prezentat în dimensiuni 
până la 90X120 mm.

Dacă pentru înregistrare în calitate de marcă se 
solicită un semn într-o anumită culoare sau combi
nare de culori, 5 exemplare ale semnului trebuie pre
zentate în acea culoare sau îmbinare de culori, în care 
se solicită înregistrarea mărcii.

8.1. 2. Descrierea mărcii şi culorii ei (gamei de 
culori)

Dacă marca verbală sau o parte a ei nu are un 
conţinut, se indică procedeul formării ei, de exemplu, 
silabele începutului câtorva cuvinte, abrevierea, 
cuvântul fictiv etc.

Dacă marca sau o parte a ei este figurativă, se 
prezintă descrierea tuturor elementelor componente 
şi se indică conţinutul ei.

Dacă marca figurativă are un caracter abstract, 
se indică ce simbolizează ea.

Dacă se solicită înregistrarea mărcii în culori, se 
indică culoarea ei sau gama ei de culori. Descrierea 
culorilor trebuie să corespundă culorilor folosite în 
marcă.

8. 2. Lista produselor şi serviciilor
Produsele şi serviciile, pentru care se solicită
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înregistrarea mărcii, trebuie grupate conform claselor 
C.l.P.S. şi numite cu termeni expliciţi (de preferinţă, 
cu termenii C.l.P.S.).

9. Cerinţele faţă de documentele anexate la 
cerere■

9. 1. Statutul mărcii colective
Statutul mărcii colective, în conformitate cu pct. 

39 din Regulament, conţine denumirea întreprinderii 
împuternicite să înregistreze marca colectivă pe 
numele său, lista întreprinderilor care au dreptul să 
se folosească de această marcă, scopul înregistrării 
ei, lista produselor şi caracteristicile unice calitative 
sau generale de alt caracter, care vor fi desemnate 
cu marca colectivă, condiţiile de folosire a ei, modul 
de control al folosirii ei, responsabilitatea pentru 
încălcarea statutului mărcii colective.

9.2. Actul care justifică invocarea priorităţii de 
expoziţie

Actul prezentat de solicitant trebuie să confirme 
statutul expoziţiei ca fiind oficială sau recunoscută 
ca internaţională, să conţină denumirea persoanei 
care a expus produsele, reproducerea mărcii, lista 
produselor marcate cu ea, precum şi data expunerii 
deschise. Actul trebuie să fie certificat de adminis
traţia expoziţiei respective.

9.3. Autorizaţia de exercitare a activităţii de 
certificare

Autorizaţia de exercitare a activităţii de certificare 
trebuie să conţină denumirea întreprinderii sau 
departamentului împuternicit să exercite activitatea 
de certificare, lista produselor şi caracteristicile unice 
calitative ale produselor care vor fi certificate prin 
marca de certificare.

9.4. Regulamentul privind utilizarea mărcii de 
certificare

Regulamentul privind utilizarea mărcii de certi
ficare trebuie să conţină denumirea întreprinderii, 
asociaţiei împuternicite să înregistreze pe numele său 
marca de certificare, scopul înregistrării mărcii, ca
racteristicile generale ale produselor, lucrărilor sau 
serviciilor care vor fi marcate cu marca de certificare, 
condiţiile de folosire a ei, modul de control al folosirii 
ei, responsabilitatea pentru încălcarea Regulamentu
lui privind utilizarea mărcii de certificare.

10. Perfectarea documentelor cererii
10.1. Semnătura
Cererea se semnează de către solicitant.
Dacă solicitantul este persoană juridică, cererea 

se semnează de către conducătorul organizaţiei sau 
persoana împuternicită pentru aceasta; se indică 
funcţia semnatarului şi semnătura se sigilează cu 
ştampila organizaţiei.

în cazul depunerii prin mandatar autorizat cere

rea se semnează de către mandatarul autorizat.
Semnăturile pe documentele prevăzute în prezen

tele Instrucţiuni se descifrează prin numele şi 
prenumele persoanei semnatare.

10.2. Limba oficială
Documentele anexate la cerere se prezintă în 

limba de stat sau în una din limbile de comunicare 
internaţională: engleză, germană, franceză, rusă. In 
acest caz documentele în limba de stat pot fi depuse 
la AGEPI, în termen de două luni din data depunerii 
cererii.

10.3. Numărul de exemplare
Cererea şi documentele anexate, cu excepţia 

reproducerii semnului solicitat pentru înregistrare, 
se prezintă în 2 exemplare dactilografiate.

Reproducerea semnului solicitat pentru înregis
trare trebuie prezentată în 10 exemplare.

11. Materialele suplimentare

în caz de necesitate, la cerere pot fi anexate urmă
toarele:

-acordul organului competent respectiv pentru 
folosirea în marcă a stemelor de stat, drapelelor şi 
emblemelor; denumirilor oficiale de stat; emblemelor, 
denumirilor abreviate sau complete de organizaţii 
internaţionale interguvemamentale, dacă elementele 
menţionate sau cele identice în măsura confundării 
lor se conţin în semnul solicitat pentru înregistrare;

-actul care confirmă autenticitatea datelor despre 
decoraţii şi alte însemne, dacă acestea se conţin în 
semnul solicitat pentru înregistrare (astfel de acte 
pot fi extrasele autentificate din arhive, copiile diplo
melor de decorare);

-autorizaţia organului competent respectiv pentru 
folosirea în marcă a semnelor oficiale de control, ga
ranţie sau verificare şi a ştampilelor sau a reprodu
cerilor similare în măsura confundării lor, dacă ele
mentele menţionate se conţin în semnul solicitat pent
ru înregistrare;

-acordul persoanelor renumite, al moştenitorilor 
lor, al organului competent respectiv pentru înregis
trarea în calitate de marcă a semnului care repro
duce numele, prenumele, pseudonimele şi derivatele 
acestora, portretele şi facsimilele acestor persoane;

-acordul titularului dreptului de autor sau al suc
cesorilor lui în drepturi pentru înregistrarea în calita
te de marcă a respectivelor titluri de opere de ştiinţă, 
literatură şi artă renumite sau a citatelor sau perso
najelor din ele, a operelor de artă sau a fragmentelor 
din ele;

-confirmarea dreptului solicitantului de folosire 
a denumirii de origine a produsului, dacă aceasta se 
conţine în semnul solicitat pentru înregistrare.

132



BO PI12/1994

176 /  N M / 0 1 / V / 4 / Z

S e  c o m p l e t e a z ă  d e  A G E P  I
Registratura A G E P I Registrul Naţional al Cererilor Registratura AGEPI
intrare : de înregistrare a Mărcii ieşire :
Nr.: 04 - depuse

(210) Nr.:
Nr.: R  -

Data: (220) Data depozitului 
naţional:

Data:

Către: AGENŢIA DE STAT PENTRU PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE
Str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, 277024, Chişinău, tel. 44-01-19, fax 44-01-19 
Cont bancă: valută forte: nr. 1071726/001, BCA, "Banca Socială"; valută naţională: nr. 

2141040, BCA, “Banca Socială”, cod 280101703

C E R E R E
DE Î N R E G I S T R A R E  A M Ă R C I I

_________________________ Cererea se va completa prin dactilografiere în 2 exemplare_________________

I. (731) SOLICITANT(I) (numele deplin sau denumirea, adresa completă, telefon, telex, fax, 
cont bancă, codul de înregistrare a unităţii C.I.O. şi codul ţării conform normei ST.3, OMPI )

II. (740) MANDATAR AUTORIZAT (numele deplin, adresa completă, telefon, fax, cont bancă)

III. Solicit (ăm) înregistrarea pe numele meu(nostru) a unei mărci 
□ - plane □ - tridimensionale c u :
(540) Reproducerea mărcii:

IV. (300) PRIORITATE INVOCATA :
(310) Nr.

Nr.
Nr.

(320) data
data
data

(330) ţara 
ţara 
ţara
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V. DESCRIEREA MĂRCII:

VI. (591) CULORI REVENDICATE : □ - alb-negru □ - în culori

V I I .  ( 5 1 0 ) (5 1 1 )  L IS T A  P R O D U S E L O R  Ş I / S A U  S E R V I C I IL O R  C O N F O R M  
C L A S I F I C Ă R II  I N T E R N A Ţ IO N A L E  A  P R O D U S E L O R  Ş I  S E R V IC IIL O R ;

VIII. (750) ADRESA PENTRU CORESPONDENŢĂ :

IX. ANEXEZ :

DOCUMENTE:
Nr.
file,
1 ex.

Nr.
ex . DOCUMENTE:

Nr.
file,
1 ex.

Nr.
ex.

□ - formular cerere tip 
reproducerea mărcii

□ - în alb - negru
□ - în culori
0  - model de etichetă în 

mărimea naturală
D - procură sub semnătura 

privată
□ - dovadă de plată a taxei
□ - dovadă de înlesnire 

a l t e  do c u m e n t e  :
□ -
□ -
□ -

D - lista unităţilor îndre
ptăţite să folosească 
marca colectivă

□ - dovada existenţei re
gulamentului de folo
sire a mărcii colective

□ - certificatul(ele) de pri
oritate (convenţională 
sau de expoziţie)

D - dovada înregistrării în 
ţara de origine în ca
zul unei mărci "telle- 
-quelle"

□ -
□ -

X. Semnătura şi calitatea solicitantu- XI. Persoana care a depus cererea,
lui(ţilor), mandatarului (numele în clar) alta decât solicitantul (numele

deplin, actul de identitate)

Semnătura de primire a cererii la
AGEPI (numele deplin)

L. Ş. Data: L. Ş. Data:
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Aprobat de către 
Directorul General 

al AGEPI prin 
ordinul nr. 25 

din 16 iunie 1994

INSTRUCŢIUNI
p riv in d  ap lic a rea  R egu lam entu lu i p ro v izo riu  
cu p riv ire  la  p ro te c ţia  p ro p r ie tă ţii in d u s tr ia le  

în  R epub lica  M oldova re fe rito r la  desene /m odele  
in d u s tria le

C A P IT O L U L  1 
N o ţ iu n i  ş i  d is p o z iţ i i  g e n e r a le

Protecţia desenelor /modelelor industriale se 
efectuează conform dispoziţiilor Regulamentului 
provizoriu, respectând clauzele convenţiilor, 
tratatelor şi acordurilor, la care Republica Moldova 
este parte.

Prezentele instrucţiuni stabilesc modul de aplicare 
a Regulamentului provizoriu.

1. Definiţii

Termenii folosiţi au următorul înţeles:
- prin Regulament provizoriu se înţelege Regu

lamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii 
industriale în Republica Moldova, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 26 
iulie 1993, nr. 456;

- prin AGEPI se înţelege Agenţia de Stat pentru 
Protecţia P roprietăţii Industriale a Republicii 
Moldova;

- prin Instrucţiuni se înţeleg Instrucţiunile pri
vind aplicarea Regulamentului provizoriu cu privire 
la protecţia proprietăţii industriale în Republica 
Moldova referitor la desene /modele industriale;

- prin cerere se înţelege cererea de înregistrare a 
desenului /modelului industrial;

- prin CIDMI se înţelege Clasificarea Interna
ţională pentru desene şi modele industriale;

- prin autor se înţelege persoana fizică care a creat 
desenul /modelul industrial;

- prin succesor în drepturi se înţelege persoană 
fizică sau juridică căreia i s-a transmis dreptul de 
eliberare a unui certificat de înregistrare a desenului 
/modelului industrial şi drepturile asupra unui desen 
/model industrial înregistrat;

- prin solicitant se înţelege persoana fizică sau 
juridică care depune la AGEPI o cerere de înregistrare 
a desenului /modelului industrial;

- prin titularul certificatului de înregistrare a 
desenului /modelului industrial se înţelege persoană 
căreia îi aparţin  drepturile asupra desenului /  
modelului industrial, conferite prin certificatul de 
înregistrare;

- prin mandatar autorizat se înţelege persoana - 
consilier în proprietate industrială, înregistrată în 
modul stabilit de către AGEPI, care reprezintă 
interesele persoanelor fizice şi juridice şi acordă 
asistenţa necesară în domeniul protecţiei desenelor /  
modelelor industriale.

2. Desen /model industrial

(1) Poate fi înregistrat ca desen /model industrial 
un nou aspect exterior al unui produs, având o funcţie 
utilitară acesta fiind susceptibil de aplicare indus
trială«

(2) Desenul /modelul industrial este nou, dacă 
până la data depunerii cererii sau data priorităţii 
recunoscute nu a fost făcut public în ţară sau în 
străinătate pentru aceeaşi categorie de produse.

Divulgarea desenului /modelului industrial nu se 
ia în considerare în cazul în care provine de la autor 
sau succesorul acestuia în drepturi şi dacă s-a produs 
în termen de şase luni premergătoare înregistrării 
cererii sau priorităţii recunoscute.

(3) Desenul /modelul industrial este susceptibil 
de aplicare industrială, dacă obiectul conform 
desenului /modelului poate fi reprodus ori de câte ori 
este necesar.

3. Tipuri de desene /modele industriale

(1) Desenul industrial este caracterizat de raportul 
grafic - liniar al elementelor şi efectiv nu are dimen
siuni. De exemplu, aspectul exterior al covorului, al 
ţesăturii, al năframei, al broderiei pe haină, etc.

(2) Modelul industrial reprezintă o compoziţie, 
constituită pe baza unei structuri tridimensionale. 
De exemplu, aspectul exterior al unei maşini, al unui 
strung, al unei lustre, al unui vas, etc.

(3) Desenul /modelul industrial poate fi carac
terizat de elemente generale specifice desenului /  
modelului industrial. De exemplu, exteriorul panoului 
de finisaj în construcţii, al panoului de informaţii, al 
construcţiei (compoziţiei) de expoziţie, etc.

4. Obiecte neînregistrate ca desene /modele 
industriale

Nu pot fi înregistrate ca desene /modele indus
triale cele ce au următoarele aspecte:

- aspectul exterior al produselor, determinat exc
lusiv de o funcţie tehnică. De exemplu, al piuliţei, al 
şurubului (cu excepţia celor decorative) al burghiului, 
etc.;

- aspectul exterior al produselor care sunt invizi
bile în procesul de exploatare (utilizare). De exemplu,
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baze elementare de aparataj electronic (plăţi, circui
te), etc.;

- aspectul.exterior al obiectelor cu forme nestabile 
compuse din substanţe lichide, gazoase, pulverulente, 
etc.;

- aspectul exterior al produselor, a căror destinaţie 
şi aspect contravin ordinii publice sau bunelor mora
vuri;

- aspectul exterior al celor mai simple dimensiuni 
geometrice (sferice, conice etc.) sau al celor mai simple 
figuri geometrice, luate în parte;

- aspectul exterior al jucăriilor, copii ale obiectelor 
reale;

- aspectul exterior al produselor, preluate în între
gime de la obiecte renumite fără o prelucrare creativă;

- aspectul exterior al produselor, la care se modi
fică în comparaţie cu prototipul numai dimensiunile 
şi proporţiile;

- aspectul exterior al obiectelor de arhitectură 
(cu excepţia formelor arhitecturale mici), al const
rucţiilor industriale, hidrotehnice şi ale altor edificii 
staţionare;

- aspectul exterior al stemelor şi drapelelor de 
stat, al portretelor conducătorilor de state sau al 
personalităţilor istorice, fără autorizaţie din partea 
organelor de stat.

5. Protecţia juridică a desenului /modelului 
industrial

(1) Pentru desenul/modelul industrial se eliberea
ză un certificat de înregistrare. Perioada de valabili
tate a unui certificat de înregistrare a desenului /  
modelului industrial este de 10 ani de la data consti
tuirii depozitului naţional reglementar la AGEPI şi 
poate fi reînnoită pe o durată de 5 ani la solicitarea 
titularului.

(2) Certificatul de înregistrare a desenului /  
modelului industrial se eliberează în următoarele 
cazuri:

a) fără efectuarea examinării în fond pe responsa
bilitatea solicitantului;

b) după efectuarea în fond a examinării la solicita
re.

(3) întinderea protecţiei juridice conferite prin cer
tificatul de înregistrare a desenului /modelului indu
strial este determinată de totalitatea elementelor din 
reproducerea produsului. Descrierea şi desenele 
servesc numai pentru interpretarea elementelor.

6. Depozitul naţional reglementar

(1) Cererea însoţită de descrierea şi setul de foto
grafii sau reproduceri grafice a desenului /modelului 
industrial şi, dacă este cazul, de desene (scheme), toa
te redactate în limba română, constituie depozitul 
naţional reglementar.

Depozitul naţional reglementar asigură solicitan
tului un drept de prioritate cu începere de la data 
constituirii acestuia.

(2) Data constituirii depozitului naţional regle
mentar este data depunerii la AGEPI a documentelor 
prevăzute în pct.6(l) ale prezentelor Instrucţiuni.

7. Prioritatea

(1) Prioritatea desenului /modelului industrial se

stabileşte la AGEPI de la data constituirii depozitului 
naţional reglementar.

(2) Prioritatea desenului /modelului industrial la 
cererea unui solicitant străin poate fi stabilită, în 
conformitate cu art.4 din Convenţia de la Paris pentru 
protecţia proprietăţii industriale, de la data depunerii 
cererii iniţiale într-o ţară parte la Convenţie, doar în 
cazul când cererea a fost depusă la AGEPI până la 
expirarea termenului de 6 luni de la această dată.

(3) Prioritatea desenului /modelului industrial 
folosit ca exponat într-o expoziţie internaţională 
oficială, organizată pe teritoriul statelor ce sunt 
membre ale convenţiilor pentru protecţia proprietăţii 
industriale se stabileşte de la data introducerii 
exponatului în expoziţie doar dacă cererea a fost 
depusă la AGEPI în termen de 6 luni de la aceasta.

(4) Prioritatea unui desen/model industrial poate 
fi stabilită de la data constituirii unui depozit naţional 
reglementar anterior dacă cererea de înregistrare 
este depusă la AGEPI în termen de 6 luni de la data 
depunerii cererii anterioare de în reg istrare  a 
desenului /modelului industrial. în acest caz cererea 
anterioară se consideră revocată.

Este admisă într-o cerere invocarea unor priorităţi 
multiple, cu condiţia respectării term enului de 
prioritate prevăzut.

Depozitul naţional reglementar nu asigură un 
drept de prioritate cu începere de la data constituirii 
acestuia, în cazul când în el a fost deja invocată o 
prioritate anterioară.

C ap ito lu l 2
' C ererea  de în re g is tra re

8. Depunerea cererii

(1) Cererea de înregistrare a desenului/modelului 
industrial se depune la AGEPI direct sau se expediază 
prin poştă.

(2) Cererea se depune de către solicitant sau de 
către un mandatar autorizat al Republicii Moldova

Persoanele fizice şi juridice străine sau mandatarii 
lor autorizaţi depun cererile de eliberare a certifica
telor de înregistrare a desenelor /modelelor indus
triale şi efectuează gestiunea în vederea cererii prin 
mandatarii autorizaţi ai Republicii Moldova, dacă în 
convenţiile internaţionale, la care Republica Moldova 
este parte, nu se includ alte prevederi.

9. Limba oficială

Cererea de înregistrare a desenului /modelului 
industrial şi, dacă este cazul, corespondenţa 
ulterioară referitoare la cerere, va fi întocmită şi 
depusă la AGEPI în limba română.

10. Caracterul confidenţial al cererii

(1) Datele cererii sunt confidenţiale până la 
publicarea acestora de către AGEPI.

(2) AGEPI asigură şi este responsabilă pentru 
caracterul confidenţial al cererilor de la data depu
nerii acestora la AGEPI până la publicarea lor.

11. Unitatea desenului /modelului industrial

Cererea se poate referi numai la un singur desen
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/model industrial, la variantele lui sau la un set 
(garnitură).

Variantele constituie desene /modele industriale 
care se referă la acelaşi grup funcţional, aceeaşi clasă, 
conform CIDMJ, dar care se deosebesc după 
to ta lita tea  elem entelor, acestea determ inând 
caracteristicile estetice şi ergonometrice similare ale 
produsului.

Setul (garnitura) poate fi înregistrat, dacă elemen
tele sale componente care au funcţii diverse, sunt 
executate folosind un principiu unic figurativ, plas
tic şi stilistic de constituire. De exemplu, serviciu de 
ceai sau de masă, garnitură de mobilă, trusă de 
instrumente, etc.

12. Materialele cererii

(1) Cererea trebuie să conţină următoarele:
- cererea propriu-zisă de înregistrare a desenului 

/modelului industrial;
- un set de fotografii sau reproduceri grafice ale 

desenului /modelului industrial;
- desene (scheme), dacă este cazul.
(2) La cererea pentru produse ale industriei uşoare 

se prezintă suplimentar (într-un exemplar):
- fragmentul produsului în mărimea spaţiului 

desenului (cel mult 40 X 50 cm), dacă produsul se 
referă la materiale decorative, ţesături, covoare, etc., 
care dau o imagine despre structura, factura şi 
rezolvarea în culori a produsului;

- fişa de confecţionare, adică modele de materiale 
textile şi de tricotaj, de piele, de furnitură, de finisaj 
etc., recomandate pentru fabricarea produsului.

(3) Cererea va fi însoţită de următoarele anexe 
într-un exemplar:

a) dovada de plată a taxei;
b) documentul de prioritate, dacă aceasta a fost 

invocată;
c) procura mandatarului autorizat, dacă cererea 

va fi depusă prin mandatar autorizat.

13. Cererea de înregistrare a desenului /  
modelului industrial

(1) Cererea trebuie dactilografiată şi prezentată 
în 3 exemplare pe un formular tip, a cărui formă este 
stabilită de către AGEPI, prezentată în anexa nr. 1.

Dacă unele date nu se pot înscrie completamente 
în rubricile respective, ele se prezintă în aceeaşi formă 
pe o filă suplimentară, indicând în rubrica respectivă 
a cererii: "vezi anexa de pe fila suplimentară".

(2) Solicitantul va înscrie în cerere în rubrica I 
numele şi adresa completă. Dacă solicitanţi sunt mai 
mulţi aceste menţiuni se fac pentru fiecare în parte.

Dacă solicitantul este o persoană fizică, în cerere 
se indică în ordinea următoare: numele deplin, 
denumirea oficială a ţării, al cărei cetăţean este şi 
adresa completă.

Dacă solicitantul este persoană juridică, în cerere 
se indică denumirea ei oficială şi sediul, inclusiv 
denumirea oficială a ţării şi adresa.

Pentru solicitanţi străinii se indică codul ţării con
form standardului ST.3 al OMPI, dacă este stabilit.

Solicitantul trebuie să indice telefonul, telexul, 
faxul în vederea unei comunicări corecte şi rapide.

(3) Dacă solicitantul depune cererea printr-un 
mandatar autorizat, el va înscrie în cerere în rubrica

II datele de identificare ale acestuia (numele, adresa, 
telefonul, telex, fax, contul, codul).

Mandatarul autorizat semnează în numele solici
tantului cererea şi reprezintă solicitantul la AGEPI 
în limitele împuternicirii indicate în procura eliberată 
de către solicitant.

(4) Solicitantul, în rubrica III a cererii, trebuie să 
indice denumirea produsului, numărul de variante 
şi culoarea reproducerii.

(5) Dacă solicitantul doreşte să folosească dreptul 
de prioritate al unei cereri depuse anterior într-o altă 
ţară, acesta va indica în cerere în rubrica IV denumi
rea ţării, data depozitului şi numărul depozitului.

în cazul când se invocă mai multe priorităţi se 
înscriu în cerere în rubrica IV datele de mai sus, 
pentru fiecare depozit în parte.

în cazul când solicitantul nu a indicat în cerere 
prioritatea invocată, acesta o poate face în termen de 
2 luni de la data depunerii cererii.

(6) Solicitantul trebuie să specifice în rubrica IV 
a cererii autorul (autorii). Aceasta se face prin 
indicarea numelui deplin, adresei, locului de muncă, 
iar dacă există mai mulţi autori, solicitantul va înscrie 
pentru fiecare datele necesare.

Dacă solicitantul este altă persoană decât autorul, 
seva indica motivul înregistrării desenului/modelului 
industrial (de exemplu, contractul de muncă, 
cesiunea, licenţa).

Autorul(ii) se indică având consimţământul 
solicitantului.

(7) în cerere în rubrica VII se poate solicita 
amânarea publicării pe o perioadă care nu va depăşi 
12 luni de la data depunerii cererii sau de la data 
priorităţii invocate.

Dacă în cerere nu se indică această procedură, 
AGEPI va considera ca primă procedură publicarea 
cererii în termenul stabilit.

(8) în rubrica VIII a cererii pentru corespondenţă 
solicitantul este în drept să indice reprezentantul lui, 
eliberându-i procură. Reprezentantul unui solicitant 
străin poate fi numai un mandatar autorizat din 
Republica Moldova. Alţi solicitanţi pot fi reprezentaţi, 
în particular, prin unul din solicitanţi, iar dacă 
aceştea sunt mai mulţi, prin autor, mandatar autori
zat sau altă persoană. împuternicirile reprezentan
tului pot fi anulate de solicitant sau succesorul lui în 
drepturi prin depunerea unui demers în scris.

Dacă în  rubrica VIII nu se indică persoana 
împuternicită să corespondeze şi adresa ei, AGEPI 
va efectua gestiunea în vederea cererii cu primul 
solicitant numit în cerere.

(9) Rubrica IX a cererii se completează prin îns
crierea semnului “X” în pătrăţelele corespunzătoare. 
Pentru documentele a căror tip nu se prevede în 
formularul cererii (“alte documente”), se indică desti
naţia lor concretă.

(10) Cererea se semnează de către solicitant, indi
când data.

Dacă solicitantul este persoană juridică, cererea 
se semnează de conducătorul organizaţiei şi semnă
tura lui se sigilează.

