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Cronica AGEPI

Pe 17 ianuarie curent la AGEPI s-a derulat
ºedinþa de totalizare a activitãþii colectivului AGEPI în
2001, fiind prezent ºi Dl Andrei Afanasiev, Directorul
general al Agenþiei de Stat pentru Drepturile de Autor
(ADA). În raportul prezentat Dl Ion Daniliuc, Prim-
vicedirector general, a menþionat cã anul 2001 s-a
soldat cu rezultate meritorii la toate capitolele activitãþii
de bazã a AGEPI. Au parvenit 5233 cereri de protecþie
a OPI. Totalul cererilor s-a majorat cu 17,3%: cu 49,2%
- numãrul cererilor depuse de solicitanþii naþionali ºi
cu 9,1% - numãrul celor depuse de solicitanþii strãini,
constituind 446 cereri de brevet de invenþie, 23 cereri
de brevet pentru soiuri de plantã, 13 cereri de
înregistrare a modelelor de utilitate; 4080 cereri de
înregistrare a mãrcilor; 671 cereri de înregistrare a
desenelor ºi modelelor industriale, dintre care 470 -
cereri internaþionale.

 Numãrul cererilor depuse conform procedurii
naþionale a crescut cu 383 (28,2%), constituind 1740
cereri; numãrul cererilor depuse conform procedurilor
internaþionale a crescut cu 397 (12,7%) ºi a constituit
3493 cereri.

Dintre instituþiile de învãþãmânt superior cele mai
active în domeniul brevetãrii invenþiilor au fost
Universitatea de Stat din Moldova - 34 cereri, Univer-
sitatea Tehnicã din Moldova - 25, Universitatea de Stat
de Medicinã ºi Farmacie  “N. Testemiþanu” - 18.

Din cadrul Academiei de ªtiinþe menþionãm
Institutul de Geneticã - 14 cereri, Institutul de
Microbiologie - 11, Institutul de Fizicã Aplicatã - 9,
Institutul de Chimie - 7.

În 2001 AGEPI a eliberat 226 brevete de invenþie.
La capitolul “Mãrci” solicitanþii naþionali au depus

788 cereri, iar cei strãini - 3292. Un interes deosebit
pentru protecþia mãrcilor ºi pentru furnizarea produselor
ºi serviciilor pe piaþa Republicii Moldova au manifestat
firmele din SUA, Marea Britanie, Olanda, Maurice,
Rusia, Suedia, Bulgaria.

Republica Moldova a ratificat Protocolul de
aderare la Acordul de la Marrakech privind
constituirea Organizaþiei Mondiale a Comerþului
(OMC) semnat la 8 mai 2001. AGEPI a elaborat ºi
implementat o serie de mãsuri privind executarea
angajamentelor asumate de Republica Moldova faþã
de OMC, pregãtind materialele ce vizeazã procesul
de aderare. Au fost armonizate regulamentele de
aplicare a legilor conform normelor Acordurilor TRIPs,
TLT, PLT.

În vederea extinderii ºi consolidãrii relaþiilor de
colaborare în domeniu a fost perfectat ºi aprobat de
cãtre Guvernul Republicii Moldova setul de materiale
referitoare la 3 acorduri ale CSI.

Activitatea în domeniul contenciosului în 2001 a
inclus mãsuri privind soluþionarea litigiilor în relaþiile

legate de PI, examinarea contestaþiilor depuse la
AGEPI. În perioada 1994-2001 la AGEPI au fost
înregistrate 371 contracte de transmitere a drepturilor
asupra OPI, dintre care 53 - contracte de licenþã ºi
318 -  de cesiune.

Marketingul în procesul managerial al activitãþii
AGEPI s-a materializat prin elaborarea ºi implemen-
tarea sistemului de cooperare în domeniu cu cercurile
de business, organizaþiile nonguvernamentale, agenþii
economici; elaborarea ºi implementarea bazei
metodice ºi a sistemului de studiu continuu în domeniul
PPI ºi activitãþii inovaþionale; informarea autorilor,
solicitanþilor, titularilor ºi utilizatorilor OPI din Republica
Moldova prin intensificarea activitãþii informaþional-
publicitare ºi expoziþionale, organizarea simpozioa-
nelor, seminarelor ºi conferinþelor specializate.

AGEPI posedã peste 15,7 mln ex. de documente
pe diferite suporturi, inclusiv documente de brevet 15,6
mln ex., literaturã juridicã, metodico-normativã ºi de
referinþã 12,6 mii ex. S-a mãrit numãrul documentelor
pe suport electronic (DVD-ROM, CD-ROM) colec-
þionate în baza acordurilor bilaterale cu oficiile de
brevete din 34 þãri ºi 4 organizaþii internaþionale.
Utilizatorii au la dispoziþie 39 baze de date în domeniul
brevetelor, 3 în domeniul mãrcilor, 4 în domeniul
legislaþiei. Au fost achiziþionate 1056 discuri optice.
Colecþia de documente pe suport electronic a bibliotecii
constituie 6556 discuri.

Biblioteca AGEPI a primit statut de Centru
biblioteconomic republican în  domeniul PI.

Activitatea reprezentanþelor AGEPI în teritoriu a
cuprins 278 întreprinderi ºi firme din toate judeþele ºi
UTA Gãgãuzia (de exemplu, “Flamingo”, “Tvardiþa”,
„Orhei-vit”, „Carmez” º. a.), acordând 717 consultaþii
referitoare la redactarea cererilor de înregistrare a OPI,
protecþia drepturilor asupra OPI, legislaþia ºi actele
normative în domeniu, Clasificarea internaþionalã,
evaluarea OPI.

Cu sprijinul logistic ºi material al AGEPI au fost
organizate 5 expoziþii naþionale de invenþii, materiale
ºi tehnologii noi ºi asiguratã participarea inventatorilor
la 5 expoziþii ºi saloane internaþionale, prezentând 72
invenþii ºi cicluri de invenþii, 16 fiind apreciate cu medalii
de aur, 26 - cu medalii de argint ºi 21 - cu medalii de
bronz, 11 participanþi au fost distinºi cu premii ale
juriului.

AGEPI a participat la expoziþia interstatalã
consacratã aniversãrii a 10-a de la crearea CSI ºi la
expoziþiile “SMALL BUSINESS”, “MOLDAGROTEH”,
“FARMER”, desfãºurate la CIE “MOLDEXPO”.

Colaboratorii AGEPI au organizat ºi au participat
la 122 conferinþe, simpozioane, seminare, consfãtuiri
naþionale ºi internaþionale, dintre care 103 s-au
desfãºurat în cadrul AGEPI.

BILANÞ AL ACTIVITÃÞII AGEPI ÎN ANUL 2001
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B uletinul Oficial de Proprietate Industrialã conþine informaþie  diversã. Capitole
speciale sunt destinate invenþiilor, soiurilor de plante, modelelor de utilitate,

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

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

Informa\ie general=

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

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

CF Republica
Centrafricanã

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

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

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

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

Insulele Sandvici de
Sud

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

(Republica Islamicã)

WO Organizaþia
Mondialã
de Proprietate
Intelectualã (OMPI)

IB Biroul Internaþional al
Organizaþiei Mondiale
de Proprietate
Intelectualã

EP Oficiul European
de Brevete (OEB)

EA Oficiul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)

OA Organizaþia Africanã
de Proprietate
Intelectualã (OAPI)

AP Organizaþia
Regionalã Africanã
de Proprietate
Industrialã (ARIPO)

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

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

AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite
AF Afganistan
AG Antigua ºi Barbuda
AI Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
AZ Azerbaidjan
BA Bosnia-Herþegovina
BB Barbade
BD Bangladesh
BE Belgia
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermude
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia
BR Brazilia
BS Bahamas
BT Bhoutan
BV Insulele Buve
BW Botswana
BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica

Democratã
Congo

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

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

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

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

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

ºi Principe
SV Salvador
SY Siria
SZ Swaziland
TC Insulele Turques

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

(Provincie Chinezã)
TZ Republica Unitã

a Tanzaniei
UA Ucraina
UG Uganda
US Statele Unite

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

ºi Grenadines
VE Venezuela
VG Insulele

Virgine Britanice
VN Vietnam
VU Vanuatu
WS Samoa
YE Yemen
YU Iugoslavia
ZA Africa de Sud
ZM Zambia
ZW Zimbabwe
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P rotecþia juridicã a invenþiilor în Republica Moldova se asigurã în temeiul Legii privind brevetele de
 invenþie nr. 461-XIII din 18 mai 1995, modificatã ºi completatã prin:  Legea nr. 788 din 26.03.1996

ºi Legea nr. 1079-XIV din 23.06.2000.

În conformitate cu aceastã lege, brevetele de invenþie sunt eliberate de AGEPI ºi certificã prioritatea,
calitatea de autor ºi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenþiilor. O invenþie este brevetabilã,
dacã este nouã, rezultã dintr-o activitate inventivã ºi este susceptibilã de aplicare industrialã.

Cererea de brevet se depune la AGEPI de cãtre orice persoanã care dispune de dreptul de a solicita
brevet, personal sau prin reprezentant în proprietate industrialã, ºi trebuie sã includã documentele
prevãzute în art. 10 (2), (3) din Lege.

În BOPI se publicã date privind cererile de brevet depuse, brevetele de invenþie acordate ºi brevetele
eliberate conform procedurii naþionale.

T he legal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the Law
 on Patents for Inventions No 461-XIII of May 18, 1995, amended and completed by the Law No

788 of March 26, 1996 and the Law No 1079-XIV, of June 23, 2000.

In accordance with this Law, the patents on inventions are granted by the AGEPI and shall attest to the
priority date, the authorship and the exclusive right of patent owners in the invention. An invention may
be patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application.