Dacă cererea nu este semnată, două exemplare 
ale acesteia vor fi re tu rna te  de către AGEPI 
solicitantului, acesta în termen de 2 luni prezentându- 
le semnate.

(11) în rubrica V a cererii se prezintă descrierea 
desenului /modelului industrial. Descrierea verbală
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trebuie să dezvăluie aspectul produsului reprodus în 
fotografii.

(11.1) Descrierea desenului/modelului industrial 
trebuie să conţină următoarele:

- destinaţia şi domeniul de aplicare a desenului /  
modelului industrial;

- dezvăluirea esenţei desenului/modelului indus
trial solicitat;

- posibilitatea reproducerii desenului /modelului 
industrial ori de câte ori este necesar.

(11.2) Pentru a dezvălui esenţa desenului /mode
lului industrial trebuie descrise sumar elementele ca
re constituie imaginea vizuală a produsului. Totodată 
se dezvăluie particularităţile estetice şi ergonomice 
ale formei şi configurării produsului, precum şi ale 
combinării de culori. Tot aici pot fi indicate avantajele 
desenului/modelului industrial faţă de cele renumite 
privind amplificarea capacităţilor de consum, cali
tatea produsului şi alte avantaje posibile.

La descrierea desenelor industriale, în special a 
produselor industriei textile (a ţesăturii, a covorului, 
etc.) este necesară indicarea particularităţilor lor 
artistice şi coloristice, prezentând articolul şi numărul 
de desene, pentru a dezvălui structura, construcţia, 
factura lor, calităţile decorative ale ţesăturilor, etc.

La descrierea variantelor trebuie indicate elemen
tele specifice pentru o variantă sau alta.

La descrierea setului (garniturii) trebuie să fie 
indicate toate elementele sale componente.

(11.3) La descrierea posibilităţii reproducerii 
desenului /modelului industrial ori de câte ori e 
necesar, trebuie prezentate date privind tehnologia 
şi posibilitatea fabricării articolului în industrie, 
principalele materiale utilizate pentru fabricarea 
pieselor corpului, tipurile de finisaj decorativ, utilajul 
tehnologic utilizat, avantajele tehnologiei aplicate faţă 
de cea aplicată anterior, etc.)

14. Set de fotografii sau reproduceri grafice

(1) Fotografiile sau reproducerile grafice constituie 
documentul principal pentru determinarea întinderii 
protecţiei juridice a desenului/modelului industrial.

(2) Fotografiile sau reproducerile grafice trebuie 
să reprezinte imaginea detaliată, sumară a aspectului 
exterior al produsului, ceea ce ar putea permite 
dezvăluirea elementelor sale.

(3) Imaginea trebuie să fie clară şi distinctă. 
Elementele separate ale desenului /modelului indus
trial trebuie să fie vizibile, nu numai pe părţile 
iluminate, dar şi pe cele umbrite.

(4) Produsul trebuie fotografiat sau reprodus 
grafic, în ansamblu, fără alte accesorii.

(5) Cererea trebuie să conţină fotografii (alb-negru 
sau color) sau reproduceri grafice ale aspectului în 
ansamblu al desenului /modelului industrial (în 
mărimea 3X 4 din faţă şi dacă este cazul aspecte din 
stânga, dreapta, din spate, din jos, din sus.

Fotografiile color sau reproducerile grafice ale 
aspectului exterior al produsului se prezintă în 
cazurile când rezolvarea grafic-colorativă constituie 
unul din elementele caracteristice ale desenului /  
modelului industrial.

(6) Setul (garnitura) de produse trebuie prezentat 
în fotografii sau reproduceri grafice ale aspectului 
exterior în ansamblu, adică împreună cu toate 
produsele ce intră în set (garnitură). în plus, fiecare

produs ce in tră în set (garnitură) se prezintă 
suplimentar în fotografii sau reproduceri grafice 
aparte. în cazuri speciale, când aspectul în ansamblu 
al setului (garniturii) de produse nu poate fi prezentat 
într-o fotografie, se admite prezentarea fragmentelor 
setului (garniturii) în fotografii aparte.

(7) Fiecare variantă a desenului/modelului indus
trial trebuie prezentată într-un set de fotografii sau 
de reproduceri grafice aparte.

(8) Pentru produse pliante, produse care se pot 
inchide, deschide şi transforma, etc., se anexează 
suplimentar fotografii sau reproduceri grafice 
deschise ale acestor produse (de exemplu, pentru 
frigidere, cabine telefonice) sau asam blate (de 
exemplu, pentru combine de bucătărie, aspiratoare).

(9) Fotografiile sau reproducerile grafice trebuie 
prezentate în dimensiunile 60 X 60 mm, dimensiunea 
maximă fiind 180 X 240 mm.

(10) Fotografiile sau reproducerile grafice trebuie 
semnate de către solicitant şi dacă solicitantul este 
persoană juridică, ştampilate şi numerotate pe verso 
pe toate exemplarele. Dacă acelaşi produs este 
reprezentat în mai multe poziţii, numerotarea trebuie 
să cuprindă două cifre separate printr-un punct ( de 
exemplu 1.1; 1.2; 1.3, etc. pentru primul produs şi 
2.1; 2.2; 2,3; etc. pentru al doilea produs).

(11) Fotografiile sau reproducerile grafice ale as
pectului în ansamblu se prezintă în 12 exemplare în 
culoarea dominantă restul - în 3 exemplare.

Totodată câte o fotografie sau reproducere grafică 
a aspectului exterior în ansamblu se lipeşte pe fiecare 
exemplar al cererii, iar restul se anexează într-un 
plic aparte.

(12) Nu se admit:
a) reproduceri grafice prezentând produsul în 

proiecţie sau în plan cu axe de simetrie;
b) fotografii sau reproduceri grafice care nu pot fi 

reproduse.

15. Desene şi scheme

(1) Desenele şi schemele sunt necesare în măsura 
în care contribuie la dezvăluirea esenţei desenului /  
modelului industrial. Desenele şi schemele trebuie 
strict coordonate cu textul descrierii.

(2) în desen şi schemă trebuie indicate dimen
siunile de gabarit ale produsului şi elementelor lui.

(3) Fila conţinând desene şi scheme are 
dimensiunile 210 X 297 mm şi este din hârtie albă.

Filele nu trebuie să conţină chenar sau alte linii 
care să delimiteze desenele şi schemele. Marginile 
minime libere ale filelor trebuie să fie pe fiecare 
latură de 2.5mm.

(4) Desenele şi schemele nu trebuie să conţină 
texte cu excepţia unor cuvinte necesare cum sunt 
“deschis", "închis”, etc. Fiecare cuvânt trebuie plasat 
astfel încât să nu acopere nici o linie a desenului.

(5) Semnele de referinţă, care nu sunt menţionate 
în descriere, nu trebuie să apară în desene şi scheme, 
şi invers.

(6) Acelaşi element în mai multe figuri ale dese
nului sau schemei şi în descriere se marchează cu 
aceeaşi cifră.

16. Perfectarea documentelor cererii

(1) Toate documentele cererii cu excepţia
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fotografiilor trebuie să fie întocmite pe hârtie albă şi 
opacă de format 210 X 297 mm.

(2) Fiecare filă a documentului cererii trebuie să 
fie întocmită pe o singură parte a filei, cu excepţia 
completării formularelor în modul stabilit.

(3) Pe file nu se admit ştersături, corecturi, cuvinte 
scrise adăugător sau rânduri intercalate. Dacă, totuşi, 
acestea există, solicitantul va semnala locurile modi
ficate, pe exemplarul originalului.

(4) Textul descrierii se prezintă pe formularul 
cererii. Acea parte a descrierii care nu încape în 
formular se prezintă în 3 exemplare cu intervalul 1,5 
- 2 pe file separate şi se semnează de solicitant.

Dimensiunile marginilor pe file trebuie să fie, în 
mm:

de sus - 20
din dreapta - 10
de jos şi din stânga - cel puţin 20.
A doua şi restul filelor trebuie numerotate cu litere 

arabe.
(5) în  text trebuie folosiţi termeni, marcări şi 

simboluri standardizate, iar în cazul în care acestea 
lipsesc - termeni comuni în literatura ştiinţifică şi 
tehnică.

(6) în cerere trebuie respectată unitatea termino
logiei; cerinţa unităţii terminologiei se referă şi la 
marcările folosite.

(7) Nu se admite folosirea abrevierilor, cu excepţia 
celor comune.

(8) Cererea nu trebuie să conţină:
a) expresii contrare bunelor moravuri şi ordinii 

publice;
b) declaraţii dispreţuitoare cu privire la desenele 

/modelele industriale ale altor persoane.

17. Alte documente

(A) Dovada de plată a taxei
La cerere se anexează dovada de plată a taxei în 

cuantumul stabilit sau documentul de confirmare a 
temeiului de scutire de plată a taxei în cazul când 
taxa se achită în cuantum mai mic decât cel stabilit, 
pe lângă dovada de plată a taxei se prezintă docu
mentul care justifică reducerea cuantumului taxei. 
Documentele menţionate se prezintă odată cu cererea 
sau în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia.

(B) Procura
în cazul când cererea se depune printr-un manda

tar autorizat, este necesară anexarea la cerere a unei 
procuri eliberată de către solicitant. Dacă procura 
nu a fost depusă odată cu cererea, aceasta se poate 
face în termen de 2 luni de la data depozitului.

Procura perfectată în Republica Moldova trebuie 
întocmită în formă simplă, în scris şi nu necesită 
legalizare la notariat. Procura perfectată în străină
tate se întocmeşte în modul stipulat în legislaţia ţării 
în care se perfectează. .

Procura eliberată de solicitant pe numele manda
tarului autorizat prevede următoarele cerinţe:

- procura se eliberează (se semnează) de solicitant;
- procura se eliberează pe numele persoanei 

înregistrate la AGEPI în calitate de m andatar 
autorizat;

- în procură se indică întinderea împuternicirilor 
mandatarului autorizat;

- în procură se indică data perfectării ei, în caz

contrar ea se consideră nevalabilă.
Dacă procura se eliberează pe numele mai multor 

mandatari autorizaţi din Republica Moldova, gestiu
nea în vederea cererii se efectuează de unul din cei 
numiţi.

Orice acţiune pentru care este împuternicit în 
procură mandatarul autorizat se consideră ca acţiune 
a solicitantului.

Procura dată mandatarului autorizat din Repub
lica Moldova pentru reprezentarea intereselor unei 
persoane străine se poate elibera atât de aceasta din 
urmă, cât şi de mandatarul ei autorizat care are o 
procură corespunzătoare, eliberată de solicitant.

în cazul acesta se prezintă ambele procure menţio
nate (lanţul de procuri).

(C) Actul de cesiune a dreptului
Dacă după depunerea cererii solicitantul cesio

nează altei persoane dreptul lui de obţinere a certifi
catului, la AGEPI se depune cererea care conţine 
indicaţia cesiunii dreptului altei persoane, acordul 
persoanei indicate în cerere şi datele lui de identi
ficare, prevăzute în pct.l3(2) al prezentelor 
Instrucţiuni.

Cererea se semnează de solicitantul cedent al 
dreptului de obţinere a certificatului şi de persoana 
cesionară.

La cerere se anexează dovada de plată a taxei 
pentru depunere.

(D) Actul de prioritate
(1) în cazul când a fost invocată în cerere una sau 

mai multe priorităţi, este necesară depunerea unei 
sau mai multor acte de prioritate în termen de 3 luni 
de la data constituirii depozitului.

în cazul când actele de prioritate nu au fost depuse 
în termenul stabilit, prioritatea invocată nu se 
recunoaşte.

(2) AGEPI poate cere solicitantului o traducere în 
limba română conform actului de prioritate.

(3) Actul de prioritate convenţională trebuie să 
conţină un certificat al adeverinţei, eliberat de către 
Oficiul de brevete unde a fost constituit primul 
depozit, şi o copie certificată a primului depozit.

(4) Invocarea priorităţii de expoziţie trebuie 
confirmată printr-un certificat (adeverinţă) de ga
ranţie, care trebuie să conţină:

- numele şi adresa organizatorului în care a fost 
expus desenul /modelul industrial;

- denumirea expoziţiei, adresa şi data inaugurării 
acesteia;

- numele deplin şi adresa persoanei fizice sau 
denumirea şi sediul persoanei juridice care a introdus 
obiectul în expoziţie;

- data expunerii publice;
- numărul şi data certificatului adeverinţei de 

garanţie;
- copia descrierii şi reproducerii obiectului expus, 

certificată de către administraţia expoziţiei din care 
să rezulte că obiectul expus este identic cu cel solicitat 
şi dacă este cazul, traducerea în limba română a 
acestei descrieri.

(5) Invocarea priorităţii este supusă unei taxe care 
trebuie plătită odată cu depunerea cererii sau în 
termen de 2 luni de la data depozitului.

Dacă în cerere sunt invocate mai multe priorităţi, 
taxa se plăteşte pentru fiecare prioritate invocată.

Neplata taxelor conduce la nerecunoaşterea priori
tăţii invocate.
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(E) Actele privind calitatea de autor
(1) Dacă în cerere nu au fost declaraţi autorii, 

solicitantul este obligat să-i declare în termen de 2 
luni de la data depozitului.

(2) Declararea autorilor se face cu răspunderea 
solicitantului.

Litigiile privind declararea autorilor sunt de com
petenţa instanţelor judecătoreşti.

Hotărârile definitive ale instanţei judecătoreşti 
se depun de partea interesată la AGEPI.

(3) In cazul în care solicitantul cere modificarea 
colectivului de autori, acesta trebuie să depună la 
AGEPI o solicitare certificată din care să rezulte că:

a) dacă se exclude unul sau mai mulţi autori 
persoanele iniţial menţionate în cerere ca autori şi 
cei incluşi sunt de acord cu aceasta;

b) dacă se includ alte persoane, persoanele iniţial 
menţionate în cerere ca autori şi cei incluşi sunt de 
acord cu transmiterea drepturilor solicitantului.

Depunerea declaraţiei la AGEPI poate fi făcută 
cel târziu până Ia luarea hotărârii de acordare a 
certificatului de înregistrare a desenului /modelului 
industrial. în caz contrar AGEPI nu ia în considerare 
cererea solicitantului de modificare a colectivului de 
autori.

(4) Autorul sau autorii, dedaţi de către solicitant, 
pot cere în scris la AGEPI să nu fie menţionaţi la 
publicarea cererii sau în certificatul de înregistrare 
a desenului /modelului industrial.

C A P IT O L U L  3
E x am in area  cererilo r

18. Examinarea formală

(1) M aterialele cererii depuse la AGEPI se 
înregistrează, înscriind data depunerii, dacă aceste 
materiale conţin cererea în limba română şi fotografii 
sau reproduceri grafice şi desene, dacă este cazul.

M aterialele înregistrate ale cererii nu se 
returnează.

în cazul când în cerere lipseşte cererea propriu- 
zisă şi /sau fotografiile sau reproducerile grafice ale 
desenului /m odelului industrial, acesta nu se 
examinează.

(2) în termen de o lună de la constituirea depo
zitului AGEPI supune cererea unei examinări 
formale.

(3) în  procesul examinării formale trebuie 
verificate următoarele:

a) dacă obiectul din cerere este din categoria celor 
cărora li se acordă protecţie juridică;

b) existenţa documentelor care constituie 
depozitul naţional reglementar;

c) dacă solicitantul are dreptul la depunerea cere
rii de înregistrare a desenului /modelului industrial, 
în cazul când el este altă persoană decât autorul sau 
autorii;

d) dreptul mandatarului autorizat pentru a repre
zenta solicitantul în faţa AGEPI, dacă cererea a fost 
depusă printr-un mandatar autorizat;

e) dacă sunt declaraţi autorii;
f) dacă prioritatea este invocată justificat şi 

certificată prin acte de prioritate;
g) dacă plata taxelor corespunde procedurilor in

dicate în cerere;

h) îndeplinirea condiţiilor faţă de cerere;
i) îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru 

fotografii sau reproduceri grafice;
î) îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru desene;
j) îndeplinirea condiţilor prescrise pentru alte 

documente anexate la cerere.
(4) Dacă, în urma examinării cererii şi a documen

telor anexate, AGEPI constată îndeplinirea condiţiilor 
menţionate mai sus, cererea se primeşte pentru 
examinarea ulterioară, se înregistrează în Registrul 
Naţional al desenelor/modelelor industriale şi al trei
lea exemplar al cererii returnîndu-se solicitantului, 
adică solicitantului i se notifică hotărârea afirmativă 
a examinării formale a cererii.

Dacă în cerere nu s-a invocat o prioritate mai 
veche, decât data depunerii cererii la AGEPI, solici
tantului I se notifică şi prioritatea desenului /mode
lului industrial, prioritatea stabilindu-se după data 
depunerii cererii la AGEPI.

înregistrarea cererilor în Registrul Naţional se 
face în ordinea numerelor şi datelor depunerii lor.

Numărul de înregistrare din Registrul Naţional 
reprezintă numărul cererii şi se utilizează în procesul 
gestiunii.

(5) în cazul când în urma examinării cererii şi a 
documentelor anexate, AGEPI constată neîndep- 
linirea condiţiilor prevăzute în pct,18(2), literele b-j 
din prezentele instrucţiuni, acestea se notifică 
solicitantului, acordându-i un termen de 2 luni pentru 
răspuns .

Solicitantul este în drept să interpeleze de la 
AGEPI copiile materialelor, indicate în notificarea 
examinării. Copiile materialelor cererii, se expediază 
în termen de o lună din data primirii interpelării 
solicitantului, achitând conform tarifului plata pentru 
serviciul corespunzător.

Termenul răspunsului la interpelare, cu excepţia 
literei f) pct.l8(2), poate fi prelungit de către AGEPI, 
dacă se achită taxa stabilită. Solicitarea de prelungire 
a termenului poate fi depusă în termen de 6 luni de 
la ultima zi a termenului omis.

Dacă solicitantul prezintă materialele necesare în 
termenul stabilit, cererea se prim eşte pentru 
examinare şi drept dată a depozitului se consideră 
data depunerii cererii iniţiale la AGEPI.

interpelarea materialelor lipsă sau corectate se 
poate expedia solicitantului ori de câte ori este necesar 
pentru înlăturarea neajunsurilor cererii şi documen
telor depuse.

în cazul când materialele în cauză nu se prezintă 
în termenul stabilit, cererea se consideră retrasă, ceea 
ce i se notifică solicitantului. în acest caz gestiunea 
privind cererea se suspendă şi materialele cererii se 
transmit în arhiva AGEPI.

(6) în cazul în care nu se respectă cerinţele de la 
litera a) pct.l9(2) din prezentele Instrucţiuni, în 
vederea cererii se ia o hotărâre de respingere a înre
gistrării, aceasta notifîcându-se solicitantului.

(7) Solicitantul poate depune, în termen de 2 luni 
de la comunicare, la Comisia de Reexaminare a 
AGEPI o contestaţie a hotărârii de respingere a 
înregistrării.

Contestaţia se examinează în termen de o lună.
(8) AGEPI comunică hotărârile luate în termen 

de o lună.
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19. Clasificarea cererii

AGEPI clasifică obiectul solicitant, folosind CIDMI 
şi înscrie pe cerere indicii clasificării desenelor /  
modelelor industriale.

20. Publicarea cererii

(1) Cererea înregistrată în Registrul National de 
desene şi modele industriale se publică în termen de 
6 luni de la data depozitului, cu condiţia achitării 
taxei.

Publicarea poate fi amânată pe o perioadă care 
nu poate depăşi 12 luni de la data depunerii cererii 
sau de la data priorităţii, în cazul când aceasta a fost 
invocată.

Odată cu publicarea materialele cererii se expun 
pentru familiarizare publică în biblioteca AGEPI.

(2) Cererea de înregistrare a desenului/modelului 
industrial publicată conţine datele bibliografice ale 
cererii stabilite de către AGEPI şi reproducerea 
desenului /modelului industrial, anexată la cerere.

(3) Reproducerea desenului /modelului industrial 
se publică, de regulă, în alb-negru cu dimensiunile 
60 X 60 mm.

21. Contestaţiile persoanelor terţe

Orice persoană interesată poate depune o contes
taţie justificată a înregistrării desenului /modelului 
industrial în termen de 3 luni de la data publicării 
cererii.

22. Hotărârile AGEPI

(A) Cererile pentru care nu s-a solicitat examina
rea în fond

(1) în cazul rezultatului afirmativ al examinării 
formale, cererea pentru care nu s-a solicitat exami
narea în fond se examinează de către AGEPI în 
vederea noutăţii în raport cu cererile depuse ante
rior şi neabandonate (cu excepţia celor ale autorilor 
identici) şi cu desenele /modelele industriale identice, 
înregistrate în Republica Moldova având o dată de 
prioritate mai veche.

(2) Comisia de Examinare a AGEPI, cu evidenţa 
rezultatelor examinării de contestaţii, dacă ele sunt 
depuse şi rezultatelor examinării conform pct.22 A 
(1) ia hotărârea de înregistrare sau respingere a 
înregistrării desenului /modelului industrial.

în acest caz certificatul de înregistrare a desenului 
/modelului industrial se eliberează cu responsa
bilitatea solicitantului.

(B) Examinarea în fond
(1) La cererea solicitantului sau oricărei alte 

persoane interesate AGEPI efectuează examinarea 
în fond a cererii de înregistrare a desenului/modelului 
industrial în cazul hotărârii afirmative a examinării 
formale.

(2) Examinarea în fond se efectuează în cazul în 
care ea a fost solicitată odată cu depunerea cererii 
sau în termen de 3 luni de la data publicării cererii 
cu condiţia achitării taxei.

(3) Dacă după publicare o persoană terţă cere 
examinarea în fond, acest fapt se notifică solicitan
tului.

(4) în  cazul retragerii cererii după începerea

examinării în fond taxele de examinare nu se resti
tuie.

(5) AGEPI efectuează examinarea în fond a cererii 
în termen de 9 luni de la data publicării acesteia în 
cazul corectării sau completării de către solicitant a 
m aterialelor cererii term enul exam inării ei se 
prelungeşte.

(6) La examinarea în fond a cererii se efectuează:
- controlul suplimentar în vederea îndeplinirii de 

către solicitant a condiţiilor, stipulate în pct.l8(2) al 
prezentelor Instrucţiuni;

- controlul m aterialelor suplim entare, dacă 
acestea se prezintă;

- acordarea priorităţii desenului/modelului indus
trial, dacă ea se invocă;

- controlul îndeplinirii condiţiilor de protecţie a 
desenului /modelului industrial solicitat.

(7) în procesul controlului condiţiilor de protecţie 
a desenului /m odelului industrial solicitat se 
stabileşte conformitatea lui cu condiţiile de 
aplicabilitate industrială şi de noutate.

(8) Corespunderea soluţionării solicitate a 
produsului criteriului “aplicabilitatea industrială“ se 
determină după datele ce se conţin în materialele 
cererii.

Desenul /modelul industrial solicitat este conside
rat susceptibil de aplicare industrială dacă în docu
mentele prezentate este confirmată posibilitatea 
fabricării lui ori de câte ori este necesar.

în vederea desenului /modelului industrial, care 
nu îndeplineşte condiţia de aplicabilitate industrială, 
nu se.controlează criteriul de noutate.

(9) în procesul determinării noutăţii, cererii i se 
contrapun:

- certificatele de în reg istrare  a desenului /  
modelului industrial eliberate în Republica Moldova, 
de la data priorităţii lor;

- cererile pentru care nu a fost adoptată hotărârea 
de retragere (cu excepţia cererilor autorilor identici), 
de la data priorităţii;

- cererile pentru în reg istra rea  desenului /  
modelului industrial cu prioritatea convenţională 
stabilită, la care nu a fost adoptată hotărârea de 
retragere (cu excepţia cererilor autorilor identici) - 
de la data priorităţii convenţionale;

- ediţiile naţionale, inclusiv ediţiile, instrucţiunile 
departamentale şi documentele analogice acestora, 
din ziua semnării spre publicare;

- ediţiile străine, din ziua editării sau din ultima 
zi a lunii, sau din 31 decembrie al anului indicat în 
ediţie, dacă termenul editării e determinat respectiv 
numai de lună sau an;

- certificatele străine, brevetele, cererile publicate 
pentru desene/modele industriale - din ziua publicării 
datelor respective despre ele;

- date privind folosirea publică a desenului /  
modelului industrial - din ziua începerii folosirii 
publice a desenului /modelului industrial, dacă data 
de începere a acestei folosiri este fixată printr-un act, 
ordin sau printr-un alt document echivalent, care ar 
certifica o folosire activă, şi nu una proiectată;

- exponate, plasate în expoziţie, iarmaroc şi alte 
locuri de demonstrare deschisă, - din ziua demons
trării deschise în pavilioanele sau secţiile expoziţiei.

(10) Documentarea analogilor se efectuează con
form documentaţiei de brevet şi tehnic - ştiinţifice în 
limitele aceleiaşi clase a CIMDI în care este şi desenul
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/modelul industrial solicitat, iar în cazuri speciale şi 
în limitele altei clase a CIMD1, de exemplu, când unul 
şi acelaşi desen /model industrial poate fi utilizat 
pentru produse cu destinaţie funcţională diferită.

în acest caz profunzimea examinării conform docu
mentaţiei de brevet şi tehnic - ştiinţifice se determină 
diferenţiat, în funcţie de caracterul desenului /  
modelului industrial solicitat, dar aceasta în nu mai 
puţin de 10 ani de la data depunerii cererii.