The patent application shall be filed with the Agency directly or through a representative in industrial
property, by any person to whom the right in the patent belongs and shall contain the documents
provided in Art. 10 (2), (3) of the Law.

Data concerning the filed patent applications, the inventions according to which patents are granted
and issued in accordance with the national procedure are published in the BOPI.
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(11) Numãrul brevetului
(13) Codul tipului de document, conform normei

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

cererea de brevet neexaminatã
(43) Data publicãrii hotãrârii de acordare a brevetului

pe rãspunderea solicitantului
(44) Data publicãrii hotãrârii de acordare a brevetului

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

care prezentul document este divizionar

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

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

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

(74) Numele reprezentantului în proprietate indus-
trialã

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

(86) Cerere internaþionalã PCT: numãrul ºi data

(87) Publicarea internaþionalã PCT: numãrul ºi da-
ta

(10)* Titlul de protecþie al fostei U.R.S.S. (indicarea
verbalã a documentului, nr. documentului,
codul þãrii)

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

SECÞIUNILE CLASIFICÃRII
INTERNAÞIONALE DE BREVETE

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

ploziv
G - Fizicã
H - Electricitate

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION  SECTIONS

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

Weapons. Blasting
G - Physics
H - Electricity

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

ST. 16
(21) Number of the application
(22) Filing date of the application
(23) Date of exhibition priority
(31) Number of the priority application
(32) Filing date of the priority application
(33) Country of the priority application
(41) Date of availability for public of an unexamined appli-

cation
(43) Date of publication of patent granting decision at the

responsibility of the applicant
(44) Date of publication of patent granting decision with ex-

amination as to substance
(45) Date of patent granting
(51) International Patent Classification
(54) Title of the invention
(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of an earlier patent application

from which the present patent document has been
divided up

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

(72) Name of the inventor, the two-letter code of the coun-
try,  in accordance with WIPO Standard ST. 3

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

(74) Name of the representative in industrial property

(85) Date of introducing the national procedure according
to the PCT

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

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

(10)* Title of protection of the former USSR (verbal designa-
tion of the document, the two-letter  code of the coun-
try)

(30)* Priority data of the applications registered with the patent
office of the former USSR (number of the document, appli-
cation filing date, the two - letter code of the country)

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR
BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA INVENÞII

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING  THE
INVENTIONS
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ICODURILE NORMALIZATE OMPI

PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET DE
INVENÞIE, CONFORM NORMEI ST. 16

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

A – primul nivel de publicare: cerere de brevet de
invenþie publicatã, neexaminatã.

B1 – al doilea nivel de publicare: cerere de brevet
de invenþie publicatã, examinatã (se aplicã în
cazul când documentul cu codul A n-a fost
publicat).

B2 – al doilea nivel de publicare: cerere de brevet
de invenþie publicatã, examinatã (se aplicã în
cazul când documentul cu codul A a fost
publicat).

C1 – al treilea nivel de publicare: descrierea bre-
vetului de invenþie (se aplicã pentru publicare
când documentul cu codul B1, B2 n-a fost
publicat).

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

F1 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotã-
rârii de acordare a brevetului de invenþie pe
rãspunderea solicitantului, fãrã examinarea în
fond (se aplicã pentru publicare când docu-
mentul cu codul A n-a fost publicat).

F2 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotã-
rârii de acordare a brevetului de invenþie pe
rãspunderea solicitantului, fãrã examinarea în
fond (se aplicã pentru publicarea care suc-
cedã documentul cu codul A).

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

G2 – al treilea nivel de publicare: descrierea bre-
vetului de invenþie, eliberat pe rãspunderea
solicitantului, fãrã examinarea în fond (se
aplicã pentru publicarea care succedã docu-
mentul cu codul F1, F2).

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

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

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

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

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

F1 – 2 nd level of publication: publication of deci-
sion of granting a patent at the applicant’s
responsibility, without substantive examina-
tion (A not published).

F2 – 2 nd level of publication: publication of deci-
sion of granting a patent at the applicant’s
responsibility, without substantive  examina-
tion (A published).

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

G2 – 3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, with-
out substantive examination (F1, F2 pub-
lished).



MD - BOPI 1/2002

10

P
A
T
E
N
T
S

AZ1A Lista cererilor de brevet de invenþie depuse,
aranjate în ordinea numerelor de depozit

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

AZ1A Lista cererilor de brevet de invenþie depuse,
aranjate în ordinea alfabeticã a numelor
solicitanþilor

BZ9A Cereri de brevet de invenþie publicate

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

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

BZ9A Lista cererilor de brevet de invenþie publicate,
aranjate în ordinea alfabeticã a numelor
solicitanþilor (semestrial)

FF9A Brevete de invenþie acordate

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

FF9A Lista brevetelor de invenþie acordate, aran-
jate în ordinea claselor CIB  (semestrial)

FF9A Lista brevetelor de invenþie acordate,
aranjate în ordinea alfabeticã a  numelor
inventatorilor (semestrial)

FF9A Lista brevetelor de invenþie acordate,
aranjate în ordinea alfabeticã a  numelor
titularilor (semestrial)

FG9A Lista brevetelor de invenþie eliberate

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

AZ1A Numerical  index of filed patent applications

AZ1A Subject index of filed patent applications

AZ1A Name index of applicants of filed patent ap-
plications

BZ9A Published patent applications

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

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

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

FF9A Granted patents for inventions

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

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

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

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

FG9A List of granted patents for inventions

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS
OF INFORMATION CONCERNING INVENTIONS MADE
IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH
THE STANDARD ST. 17
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BZ9A Cereri de brevet

P ublicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenþie asigurã solicitantului  o protecþie provizorie,
 în condiþiile prevãzute de art. 26 din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenþie, modificatã ºi

completatã prin:  Legea nr. 788 din 26.03. 1996 ºi Legea nr. 1079-XIV din 23.06.2000. Descrierile
cererilor de brevet de invenþie, ale cãror rezumate sunt publicate în numãrul de faþã se aflã  în  biblioteca
AGEPI – accesibile publicului – ºi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.

Datele privind depozitele internaþionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica Moldova
este parte, se publicã în limba  englezã în sãptãmânalul PCT GAZETTE. Sãptãmânalul, editat pe suport
electronic, include datele bibliografice, rezumatul ºi desenele, dacã este cazul. Sãptãmânalul este expus
în biblioteca AGEPI, accesibil publicului. Descrierile cererilor internaþionale de brevet de invenþie ale cãror
rezumate sunt publicate în PCT GAZETTE se aflã în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, ºi pot fi
consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.

Datele privind depozitele de brevete eurasiatice înregistrate conform Convenþiei privind brevetul
eurasiatic, la care Republica Moldova este parte, se publicã în limba rusã în Buletinul Oficiului
Eurasiatic de Brevete. Buletinul include datele bibliografice, rezumatul ºi desenele, dacã este cazul.
Buletinul este expus de asemenea  în biblioteca AGEPI, accesibil publicului. Descrierile cererilor ºi
ale brevetelor de invenþie eurasiatice se aflã la biblioteca AGEPI.

P ublication of patent applications in the BOPI, provides for the applicant a provisional protection
 in accordance with Article 26 of the Law on Patents for Inventions No 461/1995, amended and

completed by the Law No 788 of March 26, 1996 and the Law No 1079-XIV, of June 23, 2000. Descrip-
tions of the patent applications,  the abstracts of which are published in this Official Bulletin issue, are
available to the public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered for
payment of an additional fee.

Data concerning the  international applications under the PCT to which the Republic of Moldova is party,
are published in English in the weekly PCT GAZETTE. The weekly published on the
electronic carrier includes bibliographic data, abstracts and drawings, if necessary. The weekly is avail-
able for public in the AGEPI library. Descriptions of the international patent applications, the abstracts of
which are published in the PCT GAZETTE are present in the AGEPI library, available for public, and may
be consulted directly or  copies may be ordered for payment of an additional fee.

Data concerning the Eurasian patent applications registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Official
Bulletin of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings, if
necessary. The Official Bulletin is also available for public in the AGEPI library. Discriptions of the
Eurasian applications and patents for inventions are available in the AGEPI library.
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S (21) a 2000 0084 (13) A

(51) A 61 K 35/78; A 61 P 1/16
(22) 2000.05.12
(71) Institutul Naþional de Farmacie, MD
(72) MATCOVSCHI Constantin, MD; COJOCARU-

TOMA Maria, MD
(54) Principiu activ în tratamentul hepatitelor
(57) Invenþia se referã la medicinã ºi anume la

hepatologie.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã pentru
tratamentul hepatitelor se foloseºte alantoinã
preparatã din rãdãcini de tãtãneasã  (Sym-
phytum officinalis L.).

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Active principle in the hepatitis treatment
(57) The invention relates to medicine, namely to

hepatology.
Summary of the invention consists in that for
treatment of hepatitis is used alantoin ob-
tained of the common comfrey roots (Sym-
phytum officinalis L.).

Claims: 1

(21) 99-0180 (13) A
(51) B 62 D 49/06
(22) 1999.06.16
(71) “TRACOM” S.A., Uzina de tractoare, MD
(72) BEGANSCHII Stanislav, MD; BONDARENCO

Eugen, MD; CALUÞCHII Alexandru, MD;
LENSCHII Albert, MD; PAVLENCO Vitalie, MD;
URASOV Iurie, MD

(54) Tractor pe ºenile
(57) Invenþia se referã la construcþia de tractoare

ºi de maºini agricole, în special la tractoarele
utilizate la prelucrarea solului în livezi, sub
pomii cu coroane ramificate.
Tractorul pe ºenile conþine carcasã, executatã
din motor racordat rigid cu corpurile tran-
smisiei cu roþi conducãtoare, cabinã ºi sistem
hidraulic de suspendare. Carcasa este
instalatã pe aparatul de rulare care conþine
rulouri de reazem, roþi conducãtoare ºi ºenile
propulsoare. Cabina este instalatã lateral faþã
de o ºenilã propulsoare, paralel carcasei, de
care este fixatã prin intermediul grinzilor în
consolã, cuplate rigid cu carcasa ºi cabina.