De regulă, documentarea analogilor trebuie înce
pută de la examinarea fondului naţional al documen
taţiei de brevet, apoi a fondurilor ţărilor care publică 
imaginile desenelor /modelelor industriale. (Argen
tina, ţările Beneluxului, Spania, Columbia, Cuba, 
Norvegia, Rusia, SUA, Finlanda, Elveţia (ceasuri), 
Suedia, Japonia, (fostele RPU, RDG, RFSIU, S.S.S.R, 
RSCS), precum şi a culegerii Buletinului Interna
ţional al OMPI.

Dacă în fondurile documentaţiei de brevet nu vor 
fi găsiţi analogi, examinarea trebuie prelungită con
form documentaţiei tehnic-ştiinţifice (cărţi, ediţii 
periodice, cataloage, prospecte, ediţii de publicitate 
etc.) din fondurile bibliotecilor centrale, de ramură 
etc.

Referitor la rezultatele cercetării documentaţiei 
de brevet şi tehnic-ştiinţifîce se întocmeşte un raport 
privind examinarea.

(11) Analogii descoperiţi se compară cu desenul /  
modelul industrial solicitat, luând în evidenţă pct.2 
şi 4 din prezentele Instrucţiuni.

(12) în procesul examinării în fond a cererii AGEPI 
poate cere de la solicitant materiale suplimentare, 
termenul pentru prezentarea răspunsului fiind de 2 
luni de la data primirii interpelării.

Termenul, pentru răspuns la interpelare, omis de 
către solicitant poate fi prelungit de către AGEPI cu 
condiţia achitării taxei respective.

Solicitarea de prelungire a termenului trebuie 
depusă de către solicitant sau succesorul său în 
drepturi în termen de 6 luni de la sfârşitul termenului 
omis. în caz contrar cererea se respinge.

Interpelarea se poate expedia solicitantului ori de 
câte ori este necesar pentru examinarea cererii.

(13) în rezultatul examinării în fond specialistul 
întocmeşte raportul privind examinarea în baza 
căruia Comisia de Examinare a AGEPI adoptă 
următoarele decizii:

- de înregistrare a desenului/modelului industrial 
şi eliberare a certificatului de înregistrare, în cazul 
în care s-a stabilit îndeplinirea tuturor condiţiilor de 
protecţie a desenului /modelului industrial solicitat;

- de respingere a cererii de înregistrare a desenului 
/modelului industria] şi de eliberare a certificatului 
de înregistrare a desenului /modelului industrial, 
indicând motivele refuzului şi datele privind sursele, 
care conţin date contrapuse cererii, în cazul în care 
s-a stabilit neconformitatea desenului/modelului in
dustrial solicitat cel puţin cu una din condiţiile de 
protecţie.

(C) Comisia de Examinare
(1) Comisia de Examinare este formată din 

preşedinte, acesta fiind şeful secţiei desene /modele 
industriale a AGEPI, şi doi specialişti din secţia 
desene/modele industriale, numiţi de către şeful de 
secţie.

(2) Comisia de Examinare adoptă hotărâri de 
retragere a cererii dacă solicitantul cere aceasta.

23. Contestarea

(1) Solicitantul, în cazul în care nu este de acord 
cu hotărârea comisiei de examinare, are dreptul ca 
în termen de 3 luni de la data primirii hotărârii să 
depună o contestaţie justificată la Comisia de 
Reexaminare a AGEPI.

Contestaţia trebuie examinată în termen de 3 luni 
de la data depunerii acesteia.

(2) Comisia de Reexaminare este formată din 
preşedinte şi doi membri numiţi de către Directorul 
General.

Preşedinte al Comisiei de Reexaminare este Direc
torul General sau o persoană împuternicită.

(3) Comisia de Reexaminare poate adopta urmă
toarele decizii:

a) de primire a contestaţiei şi înregistrare a 
desenului /modelului industrial;

b) de respingere a contestaţiei.
(4) în cazul când solicitanul nu este de acord cu 

hotărârea Comisiei de Reexaminare, acesta se poate 
adresa, îţi termen de 3 luni de la data primirii hotă
rârii, la instanţe judecătoreşti.

24. Publicarea

(1) După adoptarea hotărârii de înregistrare a 
desenului/modelului industrial şi cu condiţia achitării 
de către solicitant a taxei, AGEPI publică în Buletinul 
Oficial de Proprietate Industrială, în termen de 3 luni 
de la data notificării, datele privind eliberarea certifi
catului de înregistrare a desenului /modelului indus
trial şi totodată introduce datele privind desenul /  
modelul industria] în Registrul Naţional de desene /  
modele industriale.

După publicarea datelor privind eliberarea 
certificatului de înregistrare a desenului /modelului 
industrial, orice persoană are dreptul să se familia
rizeze cu materialele cererii. Familiarizarea se poate 
efectua atât la AGEPI, cât şi prin interpelarea copiilor 
materialelor cererii şi a părţilor lor, achitând con
form tarifului stabilit, serviciile respective.

(2) în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială 
se publică date privind suspendarea prealabilă a 
valabilităţii certificatelor de înregistrare precum, şi 
date privind modificarea datelor referitoare la dese
nele /modelele industriale.

25. Eliberarea certificatului de înregistrare

AGEPI efectuează eliberarea certificatului de 
înregistrare a desenului/modelului industrial în ter
men de 3 luni de la publicarea hotărârii de înregis
trare, cu condiţia achitării taxei stabilite.

26. Reînnoirea termenului de valabilitate

Reînnoirea termenului de valabilitate a certifica
tului de înregistrare a desenului /modelului indus
trial se efectuează de către AGEPI la cererea specia
lă a titularului numai în cazul achitării taxei stabilite.
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C A PIT O L U L  IV 
D ispoziţii tra n z ito r ii

27. Modul de înregistrare a desenelor /mode
lelor industriale

(1) Dispoziţiile tranzitorii se referă la cererile 
depuse şi titlu rile  de protecţie eliberate ale 
Goskomizobretenie, Gospatent ale fostei U.R.S.S. şi 
ale Rospatent.

(2) Cererile de eliberare a titlurilor de protecţie, 
pentru care n-au fost luate hotărâri de eliberare, pot 
fi depuse de către solicitanţi, în comun acord cu 
autorii, la AGEPI, pentru înregistrarea desenului /  
modelului industrial în Republica Moldova cu 
menţinerea priorităţii, conform cererilor iniţiale.

Cererile se depun la AGEPI cel târziu până la data 
de 30 decembrie 1994. în formularul cererii, în secţiu
nea IV "invocarea priorităţii”, este necesară indicarea 
în primul rând a ţării, a datei depunerii cererii iniţiale 
şi a numărului ei, de exemplu:

(33) U.R.S.S., (SU), (32) 14.06.1992, (31) nr.5658l.
Dacă în cererea iniţială s-a invocat o prioritate 

convenţională, datele cererii convenţionale se înscriu 
în rândul al doilea şi în rândurile următoare.

La cerere se anexează, într-un exemplar:
- copia cererii iniţiale, certificată la VNIIGPĂ, 

pentru confirmarea priorităţii;
- dovada de plată a taxelor pentru depunerea 

cererii;
- copia actului de succesiune în  drepturi, 

certificată în modul stabilit, dacă este cazul.
Cererile se anexează în modul stab ilit prin 

Regulamentul provizoriu şi prin prezenta instruc
ţiune, aplicându-se condiţiile de acordare a protecţiei 
prevăzute de legislaţia în vigoare la data depunerii 
cererii iniţiale.

(3) Vizând titlurile de protecţie eliberate (brevetele 
sau certificatele) privind modelele industriale, 
precum şi hotărârile de eliberare a titlului de protec
ţie, solicitantului i se acordă aceasta în comun acord 
cu autorul, dreprul de a cere de la AGEPI, înregis

trarea desenului /modelului industrial în Republica 
Moldova, menţinând prioritatea conform cererilor 
iniţiale.

Solicitarea trebuie depusă:
a) până la 30 decembrie 1994, cele ce se referă la 

brevete şi hotărârile de eliberare a titlului de protec
ţie;

b) până la expirarea termenului de valabilitate, 
cele ce se referă la certificate.

Solicitarea (anexele 2,3) se depune în limba româ
nă în 3 exemplare referindu-se la un singur titlu de 
protecţie.

Lri solicitare se anexează:
- copia titlului de protecţie sau a hotărârii de eli

berare a titlului de protecţie (în 3 exemplare);
- 3 fotografii sau reproduceri grafice ale aspectului 

exterior;
- dovada de plată pentru depunerea solicitării 

(într-un exemplar);
- copia documentului de succesiune în drepturi, 

certificată în modul stabilit, dacă este cazul (într-un 
exemplar).

în termen de o lună de la data depunerii solicitării 
se efectuează examinarea formală a materialelor.

în termen de 6 luni de la data depunerii solicitării 
se ia hotărârea de înregistrare a desenului/modelului 
industrial sau de respingere a solicitării cu condiţia 
achitării taxei.

Hotărârea poate fi contestată conform pct.23 din 
prezentele Instrucţiuni.

Publicarea şi eliberarea certificatului de înregis
trare a desenului/modelului industrial se efectuează 
conform pct.24, 25 din prezentele Instrucţiuni.

(4) în cazul în care persoana care solicită înregis
trarea desenului /modelului industrial în Republica 
Moldova este alta decât cea indicată în cererea iniţială 
sau în titlul de protecţie eliberat, este necesară pre
zentarea documentului (sau a copiei acestuia) de 
transmitere a drepturilor.

în acest caz solicitantul, autorii şi solicitanţii 
cererii iniţiale, semnează cererea, iar solicitarea se 
semnează de către solicitant, autori şi titular. Semnă
turile persoanelor juridice se ştampilează.'
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0 7 3  /  N D /  0 1 /  V /  3 /  Z

S e  c o m p l e t e a z ă  d e  A G E P  I
Registratura A G E P I Registrul Naţional al Cererilor Registratura AGEPI
intrare : de înregistrare a Desenului/ ieşire :
Nr.: 04 - Modelului Industrial depuse 

(21) Nr.:
Nr.: R  -

Data: (22) Data depozitului 
naţional:

Data:

Către: AGENŢIA DE STAT PENTRU PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE
Str. Andrei Doga, nr, 24, bloc 1, 277024, Chişinău, tel. 44-01-19, fax 44-01-19 
Cont bancă: valută forte: nr. 1071726/001, BCA, "Banca Socială"; valută naţională: nr. 

2141040, BCA, “Banca Socială”, cod 280101703

CERERE DE ÎNREGISTRARE A DESENULUI/M ODELULUI INDUSTRIAL
____________ Cererea se va completa prin dactilografiere în 3 exemplare_________________
I. (71) SOLICITANT® (numele, prenumele, denumirea şi adresa completă, telefon, telex, fax, cont bancă, 

codul de înregistrare a unităţii C.Î.O. şi codul ţării conform normei ST. 3, OMP1)

II. (74) M ANDATAR AUTORIZAT (numele deplin, adresa completă, telefon, telex, fax, cont bancă) :

TTT Solicit eliberarea pe numele meu (nostru) a unui certificat de înregistrare a desenului/ 
modelului industrial pe care îl consider nou:

(54) Denumirea produsului:

(28) Număr de desene/modele:
Publicarea se va face conform dimensiunilor reproducerilor grafice depuse: 
□ - alb-negru □ - color

IV. (30)PRIORITATE INVOCATĂ:
(31) Nr. (32) data (33) tara

_______ Nr. ___________________ data____________________________ţara

V. Descrierea desenului /  modelului industrial:
Aici se lipeşte o reproducere 

(60x00) a produsului pentru care 
se solicită protecţia, iar restul 

exemplarelor, se anexează într-un 
plic, numerotate şi semnate pe 

verso.

în cazul unui depozit multiplu, 
primul exemplar din fiecare 

reproducere se lipeşte pe o filă 
anexată, iar restul exemplarelor, 
numerotate şi semnate pe verso, 

se anexează în plic.
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VI. Descrierea desenului /  modelului industrial (continuare):

VII. AUTOR(I) (numele deplin, adresa completă, iar dacă solicitantul este altă persoană 
decât autorul, se va menţiona baza în temeiul căreia se solicită înregistrarea. De 
exemplu: contract de muncă cu misiune creativă, cesiune, succesiune, licen ţă ):

VIII. Solicit amânarea publicării până la data:

IX. Adresa pentru corespondenţă:

X. ANEXEZ: Nr. file, Nr.
1 ex. ex

□ - reproduceri grafice sau fotografii
□ - dovadă de plată a taxei de înregistrare
□ - dovadă de înlesnire
□ - certificat de prioritate
□ - procură

alte documente :
□ -
□ -
□ -

XI. Semnătura şi calitatea solicitantului 
(ţilor), mandatarului (numele în clar)

XII. Persoana care a depus cererea, alta 
decât solicitantul, mandatarul sau 
autorul (numele deplin, actul de identi
tate)

Semnătura de primire a 
AGEPI (numele deplin)

cererii la

L. Ş. Data: L. Ş. Data:
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Aprobate prin ordinul nr. 31 
al Directorului General al AGEPI 

din 08 iulie 1994

INSTRUCŢIUNI
cu privire la redactarea şi depunerea cererii 

de înregistrare a modelului de utilitate.
Termenii folosiţi:

Prin Regulament se înţelege Regulamentul 
Provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii 
industriale în Republica Moldova, aprobat la 26.07.93, 
nr. 456;

prin AGEPI se înţelege Agenţia de Stat pentru 
Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii

Moldova;
prin cerere se înţelege cererea de înregistrare a 

modelului de utilitate;
prin cerere convenţională se înţelege cererea 

depusă în conformitate cu Convenţia de la Paris 
pentru protecţia proprietăţii industriale;

prin CIB se înţelege Clasificarea Internaţională 
de Brevete (redacţia în vigoare).

SECŢIUNEA I
Dispoziţii şi noţiuni generale

1. Modelul de utilitate

La modele de u tilitate se referă executarea 
constructivă a mijloacelor de producţie şi a obiectelor 
de consum, a părţilor lor integrante.

2. Elementele folosite pentru caracterizarea 
modelelor de utilitate

Pentru caracterizarea modelelor de utilitate se 
folosesc, în particular, următoarele elemente:

-existenţa elementului (elementelor) construc

tiv^);
-existenţa legăturii între elemente;
-amplasarea reciprocă a elementelor;
-forma executării elementului(elor) sau a dispo

zitivului în ansamblu, în particular, forma geomet
rică;

-forma executării legăturii între elemente; 
-parametrii şi alte caracteristici ale elementu- 

lui(elor) şi legătura lor reciprocă;
-materialul, din care a fost executat elementul(ele) 

sau dispozitivul în ansamblu; mediul care execută 
funcţia de element.

SECŢIUNEA II.
Cererea

3. Depunerea cererii

în conformitate cu pct. 37 din Regulament, cererea 
se depune la AGEPI de către autor sau succesorul lui 
în drepturi (în continuare - solicitant).

Cererea poate fi depusă printr-un mandatar 
autorzat, înregistrat la AGEPI.

Persoanele fizice nedomiciliate în Republica 
Moldova sau persoanele fizice şi juridice străine sau 
mandatarii lor autorizaţi gestionează eliberarea 
certificatelor sau menţinerea lor în vigoare prin 
mandatarii autorizaţi înregistraţi la AGEPI, dacă nu 
există alte prevederi în convenţiile internaţionale la 
care Republica Moldova este parte.

4. Condiţia de unitate a modelului de utilitate

în conformitate cu pct. 38 din Regulament, cererea 
trebuie să se refere la un singur model de utilitate 
sau la un grup de modele de utilitate, unite între ele 
astfel, încât să formeze un singur concept creativ.

Condiţia de unitate se consideră respectată în 
cazul în care:

-cererea se referă la un singur model de utilitate, 
adică la o singură executare constructivă a mijlocului 
de producţie sau a obiectului de consum sau a părţii 
lor integrante;

-cererea se referă la un singur model de utilitate, 
caracterizat prin dezvoltarea şi/sau concretizarea lui 
referitor la cazurile particulare de executare şţ/sau 
folosire, prevăzute de către solicitant, care să nu 
conducă la modificarea sau excluderea unuia sau a 
mai multor elemente, caracteristice pentru model în 
toate cazurile, asupra cărora se extinde protecţia ju
ridică solicitată;

-cererea se referă la un grup de modele, de utilitate, 
în particular:

la modele de utilitate, unul din ele fiind destinat 
fabricării altuia (de exemplu, dispozitiv şi dispozitivul 
pentru fabricarea lui);

la modele de utilitate, unul din ele fiind destinat 
folosirii altuia sau în altul (de exemplu, dispozitiv şi 
partea lui integrantă);

-cererea se referă la modele de utilitate cu aceeaşi 
destinaţie, care asigură obţinerea unuia şi aceluiaşi 
rezultat tehnic, prin acelaşi procedeu (la variante).

5. Materialele cererii

în conformitate cu pct. 39 din Regulament, cererea 
trebuie să conţină:

-cererea propriu-zisă de înregistrare a modelului 
de utilitate;

-descrierea modelului de u tilita te , care să-l
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dezvăluie completamente, suficient pentru realizarea 
lui;

-revendicările modelului de utilitate, care să 
dezvăluie esenţa lui, bazate în întregime pe descriere;

-desenele.

6. Documentele anexate la cerere

La cerere se anexează rezumatul.
La cerere se anexează dovada de plată a taxei în 

cuantumul stabilit sau documentul care să confirme 
temeiul pentru scutirea de la plata taxei, prevăzut 
de legislaţia în vigoare. în cazul de plată a taxei în 
cuantum mai mic decât cel stabilit, pe lângă dovada 
de plată a taxei, se prezintă documentul care să 
confirme temeiurile pentru micşorarea cuantumului 
taxei. Documentele în cauză se prezintă odată cu 
cererea sau cel târziu în termen de două luni din data 
depunerii cererii.

La cererea depusă prin mandatar autorizat se 
anexează procura, eliberată acestuia de către 
solicitant (copia procurii), ea confirmând împuterni
cirile lui. în avizul cu privire la numirea, referitor la 
cererea depusă, a mandatarului autorizat se indică 
numărul lui de înregistrare.

Procura de reprezentare în  faţa AGEP1 se 
eliberează celui împuternicit într-o formă simplă în 
scris şi nu este necesară legalizarea la notariat. 
Persoanele fizice, nedomiciliate în Republica Moldova, 
sau persoanele fizice şi juridice străine trebuie să 
redacteze procura în modul stabilit de legislaţia ţării, 
în care ea a fost întocmită.

Procura se prezintă odată cu cererea sau cel târziu 
în termen de două luni din data depunerii cererii.

La cererea convenţională, în cazul invocării 
priorităţii, se anexează copia cererii iniţiale, care 
poate fi prezentată cel târziu în termen de trei luni 
din data depunerii cererii convenţionale la AGEPI.

Dacă cereri iniţiale sunt mai multe, se anexează 
copiile tuturor cererilor. în cazul invocării priorităţii 
convenţionale pentru cererea, depusă după expirarea 
termenului de douăsprezece luni din data depunerii 
cererii iniţiale, dar nu mai târziu de două luni din 
data expirării termenului de douăsprezece luni, la 
cerere se anexează documentul care confirmă 
existenţa circumstanţelor independente de solicitant, 
care împiedică depunerea cererii în termenul indicat 
de douăsprezece luni.

7. Limba oficială

Cererea de înregistrare a modelului de utilitate 
se depune în limba de stat. Celelalte documente ale 
cererii se prezintă în limba de stat sau în orice altă 
limbă (engleză, franceză, germană, rusă).

Dacă documentele cererii sunt prezentate în altă 
limbă, la cerere se anexează traducerea lor în limba 
de stat, care poate fi prezentată în termen de două 
luni din data depunerii cererii la AGEPI.

8. Prezentarea documentelor cererii

Cererea de înregistrare a modelului de utilitate 
se prezintă în 3 exemplare, descrierea, revendicările, 
desenele, precum şi rezumatul se prezintă în 2 
exemplare. Celelalte documente, indicate în pct. 6 şi 
7 din prezentele Instrucţiuni, se prezintă într-un ex

emplar.

9. Cererea de înregistrare a modelului de 
utilitate

9.1. Conţinutul cererii
Cererea de înregistrare a modelului de utilitate se 

prezintă conform formularului anexat la prezentele Ins
trucţiuni şi trebuie să conţină toate datele necesare.

Dacă unele date nu pot fi plasate în rubricile re
spective ale cererii, ele se prezintă în aceeaşi formă 
pe o filă suplimentară, indicând în rubrica respectivă 
a cererii: "vezi anexa pe fila suplimentară" sau "datele 
sunt prezentate pe filă suplimentară'.

9.2. Semnătura
Cererea se semnează de către solicitant.
Dacă solicitantul este persoană juridică, cererea 

se semnează de către conducătorul organizaţiei sau 
de către persoana împuternicită; se indică funcţia 
persoanei semnatar şi semnătura se sigilează.

La depunerea cererii prin mandatar autorizat 
cererea se semnează de către mandatarul autorizat.

Semnăturile din cerere se descifrează, indicând 
numele şi prenumele persoanei semnatar.

în cazul în care se prezintă date suplimentare pe 
o filă aparte, aceasta se semnează în acelaşi mod.

10. Descrierea modelului de utilitate

10.1. Destinaţia
Descrierea modelului de u tilita te  trebuie să 

dezvăluie modelul de utilitate integral astfel, încât 
să fie suficient pentru realizarea lui, şi trebuie să 
confirme revendicările modelului de utilitate.

10.2. Structura descrierii
Descrierea începe cu indicarea titlului modelului 

de utilitate (iar în cazul stabilirii diviziunii redacţiei 
în vigoare a CIB, la care se referă modelul de utilitate 
solicitat, şi a indicelui acestei diviziuni) şi conţine 
următoarele capitole:

dojneniul tehnicii, la care se referă modelul de 
utilitate;

stadiul tehnicii;
esenţa modelului de utilitate;
lista figurilor din desene;
datele care confirmă susceptibilitatea realizării 

modelului de utilitate.
Nu se admite substituirea capitolului descrierii 

prin referiri la sursa, în care se conţin datele necesare 
(la sursa de literatură, descrierea din cererea depusă 
anterior, descrierea la titlul de protecţie etc.).

10.3. Titlul modelului de utilitate
Titlul modelului de u tilita te  caracterizează 

destinaţia lui şi corespunde esenţei modelului de 
utilitate.

Titlul se expune la numărul singular, cu excepţia 
cazurilor în care titlul la numărul singular nu se 
întrebuinţează.

Titlul unui grup de modele de utilitate, unul din 
care este destinat fabricării celuilalt, conţine 
denumirea completă a unui model de utilitate şi 
denumirea abreviată a celuilalt. Titlul unui grup de 
modele de utilitate, unul din care este destinat 
aplicării celuilalt sau în celălalt, conţine denumirile 
complete ale modelelor de utilitate care intră în grup.

10.4. Conţinutul capitolelor descrierii
10.4.1. Domeniul tehnicii, la care se referă modelul
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de utilitate
In capitolul descrierii "Domeniul tehnicii, la care 

se referă modelul de utilitate” se indică domeniul de 
aplicare a modelului de utilitate. Dacă există mai 
multe domenii de acest fel, se indică cele prefe
renţiale.

10.4.2. Stadiul tehnicii
în capitolul descrierii "Stadiul tehnicii” se prezintă 

date despre soluţiile analogice ale modelului de 
utilitate cunoscute autorului, evidenţiind printre, ele 
soluţia analogică cea mai apropiată de modelul de 
utilitate conform ansamblului de elemente (prototip).

Soluţia analogică a modelului de u tilita te  
reprezintă un mijloc cu aceeaşi destinaţie, cunoscut 
din datele notorii până la data priorităţii modelului 
de u tilita te  şi caracterizat prin ansamblul de 
elem ente, sim ilare cu ansamblul de elemente 
esenţiale ale modelului de utilitate.

La descrierea fiecărei soluţii analogice se prezintă 
datele bibliografice ale sursei de informaţie, în care 
ea este dezvăluită, elementele soluţiei analogice, 
indicând acelea care corespund cu elementele 
esenţiale ale modelului de utilitate solicitat, se indică 
şi cauzele care împiedică obţinerea rezultatului tehnic 
necesar.

La descrierea unui grup de modele de utilitate 
datele despre soluţiile analogice se prezintă pentru 
fiecare model de utilitate în parte.

10.4.3. Esenţa modelului de utilitate
10.4.3.1. Esenţa modelului de utilitate şi elemen

tele esenţiale
Esenţa modelului de utilitate se defineşte prin 

ansam blul de elemente esenţiale, acesta fiind 
suficient pen tru  obţinerea rezultatului tehnic 
garantat prin modelul de utilitate.

Elementele pot fi considerate esenţiale, dacă 
influenţează rezultatul tehnic obţinut, adică au un 
raport cauzal cu rezultatul indicat.

10.4.3.2. Datele care dezvăluie esenţa modelului 
de utilitate

In secţiunea "Esenţa modelului de utilitate” se 
dezvăluie detaliat sarcina, care trebuie soluţionată 
cu ajutorul modelului de utilitate solicitat, indicând 
rezultatul tehnic, care poate fi obţinut la realizarea 
modelului de utilitate.

în acelaşi capitol se prezintă elementele esenţiale, 
caracteristice pentru modelul de u tilitate; se 
evidenţiază elementele distincte de cea mai apropiată 
soluţie analogică, indicând ansamblul de elemente, 
care asigură obţinerea rezultatului tehnic în toate 
cazurile, asupra cărora se extinde protecţia juridică 
solicitată, şi elementele, caracteristice pentru modelul 
de utilitate numai în cazuri particulare, în forme con
crete de executare sau în condiţii speciale de aplicare 
a lui.

Dacă se asigură obţinerea mai multor rezultate 
tehnice (inclusiv şi în forme concrete de executare 
sau în condiţii concrete de aplicare), se recomandă 
indicarea lor.