ªenilele propulsoare ºi carcasa sunt înzestrate
cu protectoare, iar cabina este executatã cu o
singurã uºã, cu panoul din faþã ºi cu cel din
spate înclinate ºi cu colþurile rotunjite în locurile
de îmbinare a panourilor înclinate, orizontale
ºi verticale.
Rezultatul invenþiei constã în majorarea
posibilitãþii de trecere a tractorului pe sub
coroanele pomilor datoritã reducerii înãlþimii
tractorului.

Revendicãri: 4
Figuri: 2

*

*     *

(54) Crawler tractor
(57) The invention refers to the tractor and agricul-

tural machinery industry, namely to tractors used
for garden tillage under trees with branched
crowns.
The crawler tractor contains framework, made
of a motor rigidly joined with the bodies of the
transmission with drive wheels, cab and hydrau-
lic hitch system. The framework is installed on
the actuating system, containing bearing roll-
ers, steering wheels and crawler propeller. The
cab is laterally installed about one of the
crawler propellers, parallel to the framework, to
which it is fixed by means of cantilever beams,
rigidly coupled with the framework and the cab.
The crawler propellers and the framework are
provided with fairings, and the cab is made with
a single door with inclined front and back pan-
els and rounded corners in the jointing places
of the inclined, horizontal and vertical panels.
The result of the invention consists in increas-
ing the possibility of tractor passability under the
trees crowns due to reduction of the tractor’s
height.

Claims: 4
Fig.: 2

(21) a 2000 0102 (13) A
(51) C 12 G 3/06
(22) 2000.06.19
(71) ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ªTIINÞIFICÃ

“PLANTA-VIN” S.R.L., MD
(72) CIOCLEA Tatiana, MD; VÃZDÃUÞAN Tamara,

MD; CIOCLEA Jana, MD; OBADÃ Leonora, MD



MD - BOPI 1/2002

13

I
N
V
E
N
Þ
I
I(54) Procedeu de fabricare a vinurilor naturale

seci aromatizate
(57) Invenþia se referã la industria vinicolã ºi poate fi

folositã la fabricarea vinurilor naturale seci
aromatizate.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã ingre-
dientele vegetale aromatizante se macereazã
în mustul supus fermentãrii, vinul obþinut se
scoate de pe drojdii, se limpezeºte, se supune
cleirii ºi se filtreazã, totodatã ingredientele
vegetale aromatizante se trateazã în prealabil
cu must încãlzit pânã la temperatura de
40…45°C timp de 15…30 min ºi se introduc în
must concomitent cu maiaua de levuri selec-
þionate, lãsându-le în contact cu mustul
fermentat timp de 60…90 de ore.
Rezultatul invenþiei constã în prepararea vinului
natural sec aromatizat de calitate înaltã printr-
un procedeu simplu ºi necostisitor.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Process for production of natural dry aroma-
tized wines

(57) The invention refers to the wine industry and
may be used for production of natural dry aro-
matized wines.
Summary of the invention consists in that the
vegetal aromatizing ingredients are macerated
in the fermenting must, the obtained wine is re-
moved off the yeast, it is clarified, glued and fil-
tered, the vegetal aromatizing ingredients be-
ing pretreated with must, heated up to a tem-
perature of 40…45°C during 15…30 min and
they are introduced into the must simultaneously
with the selected leavens, leaving them in con-
tact with the fermenting must during 60…90
hours.
The result of the invention consists in the pro-
duction of a natural dry aromatized high-quality
wine by a simple and inexpensive process.

Claims: 1

(21) a 2001 0202 (13) A
(51) C 25 B 9/00, 15/08

(22) 1999.10.08
(31) 98203415.9
(32) 1998.10.12
(33) EP
(71) HIDROGEN  SYSTEMS  N.V., BE
(72) VANDENBORRE,  Jan-Baptist,  Hugo, BE
(74) BABAC Alexandru, MD
(54) Modul al electrolizorului cu presiune înaltã
(57) Invenþia se referã la un modul al electrolizorului

cu presiune înaltã de tip filtru-presã pentru
producerea electroliticã a gazelor, în special
la un electrolizor conþinând modulul men-
þionat.
Electrolizorul cu presiune înaltã include câteva
camere electrolitice, montate pe rama 1 ºi
separate prin membrana 2, în care sunt
presaþi electrozii 3. Electrozii sunt conectaþi
electric cu placa bipolarã 4 printr-o placã
subþire 5 cu texturã de metal. În partea
superioarã a ramei 1 sunt executate orificiile
7, iar în partea inferioarã - orificiile 8. Prin
orificiile 7 se evacueazã gazul produs, iar prin
orificiile 8 se debiteazã electrolitul. Orificiile 7
ºi 8 sunt îmbinate cu cavitatea interioarã a
modulului electrolizorului respectiv prin
orificiile 9 ºi 10. Rama inelarã cu orificiile
pentru debitarea electrolitului ºi evacuarea
gazelor produse conþine de asemenea o
suprafaþã de conectare cu proeminenþe ºi
adâncituri concentrice.

Revendicãri: 10
Figuri: 4

*

*     *

(54) Module of the high-pressure electrolyzer
(57) The invention relates to a module of the high-

pressure electrolyzer of the press-filter type for
electrolytic production of gases, in particular
to an electrolyzer containing the said module.
The high-pressure electrolyzer includes sev-
eral electrolytic chambers, mounted on the
frame 1 and separated by the membrane 2,
wherein there are pressed the electrodes 3.
The electrodes are electrically connected to
the bipolar plate 4 by means of a sheet 5 of
metal texture. In the upper part of the frame 1
there are executed orifices 7 and in the lower
part - the orifices 8. Through the orifices 7 it is



MD - BOPI 1/2002

14

P
A
T
E
N
T
S carried outside the produced gas and through

the orifices 8 it is fed the electrolyte. The ori-
fices 7 and 8 are joined with the internal cavity
of the electrolyzer module through the orifices
9 and 10, respectively. The ring-shaped frame
with the orifices for electrolyte feed and for carry
out of the produced gas also contains a con-
necting surface with concentric prominences
and hollows.

Claims: 10
Fig.: 4
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O rice persoanã interesatã are dreptul sã cearã, în scris ºi motivat, la AGEPI revocarea în tot sau
 în parte a hotãrârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la 31 ianuarie 2002 pentru

neîndeplinirea cel puþin a uneia dintre condiþiile prevãzute de art. 4-8 din Legea nr. 461/1995
privind brevetele de invenþie, modificatã ºi completatã prin:  Legea nr. 788 din 26.03.1996 ºi Legea
nr. 1079-XIV din 23.06.2000.

A ny person concerned may file with the AGEPI a written reasoned declaration of opposition to
 any decision to grant a patent within six months as from January 31, 2002 if any one of the

conditions set out in Articles 4 to 8 of the Law on Patents for Inventions No 461/1995, amended and
completed by the Law No 788 of March 26, 1996 and the Law No 1079-XIV of June 23, 2000, has not
been met.

FF9A Brevete de inven\ie acordate
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(51) A 23 L 1/24
(21) a 2001 0238
(22) 2001.07.26
(71)(72)(73) GRINªPUN Emmanuil, MD
(74) PARASCA Dumitru, MD
(54) Maionezã
(57) Invenþia se referã la industria alimentarã, în

special la condimente pentru salate, anume
la maioneze ºi poate fi utilizatã la prepararea
lor.
Maioneza conþine, în % mas.: ulei vegetal -
64,0…65,0; lapte praf - 1,5…1,6; praf de ouã -
4,9…5,0; muºtar praf - 0,7…0,8; zahãr -
1,4…1,5; sare - 1,1…1,2; bicarbonat de sodiu -
0,04…0,06; acid acetic de 80% - 0,6…0,7;
legume uscate - 1,5…2,5; apã - restul.
Rezultatul invenþiei constã în extinderea
sortimentului de maioneze cu valoare bio-
logicã ridicatã ºi gust original.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Mayonnaise
(57) The invention refers to the food industry, in par-

ticular to spices for salads, namely to mayon-
naises and may be used for making thereof.
The mayonnaise contains, in mass %: veg-
etable oil - 64,0…65,0; dried milk - 1,5…1,6;
egg powder - 4,9…5,0; mustard powder  -
0,7…0,8; sugar - 1,4…1,5; salt - 1,1…1,2; so-
dium bicarbonate - 0,04…0,06; 80% acetic
acid - 0,6…0,7; dry vegetables - 1,5…2,5; wa-
ter - the rest.
The result of the invention consists in expand-
ing the assortment of mayonnaises with highly
biological value and original taste.