Rezultatul tehnic poate consta, în particular, în 
reducerea momentului rotativ, în micşorarea 
coeficientului de frecare, în prevenirea calării, în 
micşorarea vibraţiei, în îmbunătăţirea contactului 
organului funcţional cu mediul.

Pentru un grup de modele de utilitate datele in
dicate, inclusiv cele privind rezultatul tehnic, se 
prezintă pentru fiecare mode) în parte.

10.4.4. Lista figurilor din desen
în acest capitol al descrierii, pe lângă lista 

figurilor, se prezintă indicarea succintă a imaginilor 
din fiecare figură.

10.4.5. Datele care confirmă susceptibilitatea 
realizării modelului de utilitate

în acest capitol se indică posibilitatea obţinerii 
rezultatului tehnic indicat în capitolul "Esenţa 
modelului de utilitate”.

Se prezintă descrierea construcţiei dispozitivului 
(în stare statică) cu referire la figurile din desene. 
Marcările digitale ale elementelor constructive se 
indică pe măsura menţionării în ordine crescătoare.

După descrierea construcţiei dispozitivului se 
descrie acţiunea (funcţionarea) lui sau procedeul de 
aplicare cu referire la figurile din desene, iar în caz 
de necesitate, la alte materiale explicative (epure, 
diagrame de timp etc.).

Susceptibilitatea realizării modelului de utilitate, 
esenţa căruia se caracterizează prin  folosirea 
elementului exprimat printr-o noţiune comună, în 
particular, prezentat la nivelul generalizării 
funcţionale, se confirmă sau prin descriere direct în 
materialele cererii pentru mijlocul de realizare a 
acestui element sau pentru procedeele obţinerii lui, 
sau prin indicarea notorietăţii acestui mijloc sau 
procedeelor de obţinere.

Dacă dispozitivul conţine un element caracterizat 
la nivel funcţiona] şi forma descrisă de realizare 
presupune folosirea unui mijloc multifuncţional 
progarmat (reglat), se prezintă datele care confirmă 
susceptibilitatea executării cu ajutorul acestui mijloc 
a funcţiei concrete prevăzute pentru acest mijloc în 
componenţa dispozitivului dat. în cazul în care printre 
aceste date se prezintă un algoritm, în particular, de 
calcul, este de preferinţă ca acesta să fie prezentat în 
formă de schemă bloc sau, dacă este posibil, de 
expresie matematică corespunzătoare.

La folosirea, pentru caracterizarea modelului de 
utilitate, a elementelor cantitative, exprimate în 
formă de intervale de valori, se indică susceptibi
litatea obţinerii rezultatului tehnic în acest interval.

11. Revendicările modelului de utilitate

11.1. Destinaţia revendicărilor
Revendicările sunt destinate definirii logice a

modelului de u tilita te  prin ansamblul tu turor 
elementelor sale esenţiale şi stabilirii întinderii 
protecţiei juridice, acordate prin certificat.

11.2. Structura revendicărilor modelului de 
utilitate

11.2.1. Dispoziţie generală
Cererea poate conţine una sau mai multe 

revendicări.
11.2.2. Revendicarea
O revendicare se foloseşte pentru caracterizarea 

unui model de utilitate prin ansamblul de elemente, 
care nu poate fi dezvoltată sau concretizată referitor 
la cazurile concrete de executare sau aplicare a lui.

11.2.3. Revendicările
Mai multe revendicări se aplică pentru 

caracterizarea unui model de utilitate cu dezvoltarea 
şi/sau concretizarea elementelor lui esenţiale referitor 
la cazurile concrete de executare sau folosire a 
modelului de utilitate sau pentru caracterizarea unui 
grup de modele de utilitate.
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Revendicările care caracterizează un model de 
u tilita te  au o revendicare independentă şi o 
revendicare (i) dependentă (e) care o urmează.

Un grup de modele de utilitate se caracterizează 
prin mai multe revendicări independente, fiecare din 
ele definind un model de utilitate al grupului. în acest 
caz fiecare model de u tilitate din grup poate fi 
caracterizat şi prin revendicări dependente 
subordonate celei corespunzătoare independente.

La expunerea revendicărilor care caracterizează 
un  grup de modele de u tilita te  se respectă 
următoarele reguli:

revendicările independente, care caracterizează 
modele de utilitate aparte, de regulă, nu conţin 
referiri la alte revendicări; revendicările dependente 
se grupează împreună cu cea independentă, căreia îi 
sunt subordonate;

dacă drept condiţie a grupării modelelor de 
utilitate constituie destinaţia unuia pentru fabricarea 
celuilalt sau pentru aplicarea celuilalt sau în celălalt, 
în  prima revendicare independentă se prezintă 
caracterizarea acelui model de utilitate, pentru care 
este destinat celălalt model de utilitate.

11.2.4. Structura revendicării
Revendicarea constă, de regulă, din preambul, 

care include elementele esenţiale, care corespund cu 
elementele celei mai apropiate soluţii analogice, 
inclusiv noţiunea generică, care reflectă destinaţia 
modelului de utilitate, şi din partea caracteristică, 
care include elementele esenţiale care disting modelul 
de utilitate de cea mai apropiată soluţie analogică.

La redactarea revendicării, după expunerea 
preambulului se introduce îmbinarea de cuvinte 
‘’caracterizat (ă) prin aceea că", după care se expune 
partea caracteristică.

Revendicarea se redactează fără preambul şi parte 
caracteristică, dacă ea caracterizează un model de 
utilitate fără soluţii analogice.

11.2.4.1. Revendicarea independentă
Revendicarea independentă conţine ansamblul de

elemente esenţiale, care asigură obţinerea rezul
tatului tehnic în toate cazurile, asupra cărora se 
extinde protecţia juridică.

11.2.4.2. Revendicarea dependentă
Revendicarea dependentă conţine elementele

esenţiale care caracterizează modelul de utilitate în 
cazuri particulare de executare sau aplicare.

Preambulul revendicării dependente conţine 
noţiunea generică, care reflectă destinaţia modelului 
de utilitate, de regulă, abreviată în comparaţie cu 
cea din revendicarea independentă, şi referirea la 
revendicarea independentă şi/sau revendicarea (le) 
dependentă (e), la care ea se referă. în cazul în care 
revendicarea dependentă este în subordinea mai 
multor revendicări, referirile la ele se fac, folosind 
alternativa.

Subordonarea directă a unei revendicări se 
foloseşte în cazul în care pentru definirea modelului 
de utilitate în caz particular de executare sau utilizare 
a lui, deopotrivă cu elementele revendicării 
independente, sunt necesare numai elementele indi
cate în revendicarea independentă.

Dacă pentru definirea dată sunt necesare şi 
elementele unei sau câtorva altor revendicări 
dependente, se foloseşte subordonarea acestei 
revendicări celei independente prin revendicările 
dependente respective.

11.3. Redactarea revendicărilor modelului de 
utilitate

11.3.1. Dispoziţii generale
Revendicările se expun în forma unei propoziţii.
Elementele în revendicări se expun astfel, încât 

să fie posibilă identificarea lor.
în cazul dezvăluirii câtorva forme posibile de 

realizare a elementului, acestea asigurând, în ansam
blu cu alte elemente esenţiale, obţinerea aceluiaşi 
rezultat tehnic, este raţională expunerea elementului 
în revendicare printr-o noţiune comună, care să 
cuprindă formele dezvăluite de realizare.

Dacă lipseşte o astfel de noţiune sau ea cuprinde 
şi astfel de forme de realizare a elementului care nu 
asigură obţinerea rezultatului tehnic indicat, ceea ce 
face generalizarea nejustificată, elementul poate fi 
expus în formă de noţiuni alternative, care să 
caracterizeze diverse forme de realizare a 
elementului.

Elementele se expun în revendicare astfel, încât 
dispozitivul să fie caracterizat în stare statică. La 
caracterizarea executării elementului constructiv al 
dispozitivului se admite indicarea în revendicări a 
mobilităţii elementului, susceptibilităţii realizării 
unei anumite funcţii etc.

12. Desenele

Desenele pot fi prezentate în formă de materiale 
grafice (desene propriu-zise, scheme, grafice, epure, 
figuri, oscilograme etc.).

Figurile se prezintă în cazul în care este imposibilă 
ilustrarea descrierii invenţiei prin desene sau scheme.

Fotografiile se prezintă în cazuri excepţionale.

13. Rezumatul

Rezumatul reprezintă o expunere succintă a 
conţinutului descrierii modelului de utilitate, care 
conţine titlul, caracterizarea domeniului tehnicii, la 
care se referă modelul de utilitate, şi/sau domeniile 
de aplicare, dacă aceasta nu rezultă din titlu , 
caracterizarea esenţei invenţiei cu indicarea 
rezultatului tehnic obţinut. Esenţa modelului de 
utilitate în rezumat se caracterizează printr-o astfel 
de expunere liberă a revendicărilor, încât să fie 
respectate toate elementele esenţiale ale fiecărei 
revendicări independente.

Dacă este cazul, în rezumat se include desenul.
Rezumatul poate conţine date suplimentare, în 

particular, indicaţia existenţei şi num ărului de 
revendicări independente, reproduceri grafice, tabele.

Rezumatul trebuie să conţină în mediu 150 
cuvinte.

14. Expresii care nu se folosesc

Textul descrierii şi alte documente depuse nu 
trebuie să conţină expresii contrare ordinii publice şi 
bunelor moravuri, precum şi exprimări neglijente 
referitoare la invenţiile, modelele de utilitate şi alte 
rezultate ale activităţii creative a altor persoane.

15. Redactarea documentelor depuse

Toate documentele depuse se perfectează astfel, 
încât să fie posibilă păstrarea lor de lungă durată şi
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reproducerea lor nemijlocită în număr nelimitat de 
copii.

Fiecare filă se foloseşte numai dintr-o parte, 
amplasând rândurile paralel cu partea mai mică a 
filei.

Fiecare document depus începe cu o filă aparte.
Documentele depuse se execută pe file de hârtie 

albă cu dimensiunile 210x297 mm.
M arginile filelor care conţin descrierea, 

revendicările şi rezum atul trebuie să fie de 
următoarele dimensiuni minime şi maxime, în mm:

a) marginea de sus 20;
b) marginea din dreapta 10;
c) marginea din stângă şi de jos cel puţin 20.
în fiecare document depus a doua şi următoarele 

file se numerotează cu cifre arabe.
Documentele se tipăresc cu caractere de culoare 

neagră. Textele descrierii, revendicărilor şi ale 
rezumatului se tipăresc peste două intervale cu 
înălţimea literelor majuscule de cel puţin 2,1 mm.

Simbolurile grafice, literele alfabetului grecesc, 
formulele matematice şi chimice pot fi înscrise cu 
cerneală, pix sau tuş de culoare neagră. Nu se admite 
înscrierea combinată a formulelor la maşina de 
dactilografiat şi cu mâna.

15.2. Formulele chimice
în descrierea modelului de utilitate, în revendicări 

şi în rezumat se pot folosi formule chimice.
Formulele de structură a compuşilor chimici, de 

regulă, se prezintă pe o filă aparte (ca şi materialele 
grafice), numerotând fiecare formulă ca figură aparte 
şi utilizând marcările de referire.

înscriind formulele chimice de structură, trebuie 
utilizate simbolurile notorii ale elementelor şi indi
cate clar legăturile dintre elemente şi radicali.

15.3. Formulele şi simbolurile matematice
în descrierea modelului de utilitate, în revendicări 

şi în rezumat se pot utiliza expresii (formule) şi 
simboluri matematice.

Modul de prezentare a expresiei matematice nu 
se reglementează.

Toate semnele literale care fac parte din formulele 
matematice se descifrează. Explicaţiile trebuie scrise 
în coloniţă şi după fiecare rând se pune punct şi 
virgulă. în acest caz descifrarea semnelor literale se 
prezintă în ordinea aplicării lor în formulă.

Semnele matematice: "" şi altele se
folosesc numai în formulele matematice, în text ele 
fiind scrise cu cuvinte (mai mare, mai mic, este egal 
etc.).

Pentru m arcarea intervalelor între valorile 
pozitive se admite aplicarea semnului: (de la şi până 
la). în celelalte cazuri trebuie de scris cuvintele "de 
la” şi "până la”.

în cazul exprimării procentuale a valorilor semnul 
(%) se pune după cifră. Dacă valori sunt mai multe, 
semnul se pune înaintea enumerării lor şi se separă 
de ele prin două puncte.

Transferul în formulele matematice se admite 
numai după semn.

15.4. Materialele grafice
Imaginile materialelor grafice se execută pe hârtie 

trainică, albă, netedă cu linii şi haşurări negre, ira- 
diabile de o expresivitate bună, fără estompare şi colo
rare.

Scara şi claritatea imaginilor se aleg astfel, încât 
la reproducerea lor cu micşorare liniară a dimen

siunilor până la 2/3 să fie posibilă distingerea tuturor 
detaliilor.

Cifrele şi literele nu se plasează în paranteze, 
cercuri şi ghilimele. înălţimea cifrelor şi literelor se 
alege de cel puţin 3,2 mm.

Desenele se execută fără orice fel de inscripţii, cu 
excepţia cuvintelor necesare, cum sunt "apă", "aburi”, 
"deschis”, "închis”, "secţiune după AB”.

Este preferabilă folosirea în desene a proiecţiilor 
dreptunghiulare (ortogonale) (în diferite aspecte, 
secţiuni şi tăieturi); se admite şi folosirea proiecţiilor 
axonometrice.

Dimensiunile în desen nu se indică, în caz de 
necesitate, ele se prezintă în descriere.

Fiecare element din desen se execută proporţional 
cu toate celelalte elemente, cu excepţia cazurilor în 
care pentru reproducerea clară a elementului este 
necesară deosebirea proporţiilor.

Pe o filă de desen se pot plasa câteva figuri, ele 
fiind delimitate în mod expres una de cealaltă.

Dacă figurile amplasate pe una sau mai multe 
file reprezintă părţi ale unei figuri unificate, ele se 
plasează astfel, încât această figură să poată fi 
asamblată fără ca să se omită vreo figură dintre cele 
reprezentate pe file diferite. Figurile separate se 
amplasează pe filă sau pe file astfel, încât filele să 
fie completate la maxim şi desenul să poată fi citit în 
poziţia verticală a laturilor lungi ale filei.

Elementele reproducerilor grafice se marchează 
cu cifre arabe în conformitate cu descrierea.

Aceleaşi elemente, prezentate pe câteva file, se 
marchează cu una şi aceeaşi cifră.

Marcările de referire, care nu au fost menţionate 
în descriere, nu se pun în desene şi viceversa.

Dacă reproducerea grafică se prezintă în formă 
de schemă, în procesul executării ei se utilizează 
marcările convenţionale grafice standard.

Se admite în schemele unui tip să se reproducă 
diverse elemente ale schemelor de alt tip (de exemplu, 
în schetna electrică elemente ale schemelor 
cinematice sau hidraulice).

Dacă schema se prezintă în  formă de 
dreptunghiuri în calitate de marcări grafice ale 
elementelor, în afara marcării digitale direct în 
dreptunghi se înscrie şi denumirea elementului. Dacă 
dimensiunile reproducerii grafice nu tolerează 
aceasta, denumirea elementului poate fi indicată pe 
o linie proeminentă (în caz de necesitate, în formă de 
însem nare de desen, am plasată pe m arginile 
schemei).

Dimensiunile fotografiei se aleg astfel, încât să 
nu depăşească dimensiunile stabilite ale filelor 
documentelor depuse. Fotografiile de dimensiuni mici 
se prezintă lipite pe file de hârtie, respectând cerinţele 
stabilite faţă de dimensiunile şi calitatea filei.

Fiecare reproducere grafică se numerotează cu 
cifre arabe (fig.l, fig.2 etc.), indiferent de tipul acestei 
reproduceri (desen, schemă, grafic, figură etc.) şi de 
numerotarea filelor în conformitate cu ordinea 
prezentării în textul descrierii. Dacă descrierea se 
ilustrează printr-o singură figură, aceasta nu se 
numerotează.

Reproducerile grafice nu se prezintă în descriere 
şi revendicări.

15.5. bâtele bibliografice
Datele bibliografice ale surselor de informaţie în 

documentele depuse se indică astfel, încât sursa de

150



BOPI12/1994

informaţie să poată fi găsită conform lor.

16. Terminologia şi marcările convenţionale

în descriere şi materialele ei explicative se folosesc 
termeni şi abreviaturi standard, iar în lipsa lor cei 
notorii în literatura ştiinţifică şi tehnică.

în cazul în care se folosesc termeni şi marcări care 
nu au o aplicare largă în literatură, semnificaţia lor

se explică în text la prima folosire.
Toate marcările convenţionale se descifrează, 
în descriere şi revendicări se respectă unitatea 

terminologiei, adică aceleaşi elemente în descriere şi 
revendicări se numesc la fel. Condiţia unităţii termi
nologiei se referă şi la unităţile fizice de măsură şi la 
marcările convenţionale folosite.

Valorile fizice se exprimă în unităţile Sistemului 
internaţional de unităţi în vigoare.
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1 0 7 / N U / 0 1 / V / 3 / Z

S e c o m p l e t e a z ă  d e  A G E P I
Registratura A G E P I Registrul Naţional al Cererilor Registratura AGEPI
intrare : de înregistrare a Modelului de ieşire :
Nr.: 04  - Utilitate depuse

(21) Nr.:
Nr.: R  -

Data: (22) Data depozitului 
naţional:

Data :

Către: AGENŢIA DE STAT PENTRU PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE
Str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, 277024, Chişinău, tel. 44-01-19, fax 44-01-19 

Cont bancă: valută forte: nr. 1071726/001, BCA, "Banca Socială"; valută naţională: nr. 
2141040, BCA, "Banca Socială", cod 280101703

DE
C E R E R E

Î N R E G I S T R A R E  A  M O D E L U L U DE U T I L I T A T E
Cererea se va completa prin dactilografiere în 3 exemplare

I. (71) SOLICITANT(I) (numele, prenumele, denumirea şi adresa completă, telefon, telex, fax, cont bancă, codul de 
înregistrare a unităţii C.Î.O. şi codul tării conform normei ST.3, OM PI)

II. Solicit înregistrarea pe numele meu(nostru) a unui model de utilitate cu ; 
(51 )Cl.lnt. .
(54) TITLUL

D - cu examinare în fond;_____ D - fără examinare în fond;

III. Depunerea probabilă a cererii în străinătate □
IV. Deciar(ăm) că CREATOR(I) este (sunt)

(75) a) acelaşi (aceiaşi) cu SOLICITANTUL(II) □

(72) b) persoanele menţionate în rubrica IX □

V. REPREZENTARE:
(74) a) MANDATAR AUTORIZAT (numele deplin, adresa completă, telefon, telex, fax, cont bancă)

(71) b) SOLICITANTUL, desemnat pentru corespondenţa cu AGEPI (nume, prenume, denumirea, adresa completă, 
telefon, telex, fax, cont bancă, codul de înregistrare a unităţii C.Î.O. şi codul ţării conform normei ST.3, OMPI)

VI. (30) PRIORITATE INVOCATĂ :
(31) Nr. (32) data • (33) ţara

Nr. data ţara
Nr. data ţara
Nr. data ţara
Nr. data ţara
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VII.DOCUMENTE 
D E P U S E :

Nr. 
file.,
1 ex.

Nr. ex VIII. TEMEIUL LEGAL PRIVIND 
DREPTUL LA MODELUL DE 
UTILITATE
(fără prezentarea actelor) :

O  - formular cerere tip 
descriere :

D  - în limba de stat
D  - în altă limbă
D  - revendicări
D  - desene

rezum at:
D  - în limba de stat
D  - în limba rusă
D  - dovadă de plată a 

taxei de înregistrare
D  - dovadă de înlesnire
D  - certificat de prioritate
D  - procură 

alte documente :
□  - 
□  - 
□  -

J
D  Solicitantul este unitate conform 

pct.33 alin. 1, a) sau alin. 2 al 
Regulamentului provizoriu

D  Transmiterea drepturilor asupra 
modelului de utilitate de către 
creator sau succesorul lui în 
drepturi altei persoane

D  Drepturile succesorului în drepturi 
prin testament

IX. DECLARAREA CREATORILOR:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele Adresa completă (ţara, localitatea); 
pentru creatori străini - codul ţării 

conform ST.3

Semnătura 
creatorului care a 

transmis drepturile 
asupra modelului 
de utilitate, data

Rog să nu fie 
publicat nu
mele meu în 

calitate de au
tor, semnătura 

şi data

'

X. Semnătura şi calitatea solicitantului(tilor), 
m andatarului (numele în clar)

XI. Persoana care a depus cererea, alta 
decât solicitantul, m andatarul sau 
creatorul (numele deplin, actul de 
identitate)

Semnătura de primire a cererii la 
AGEPI (numele deplin)

L. Ş. Data: L. Ş. Data:
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Aprobate prin ordinul nr. 25 
al Directorului General al AGEPI 

din 14. 07.1994

INSTRUCŢIUNI
privind redactarea şi depunerea cererii 
de înregistrare a denumirii de origine a 

produsului

TERMENII FOLOSIŢI:

Prin  Regulament se înţelege Regulamentul 
provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii indus
triale în Republica Moldova aprobat la 26.07.1993.

Prin AGEPI se înţelege Agenţia de Stat pentru 
Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii Moldo
va.

Prin cerere se înţelege cerere de înregistrare şi 
acordare a dreptului de folosire a denumirii de origine 
a produsului sau cerere de acordare a dreptului de 
folosire a denumirii de origine a produsului, 
înregistrate anterior.

SECŢIUNEA I
NOŢIUNI ŞI DISPOZIŢII GENERALE

1. Denumirea de origine a produsului

în  conformitate cu pct. 25 din Regulament, 
denum irea de origine a produsului constituie 
denumirea ţării, localităţii sau a unei anumite zone 
geografice (în continuare - obiect geografic), folosită 
pentru desemnarea produsului, caracteristicile 
căruia, exclusiv sau în special, sunt determinate de 
condiţiile naturale, factorii etnografici sau condiţiile 
naturale şi factorii etnografici, toate fiind carac
teristice pentru obiectul geografic respectiv.

Prin condiţii naturale se înţelege, în special: 
clima, relieful localităţii, componenţa solului, apei 
etc.

Prin factori etnografici se înţelege, în special, 
caracteristicile etnografice şi tradiţiile oamenilor care 
populează regiunea geografică sau localitatea etc.

Acţiunea condiţiilor naturale şi/sau a factorilor 
etnografici (în continuare - mediu geografic) asupra 
atribuirii produsului a proprietăţilor speciale este 
dominantă pentru recunoaşterea denumirii obiectului 
geografic drept denumire de origine a produsului.

Denumire de origine a produsului poate fi 
denumirea obiectului geografic sau denumirea lui 
istorică care i-a dat renume produsului respectiv, 

în conformitate cu pct. 24 din Regulament, nu se

consideră denumire de origine a produsului semnul 
care, cu toate că reprezintă sau conţine un obiect 
geografic, este notoriu ca semn al unui produs ge
neric, ce nu ţine de locul de fabricare a acestuia.

Aceasta se referă la semnele care, datorită folosirii 
largi de către producătorii cu sediul în diferite obiecte 
geografice, au devenit noţiuni generice.

2. Temeiul protecţiei juridice a denumirii de 
origine a produsului

în conformitate cu pct. 29 din Regulament, 
protecţia juridică a denumirii de origine a produsului 
se efectuează în temeiul înregistrării ei în modul 
stabilit de Regulament şi în  baza convenţiilor 
internaţionale la care Republica Moldova este parte.

înregistrarea certifică faptul de recunoaştere a 
denumirii de origine a produsului ca atare şi, în baza 
ei, se acordă persoanei care a înregistrat această 
denumire dreptul de folosire a ei pentru un produs 
concret. Acelaşi drept poate fi obţinut, în conformitate 
cu pct. 47 din Regulament, de către persoanele care 
au sediul în acelaşi obiect geografic şi fabrică produse 
cu aceleaşi proprietăţi.

SECŢIUNEA II.
CE R E R EA

3. Depunerea cererii

Cererea se depune la AGEPI de către o persoană 
juridică sau fizică (în continuare - solicitant), con
form cerinţelor pct. 37 din Regulament.

Cererea poate fi depusă de către solicitant 
(solicitanţi) personal sau printr-un mandatar auto
rizat înregistrat la AGEPI.

Persoanele fizice şi juridice străine cu sediul peste 
hotarele Republicii Moldova, persoanele fizice sau 
mandatarii lor autorizaţi gestionează afacerile ce ţin 
de înregistrarea şi acordarea dreptului de folosire a 
denumirii de origine a produsului prin mandatarii

autorizaţi înregistraţi la AGEPI.

4. Materialele cererii

în conformitate cu pct. 38 din Regulament, cererea 
trebuie să se refere la o singură denumire de origine 
a produsului.

în conformitate cu pct. 39 din Regulament, cererea 
trebuie să conţină:

- cererea propriu-zisă de înregistrare a denumirii 
de origine a produsului (în continuare - cerere) cu 
datele de identificare a solicitantului (solicitanţilor), 
precum şi sediul sau domiciliul lui (lor);
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• semnul solicitat;
- tipul produsului, pentru care se solicită înre

gistrarea denumirii de origine a produsului cu indi
carea locului lui de fabricare (hotarelor obiectului 
geografic);

- descrierea caracteristicilor produsului.

5. Documentele anexate la cerere

La cerere trebuie anexate următoarele documente:
-reproducerile denumirii solicitate;
-actul care confirmă dreptul solicitantului de 

înregistrare a denumirii de origine a produsului;
-avizul unui organ competent în vederea faptului 

că solicitantul are sediul în obiectul geografic indicat 
şi fabrică produsul, caracteristicile căruia sunt 
determinante pentru obiectul geografic dat prin 
mediul geografic;

-pentru solicitant străin, actul care confirmă drep
tul lui asupra denumirii solicitate de origine a produ
sului în ţara de provenienţă;

-dovada de plată a taxei în cuantumul stabilit, în 
original sau copie certificată de bancă sau contabi
litate;

-dovada de înlesnire.
Documentele menţionate se prezintă odată cu 

cererea sau nu mai târziu de două luni din data depu
nerii cererii.