Claims: 1

(11) 1821 (13) F1
(51) A 23 L 2/02
(21) a 2000 0065
(22) 2000.04.13
(71)(72)(73) ÞVEATCOV Vasile, MD; VASILACHI

Larisa, MD
(54) Procedeu de obþinere a sucului cu miez de

morcov ºi dovleac

(57) Invenþia se referã la industria alimentarã ºi
anume la fabricarea sucurilor din legume.
Procedeul de obþinere a sucului cu miez de
morcov ºi dovleac include obþinerea pulpelor
de morcov ºi dovleac, finisarea ºi cupajarea
lor, adãugarea la cupajul obþinut a siropului de
zahãr, omogenizarea, îmbutelierea, astuparea
ºi sterilizarea sucului obþinut. Pânã la cupajare
pulpele obþinute se dezaereazã în vid, iar
cupajarea ºi adãugarea siropului de zahãr se
efectueazã astfel încât produsul finit sã conþinã,
% mas.: miez de morcov 14…15, miez de
dovleac - 12…13 ºi zahãr - 7…8.
Rezultatul invenþiei constã în obþinerea sucului
cupajat stabil cu un conþinut constant de miez.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Process for obtaining of carrot-pumpkin pulp
juice

(57) The invention relates to the food industry,
namely to the production of vegetable juices.
The process for obtaining of carrot-pumpkin
pulp juice includes obtaining of the carrot-
pumpkin pulps, finishing and blending thereof,
addition to the obtained blending of sugar
syrup, homogenization, bottling, corking and
sterilization of the obtained juice. Before
blending the obtained pulps are deaerated
under vacuum, and blending and addition of
sugar syrup is carried out so that in the finished
product be contained, mass %: carrot pulp
14…15, pumpkin pulp 12…13 and sugar
7…8.
The result of the invention consists in obtain-
ing stable blended juice with a constant pulp
content.

Claims: 1

(11) 1822 (13) F1
(51) A 61 B 10/00
(21) a 2000 0157
(22) 2000.09.22
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINÃ ªI

FARMACIE “NICOLAE TESTEMIÞANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD

(72) GORBUNOVA Galina, MD; MOGOREANU
Petru, MD
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hipotiroidismului congenital la copii
(57) Invenþia se referã la medicinã, în special la

pediatrie.
Esenþa  metodei de apreciere a formei gravitãþii
hipotiroidismului congenital la copii constã în
studierea anamnezei ºi determinarea în
laborator a nivelului hormonilor tiroizi (TSH, T3,
T4), în stabilirea  nivelului de dezvoltare psihicã
a copiilor la diferite vârste prin determinarea
coeficientului de inteligenþã  (IQ) ca  raportul
dintre vârsta psihologicã ºi cea cronologicã ºi
în stabilirea diagnosticului. În cazul în care
diagnosticul se confirmã în prima lunã de viaþã
ºi coeficientul (IQ) > 83%, se constatã o formã
uºoarã a hipotiroidismului congenital; în cazul
în care diagnosticul se confirmã la vârsta de
1…3 luni ºi (IQ) este de 70…82%, se constatã
o formã medie, iar la vârsta de peste 3 luni cu
(IQ) < 70% - o formã gravã a hipotiroidismului
congenital.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Method of determining the gravity form of the
congenital hypothyroidism to children

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to pediatrics.
Summary of the method of determining the
gravity form of the congenital hypothyroidism
to children consists in the examination of the
anamnesis and laboratory determination of
the thyroid hormones (TSH, T3, T4) level, in
establishing the level of psychic development
of the children of different ages by determin-
ing the intelligence coefficient (IQ) as a ratio
between the psychological and chronological
ages and in determining the diagnosis. Where
the diagnosis is confirmed in the first month
of life and the coefficient (IQ) > 83%, it is as-
certained a slight form of the congenital hy-
pothyroidism; if the diagnosis is confirmed at
the age of 1…3 months and the (IQ) is of
70…82%, it is stated a medium form, and at
the age of after 3 months with the (IQ) < 70% -
a serious form of the congenital hypothyroid-
ism.

Claims: 1

(11) 1823 (13) F1
(51) A 61 B 17/00; A 61 N 5/00
(21) a 2000 0173
(22) 2000.10.16
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINÃ ªI

FARMACIE “NICOLAE TESTEMIÞANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD

(72) GAGAUZ Alexei, MD
(54) Metodã de tratament al sforãitului ºi

obstrucþiei respiraþiei în timpul somnului
(57) Invenþia se referã la medicinã, în special la

otorinolaringologie ºi la chirurgia esteticã.
Esenþa invenþiei constã în iradierea mucoasei
palatului moale cu raze laser având lungimea
de undã de 1,06 µm ºi puterea de ieºire de
5…10 W în regim de contact.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Method of treatment of the snore and respi-
ration obstruction during sleep

(57) The invention refers to medicine, in particular
to otorhinolaryngology and esthetic surgery.
Summary of  the invention consists in the ra-
diation of the soft palate mucosa with laser
rays, having the wave length of 1,06 µm and
the output power of 5…10 W in the contact re-
gime.