La cererea depusă prin intermediul mandatarului 
autorizat se anexează procura eliberată acestuia de 
către solicitant care certifică împuternicirile lui. în 
avizul de numire, referitor la cererea depusă, a man
datarului autorizat se indică numărul lui de înregist
rare.

Procura de reprezentare în  faţa AGEPI se 
eliberează de către comitent în formă simplă în scris 
şi nu necesită certificare prin notariat. Persoanele 
fizice domiciliate peste hotarele Republicii Moldova 
şi cele străine trebuie să perfecteze procura conform 
legislaţiei ţării, în care ea se întocmeşte.

Procura se prezintă odată cu cererea sau nu mai 
târziu de două luni din data depunerii cererii.

6. Cerinţe faţă de cerere

Cererea se depune conform formularului prezentat 
în anexa la prezentele Instrucţiuni şi trebuie să 
conţină toate datele necesare.

6.1. Semnul solicitat
Semnul solicitat pentru înregistrare în calitate de 

denumire de origine a produsului trebuie să fie o 
denumire a obiectului geografic sau să conţină o astfel 
de denumire, sau poate fi un cuvânt, imagine sau 
semn care identifică locul real de provenienţă a 
produsului sau serviciului.

Semnul poate fi prezentat ca substantiv 
nearticu la t la cazul nominativ (de exemplu, 
"Romaneşti”, "Trifeşti”) sau ca adjectiv derivat din 
substantiv care constituie denumirea obiectului 
geografic, adăugând desemnarea de tip (generică) a 
produsului (de exemplu, "Ceramică de Ungheni”) sau 
desemnarea imaginară, fantezistă (de exemplu, 
"Spumant de Cricova”, "Negru de Purcari” pentru 
vinuri).

Dacă semnul reprezintă o denumire istorică a 
obiectului geografic, acest fapt trebuie menţionat în 
mod special în cerere şi trebuie să fie confirmat în

avizul organului competent.
6.2. Tipul produsului
în cerere se indică tipul (genul) produsului sau 

produsul concret, pentru desemnarea căruia este 
destinată denumirea de origine.

în acest caz trebuie determ inate hotarele 
obiectului geografic care constituie locul de fabricare 
a produsului în cauză. Aceste hotare pot fi desemnate 
prin limitele unităţii administrative sau în mod 
topografic, indicând amplasarea reciprocă a diverselor 
puncte ale localităţii, de exemplu, a munţilor, râurilor, 
ţărmurilor etc.

6.3. Descrierea caracteristicilor produsului 
Descrierea trebuie să conţină astfel de date

referitoare la produs care să fie autentice şi conclu
dente în vederea caracteristicilor produsului.

în plus, descrierea trebuie să indice deplin şi 
expres dependenţa directă a acestor caracteristici de 
specificul mediului geografic în  care se fabrică 
produsul.

7. Cerinţele faţă de documentele anexate la 
cerere

7.1. Avizul organului competent
Avizul prevăzut în pct. 39 din Regulament trebuie 

să fie prezentat de către solicitant de la un organ 
care, conform competenţei sau specializării sale, poate 
emite un aviz calificat în vederea produsului şi 
confirma faptul că producătorul are sediul în limitele 
obiectului geografic, denumirea căruia se foloseşte 
pentru desemnarea produsului. în  particular, un 
astfel de organ poate fi m inisterul, in stitu tu l 
Academiei de Ştiinţe, Camera de Comerţ şi Industrie, 
precum şi organele puterii şi administraţiei de stat, 
antrenând în cazuri speciale specialiştii necesari din 
ramurile de producere.

7.2. Actul care confirmă dreptul solicitantului 
străin asupra denumirii solicitate de origine a 
produsului în ţara de provenienţă

Drept act care confirmă dreptul solicitantului 
străin asupra denumirii de origine a produsului în 
ţara de provenienţă poate fi:

-certificatul de înregistrare sau de acordare a 
dreptului de folosire a denum irii de origine a 
produsului eliberat pe numele solicitantului în 
această ţară, în cazul în care legislaţia naţională 
prevede protecţia juridică a denumirilor de origine a 
produsului în baza înregistrării lor;

-orice alt act eliberat de un organ competent al 
ţării de provenienţă care să certifice faptul că 
denumirea dată de origine a produsului beneficiază 
în această ţară de protecţie juridică şi că solicitantul 
are dreptul de folosire a ei.

8. Perfectarea documentelor cererii

8.1. Semnătura
Cererea se semnează de către solicitant.
Dacă solicitantul este persoană juridică, cererea 

se semnează de către conducătorul organizaţiei sau 
persoana împuternicită pentru aceasta; se indică 
funcţia persoanei semnatar şi semnătura se sigilează 
cu ştampila organizaţiei.

în cazul depunerii cererii prin mandatar autorizat 
cererea se semnează de către mandatarul autorizat. 

Sem năturile pe documentele m enţionate în
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prezenta Instrucţiune se descifrează prin indicarea 
numelui şi prenumelui persoanei semnatar.

8.2. Limba oficială
Cererea se prezintă în limba de stat.
Documentele anexate la cerere se prezintă în 

limba de stat sau într-una din limbile de comunicare 
internaţională: engleză, germană, franceză, rusă. în 
acest caz traducerea în limba de stat a documentelor 
depuse trebuie prezentată la ACEPI în termen de 
două luni din data depunerii cererii.

8.3. Numărul de exemplare
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1 7 8 / N M / 0 1 / V / 3 / Z

S e c o m p l e t e a z ă  d e  A G E P  I
Registratura A G E P I Registrul Naţional al Cererilor Registratura AGEPI
intrare : depuse ieşire :
Nr.: 04 - (210) Nr.:

(220) Data depozitului
Nr.: R -

Data : naţional: Data :

Către: AGENŢIA DE STAT PENTRU PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE
Str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, 277024, Chişinău, tel. 44-01-19, fax 44-01-19 
Cont bancă : valută forte: nr. 1071726/001, BCA, "Banca Socială" ; valută naţională: nr. 

2141040, BCA, “Banca Socială”, cod 280101703

C E R E R E  DE ÎNREGISTRARE A DENUMIRII DE
ORIGINE

_______________________ Cererea se va completa prin dactilografiere în 2 exemplare___________________
I. (731) SOLICITANT(I) (numele deplin, denumirea şi adresa completă, telefon, telex, fax, cont 

. bancă, codul de înregistrare a unităţii C. I.O. şi codul ţării conform normei ST.3, OMPI )

II. (740) MANDATAR AUTORIZAT (numele deplin, adresa completă, telefon, fax, cont bancă)

III. Solicit (ăm) înregistrarea pe numele meu(nostru) a unei denumiri
de origine a produsului: -------------------------------------------

(540) Reproducerea denumirii de origine :

IV. (510) Lista produselor ş i/sa u  serviciilor conform clasificării 
internaţionale a produselor şi serviciilor:
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V. Descrierea caracteristicilor specifice ale produselor :

VI. Locul producerii (cu indicarea hotarelor zonei geografice la 
care se referă denumirea de origine a produsului):

VII. (750) Adresa pentru corespondenţă :

VIII. ANEXEZ :

DOCUMENTE :
Nr.
file,
1 ex.

Nr.
ex DOCUMENTE :

Nr.
file,
1 ex.

Nr.
ex.

D - formular cerere tip
D - reproducerea denumirii de 

origine
□ - documentul care confirmă 

dreptul solicitantului la înre
gistrarea denumirii de origine 
a produsului

D - documentul eliberat de autori
tăţile competente, care confir
mă certificarea caracteristi
cilor specifice ale produselor 
din zona respectivă la care se 
referă denumirea de origine a 
produsului

G - actul de recunoaştere a denumi
rii de origine a produsului în ţa
ra de origine (pentru persoanele 
străine)

□ - procura sub semnă
tura privată

□ - dovada de plată a
taxei

□ - dovada de înlesnire

a l t e  d o c u m e n t e :

□ -

□ -

□ -

□ -

□ -

IX. Semnătura şi calitatea solicitantului(ţilor), 
mandatarului (numele în clar)

X. Persoana care a depus cererea, a 
decât solicitantul (nume deplin, 
tul de identitate)

ta
ac-

Semnătura de primire a cererii 
la AGEPI (numele deplin)

L. Ş. Data: L. Ş. Data:

158



BO PI12/1994

L is ta  b r e v e te lo r  d e  in v e n ţ ie  a c o r d a te ,  a r a n ja te  în  o r d in e a  n u m e re lo r  
d e  b re v e t ,  p u b l ic a te  în  B O P I n r.1 -1 2 ,1994

N u m ă r
b re v e t

C la sa N u m ăr
d e p o z it

D a ta
d e p o z it

N r .B O P I /
p a g in a

1 A 23 L 1/06
A 23 L 1/10

93-0065 19.11.1993 1 /1 0

2 A 23 L 2/02 93-0061 11.11.1993 1 /1 0
3 A 23 L 2/02 93-0060 11.11.1993 1 /1 0
4 A 01 N 43/42

C 01 D 215/16
94-0015 25.01.1994 2 -3 /9

5 A 01 N 43/50
A 01 N 43/653

93-0065 18.10.1993 2 -3 /9

6 A 24 D 2/02 94-0013 14.12.1993 2 -3 /9
7 A 24 D 3/04 94-0011 08.12.1993 2 -3 /1 0
8 A 24 D 3/04 94-0014 14.12.1993 2 -3 /1 1
9 A 24 D 3/04 94-0012 14.12.1993 2 -3 /1 1

10 C 02 F  2/02 93-0063 15.11.1993 2 -3 /1 2
11 F 16 B 7/22 94-0016 25.01.1994 2 -3 /1 2
12 A 01 N 42/28

A 01 N 43/84
A 01 N 43/653

94-0060 17.01.1994 4 -5 /9

13 A 01 N 43/30
A 01 N 43/36
C 07 D 405/10

94-0061 17.01.1994 4 -5 /9

14 A 01 N 43/40
C 07 D 213/16
C 07 C 59/22

94-0099 21.04.1994 4-5/9

15 A 01 N 43/50
A 0 1 N  43/40
A 01 N 43/42

94-0089 27.04.1994 4 -5 /9

16 B 01 J  13/02 94-0059 17.01.1994 4 -5 /1 0
17 B 65 D 85/34

B 65 D 21/02
94-0003 29.12.1993 4 -5 /1 0

18 C 07 D 207/34 94-0062 17.01.1994 4 -5 /1 1
19 C 07 D 401/04 94-0088 27.04.1994 4 -5 /1 1
20 C 07 D 493/22

A 01 N 43/90
94-0087 27.04.1994 4 -5 /1 1

21 C 07 J  5/00 94-0086 25.04.1994 4 -5 /1 2
22 C 08 B 31/08

C 08 B 37/02
A 61 K 31/175

94-0057 09.02.1994 4 -5 /1 2

23 C 11 B 9/00 94-0079 14.04.1994 4 -5 /1 2
24 C U B  9/00 94-0083 14.04.1994 4 -5 /1 3
25 A 01 G 17/00 94-0067 04.05.1994 6 / 9
26 A 01 N  43/28

A 0 1 N  43/40
A 01 N 43/653

94-0023 09.02.1994 6 / 9

27 C 07 C 69/757 94-0021 09.02.1994 6 / 9
28 C 07 D 233/58 94-0091 16.03.1994 6 / 9

159



BO PI12/1994

A 61 К 31/415
29 С 07 D 265/36

С 07 D 279/16
A 01 N 25/32

94-0022 09.02.1994 6 /  10

30 С 07 H 3/08 94-0106 16.03.1994 6 /1 0
31 С 07 H 5/02 94-0111 23.03.1994 6 /1 1
32 С 07 H 5/02

С 13 К  13/00
94-0112 23.03.1994 6 /1 1

33 С 07 H 5/02 94-0115 23.03.1994 6 /1 1

34 А 01 N 9/20 94-0065 24.03.1994 7-8/9
А 01 N 9/22

С 07 С 127/22
С 07 D 213/16

35 А 01 N  37/22 94-0018 08.11.1993 7-8/9
А 01 N 43/72

36 А 01 N 43/28 94-0044 15.02.1994 7-8/9
А 01 N 43/36

А 01 N 43/653
37 А 01 N 43/40 94-0019 07.12.1993 7-8/9

С 07 D 213/89
38 А 01 N 43/54 94-0043 15.02.1994 7-8/10
39 А 01 N 43/54 94-0064 24.03.1994 7-8/ю

А 01 N 43/66
А 01 N 47/36
А 01 N41/06

40 А 01 N 59/16 94-0053 24.02.1994 7-8/11
41 А 23 К  1/00 94-0220 22.07.1994 7-8/11

А 01 Н 13/00
С 12 N 1/12

42 А 24 В 13/02 94-0045 15.02.1994 7-8/11
43 А 24 В 13/02 94-0046 15.02.1994 7-8/11
44 А 24 D 1/00 94-0036 09.02.1994 7-8/12
45 А 24 D 1/18 94-0076 04.04.1994 7-8/12
46 А 61 Н 33/00 94-0055 02.03.1994 7-8/12
47 А 61 К  35/80 94-0213 22.07.1994 7-8/13
48 А 61К 37/66 94-0031 12.11.1993 7-8/13
49 А 61М 1/36 93-0036 10.11.1993 7-8/13
50 В 23 Р  1/12 94-0069 25-03.1994 7-8/13
51 С 04 В 7/36 94-0071 05.04.1994 7-8/13
52 С 04 В 7/36 94-0073 05.04.1994 7-8/14
53 С 04 В 7/36 94-0072 05.04.1994 7-8/14
54 С 07 С 149/20 94-0074 07.04.1994 7-8/14
55 С 07 С 149/20 94-0075 07.04.1994 7-8/15
56 С 07 D 209/48 94-0030 08.11.1993 7-8/15
57 С 07 D 333/40 94-0070 25.03.1994 7-8/15
58 С 07 D 405/06 94-0036 31.01.1994 7-8/16

С 07 D 317/10
С 07 D 319/06
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С 07 D 233/58
С 07 D 249/08
A 61 К  31/34

59 С 07 D 487/04 94-0068 15.02.1994 7-8/16
A 61 К  31/395

60 С 07 H 1/16 94-0020 07.12.1993 7-8/16
61 С 21 В 13/14 94-0105 15.02.1994 7-8/17
62 А 01 G 1/00 93-0038 30.06.1993 9/13
63 А 01 G 1/00 93-0022 19.03.1993 9/13

А 01 H 1/02
64 А 01 N 43/36 94-0042 15.02.1994 9/14
65 С 10 М 101/02 94-0260 07.09.1994 9/14
66 F 04 С 1/08 94-0056 02.03.1994 9/15

F  04 С 2/00
67 F  24 J  2/46 94-0067 15.02.1994 9/15
68 А 01 N 37/34 94-0135 21.04.1994 10/12

С 07 С 255/37
С 07 В 63/04

69 С 07 С 87/28 94-0139 21.04.1994 10/12
С 07 С 85/08

А 61 К 31/135
70 С 07 С 255/00 94-0138 21.04.1994 10/13

С 07 В 57/00
А 01 N 53/00

71 С 07 D 215/54 94-0134 08.04.1994 10/13
А 61 К  31/415

72 С 07 D 401/04 94-0132 08.04.1994 10/13
А 61 К  31/47

73 А 01 G 33/02 94-0222 22.07.1994 11/13
С 12 М 1/00

74 А 01 N 43/50 94-0126 26.05.1994 11/13
А 01 N 43/653

75 А 23 L 2/02 93-0001 26.01.1993 11/14
76 А 23 L 2/02 93.0002 26.01.1993 11/14
77 А 23 L 2/02 93-0003 26.01.1993 11/15
78 А 23 L 2/02 93-0004 26.01.1993 11/15
79 А 23 L 2/02 93-0005 26.01.1993 11/16
80 А 23 L 2/02 93-0010 17.02.1993 11/16
81 А 23 L У02 93-0011 17.02.1993 11/17
82 А 23 L 2/02 93-0018 15.03.1993 11/17
83 А 23 L 2/02 93-0019 15.03.1993 13/18
84 А 43 D 65/00 94-0096 04.05.1994 11/18
85 С 01 В 21/16 94-0218 22.07.1994 11/19

С 01 G 49/00
С 01 В 17/96
А 01 N 33/26

86 С 02 F  1/28 94-0100 24.02.1994 11/19
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В 01 J  20/14
87 C 07 C 211/27 94-0136 21.04.1994 11/20

C 07 C 209/24
A 61 К 31/135

88 C 07 C 211/27 94-0137 21.04.1994 11/20
A 61 К  31/135

89 C 07 D 412/14 94-0141 14.04.1994 11/21
90 C 1 1 B  9/00 94-0078 14.04.1994 11/21
91 C 11 В 9/00 94-0080 14.04.1994 11/22
92 C 11 В 9/00 94-0081 14.04.1994 11/22
93 C 1 1 B  9/00 94-0082 14.04.1994 11/23
94 C 1 1 B  9/00 94-0084 14.04.1994 11/23
95 C 12 N 15/27 94-0104 09.02.1994 11/24
96 C 12 P  1/06 94-0128 06.05.1994 11/24
97 C 12 P  19/20 94-0113 23.03.1994 11/25

C 07 H 3/04
A 23 G 3/00

98 D 04 H 3/10 94-0154 21.06.1994 11/25
99 A 01 N 25/22 94-0093 27.04.1994 12/11

A 01 N 43/50
100 A 23 C 19/068 94-0144 18.04.1994 12/11
101 A 23 L 1/236 94-0107 16.03.1994 12/11
102 A 24 B 12/00 94-0283 08.09.1994 12/12
103 A 24 В 13/00 94-0284 08.09.1994 12/12
104 A 24 В 13/00 94-0285 08.09.1994 12/13
105 A 61 В 17/00 94-0235 02.09.1994 12/13
106 A 61 К  45/05 93-0062 17.01.1994 12/13

A 61 N 5/00
107 A 61 L 15/16 94-0095 28.04.1994 12/14
108 В 02 C 19/00 94-0110 23.03.1994 12/14
109 В 65 В 9/00 94-0325 09.09.1994 12/14
no В 65 D 35/00 94-0324 09.09.1994 12/13
Ш C 01 D 249/08 94-0227 13.05.1994 12/15

A 01 N 43/64
112 C 04 B 28/14 94-0161 28.06.1994 12/16
ПЗ C 07 C 211/27 94-0331 25.08.1994 12/16

A 61 K 31/17
П4 C 07 C 211/27 94-0140 21.04.1994 12/11

A 61 K 31/17
U5 C 07 C 211/27 94-0332 25.08.1994 12/11
Ц6 C 07 C 229/40 94-0094 27.04.1994 12/18
U7 C 07 C 277/42 94-0150 16.06.1994 12/18

A 01 N 37/20
П8 C 07 D 215/22 94-0133 08.04.1994 12/19
H9 C 07 D 333/26 94-0142 14.04.1994 12/19

A 61 K 31/38
C 07 D 367/00
C 07 D 309/22
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120 С 07 D 493/22 94-0092 27.04.1994 12/20
A 01 N 43/30

121 С 07 D 405/04 94-0124 24.05.1994 12/20
С 07 D 496/04
A 61 К  31/45

122 С 07 D 473/04 94-0131 21.04.1994 12/21
С 07 D 273/02

123 С 07 D 493/22 94-0129 31.05.1994 12/21
A 01 N 43/90

124 C 07 D 513/04 94-0143 14.04.1994 12/22
A 61 K 31/38
A 61 K 31/44
A 61 K 31/54

125 C 07 H 3/О8 94-0108 16.03.1994 12/22
126 C 07 H 13/O4 94-0109 23.02.1994 12/24
127 C 12 P  19/12 94-0114 23.03.1994 12/24

C 12 P  19/18
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Lista brevetelor de invenţie acordate, anganjate 
în ordinea Clasificării internaţionale a brevetelor 

de invenţii, publicate în BOPI nr. 1-12, 1994

C lasa N u m ăr
b re v e t

N u m ăr
d ep o z it

D a ta
d e p o z it

N r. B O P I/ 
p a g in a

A 01 G 1/00 62 93-0038 30.06.1993 9/13
A 01 G 1/00 63 93-0022 19.03.1993 9/13
A 01 G 17/00 25 93-0067 04.05.1994 6/9
A 01 G 33/02 73 94-0222 22.07.1994 11/13
A 01 H 1/02 63 93-0022 19.03.1993 9/13

A 01 H 13/00 41 94-0220 22.07.1994 7-8/11
A 01 N9/20 34 94-0065 24.03.1994 7-8/9

A 01 N25/22 99 94-0093 27.04.1994 12/11
A 01 N25/32 29 94-0022 09.02.1994 6/10
A 01 N 33/26 85 94-0218 22.07.1994 11/19
A 01 N 37/20 117 94-0150 16.06.1994 12/18
A 01N 37/22 35 94-0018 08.11.1994 7-8/9
A 01 N37/34 68 94-0135 21.04.1994 10/12
A 01 N41/06 39 94-0064 24.03.1994 7-8/10
A 01 N43/28 12 94-0060 17.01.1994 4-5/9
A 01 N43/28 26 94-0023 09.02.1994 6/9
A 01 N43/28 36 94-0044 15.02.1994 7-8/9
A 01 N 43/30 13 94-0061 17.01.1994 4-5/9
A 01 N43/30 120 94-0092 27.04.1994 12/20
A 01 N43/36 13 94-0061 17.01.1994 4-5/9
A 01 N43/36 36 94-0044 15.02.1994 7-8/9
A 01 N43/36 64 94-0042 15.02.1994 9/14
A 01 N43/40 14 94-0099 21.04.1994 4-5/9
A 01 N43/40 15 94-0089 27.04.1994 4-5/9
A 01 N43/40 26 94-0023 09.02.1994 6/9
A 01 N 43/40 37 94-0019 07.12.1993 7-8/9
A 01N 43/42 4 94-0015 25.01.1994 2-3/9
A 01 N43/42 15 94-0089 27.04.1994 4-5/9
A 01N 43/50 5 93-0056 18.10.1993 2-3/9
A 01 N43/50 15 94-0089 27.04.1994 4-5/9
A 01 N 43/50 74 94-0126 26.05.1994 11/13
A 01 N 43/50 99 94-0093 27.04.1994 12/11
A 01 N 43/54 38 94-0043 15.02.1994 7-8/10
A 01 N 43/54 39 94-0064 24.03.1994 7-8/10
A 01 N 43/64 111 94-0227 13.05.1994 12/15
A 01 N43/72 35 94-0018 08.11.1993 7-8/9
A 01N 43/84 12 94-0060 17.01.1994 4-5/9
A 01 N 43/90 20 94-0087 27.04.1994 4-5/11
A 01 N43/90 123 94-0129 31.05.1994 12/21

A 01N 43/653 5 93-0056 18.10.1993 2-3/9
A 01 N 43/653 12 94-0060 17.01.1994 4-5/9
A 01 N43/653 26 94-0023 09.02.1994 6/9
A 01 N43/653 36 94-0044 15.02.1994 7-8/9
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A 01 N 43/653 74 94-0126 26.05.1994 11/13
A 01 N47/36 39 94-0064 24.03.1994 7-8/10
A 01 N53/00 70 94-0138 21.04.1994 10/13
A 01 N59/16 40 94-0053 24.02.1994 7-8/11
A 23 C 19/068 100 94-0144 18.04.1994 12/11

A 23 G 3/00 97 94-0113 23.03.1994 11/25
A 23 К 1/00 41 94-0220 22.07.1994 7-8/11
A 23 L 1/06 1 93-0065 19.11.1993 1/10
A 23 L 1/10 1 93-0065 19.11.1993 1/10
A 23 L 1/236 101 94-0107 16.03.1994 12/11
A 23 L 2/02 2 93-0061 11.11.1993 1/10
A 23 L 2/02 3 93-0060 11.11.1193 1/10
A 23 L 2/02 75 93-0001 26.01.1993 11/14
A 23 L 2/02 76 93-0002 26.01.1993 11/14
A 23 L 2/02 77 93-0003 26.01.1993 11/15
A 23 L 2/02 78 93-0004 26.01.1993 11/15
A 23 L 2/02 79 93-0005 26.01.1993 11/16
A 23 L 2/02 80 93-0010 17.02.1993 11/16
A 23 L 2/02 81 93-0011 17.02.1993 11/17
A 23 L 2/02 82 93-0018 15.03.1993 11/17
A 23 L 2/02 83 93-0019 15.03.1993 11/18

A 24 В 13/00 102 94-0283 08.09.1994 12/12
A 24 В 13/00 103 94-0284 08.09.1994 12/12
A 24 В 13/00 104 94-0285 08.09.1994 12/13
A 24 В 13/02 42 94-0045 15.02.1994 7-8/11
A 24 D 1/00 44 94-0036 09.02.1994 7-8/12
A 24 D 1/18 45 94-0076 04.04.1994 7-8/12
A 24 D 3/02 6 94-0013 14.12.1993 2-3/9
A 24 D 3/04 7 94-0011 08.12.1994 2-3/10
A 24 D 3/04 8 94-0014 14.12.1993 2-3/11
A 24 D 3/04 9 94-0012 14.12.1993 2-3/11

A 43 D 65/00 84 94-0096 04.05.1994 11/18
A 61 В 17/00 105 94-0235 02.09.1994 12/13
A 61 H 39/00 46 94-0055 02.03.1994 7-8/12
A 61 К 31/17 113 94-0331 25.08.1994 12/16
A 61 К 31/17 114 94-0140 21.04.1994 12/16
A 61 К 31/34 58 94-0036 31.01.1994 7-8/16
A 61 К 31/38 119 94-0142 14.04.1994 12/19
A 61 К 31/38 124 94-0143 14.04.1994 12/22
A 61 К 31/44 124 94-0143 14.04.1994 12/22
A 61 К 31/45 121 94-0124 24.05.1994 12/20
A 61 К 31/47 72 94-0132 08.04.1994 10/13
A 61 К 31/54 124 94-0143 14.04.1994 12/22

A 61 К 31/135 69 94-0139 21.04.1994 10/12
A 61 К 31/135 87 94-0136 21.04.1994 11/20
A 61 К 31/135 88 94-0137 21.04.1994 11/20
A 61 К 31/175 22 94-0057 09.02.1994 4-5/12
A 61 К 31/395 59 94-0058 15.02.1994 7-8/16
A 61 К 31/415 28 94-0091 16.03.1994 6/9
A 61 К 31/415 71 94-0134 08.04.1994 10/13
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A 61 К 35/80 47 94-0219 22.07.1994 7-8/13
A 61 К 37/66 48 94-0031 12.11.1993 7-8/13
A 61 К 45/05 106 93-0062 17.01.1994 12/13
A 61 L 15/16 107 94-0095 28.04.1994 12/14
A61 M 1/36 49 93-0036 10.11.1993 7-8/13
A 61 N5/00 106 93-0062 17.01.1994 12/13
В 01 J 13/03 16 94-0059 17.01.1994 4-5/10
В 01 J 20/14 86 94-0100 24.02.1994 11/19
В 23 P 1/12 50 94-0069 25.03.1994 7-8/13
В 65 В 9/00 109 94-0325 09.09.1994 12/14

В 65 D 21/02 17 94-0003 29.12.1993 4-5/10
В 65 D 35/00 110 94-0324 09.09.1994 12/15
В 65 D 85/34 17 94-0003 29.12.1994 4-5/10
С 01 В 17/96 85 94-0218 22.07.1994 11/19
С 01 В 21/16 85 94-0218 22.07.1994 11/19

С 01 D 249/08 111 94-0227 13.05.1994 12/15
С 01 G 49/00 85 94-0218 22.07.1994 11/19
С 02 F 1/28 86 94-0100 24.02.1994 11/19
С 02 F 3/02 10 93-0063 15.11.1993 2-3/11
С 04 В 7/36 51 94-0071 05.04.1994 7-8/13
С 04 В 7/36 52 94-0073 05.04.1994 7-8/14
С 04 В 7/36 53 94-0072 05.04.1994 7-8/14

С 04 В 28/14 112 94-0161 28.06.1994 12/16
С 07 В 57/00 70 94-0138 21.04.1994 10/13
С 07 В 63/04 68 94-0135 21.04.1994 10/12
С 07 С 59/22 14 94-0099 21.04.1994 4-5/9

С 07 С 69/757 27 94-0021 09.02.1994 6/9
С 07 С 85/08 69 94-0139 21.04.1994 10/12
С 07 С 87/28 69 94-0139 21.04.1994 10/12

С 07 С 127/22 34 94-0065 24.03.1994 7-8/9
С 07 С 149/20 54 94-0074 07.04.1994 7-8/14
С 07 С 149/20 55 94-0075 07.04.1994 7-8/15
С 07 С 209/24 87 94-0136 21.04.1994 11/20
С 07 С 211/27 87 94-0136 21.04.1994 11/20
С 07 С 211/27 88 94-0137 21.04.1994 11/20
С 07 С 211/27 113 94-0331 25.08.1994 12/16
С 07 С 211/27 114 94-0140 21.04.1994 12/17
С 07 С 211/27 115 94-0332 25.08.1994 12/17
С 07 С 229/40 116 94-0094 27.04.1994 12/18
С 07 С 255/00 70 94-0138 21.04.1994 10/13
С 07 С 255/37 68 94-0135 21.04.1994 10/12
С 07 С 277/42 117 94-0150 16.06.1994 12/18
С 07 D 207/34 18 94-0062 17.01.1994 4-5/11
С 07 D 209/48 56 94-0030 08.11.1993 7-8/15
С 07 D 213/16 14 94-0099 21.04.1994 4-5/9
С 07 D 213/16 34 94-0065 24.03.1994 7-8/9
С 07 D 213/89 37 94-0019 07.12.1993 7-8/9
С 07 D 215/16 4 94-0015 25.01.1994 2-3/9
С 07 D 215/22 118 94-0133 08.04.1994 12/19
С 07 D 215/54 71 94-0134 08.04.1994 10./13
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С 07 D 233/58 28 94-0091 16.03.1994 6/9
С 07 D 233/58 58 94-0036 31.01.1994 7-8/16
С 07 D 249/08 58 94-0036 31.01.1994 7-8/16
С 07 D 265/36 29 94-0022 09.02.1994 6/10
С 07 D 273/02 122 94-0131 21.04.1994 12/21
С 07 D 279/16 29 94-0022 09.02.1994 6/10
С 07 D 309/00 120 94-0092 27.04.1994 12/20
С 07 D 317/10 58 94-0036 31.01.1994 7-8/16
С 07 D 319/06 58 94-0036 31.01.1994 7-8/16
С 07 D 333/26 119 94-0142 14.04.1994 12/19
С 07 D 333/40 57 94-0070 25.03.1994 7-8/15
С 07 D 367/00 120 94-0092 27.04.1994 12/20
С 07 D 401/04 19 94-0088 27.Q4.1994 4-5/11
С 07 D 401/04 72 94-0132 08.04.1994 10/13
С 07 D 405/04 121 94-0124 25.05.1994 12/20
С 07 D 405/06 58 94-0036 31.01.1994 7-8/16
С 07 D 405/10 13 94-0061 17.01.1994 4-5/9
С 07 D 413/14 89 94-0141 14.04.1994 11/21
С 07 D 473/04 122 94-0131 21.04.1994 12/21
С 07 D 487/04 59 94-0068 15.02.1994 7-8/16
С 07 D 493/22 20 94-0087 27.04.1994 4-5/11
С 07 D 493/22 120 94-0092 27.04.1994 12/20
С 07 D 493/22 123 94-0129 31.05.1994 12/21
С 07 D 496/04 121 94-0124 24.05.1994 12/20
С 07 D 513/04 124 94-0143 14.04.1994 12/22

С 07 H 1/16 60 94-0020 07.12.1993 7-8/16
С 07 H 3/04 97 94-0113 23.03.1994 11/25
С 07 H 3/08 30 94-0106 16.03.1994 6/10
С 07 H 3/08 125 94-0108 16.03.1994 12/22
С 07 H 5/02 31 94-0111 23.03.1994 6/11
С 07 H 5/02 32 94-0112 23.03.1994 6/11
С 07 H 5/02 33 94-0115 23.03.1994 6/11

С 07 H 13/04 126 94-0109 23.02.1994 12/24
С 07 J 5/00 21 94-0086 25.02.1994 4-5/12

С 08 В 31/08 22 94-0057 09.02.1994 4-5/12
С 08 В 37/02 22 94-0057 09.02.1994 4-5/12

С ЮМ 101/02 65 94-0260 07.09.1994 9/14
С 11 В 9/00 23 94-0079 14.04.1994 4-5/12
С 11 В 9/00 24 94-0083 14.04.1994 4-5/13
С 11 В 9/00 90 94-0078 14.04.1994 11/21
С 11 В 9/00 91 94-0080 14.04.1994 11/22
С 11 В 9/00 92 94-0081 14.04.1994 11/22
С 11 В 9/00 93 94-0082 14.04.1994 11/23
С 11 В 9/00 94 94-0084 14.04.1994 11/23
С 12 М 1/00 73 94-0222 22.07.1994 11/13
С 12 N1/12 41 94-0220 22.07.1994 7-8/11

С 12 N 15/27 95 94-0104 09.02.1994 11/24
С 12 Р 1/06 96 94-0128 06.05.1994 11/24

С 12 Р 19/12 127 94-0114 23.03.1994 12/24
С 12 Р 19/18 127 94-0114 23.03.1994 12/24
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С 12 P 19/20 97 94-0113 23.03.1994 11/25
С 13 К 13/00 32 94-0112 23.03.1994 6/11
С 21 В 13/14 61 94-0105 15.02.1994 7-8/17
D 04 Н 3/10 98 94-0154 21.06.1994 11/25
F 04 С 1/08 66 94-0056 02.03.1994 9/15
F 04 С 2/00 66 94-0056 02.03.1994 9/15
F 16 В 7/22 11 94-0016 25.01.1994 2-3/12
F 24 J 2/46 67 94-0067 15.02.1994 9/15
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Lista mărcilor înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de 
înregistrare, publicate în BOPI nr.1-12, 1994

Nr.
m arcă

Clase Nr.
depozit

Nr.
BOPI/
pagina

i 16,17,18,
25,27,28

000366 2-3/28

2 5 000374 2-3/28
3 5 000375 2-3/28
4 18,25,28 000123 2-3/29
5 34 000421 2-3/29
6 25 000125 2-3/29
7 32 000126 2-3/29
8 25 000133 2-3/30

9 14,18,24,
25

000127 2-3/30

10 32 000134 2-3/30
11 32 000140 2-3/30
12 33 000141 2-3/31
13 33 000142 2-3/31
14 25 000149 2-3/31

15 33 000157 2-3/32
16 25 000337 2-3/32
17 33 000342 2-3/32
18 7,11,37 000343 4-5/22

19 7,11,37 000344 4-5/22
20 25 000347 2-3/32

21 33 000351 2-3/32

22 7,11,37 000353 4-5/22
23 1,9 000354 2-3/33
24 9,11,20,25 000156 2-3/33
25 33 000139 2-3/33
26 3 000272 2-3/34
28 5 000280 2-3/34
29 5 000284 2-3/34
30 10 000282 4-5/23
31 10 000278 4-5/23
32 10 000281 4-5/23
33 3 000283 4-5/23
34 3 000285 4-5/23
35 5 000286 4-5/24
36 1,2,16,17 000288 4-5/24
37 5 000289 4-5/24
38 5 000291 4-5/24
39 42 000294 4-5/24
40 42 000296 4-5/25

Nr.
m arcă

Clase Nr.
depozit

Nr.
BOPţ/
pagina

41 42 000297 4-5/25

42 42 000298 4-5/25
43 7,816,17 000290 4-5/25
44 3 000299 4-5/26
45 3 000314 4-5/26
46 3 000315 4-5/26
47 5 000273 4-5/26
49 5 000275 4-5/26
50 5 000276 4-5/27
51 5 000277 4-5/27

52 5,10,21 000313 4-5/27
53 36 000382 4-5/27
54 18,25 000301 4-5/28
55 18,25 000302 4-5/28
56 3,9,14,16,

18,24,25,
27,33,34

000303 4-5/28

57 5,12 000188 4-5/29
58 7 000187 4-5/29
59 12 000186 4-5/29
60 1,4 000147 4-5/29
61 1,4 000146 4-5/29
62 3,9,14,16,

24,27,33,
34

000304 1-8/33

63 3,9,14,16,
24,27,33,

34

000305 4-5/30

64 25 000306 4-5/30
65 25 000307 4-5/31
66 24,25 000308 7-8/33
67 30 000588 1-8/33
68 30 000589 1-8/33
69 5 000593 4-5/31
70 5 000594 7-8/34
71 9 000613 7-8/34
72 1,2,4,5 000189 4-5/31
73 1,2,4,5 000190 4-5/31
74 41 000300 4-5/32
75 25 000397 7-8/34
76 7 000614 7-8/34
77 21 000615 7-8/35
78 11 000616 6/23
79 7,12 000627 6/23
80 12 000628 00

81 12 000629 6/23
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82 12 000630 6/23 136 29,30 000395 6/30
83 12 00631 6/24 137 9 000724 6/30
84 12 000632 6/24 138 9 000725 6/31
85 12 000633 6/24 139 9 000726 6/31
86 12 000634 6/24 140 9 000727 6/31
87 12 000635 6/24 141 14 000728 6/31
88 12 000636 6/24 142 25 000737 7-8/39
89 35,42 000451 6/25 143 4 000720 7-8/40
90 35,42 000450 6/25 144 28 000735 7-8/40
91 3 000466 6/25 145 14 000729 7-8/40
92 12 000637 7-8/35 146 4 000719 7-8/40
93 12 000638 7-8/35 147 14 ' 000739 7-8/40
94 12 000639 7-8/35 148 14 000730 7-8/41
95 5 000644 7-8/36 149 37 000733 7-8/41
96 5 000640 7-8/36 150 14 000731 7-8/41
97 5 000641 7-8/36 151 35,36 000742 9/24
98 12 000715 6/25 152 25 000167 7-8/41
99 3 000465 6/25 153 16 000523 7-8/41
100 5 000705 6/26 154 4 000386 7-8/41
101 5 000708 6/26 155 34 000381 7-8/42
102 14 000650 7-8/36 156 25 000383 6/32
103 35,37,42 000649 7-8/36 157 1,2,3,5, 

16,29,30, 
31,32

000391 6/32

104 14 000648 7-8/36 158 7 000486 6/32
105 35,36,37,

38,39,40,
41,42

000647 7-8/37 159 25 000385 7-8/42

106 35,42 000452 6/26 160 25 000385 7-8/42
107 5 000844 7-8/37 161 34 000387 6/33
108 5 000643 7-8'37 162 1,9,16 000746 6/33
109 5,32 000642 7-8/37 163 34 000380 6/33
ПО 12 000645 7-8/37 164 25 000227 6/34
111 14 000646 7-8/38 165 25 000230 6/34
112 7,12 000714 6/26 166 25 000231 6/34
ИЗ 5 000713 6/26 167 4 000980 7-8/42
114 5 000712 6/27 168 4 000979 7-8/43
115 5 000711 6/27 169 4 000978 7-8/43
116 5 000710 6/27 170 4 000977 7-8/43
117 29,30 000394 6/27 171 4 000976 7-8/43
118 1,3,5,17,

42
000709 6/27 172 4 000975 7-8/43

119 29,30 000392 6/28 173 4 000974 7-8/43
120 29,30 000390 6/28 174 4 000973 7-8/44
121 29,30 000389 6/28 182 4 000972 7-8/44
122 30 000310 6/28 183 4 000971 7-8/44
123 9 000722 6/28 184 4 000981 7-8/44
124 9 000723 6/29 185 4 000982 7-8/44
125 9 000721 6/29 186 4 000983 7-8/44
126 9 000718 6/29 187 4 000984 7-8/45
127 9 000717 6/30 188 4 000985 7-8/45
130 I, 2,3,4,5,6,

7,8,9,
II, 12,17,19 

21,22,28

000617 7-8/38 189 4 000986 7-8/45

131 7,9,11 000612 7-8/39 - 190 4 000988 7-8/45
133 2 000747 6/30 191 4 000989 7-8/45
134 42 000753 6/30 192 4 000990 7-8/45
135 29 000393 6/30 193 7,9 000526 7-8/46
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194 4 000987 7-£/46
195 35,37,42 001187 7-8/46
196 33 000011 10/38
197 33 000016 10/38
200 30 000567 7-8/46
201 3 000563 7-8/47
202 3 000562 7-8/47
203 3 000559 7-8/47
204 5 000557 7-8/47
205 3 000497 7-8/47
206 3 000493 7-8/48
207 3 000492 7-8/48
208 3 000491 7-8/48
209 3 000489 7-8/48
210 3 000570 7-8/48
211 3 000560 7-8/48
212 3 000558 7-8/49
213 3 000553 7-8/49
214 3 000552 7-8/49
215 3 000551 7-8/49
216 3 000549 7-8/49
217 3 000504 7-8/49
218 3 000500 7/50
219 3 000499 7-8/50
220 3 000495 7-8/50
221 3 000396 7-8/50
222 5 000579 7-8/50
223 5 000580 7-8/50
224 5 000583 7-8/51
225 5 000585 7-8/51
226 35 000162 6/35
227 5 000590 7-8/51
228 1,5 000595 7-8/51
229 4 000372 7-8/51
230 4 000371 7-8/52
231 4 000370 7-8/52
232 4 000369 7-8/52

233 3 000494 7-8^52
236 3 000503 7-8/52
237 10 000550 7-8/53
238 10 000554 7-8/53
239 32 000569 7-8/53
240 9 000568 7-8/53
241 3 000490 7-8/53
242 3 000498 7-8/54
243 3 000502 7-8/54
244 14 000505 7-8/54
245 9 000506 7-8/54
246 3 001252 7-8/54
247 3 001253 7-8/55
248 3 001254 7-8/55
249 3 001249 7-8/55
250 3 001255 7-8/55
251 3 001246 7-8/55
252 3 001248 7-8/55
253 3 001250 7-8/56
254 3 001251 7-8/56

255 3 001257 7-8/56
256 3 001245 7-8/56
257 3 - 001244 7-8/57
258 6,9,19 001324 7-8/57
259 3 001247 7-8/57
260 1,3 001322 7-8/57
261 6,7,16 001323 7-8/58
262 3 001243 7-8/58
263 32,33 000485 7-8/58
264 29 002675 9/24
265 24,25 000667 7-8/58
266 38 000507 7-8/59
267 9 000509 7-8/59
268 5 000555 7-8/59
269 5 000556 7-8/59
270 3 000561 7-8/59
271 11,21 000373 7-8/60
272 1 001193 7-8/60
273 5 001194 7-8/60
274 5 001195 7-8/60
275 34 000480 7-8/60
276 3 000547 7-8/60
277 33 000564 7-8/61
278 10,25 000368 7-8/61
279 34 000247 7-8/61
280 34 000249 7-8/61
281 25 000488 7-8/62
282 3 000545 7-8/62
283 3 000546 7-8/62
284 3 000483 7-8/62
285 3 000482 7-8/62
286 34 000210 7-8/63
287 36,42 000688 7-8/63
288 36,42 000689 7-8/63
289 36,42 000690 7-8/64
290 36,42 000691 7-8/64
291 14,18,23,

24,25,26
000572 7-8/64

292 3 000481 7-8/65
293 3 000484 7-8/65
294 9 001198 7-8/65
295 35,36 000471 7-8/65
296 32,33 000400 7-8/66
297 4 000991 7-8/66
298 4 000992 7-8/66
299 4 000993 7-8/66
300 4 000994 7-8/66
301 4 000995 7-8/66
302 7,9,11 001196 7-8/67
303 7,9,11 001197 7-8/67
304 3 001242 7-8/68
305 5 001373 7-8/68
306 5 001358 7-8/68
307 5 001359 7-8/68
308 5 001360 7-8/69
309 5 001364 7-8/69
310 5 001374 7-8/69
311 5 001371 7-8/69

171



B O P I 12/1994

312 5 001372 7-8/69
313 3 001366 7-8/69
314 5 001365 7-8/69
315 5,29 001369 7-8/70
316 3 001238 7-8/70
317 3 001239 7-8/70

318 3 001240 7-8/70
319 3 001241 7-8/70
320 39 000081 6/35
321 9,10,16,

35,37,41,
42

001226 7-8/70

322 1,6,7,8,9, 
16

001218 7-8/71

323 5 001377 7-8/72
324 5 001379 7-8/72
325 5 001380 7-8/72
326 5 001381 7-8/73
327 5 001378 7-8/73
328 3 001233 7-873
329 3 001232 7-873
330 3 001231 7-873
331 3 001230 7-874
332 3 001229 7-874
333 3 001227 7-874
334 3 001237 7-874
335 3 001236 7-8/74
336 3 001235 7-874
337 3 001234 7-875
338 3 001228 7-875
339 6,7,16 001297 7-875
340 1,2,3,4,5, 

6,17,19, 
21,30

001337 7-875

341 3 001256 7-8/76
342 8,9 001298 7-876
343 3 001273 7-876
344 7,12 001296 7-876
345 2,6,9,19 001346 7-877
346 3 001276 7-877

347 2,6,9,19 001348 7-8/77

348 5,29 001368 7-877
349 5,29 001357 7-878
350 34 000657 7-878
351 34 000666 7-878
352 3,9,14,

16,18,24,
25,42

000663 7-878

353 34 000656 7-879
354 34 000455 7-879
355 5 001022 7-8/79

356 34 000895 7-879
357 3,25 000665 7-8/80

358 16,35,42 000181 6/35
359 18,25,28 001299 7-8/80
360 18,25,28 001301 7-8/80
361 18,25,28 001300 7-8/80
362 25 001302 7-8/80
363 3,5,10,

21,30
000324 7-8/81

364 34 001514 7-8/81
365 34 001513 7-8/81
366 9,41 001509 7-8/81
367 34 001512 7-8/82

368 34 001511 7-8/82

369 32 001510 7-8/82
370 32 001508 7-8/82
371 32 001507 7-8/82
372 32 001506 7-8/83
373 32 001505 7-8/83
374 34 001504 7-8/83
375 34 001503 7-8/83
376 34 001502 7-8/83
377 34 001501 7-8/84
378 34 001500 7-8/84
379 34 001499 7-8/84
380 29 000041 6/35
381 29 000005 6/35
382 34 001498 7-8/85
383 34 000411 6/35
384 34 000412 6/35
385 34 000413 6/35
386 34 000414 6/35

387 34 000415 6/35
388 34 000417 6/35
389 34 000418 6/35
390 34 000419 6/35
391 34 000420 10/38
392 6,7,8,9, 

11,12,21, 
37,42

001967 7-8/85

393 6,7,8,9, 
11,12,21, 

37,42

001966 1-8/85

394 29 002044 7-8/86
395 6,9,20,21 002039 7-8/86
398 39 000072 10/38
399 9 001215 7-8/86
400 9 000228 7-8/86

401 29 000021 6/35
402 1,9,16 000756 9/24
403 1,9,16,20

35,36,37,
41,42

000755 9/24
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404 1,9,16,20
35,36,37,

41,42

000752 9/25

405 6,9 000754 10/27
406 1,9,16 000751 10/27
407 9,16 000750 10/27
408 9,16,37,

42
000749 10/27

409 32,33 000571 10/28
410 7,8,9 001213 10/28
411 6,7,8,9 001214 10/28
412 6,8,9 001216 10/29
413 6,7,8,9,

16
001217 11/34

414 34 000532 7-8/87
415 5 001023 7-8/87
416 4 000454 7-8/87
417 7,16,34 000894 9/26
418 5,29 001370 7-8/87
419 5,29 001356 7-8/87
420 5,29 001355 9/26
421 7,9,11,

16,20,26
000163 11/34

422 3 000233 9/26
423 6,7,12 000694 9/26
424 3,9,14,

18,25
000664 9/27

425 1,9,11,
19,21

000525 9/27

426 34 000530 9/27
427 34 000531 9/27
428 34 000533 9/27
429 34 000534 9/28
430 34 000535 9/28
431 34 000536 9/28
432 34 000548 9/28
433 6,7,12 000695 9/29
434 34 000655 9/29
435 3 000516 9/29
436 9,38 000508 9/29
437 34 000518 9/30
438 25 000527 9/30
439 34 000528 10/29
440 34 000529 9/30
441 42 000295 9/30
442 9,13 002230 9/30
443 6,18,28 002229 9/31
444 16 001479 9/31
445 16,24 001478 9/31
446 9,11,19,

20,21
000524 9/31

447 34 001481 9/32
448 34 001483 9/32
449 34 001484 9/32
450 34 001486 10/29
451 34 001487 9/32
452 34 001489 9/32
453 34 001490 9/32
454 34 001492 9/33

455 34 001494 9/33

456 34 001496 9/33
457 34 001480 9/33
458 34 001482 9/33
459 34 001485 9/33

460 34 001477 9/34
461 34 001491 9/34
462 34 001495 9/34
463 34 001493 9/34
464 32 000510 9/34

465 31,32 000538 9/34
466 3 000234 9/35
467 3 000235 9/35
468 9 000309 9/35
469 34 001516 11/34
470 42 001517 11/34
471 34 001520 11/35
472 16 001524 11/35

473 9,41 001528 11/35
474 9 001529 11/35
475 7,9,35,42 002621 9/35

476 32 001488 9/35

477 34 001497 9/35
479 34 000441 9/36
480 34 000442 9/36
481 34 000443 9/36
482 4 000445 9/36
483 34 000447 9/37
484 4 000448 9/37
485 34 000449 9/37
486 34 000458 9/37
487 34 000539 9/37
488 34 000596 9/37
489 34 000597 9/38
490 34 000598 9/38
491 34 000599 9/38
492 34 000601 9/38
493 28 000602 9/39
494 28 000604 9/39
495 28 000603 9/39
496 6,19 000678 9/39
497 19 000679 9/39
498 5 000682 9/40

499 32 001028 9/40
500 32 001029 9/40
501 5 001362 9/40
502 5 001363 9/40
503 1 001051 9/40
504 25 001053 9/41
505 25 001066 9/41
506 5 001067 9/41
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562 5 001092 10/36
563 5 001093 10/36
564 5 001094 10/36
565 5 001095 10/36
566 5 001096 10/36
567 5 001097 10/37
568 5 001098 10/37
569 5 001099 10/37

570 34 000605 11/36

572 34 000620 11/36
573 7 000622 11/36
574 34 001013 11/37
575 34 001032 11/37
576 34 001033 11/37
577 34 001035 11/37
578 34 001036 11/38
579 34 001037 11/38
580 6,7,9 001038 11/38
581 29,30 001039 11/38
582 6,7,9,11,

21
001040 11/39

583 5 001048 11/39
584 5 001100 11/39
585 5 001101 11/39
586 5 001102 11/40
587 10 001103 11/40
588 5,10 001104 11/40
589 5,10 001105 11/40
590 5 001106 11/40
591 5 001107 11/40
592 10 001108 11/40
593 9,10 001109 11/41
594 9 001111 11/41
595 9 001112 11/41
596 7,8 001113 11/41
597 5 001130 11/41
598 5 001131 11/41
599 5 001133 11/42
600 5 001134 11/42
601 5 001135 11/42
602 5 001136 11/42
603 5 001137 11/42
604 5 000586 11/42
605 33 000463 11/42
606 34 000520 11/43

607 34 000607 11/43
608 34 000608 11/43
609 34 000521 11/43
610 7,12 000692 11/43
611 34 001034 11/44
612 9,16,42 001072 11/44
613 9,16 001116 11/44
614 1,3,7,9,

16
001119 11/44

615 35 001120 11/45
616 35 001121 11/45

507 34 000444 9/41
508 1,7,9,16 000311 9/41
509 9,16,42 000312 9/42
510 1,7,9,11 000321 9/42
511 4 000446 9/43
512 4 000453 9/43
513 29,30 000459 9/43
514 29,30,31,

32
000460 9/43

515 29,30,31,
32

000461 9/44

516 34 000472 9/44
517 34 000473 9/45
518 34 000474 9/45
519 34 000476 9/45
520 33 000487 9/45
521 14 000716 9/45
522 34 000848 9/45
523 34 000849 9/46
524 9,10 000857 10/29
525 9 001009 10/30
526 7,9 001031 10/30

527 5 001043 10/30
528 5 001046 10/30
529 5 001047 10/31
530 5 001049 10/31
531 18,25,28 001068 10/31
532 9,16,42 001073 10/31
533 5 001536 10/31
534 7,9,11 001541 10/31
535 14 001585 10/32
536 14 001586 10/32
537 14 001587 10/32
538 14 001588 10/32
539 34 001606 10/32
540 36 002715 10/32
541 5 000376 10/38
542 19 000124 10/38
543 5 001044 10/33
544 5 001045 10/33
545 5 001050 10/33
546 5 001052 10/33
547 25 001054 10/33
548 9 001058 10/33
549 8 001071 10/34
550 18,22,25,

28
001075 10/34

551 10 001082 10/34
552 5 001083 10/34
553 5,10 001084 10/35
554 5 001085 10/35
556 5 001086 10/35
557 5 001087 10/35
558 5 001088 10/35
559 5 001089 10/35

560 5 001090 10/35
561 5 001091 10/36

174



B O P I 12/1994

617 34 001122 11/45
618 1,7,9,16 001123 11/45
619 1,7,9,16 001124 11/45
620 5,7,31,40 001132 11/46
621 5 001138 11/46
622 5 001139 11/46
623 5 001140 11/46
624 34 001142 11/47
625 34 001515 11/47
626 5 001534 11/47
627 1 001535 11/47
628 5 001691 11/47
629 5 001692 11/48
630 33 000009 10/38
631 33 000010 10/38
632 26 000409 10/38
633 41 000759 10/38
634 20 000068 10/38
635 11 000292 10/38

636 34 001394 11/48
637 34 001392 11/48
638 34 001391 11/48
639 34 001390 11/48
640 34 001389 11/48
641 34 001388 11/48
642 34 001387 11/49
643 34 001386 11/49
644 34 001385 11/49
645 34 001384 11/49
646 34 001383 11/49
647 34 000253 12/35
648 33 000519 12/35
649 9 000600 12/35
650 7 000621 12/35
651 7,11 000659 12/35
652 1,3,9,16 001117 12/36
653 1,3,7,9, 

16,17
001118 12/36

654 4,6,7,8,9 
11,12, 42

001624 12/36

655 5,10 001706 12/37
656 5,10 001707 12/37
657 5 001708 12/37
658 9 001711 12/37
659 1Д7 001743 12/37
6 60 1,2,3,4,5, 

17,21,22, 
23,24,25, 

27

001744 12/38

661 5 001745 12/38
662 1,2,3,4,5 

17,21,22 
23,24,25 

25,27

001746 12/38

663 5 001747 12/39
664 5 001748 12/39
665 17 001749 12/39
666 5 001750 12/39

667 5 001751 12/40
668 5 001753 12/40
669 5 001754 12/40
670 5 001755 12/40
671 5 001756 12/40
672 5 001757 12/40
673 5 001758 12/40
674 5 001759 12/41
675 1 001760 12/41
676 5 001790 12/41
677 34 001794 12/41
678 34 001795 12/41
679 34 001796 12/41
680 34 001798 12/42
681 25 001799 12/42
682 32 001829 12/42
683 32 001830 12/42
684 39 000424 11/50
685 29,30,31,

32
000061 11/50

686 25,37,40 000398 11/50
687 29 000006 11/50
688 14 000365 11/50
689 37,39 000056 11/50
690 36 000152 11/50
691 36 000112 11/50
692 29 000019 11/50
693 6,8,12 000367 11/50
696 1,5 000581 12/42
697 5 000592 12/43
698 6,7 001186 12/43
699 16,24 001521 12/43
700 16 001522 12/43
701 16 001523 12/44
702 32 001527 12/44
703 9,41,42 001530 12/44
704 9,41,42 001531 12/44
705 9,41,42 001532 12/45

706 9,30,32 001609 12/45

707 1,2,6,17 001752 12/46
708 7 000701 12/46
709 5 000706 12/46
710 5 001782 12/46
711 1 001783 12/46
712 1 001784 12/47

713 3 001785 12/47
714 3 001786 12/47

715 5 001787 12/47
716 3 001788 12/47
717 5 001789 12/47
718 5 001791 12/47
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760 33 000957 12/58
761 1,5,30 000961 12/58
762 9 001634 12/58
763 4 001638 12/58
764 4 001639 12/58
765 4 001640 12/59
766 4 001641 12/59
767 4 001642 12/59

768 5 001693 12/59

769 5 001694 12/59
770 5 001695 12/59
771 5 001696 12/59
772 5 001697 12/60
773 5 001698 12/60
774 5 001699 12/60
775 1 001728 12/60
776 5 001729 12/60
777 5 001730 12/60
778 5 001731 12/60
779 5 001732 12/61
780 1 001737 12/61
781 1 001738 1^61
782 1 001739 12/61
783 1 001740 12/61

784 1,2 001741 12/62
785 1,2 001742 12/62
786 5 001764 12/62
787 1 001768 12/62
788 1,17 001769 12/62
789 22 001775 12/62
790 12 001897 12/63
791 12 001892 12/63
792 12 001900 12/63
793 12,37 001901 12/63
794 1,4 001916 12/63
795 19 001917 12/64
796 5,10 001919 12/64
797 5 001920 12/64
798 34 000677 12/64
799 1 001059 12/64

719 5 001792 12/48
720 34 001797 12/48
721 7,12 001824 12/48
722 33 000361 12/48
723 1,2 001761 12/48
724 1 001762 12/48
725 1 001765 12/49
726 7,9,11,

16,17
000165 12/49

727 4,6,7,8,9, 
10,11,16, 
18,20,21, 
22,23,24, 
26,27,28

000166 12/50

728 5 001763 12/51
729 5 001766 12/51
730 5 001767 12/51
731 5 001770 12/51
732 5 001771 12/51
733 1,2 001772 12/52
734 5 001773 12/52
735 5 001774 12/52
736 5 001776 12/52
737 5 001777 12/52
738 5 001778 12/52
739 1 001780 12/53
740 1 001781 12/53
741 9,35,42 003133 12/53
742 4,6,7,8,9 

10,11,16 
18,20,21 
22,23,24 
26,27,28

000164 12/53

743 2,3,4,12 000693 12/55
744 2,3,4,12 000696 12/55
745 33 000700 12/55
746 1 000955 12/55
747 1 000956 12/55
748 7,11 001110 12/56
749 4 001907 12/56
750 34 001923 12/56
751 32 001831 12/56
752 7,11 000660 12/56
753 1 000769 12/57
754 1 000768 12/57
755 5 000767 12/57
756 7 000702 12/57
757 5 000798 12/57
758 5 000807 12/57
759 5 000876 12/57
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Lista mărcilor înregistrate, aranjate în ordinea claselor, 
conform Clasificării Generale a produselor şi serviciilor, la care 
se aplică mărcile înregistrate, publicate în BOPI nr.1-12, 1994

Clasa Nr.
m arcă

Nr.
depozit

Nr. BOPV 
pagina

1 781 001738 12/61
1 782 001739 12/61
1 783 001740 12/61
1 784 001741 12/62
1 785 001742 12/62
1 787 001768 12/62
1 788 001769 12/62
1 794 001916 12/63
1 799 001059 12/64
2 36 000288 4-5/24
2 72 000189 4-5/31
2 73 000190 4-5/31
2 129 000933 7-8/38
2 130 000617 7-8/38
2 157 000391 6/32
2 340 001337 7-8/75
2 345 001346 7-8/77
2 347 001348 7-Ş/77
2 660 001744 12/38
2 662 001746 12/38
2 707 001752 12/46
2 723 001761 12/48
2 733 001772 12/52
2 743 000693 12/55
2 744 000696 12/55
2 784 001741 12/62
2 785 001742 12/62
3 26 000272 2-3/34
3 33 000283 4-5/23
3 34 000285 4-5/23
3 44 000299 4-5/26
3 45 000314 4-5/26
3 46 000315 4-5/26
3 56 000303 4-5/28
3 62 000304 7-8/33
3 63 000305 4-5/30
3 91 000466 6/25
3 99 000465 6/25
3 118 000709 6/27
3 130 000617 7-8/38
3 157 000391 6/32
3 201 000563 7-8/47
3 202 000562 7-8/47
3 203 000559 7-8/47
3 205 000497 7-8/47
3 206 000493 7-8/48
3 .. 207 000492 7-8/48
3 208 000491 7-8/48
3 209 000489 7-8/48
3 210 000570 7-8/48

Clasa Nr.
m arcă

Nr.
depozit

Nr. BOPV
pagina

1 23 000354 2-3/33
1 36 000288 4-5/24
1 60 000147 4-5/29
1 61 000146 4-5/29
1 72 000189 4-5/31
1 73 000190 4-5/31
1 118 000709 6/27
1 129 000933 7-8/38
1 130 000617 1-8/38
1 157 000391 6/32
1 162' 000746 6/33
1 228 000595 7-8/51
1 260 001322 7-8/57
1 322 001218 7-8/71
1 340 001337 1-8/15
1 402 000756 9/24
1 403 000755 9/24
1 404 000752 9/25
1 406 000751 10/27
1 425 000525 9/27
1 503 001051 9/40
1 508 000311 9/41
1 510 000321 9/42
1 614 001119 11/44
1 618 001123 11/45
1 619 001124 11/45
1 627 001535 11/47
1 652 001117 12/36
1 653 001118 12/36
1 659 001743 12/37
1 660 001744 12/38
1 662 001746 12/38
1 675 001760 12/41
1 696 000581 12/42
1 707 001752 12/46
1 711 001783 12/46
1 712 001784 12/47
1 723 001761 12/48
1 724 001762 12/48
1 725 001765 12/49
1 733 001772 12/52
1 739 001780 12/53
1 740 001781 12/53
1 746 000955 12/55
1 747 000956 12/55
1 753 000769 12/57
1 754 000768 12/57
1 761 000961 12/58
1 775 001728 12/60
1 780 001737 12/61
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3 343 001273 7-8/76
3 346 001276 7-8/77
3 352 000663 7-8/78
3 357 000665 7-8/80
3 363 000324 7-8/81
3 422 000233 9/26
3 424 000664 9/27
3 435 000516 9/29
3 466 000234 9/35
3 467 000235 9/35
3 614 001119 11/44
3 652 001117 12/36
3 653 001118 12/36
3 660 001744 12/38
3 662 001746 12/38
3 713 001785 12/47
3 714 001786 12/47
3 716 001788 12/47
3 743 000693 12/55
3 744 000696 12/55
4 60 000147 4-5/29
4 61 000146 4-5/29
4 72 000189 4-5/31
4 73 000190 4-5/31
4 130 000617 7-8/38
4 143 000720 7-8/40
4 146 000719 7-8/40
4 154 000386 7-8/41
4' 167 000980 7-8/42
4 168 000979 7-8/43
4 169 000978 7-8/43
4 170 000977 7-8/43
4 171 000976 7-8/43
4 172 000975 7-8/43
4 173 000974 7-8/43
4 174 000973 7-8/44
4 182 000972 7-8/44
4 183 000971 7-8/44
4 184 000981 7-8/44
4 185 000982 7-8/44
4 186 000983 7-8/44
4 187 000984 7-8/45
4 188 000985 7-8/45
4 189 000986 7-8/45
4 190 000988 7-8/45
4 191 000989 7-8/45
4 192 000990 7-8/45
4 194 000987 7-8/46
4 229 000372 7-8/51
4 230 000371 7-8/52
4 231 000370 7-8/52
4- 232 000369 7-8/52
4 297 000991 7-8/66
4 298 000992 7-8/66
4 299 000993 7-8/66
4 300 000994 7-8/66
4 301 000995 7-8/66
4 340 001337 7-8/75

'3 211 000560 7-8/48
3 212 000558 7-8/49
3 1 213 000553 7-8/49
3 214 000552 7-8/49
3 215 000551 7-8/49
3 216 000549 7-8/49
3 217 000504 7-8/49
3 218 000500 7-8/50
3 219 000499 7-8/50
3 220 000495 7-8/50
3 221 000396 7-8/50
3 233 000494 7-8/52
3 236 000503 7-8/52
3 241 000490 7-8/53
3 242 000498 7-8/54
3 243 000502 7-8/54
3 246 001252 7-8/54
3 247 001253 7-8/55
3 248 001254 7-8/55
3 249 001249 7-8/55
3 250 001255 7-8/55
3 251 001246 7-8/55
3 252 001248 7-8/55

•3 253 001250 7-8/56
3 254 001251 7-8/56
3 255 001257 7-8/56
3 256 001245 7-8/56
3 257 001244 7-8/57
3 259 001247 7-8/57
3 260 001322 7-8/57
3 262 001243 7-8/58
3 270 000561 7-8/59
3 276 000547 7-8/60
3 282 000545 7-8/82
3 283 000546 7-8/62
3 284 000483 7-8/62
3 285 000482 7-8/62
3 292 000481 7-8/65
3 293 000484 7-8/65
3 304 001242 7-8/68
3 313 001366 7-8/69
3 316 001238 7-8/70
3 317 001239 7-8/70
3 318 001240 7-8/70
3 319 001241 7-8/70
3 328 001233 7-8/73

•3 329 001232 7-8/73
3 330 001231 7-8/73
3 331 001230 7-8/74
3 332 001229 7-8/74
3 333 001227 7-8/74
3 334 001237 7-8/74
3 335 001236 7-8/74
3 336 001235 7-8/74
3 337 001234 7-8/75
3 338 001228 7-8/75
3 340 001337 7-8/75
3 341 001256 7-8/78
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5 228 000595 1-8/Ы
5 268 000555 7-£/59
5 269 000556 7-8/59
5 273 001194 7-8/60
5 274 001195 7-8/60
5 305 001373 7-8/68
5 306 001358 7-8/68
5 307 001359 7-8/68
5 308 001360 7-8/69
5 309 001364 7-8/69
5 310 001374 7-8/69
5 311 001371 7-8/69
5 312 001372 7-8/69
5 314 001365 7-8/69
5 315 001369 7-8/70
5 323 001377 7-8/72
5 324 001379 1-8/12
5 325 001380 7-8/72
5 326 001381 7-8/73
5 327 001378 7-8/73
5 340 001337 1-8/15
5 348 001368 1-8/11
5- 349 001357 1-8/18
5 355 001022 1-8П9
5 363 000324 1-8/81
5 415 001023 1-8/81
5 418 001370 1-8/81
5 419 001356 1-8/81
5 420 001355 9/26
5 498 000682 9/40
5 501 001362 9/40
5 502 001363 9/40
5 506 001067 9/41
5 527 001043 10/30
5 528 001046 10/30
5 529 001047 10/31
5 530 001049 10/31
5 533 001536 10/31
5 541 000376 10/38
5 543 001044 10/33
5 544 001045 10/33
5 545 001050 10/33
5 546 001052 10/33
5 552 001083 10/34
5 553 001084 10/35
5. 554 001085 10/35
5 556 001086 10/35
5 557 001087 10/35
5 558 001088 10/35
5 559 001089 10/35
5 560 001090 10/35
5 561 001091 10/36
5 562 001092 10/36
5 563 001093 10/36
5 564 001094 10/36
5 565 001095 10/36
5 566 001096 10/36
5 567 001097 10/37

4 416 000454 1-8/81
4 482 000445 9/36
4 484 000448 9/37
4 511 000446 9/43
4 512 000453 9/43
4 654 001624 12/36
4 660 001744 12/38
4 662 001746 12/38
4 727 000166 12/50
4 742 000164 12/53
4 743 000693 12/55
4 744 000696 12/55
4 749 001907 12/56
4 763 001638 12/58
4 764 001639 12/58
4 765 001640 12/59
4 766 001641 12/59

•4 767 001642 12/59
4 794 001916 12/63
5 2 000374 2-3/28
5 3 000375 2-3/28
5 27 000279 2-3/34
5 28 000280 2-3/34
5 29 000284 2-3/34
5 35 000286 4-5/24
5 37 000289 4-5/24
5 38 000291 4-5/24
5 47 000273 4-5/26
5 49 000275 4-5/26
5 50 000276 4-5/27
5 51 000277 4-5/27
5 52 000313 4-5/27
5 57 000188 4-5/29
5 69 000593 4-5/31
5 70 000594 7-3/34
5 72 000189 4-5/31
5 73 000190 4-5/31
5 95 000644 7-3/36
5 96 000640 7-3/36
5 97 000641 7-3/36

.5 100 000705 6/26
5 101 000708 6/26
5 107 000844 7-3/37
5 108 000643 7-3/37
5 109 000642 7-3/37
5 113 000713 6/26
5 114 000712 6/27
5 115 000711 6/27
5 116 000710 6/27
5 118 000709 6/27
5 130 000617 1-8/38
5 157 000391 6/32
5 204 000557 7-3/47
5 222 000579 7-3/50
5 223 000580 7-3/50
5 224 000583 7-3/51
5 225 000585 7-3/51
5 227 000590 7-3/51
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5 736 001776 12/52
5 737 001777 12/52
5 738 001778 12/52
5 755 000767 12/57
5 757 000798 12/57
5 758 000807 12/57
5 759 000876 12/57
5 761 000961 12/58
5' 768 001693 12/59
5 769 001694 12/59
5 770 001695 12/59
5 771 001696 12/59
5 772 001697 12/60
5 773 001698 12/60
5 774 001699 12/60
5 776 001729 12/60
5 777 001730 12/60
5 778 001731 12/60
5 779 001732 12/61
5 786 001764 12/62
5 796 001919 12/64
5 797 001920 12/64
6 130 000617 7-8/38
6 258 001324 7-8/57
6 261 001323 7-8/58
6 322 001218 7-8/71
6 339 001237 7-8/75
6 340 001337 7-8*75
6 345 001346 7-8/77
6 347 001348 7-8/77
6 392 001967 7-8/85
6' 393 001966 7-8/85
6 395 002039 7-8/86
6 405 000754 10/27
6 411 001214 10/28
6 412 001216 10/29
6 413 001217 11/34
6 423 000694 9/26
6 433 000695 9/29
6 443 002229 9/31
6 496 000678 9/39
6 580 001038 11/38
6 582 001040 11/39
6 654 001624 12/36
6 693 000367 11/50
6 698 001186 12/43
6 707 001752 12/46
6 727 000166 12/50
6 742 000164 12/53
7 18 000343 4-5/22
7 19 000344 4-5/22
7 22 000353 4-5/22
7 43 000290 4-5/25
7 58 000187 4-5/29
7. 76 000614 7-8/34
7 79 000627 6/23
7 112 000714 6/26
7 129 000933 7-8/38

5 568 001098 10/37
5 569 001099 10/37
5 583 001048 11/39

•5 584 001100 11/39
5 585 001101 11/39
5 586 001102 11/40
5 588 001104 11/40
5 589 001105 11/40
5 590 001106 11/40
5 591 001107 11/40
5 597 001130 11/41
5 598 001131 11/41
5 599 001133 11/42
5 600 001134 11/42
5 601 001135 11/42
5 602 001136 11/42
5 603 001137 11/42
5 604 000586 11/42
5 620 001132 11/46
5 621 001138 11/46
5 622 001139 11/46
5 623 001140 11/46
5 626 001534 11/47
5 628 001691 11/47
5 629 001692 11/48
5 655 001706 12/37
5 656 001707 12/37
5 657 001708 12/37
5 660 001744 12/38
5 661 001745 12/38
5 662 001746 12/38
5 663 001747 12/39
5 664 001748 12/39
5 666 001750 12/39
5 667 001751 12/40
5 668 001753 12/40
5 669 001754 12/40
5 670 001755 12/40
5 671 001756 12/40
5 672 001757 12/40
5 673 001758 12/40
5 674 001759 12/41
5 676 001790 12/41
5 696 000581 12/42
5 697 000592 12/43
5 709 000706 12/46
5 710 001782 12/46
5 715 001787 12/47
5 717 001789 12/47

.5 718 001791 12/47
5 719 001792 12/48
5 728 001763 12/51
5 729 001766 12/51
5 730 001767 12/51
5 731 001770 12/51
5 732 001771 12/51
5 734 001773 12/52
5 735 001774 12/52
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8 693 000367 11/50
8 727 000166 12/50
8 742 000164 12/53
9 23 000354 2-3/33
9 24 000156 2-3/33
9 56 000303 4-5/28
9 62 000304 7-8/33
9 63 000305 4-5/30
9 71 000613 7-8/34
9 123 000722 6/28
9 124 000723 6/29
9 125 000721 6/29
9 126 000718 6/29
9 127 000717 6/29
9 130 000617 7-8/38
9 131 000612 7-8/39
9 137 000724 6/30
9 138 000725 6/31
9 139 000726 6/31
9 140 000727 6/31
9 162 000746 6/33
9 193 000526 7-8/46
9 240 000568 7-8/53
9 245 000506 7-8/54
9 258 001324 7-8/57
9 267 000509 7-8/59
9 294 001198 7-8/65
9 302 001196 7-8/67
9 303 001197 7-8/67
9 321 001226 7-8/70
9 322 001218 7-8/71
9 342 001298 7-8/76
9 345 001346 7-8/77
9 347 001348 7-8/77
9 352 000663 1-8/18
9 366 001509 7-8/81
9 392 001967 7-8/85
9 393 001966 1-8/85
9 395 002039 7-8/86
9 399 001217 7-8/86
9 400 000228 7-8/86
9 402 000756 9/24
9 403 000755 9/24
9 404 000752 9/25
9 405 000754 10/27
9 406 000751 10/27
9 407 000750 10/27
9 408 000749 10/27
9 410 001213 10/28
9' 411 001214 10/28
9 412 001216 10/29
9 413 001217 11/34
9 421 000163 11/34
9 424 000664 9/27
9 425 000525 9/27
9 436 000508 9/29
9 442 002230 9/30
9 446 000524 9/31

7 130 000617 1-8/38
7 131 000612 7-8/39
7 158 000486 6/32
7 193 000526 7-8/46
7 261 001323 1-8/58
7 302 001196 1-8/61
7 303 001197 7-8/67
7 322 001218 7-8/71
7 339 001297 1-8/15
7 344 001296 1-8/16
7 392 001967 1-8/85
7 393 001966 1-8/85
7 410 001213 10/28
7 411 001214 10/28
7 413 001217 11/34
7 417 000894 9/26
7 421 000163 11/34
7 423 000694 9/26
7 433 000695 9/29
7 475 002621 9/35
7 508 000311 9/41

'7 510 000321 9/42
7 526 001031 10/30
7 534 001541 10/31
7 573 000622 11/36
7 580 001038 11/38
7 582 001040 11/39
7 610 000692 11/43
7 614 001119 11/44
7 618 001123 11/45
7 619 001124 11/45
7 620 001132 11/46
7 650 000621 12/35
7 651 000659 12/35
7 653 001118 12/36
7 654 001624 12/36
7 698 001186 12/43
7 708 000701 12/46
7 721 001824 12/48
7 726 000165 12/49
7 727 000166 12/50
7 742 000164 12/53
7 748 001110 12/56
7 752 000660 12/56

■7 756 000702 12/57
8 43 000280 4-5/25
8 130 000617 7-8/38
8 322 001218 7-8/71
8 342 001298 1-8/16
8 392 001967 1-8/85
8 393 001966 1-8/85
8 410 001213 10/28
8 411 001214 10/28
8 412 001216 10/28
8 413 001217 11/34
8 549 001071 11/34
8 596 001113 11/41
8 654 001624 12/36
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10 796 001919 12/64
11 18 000343 4-5/22
11 19 000344 4-5/22
11 22 000353 4-5/22
11 24 000156 2-3/33
11 78 000616 6/23
11 130 000617 7-8/38
11 131 000612 7-8/39
11 271 000373 7-8/60
11 302 001196 7-8/67
11 303 001197 7-8/67
11 392 001967 7-8/85
11 393 001966 7-8/85
11 421 000163 11/34
11 425 000525 9/27
11 446 000524 9/31
11 510 000321 9/42
11 534 001541 10/31
11 582 001040 11/39
11 635 000292 10/38
11 651 000659 12/35 ■
11 654 001624 12/36
11 726 000165 12/49
11 727 000166 12/50
11 742 000164 12/53
11 748 001110 12/56
11 752 000660 12/56
12 . 59 000186 4-5/29
12 79 000627 6/23
12 80 000628 6/23
12 81 000629 6/23
12 82 000630 6/23
12 83 000631 6/24
12 84 000632 6/24
12 85 000633 6/24
12 86 000634 6/24
12 87 000635 6/24
12 88 000636 6/24
12 92 000637 7-8/35
12 93 000638 7-8/35
12 94 000639 7-8/35
12 98 000715 6/25
12 110 000645 7-8/37
12 112 000714 6/26
12 130 000617 7-8/38
12 344 001296 7-8/76
12 392 001967 7-8/85
12 393 001966 7-8/85
12 423 000694 9/26
12 433 000695 9/29
12 610 000692 11/43
12 654 001624 12/36
12 693 000367 11/50
12 721 001824 12/48
12 743 000693 12/55
12 744 000696 12/55
12 790 001897 12/63
12 791 001892 12/63

9 468 000309 9/35
9 473 001528 11/35
9 474 001529 11/35
9 475 002621 9/35
9 508 000311 9/41
9 509 000312 9/42
9 510 000321 9/42
9 524 000857 10/29
9 525 001009 10/30
9 526 001031 10/30
9 532 001073 10/31
9 534 001541 10/31
9 548 001058 10/33
9 580 001038 11/38
9 582 001040 11/39
9 593 001109 11/41
9 594 001111 11/41
9 595 001112 11/41
9 612 001072 11/44
9 613 001116 11/44
9 614 001119 11/44
9 618 001123 11/45
9 619 001124 11/45
9 649 000600 12/35
9 652 001117 12/36
9 653 001118 12/36
9 . 654 001624 12/36
9 658 001711 12/37
9 703 001530 12/44
9 704 001531 12/44
9 705 001532 12/45
9 706 001609 12/45
9 726 000165 12/49
9 727 000166 12/50

_ 9 741 003133 12/53
9 742 000164 12/53
9 762 001634 12/58
10 30 000282 4-5/23
10 31 000278 4-5/23
10 32 000281 4-5/23
10 52 000313 4-5/27
10 237 000550 7-8/53
10 238 000554 7-8/53
10 278 000368 7-8/61
10 321 001226 1-8/70
10 363 000324 7-8/81
10 524 000857 10/29
10 551 001082 10/34
10 553 001084 10/35
10 587 001103 11/40
10 588 001104 11/40
10 589 001105 11/40
10 592 001108 11/40
10 593 001109 11/41
10 655 001706 12/37
10 656 001707 12/37
10 727 000166 12/50
10 742 000164 12/53
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16 618 001123 11/45
16 619 001124 11/45
16 652 001117 12/56
16 653 001118 12/57
16 699 001521 12/43
16 700 001522 12/43
16 701 001523 12/44
1б 726 000165 12/49
16 727 000166 12/50
16 742 000164 12/53
17 1 000366 2-3/28
17 36 000288 4-5/24
17 43 000290 4-5/25
17 118 000709 6/27
17 130 000617 7-8/38
17 340 001337 1-8/13
17 653 001118 12/36
17 659 001743 12/37
17 660 001744 12/37
17 662 001746 12/38
17 665 001749 12/39
17 707 001752 12/46
17 726 000165 12/49
17 788 001769 12/62
18 1 000366 2-3/28
18 4 000123 2-3/29
18 9 000127 2-3/30
18 54 000301 4-5/28
18 55 000302 4-5/28
18 56 000303 4-5/28
18 291 000572 7-8/64
18 352 000663 1-8/18
18 359 001299 7-8/80
18 360 001301 7-8/80
18 361 001300 7-8/80
18 424 000664 9/27
18 443 002229 9/31
18 531 001068 10/31
18 550 001075 10/34
18 727 000166 12/50
18 742 000164 12/53
19 130 000617 7-8/38
19 258 001324 7-8/57
19 340 001337 7-8/75
19 345 001346 1-8/11
19 347 001348 1-8/11
19 425 000525 9/27
19 446 000524 9/31
19 496 000678 9/39
19 497 000679 9/39
19 542 000124 10/38
19 795 001917 12/64
20 24 000156 2-3/33
20 395 002039 7-8/86
20 403 000755 9/24
20 404 000752 9/25
20 421 000163 11/34
20 446 000524 9/31

12 792 001900 12/63
12 793 001901 12/63
13 442 002230 9/30
14 9 000127 2-3/30
14 56 000303 4-5/28
14 62 000304 1-8/33
14 63 000305 4-5/30
14 102 000650 7-8/36
14 104 000648 7-8'36
14 111 000646 7-8/38
14 141 000728 6/31
14 145 000729 7-8/40
14 147 000739 7-8/40
14 148 000730 7-8/41
14 150 000731 7-8/41
14 244 000505 7-8/54
14 291 000572 7-8/64
14 352 000663 7-8/78
14 424 000664 9/27
14 521 000716 9/45
14 535 001585 10/32
14 536 001586 10/32
14 537 001587 10/32
14 538 001588 10/32
14 688 000365 11/50
•16 1 000366 2-3/28
16 36 000288 4-5/24
16 43 000280 4-5/25
16 56 000303 4-5/28
16 62 000304 1-8/33
16 63 000305 4-5/30
16 153 000523 7-8/41
16 157 000391 6/32
16 162 000746 6/33
16 261 001323 7-8/58
16 321 001226 7-8/70
16 322 001218 1-8/11
16 339 001297 1-8/15
16 352 000663 1-8/18
16 358 000181 6/35
16 402 000756 9/24
16 403 000755 9/24
16 404 000752 9/25
16 406 000751 10/27
16 407 000750 10/27
16 408 000749 10/27
16 413 001217 11/34
16 417 000894 9/26
.16 421 000163 11/34
16 444 001479 9/31
16 445 001478 9/31
16 472 001524 11/35
16 508 000311 9/41
16 509 000312 9/42
16 532 001073 10/31
16 612 001072 11/44
16 613 001116 11/44
16 614 001119 11/44
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25 66 000308 7-8/33
25 75 000397 7-8/34
25 128 000966 7-8/38
25 142 000737 7-8/39
25 152 000167 7-8/41
25 156 000383 6/32
25 159 000385 7-8/42
25 160 000384 7-8/42
25 164 000227 6/34
25 165 000230 6/34
25 166 000231 6/34
25 265 000667 7-8/58
25 278 000368 7-8/61
25 281 000488 7-8/62
25 291 000572 7-8/64
25 352 000663 7-8/78
25 357 000665 7-8/80
25 359 001299 7-8/80
25 360 001301 7-8/80
25 361 001300 7-8/80
25 362 001302 7-8/80
25 424 000664 9/27
25 438 000527 9/30
25 504 001053 9/41
25 505 001066 9/41
25 531 001068 10/31
25 547 001054 10/33
25 550 001075 10/34
25 660 001744 12/38
25 662 001746 12/38
25 681 001799 12/42
25 686 000398 11/50
26 291 000572 7-8/64
26 421 000163 11/34
26 632 000409 10/38
26 727 000166 12/50
26 742 000164 12/53
27 1 000366 2-3/28
27 56 000303 4-5/28
27 62 000304 7-8/33
27 63 000305 4-5/30
27 660 000744 12/38
27 662 001746 12/38
27 727 000166 12/50
27 742 000164 12/53
28 1 000366 2-3/28
28 4 000123 2-3/29
28 130 000617 7-8'38
28 144 000735 7-8/40
28 359 001299 7-8/80
28 360 001301 7-8/80
28 361 001300 7-8/80
28 443 002229 9/31
28 493 000602 9/39
28 494 000604 9/39
28 495 000603 9/39
28 531 001068 10/31
28 550 001075 10/34

20 634 000068 10/38
20 727 000166 12/50
20 742 000164 12/53
21 52 000313 4-5/27
•21 77 000615 7-8/35
21 130 000617 7-8/38
21 271 000373 7-8/60
21 340 001337 7-8/75
21 363 000324 7-8/81
21 392 001967 7-8/85
21 393 001966 7-8/85
21 395 002039 7-8/86
21 425 000525 9/27
21 446 000524 9/31
21 660 001744 12/38
21 662 001746 12/38
21 727 000166 12/50
21 742 000164 12/53
22 130 000617 7-8/38
22 550 001075 10/34
22 660 001744 12/38
22 662 001746 12/38
22 727 000166 12/50
22 742 000164 12/53
22 789 001775 12/62
23 291 000572 7-8/64
23 660 001744 12/38
23 662 001746 12/38
23 727 000166 12/50
23 742 000164 12/53
24 9 000127 2-8/30
24 56 000303 4-5/28
24 62 000304 7-8/33
24 63 000305 4-5/30
24 66 000308 7-8/33
24 265 000667 7-8/58
24 291 000572 7-8/64
24 352 000663 7-8/78
24 445 001478 9/31
24 660 001744 12/38
24 662 001746 12/38
24 699 001521 12/43
24 727 000166 12/50
24 742 000164 12/53
25 1 000366 2-8/28
25 4 000123 2-8/29
25 6 000125 2-3/29
25 8 000133 2-3/30
25 9 000127 2-3/30
25 14 000149 2-8/30
25 16 000337 2-8/32
25 20 000347 2-3/32
25 24 000156 2-8/33
25 54 000301 4-5/28
25 55 000302 4-5/28
25 56 000303 4-5/28
25 64 000306 4-5/30
25 65 000307 4-5/31

184



B O P I 12/1994

32 263 000485 7-8/58
32 296 000400 7-8/66
32 369 001510 7-8/82
32 370 001508 7-8/82
32 371 001507 7-8/82
32 372 001506 7-8/83
32 373 001505 7-8/83
32 409 000571 10/28
32 464 000510 9/34
32 465 000538 9/34
32 476 001488 9/35
32 499 001028 9/40
32 500 001029 9/40
32 514 000460 9/43
32 515 000461 9/44
32 682 001829 12/42
32 683 001830 12/42
32 685 000061 11/50
32 706 001609 12/45
32 751 001831 12/56
33 12 000141 2-3/31
33 13 000142 2-3/31
33 15 000157 2-3/32
33 17 000342 2-3/32
33 21 000351 2-3/32
33 25 000139 2-3/33
33 56 000303 4-5/28
33 62 000304 7-8/33
33 63 000305 4-5/30
33 129 000933 7-8/38
33 196 000011 10/38
33 197 000016 10/38
33 263 000485 7-8/58
33 277 000564 7-8/61
33 296 000400 7-8/66
33 409 000571 10/28
33 520 000487 9/45
33 605 000463 11/42
33 630 000009 10/38
33 631 000010 10/38
33 648 000519 12/35
33 722 000361 12/48
33 745 000700 12/55
33 760 000957 12/58
34 5 000421 2-3/29
34 56 000303 4-5/28
34 62 000304 7-8/33
34 63 000305 4-5/30
34 155 000381 7-8/42
34 161 000387 6/33
34 163 000380 6/33
34 275 000480 7-8/60
34 279 000247 7-8/61
34 280 000249 7-8/61
34 286 000210 7-8/63
34 350 000657 7-8/78
34 351 000666 1-8/78
34 353 000656 1-8/19

28 727 000166 12/50
28 742 000164 12/53
29 117 000394 6/27
29 119 000392 6/28
29 120 000390 6/28
29 121 000389 6/28
29 135 000393 6/30
29 136 000395 6/30
29 157 000391 6/32
29 264 002675 9/24
29 315 001369 1-8/10
29 348 001368 1-8/11
29 349 001357 1-8/18
29 380 000041 6/35
29 381 000005 6/35
29 394 002044 7-8/86
29 401 000021 6/35
29 418 001370 1-8/81
29 419 001356 1-8/81
29 420 001355 9/26
29 513 000459 9/43
29 514 000460 9/43
29 515 000461 9/44
29 685 000061 11/50
29 687 000006 11/50
29 692 000019 11/50
30 67 000588 7-8/33
30 68 000589 7-8/33
30 117 000394 6/27
30 119 000392 6/28
30 120 000390 6/28
30 121 000389 6/28
30 122 000310 6/28
30 136 000395 6/30
30 157 000391 6/32
30 200 000567 1-8/46
30 340 001337 1-8/15
30 363 000324 1-8/81
30 513 000459 9/43
30 514 000460 9/43
30 515 000461 9/44
30 581 001039 11/38
30 685 000061 11/50
30 706 001609 12/45
30 761 000961 12/58
31 129 "1 000933 7-8/38
31 157 000391 6/32
31 465 000538 9/34
31 514 000460 9/43
31 515 000461 9/44
31 620 001132 11/46
31 685 000061 11/50
32 7 000126 2-3/29
32 10 000134 . 2-3/30
32 11 000140 2-3/30
32 129 000933 7-8/38
32 157 000391 6/32
32 239 000569 7-8/53
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34 483 000447 9/37
34 485 000449 9/37
34 486 000458 9/37
34 487 000539 9/37
34 488 000596 9/37
34 489 000597 9/38
34 490 000598 9/38
34 491 000599 9/38
34 492 000601 9/38
34 507 000444 9/41
34 516 000472 9/44
34 517 000473 9/45
34 518 000474 9/45
34 519 000476 9/45
34 522 000848 9/45
34 523 000849 9/46
34 539 001606 10/32
34 570 000605 11/36
34 571 000606 11/36
34 572 000620 11/36
34 574 001013 11/37
34 575 001032 11/37
34 576 001033 11/37
34 577 001035 11/37
34 578 001036 11/38
34 579 001037 11/38
34 606 000520 11/43
34 607 000607 11/43
34 608 000608 11/43
34 609 000521 11/43
34 611 001034 11/44
34 617 001122 11/45
34 624 001142 11/47
34 625 001515 11/47
34 636 001394 11/48
34 637 001392 11/48
34 638 001391 11/48
34 639 001390 11/48
34 640 001389 11/48
34 641 001388 11/48
34 642 001387 11/49
34 643 001386 11/49
34 644 001385 11/49
34 645 001384 11/49
34 646 001383 11/49
34 647 000253 12/35
34 677 001794 12/41
34 678 001795 12/41
34 679 001796 12/41
34 680 001798 12/42
34 720 001797 12/48
34 750 001923 12^56
34 798 000677 12/64
35 89 000451 6/25
35 90 000450 6/25
35 103 000649 7-8/36
35 105 000647 7-8/37
35 129 000933 7-8/38

34 354 000455 7-8/79
34 356 000895 7-8/79
34 364 001514 7-8/81
34 365 001513 7-8/81
34 367 001512 7-E/82
34 368 001511 7-8/82
34 374 001504 7-8/83
34 375 001503 7-8/83
'34 376 001502 7-8/83
34 377 001501 7-8/84
34 378 001500 7-8/84
34 379 001499 7-8/84
34 382 001498 7-8/85
34 383 000411 6/35
34 384 000412 6/35
34 385 000413 6/35
34 386 000414 6/35
34 387 000415 6/35
34 388 000417 6/35
34 389 000418 6/35
34 390 000419 6/35
34 391 000420 10/38
34 414 000532 7-8/81
34 417 000894 9/26
34 426 000530 9/27
34 427 000531 9/27
34 428 000533 9/27
34 429 000534 9/28
34 430 000535 9/28
34 431 000536 9/28
34 432 000548 9/28
34 434 000655 9/29
34 437 000518 9/30
34 439 000528 10/29
34 440 000529 9/30
34 447 001481 9/32
34 448 001483 9/32
34 449 001484 9/32
34 450 001486 10/29
34 451 001487 9/32
34 452 001489 9/32
34 453 001490 9/32
34 454 001492 9/33
34 455 001494 9/33
34 456 001496 9/33
34 457 001480 9/33
34 458 001482 9/33
34 459 001485 9/33
34 460 001477 9/34
34 461 001491 9/34
34 462 001495 9/34
34 463 001493 9/34
34 469 001516 11/34
34 471 001520 11/35
34 477 001597 9/35
34 479 000441 9/36
34 480 000442 9/36
34 481 000443 9/36
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40 686 000398 11/50
41 74 000300 4-5/32
41 105 000647 7-8/37
41 321 001226 7-8/70
41 366 001509 7-8/81
41 403 000755 9/24
41 404 000752 9/25
41 473 001528 11/35
41 633 000759 10/38
41 703 001530 12/44
41 704 001531 12/44
41 705 001532 12/45
42 39 000294 4-5/24
42 40 000296 4-5/25
42 41 000297 4-5/25
42 42 000298 4-5/25
42 89 000451 6/25
42 90 000450 6/25
42 103 000649 7-8/36
42 105 000647 7-8/37
42 106 000452 8/26
42 118 000709 8/27
42 129 000933 7-8/38
42 134 000753 6/30
42 195 001187 7-8/46
42 287 000688 7-8/63
42 288 000689 7-8'63
42 289 000690 7-8/64
42 290 000691 7-8/64
42 321 001226 7-8/70
42 352 000663 7-8/78
42 358 000181 8/35
42 392 001967 7-8/85
42 393 001966 7-8/85
42 403 000755 9/24
42 404 000752 9/25
42 408 000749 10/27
42 441 000295 9/30
42 470 001517 11/34
42 475 002621 9/35
42 509 000312 9/42
42 532 001073 10/31
42 612 001072 11/44
42 654 001624 12/36
42 703 001530 12/44
42 704 001531 12/44
42 705 001532 12/45

35 151 000742 9/24
35 195 001187 7-8/49
35 226 000162 6/35
35 295 000471 7-8/65
35 321 001226 7-8/70
35 358 000181 6/35
35 403 000755 9/24
35 404 000752 9/25
35 475 002621 9/35
35 615 001120 11/45
35 616 001121 11/45
36 53 000382 4-5/27
36 105 000647 7-8/37
36 151 000742 9/24
36 287 000688 7-8/63
36 288 000689 7-8/63
36 289 000690 7-8/64
36 290 000691 7-8/64
36 295 000471 7-8/65
36 403 000755 9/24
36 404 000752 9/25
36 540 002715 10/32
36 690 000152 11/50
36 691 000112 11/50
37 18 000343 4-5/22
37 19 000344 4-5/22
37 22 000353 4-5/22
37 103 000649 7-8/36
37 105 000647 7-8/37
37 149 000733 7-8/41
37 195 001187 7-8/46
37 321 001226 7-8/70
37 392 001967 7-8/85
37 393 001966 7-8/85
37 403 000755 9/24
37 404 000752 9/25
37 408 000749 10/27
37 686 000398 11/50
37 689 000056 11/50
37 793 001901 12/63
38 105 000647 7-8/37
38 266 000507 7-8/59
38 436 000508 9/29
39 105 000647 7-8/37
39 398 000072 10/38
39 689 000056 11/50
40 105 000647 7-8/37
40 620 001132 11/46
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Biblioteca AGEPI primeşte la schimb de informaţie buletine  
dintr-un şir de ţări şi organizaţii internaţionale:

В библиотеку А6ЕР1 поступают в порядке обмена патентные 
бюллетени ряда стран и международных организаций:

1. Bulletin des dessinset modeles in terna
tional

1991 4, 5, 6
2. Industrial Property

1993 1 - 12
1994 1 - 5, 7/8

3. Les M arques internationales
1994 1 - 6

4. PCT Newsletter
1994 1 - 3, 5, 6, 7

5. Austria
Österreichisches patentblatt.teil II (pe CD- 

ROM.)
Österreichisches Gebrauchs M usterblatt 

1994 1 - 4
6. Oster, M uster Anseiger

1994 1 - 4
7. Paten tb latt

1993 9
1994 1-5,7-9

8. Oster .marken anseiger
1994 1 - 9

Belorusia
9. AcJhiimhhbi BiojieT3m>

1994 1
Germania

10. B lat fur PMZ (Blat für Patent, Muster)
1994 6 - 9

11. Paten tb latt
1994 1-15,17-37

Estonia
12. Keesti Kaubamargileht

1993 1-4,9
1994 1 - 6
Japonia

13. P aten t Abstracts of Japan  
Kazahstan
Lituania

14. Oficialus biuletenis
1992 2,3
1993 2 - 12
1994 1 - 8 
Macedonia 
IPPO FjiacHHK

15. 1994 1,2
Polonia

16. Wiailomosci urredu patentowego
1994 1 - 8
Portugalia

17. Boletim. Apendice aa “Diario da Republica”
1994 1 -12

România
18. Buletin oficial de proprietate industrială 
secţiunea invenţii

1992 2 - 12
1993 1, 9-12

19. -”- Secţiunea desene şi modele
1993 1
1994 1-3

20. -”- Secţiunea mărcii
1993 1 9-10, 11-12
1992 1-12
1994 1

21. Revista româmă de proprietate industrială
1991 3
1992 1-3 

Slovenia
22. Vestnik

1993 1-3
1994 1 3457
1993 1-4
S.U.A.

23. Oficial jurnal, L401, vol.32,1989
24. Official Gazette-Trademarks

1993 v .1155 1-4
1994 1161 3

1162 3 5
1163 1 3

-”- Patents
1993 1156 1 2  4 5

1157 1-4
1994 1158 1-4

1159 1-4
1160 1-5
1161 1-4
1162 1-5
1163 1-4
1164 1 3,4
1165 1

Ucraina
26. Промислова властсть

1993 1
Rusia

27. Изобретения
1994 1-4

28. Полезные модели, пром.образцы
1994 1-7

29. Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наимен.мест происхождения товаров

1994 1-7
Marea Britanie

30. The Official journal (patents)
Elveţia

31. Svensk Ptenttidning
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Список новых поступлений 
нормативно-методической литературы

Р осси я
- Патентный закон Российской Федера
ции, М., 1994
- О правовой охране топологий интеграль
ных микросхем, М., 1992
- О правовой охране программ для ЭВМ и 
баз данных, М., 1992
- Закон о товарных знаках, знаках обслу
живания и наименованиях мест происхож
дения товаров
- Комментарии к российскому патентному 
законодательству в 3-х частях, 1993-1994
- Международные соглашения в области 
охраны прав промышленной собствен
ности (Юридический словарь), 1994
- Правила составления и подачи заявки: 
изобретения, промышленные образцы, по
лезные модели, товарные знаки и знаки 
обслуживания, наименование места проис
хождения товара М., НПО “Поиск”, 1993
- Охрана наименований мест происхож
дения товаров в России (Юридический 
словарь), М., ВНИИПИ, 1994
- Патентное право Российской Федерации 
(Юридический словарь), 1994
- Как правильно оформить и подать заявку 
на патент: Практическое руководство, М., 
Мп ДжИПЛА лимитед, 1993
- Как рассчитать цену лицензии: Практи
ческое пособие, М., Мп ДжИПЛА лими
тед, 1992
- Патентные пошлины. Нормативно-ме

тодические документы, М., Роспатент, 
1993
- Патентные поверенные. Нормативно

методические документы, М., ВНИИПИ, 
1994
- Зарубежное патентование, продажа ли
цензий на изобретения, “ноу-хау” и оказа
ние услуг типа “инжиниринг”: Практи
ческое пособие, М., ППФ “Самгин”, 1993
- Торговля лицензиями: как это делается, 
Сборник практических рекомендаций, М., 
Мп “ДжИПЛА лимитед”, 1993

Таджикистан:
Временное положение Республики Таджи
кистан об изобретениях, полезных моделях 
и промышленных образцах Временные 
правила перерегистрации объектов про
мышленной собственности в Республике 
Таджикистан ВП-6-94

Украина:
Нормативные документы о правовой ох
ране объектов промышленной собст
венности на украинском и русском языках: 
Закон про охорону прав на винаходи 1 ко- 
рисш модел1, 1993
Закон Украши про охорону прав на вина
ходи [ корист моделц 1993 
Закон Украши про охорону прав на знаки 
для товарш 1 послуг, 1993 
Закон Украши про охорону прав на про- 
мислов1 зразки, 1993

Армения:
Закон Республики Армения о патентах, 
1993
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LISTA
LITERATURII DE BREVET PE CD-ROM

1. IP-LEX WIPO InteUectual Property Lexi
con, 1993. Texte de legi şi convenţii 
în domeniul proprietăţii intelec
tuale.

2. ESPACE WORLD PCT International Ap
plications on CD-ROM. Date biblio
grafice şi reproduceri facsimile ale 
cererilor internaţionale publicate 
conform Tratatului PCT, inclusiv 
Raportul publicat cu privire la docu
mentare şi revendicările corectate, 
precum şi variantele corectate a ce
rerilor internaţionale deja publicate, 
1986-1989, 1994.

3. ESPACE AT Österreichische Patentschriften
auf CD-ROM. Seria conţine date bib
liografice, precum şi reproduceri fac
simile a brevetelor Austriei, 1994.

4. ESPACE DE Deutsche Patentdokumente auf
CD-ROM. Conţine date bibliografice 
şi documente complete în formă de 
facsimile ale cererilor germane 
expuse publicului, ale brevetelor, 
modelelor de utilitate (cu excepţia 
documentelor R.D.G.) Documentele 
de brevete în această serie sunt pre
zentate în ziua publicării lor) iar mo
delele de utilitate peste o săptămână 
după înregistrarea lor, 1994.

СПИСОК
ПАТЕНТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  НА СД-ROM

1. IP-LEX WIPO Intellectual Property Lexi
con, 1993 Тексты законов и дого
воров в области интеллектуальной 
собственности.

2. ESPACE WORLD PCT International Appli
cations on CD-ROM. Библиогра
фические данные и факсимиль
ные изображения опубликован
ных по Договору РСТ между
народных заявок, включая опуб
ликованный Отчет о междуна
родном поиске и откорректиро
ванные формулы изобретений, а 
также откорректированные вари
анты уже опубликованных между
народных заявок, 1986-1989 г.г., 
1994 г.

3. ESPACE АТ Österreichische Patentschriften
auf CD-ROM. Серия содержит 
библиографические данные, а 
также факсимильные изображе
ния патентов Австрии, 1994.

4. ESPACE DE Deutsche Patentdokumente auf
CD-ROM - содержит библиогра
фические данные и полные до
кументы в факсимильной форме 
немецких выложенных заявок, 
патентов, полезных моделей (без 
документов ГДР). Патентные до
кументы в этой серии пред
ставлены на день их публикации, 
а полезные модели через неделю 
после их регистрации, 1994 г.
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