Claims: 1

(11) 1824 (13) F1
(51) A 61 B 17/00
(21) a 2001 0228
(22) 2001.07.19
(71)(72)(73) LUPAN Ion, MD
(54) Metodã de plastie primarã a buzei, nasului

ºi maxilarului în despicãturile labio-maxilo-
palatine la adolescenþi

(57) Invenþia se referã la medicinã, ºi anume la
chirurgia maxilo-facialã.
Esenþa  metodei  de plastie primarã a buzei,
nasului ºi maxilarului în  despicãturile buzei
superioare ºi palatine la adolescenþi constã
în prepararea lambourilor   pe fragmentele
buzei despicate.  Pe fragmentul medial se
efectueazã incizia în formã de arc de la
jumãtatea bazei columelei pânã la vârful
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buzei în formã de  triunghi ºi în plan vertical pe
mucoasã pânã la planºeul nazal. Incizia
superioarã se efectueazã lateral de la baza
columelei pe hotarul piele-mucoasã ºi pe
planºeul nazal. Suplimentar pe fragmentul
medial se preparã un lambou pediculat supe-
rior cu incizia ce trece anterior pe marginea
columelei ºi aripii nazale, iar incizia poste-
rioarã continuã pe septul nazal pentru alun-
girea columelei ºi corecþia aripii nazale. Pe
fragmentul lateral incizia începe la nivelul
planºeului nazal, apoi continuã pe hotarul
piele-mucoasã în jos pânã la viitorul vârf al
arcului Cupidon, pe roºul buzei în formã de
triunghi deschis lateral ºi apoi vertical în sus
pe mucoasã pânã la planºeul narinei, iar la
baza ei se efectueazã o altã incizie în plan
orizontal, care în partea medianã se uneºte cu
incizia precedentã. Prin accesul intercarti-
laginos se efectueazã corecþia septului nazal.
Apoi se mobilizeazã muºchiul orbicular al gurii,
muºchii perinazali, se sutureazã buza în trei
planuri, cartilajele alare ºi þesuturile moi.
Concomitent se efectueazã osteotomia
maxilarului superior cu formarea unui frag-
ment frontal cu incizia ce trece printre dinþii 13
ºi 14, atingând marginea aperturii piriforme ºi
îndreptatã median spre marginea despicãturii,
ºi în continuare pe apofiza palatinã pânã la
partea incipientã a inciziei. Fragmentul frontal
se deplaseazã pânã la alipirea cu fragmentul
lateral pentru închiderea defectului alveolar ºi
se fixeazã cu o atelã metalicã.

Revendicãri: 1
Figuri: 4

*

*     *

(54) Method of primary plasty of the lip, nose and
maxilla in the labiomaxillopalatine clefts to
teen-agers

(57) The invention refers to medicine, namely to the
maxillofascial surgery.
Summary  of the  method of primary plasty of
the lip, nose and maxilla in the superior and
palatine cleft lips to teen-agers consists in the
preparation of flaps on the cleft lip fragments.
On the medial fragment, an incision in the form
of an arc is made from the middle of the col-
umella base up to the top of the Cupid arch,
with prolongation thereof on the vermilion bor-

der in the form of a triangle and vertically on
the mucosa up to the nasal  base. The supe-
rior incision is laterally made from the col-
umella  base to the mucosocutaneous border
and on the nasal base. Supplementary, on the
medial fragment, it is prepared a superior
pedicellated  flap with the anterior incision on
the columella and the nasal wing margin, and
the posterior incision is continued on the na-
sal septum for columella elongation and na-
sal wing correction. On the lateral fragment  the
incision begins at the nasal base level, then it
is continued on the mucosocutaneous border
downwards up to the further top of the Cupid
arch, on the vermilion border in the form of a
laterally open triangle and then vertically up-
wards on the mucosa up to the nostril base,
and at its base it is horizontally made another
incision, which is medially joined with the pre-
vious incision. By the intercartilaginous access
it is carried  out correction of the nasal sep-
tum. Afterwards it is mobilized the orbicular
muscle of the mouth, the perinasal muscles,
it is sutured the lip in three planes, the alar
cartilages and the soft tissues. Concomitantly,
it is carried out the supraapical osteotomy with
the formation of a frontal fragment with the in-
cision passing between  the 13th and 14th tooth,
reaching the pyriform aperture border and it is
medially directed towards the cleft margin, and
further on the palatine apophysis up to the in-
cipient part of the incision. The frontal fragment
is  moved up to contiguity with the lateral frag-
ment for closing the alveolar defect and it is
fixed with a metallic splint.

Claims: 1
Fig.: 4

(11) 1825 (13) B2
(51) A 61 B 17/60
(21) 98-0154
(22) 1998.05.29
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINÃ ªI

FARMACIE “NICOLAE TESTEMIÞANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD

(72) PÎSLARU Sava, MD; CEBOTARI Dumitru, MD;
MARIN Ion, MD; USATÎI Sava, MD; CAPROª
Nicolae, MD; VASILIEV Valentin, MD; PÎSLARU
Silvian, MD; TUR Vladimir, MD; BELOV Victor,
MD; TAGATIUC Anatolie, MD
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scoliozei
(57) Invenþia se referã la medicinã, în special la

ortopedie.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã dispozi-
tivul pentru tratamentul chirurgical al scoliozei
conþine o carcasã ºi un suport pentru fixarea
trunchiului pacientului. Carcasa este executatã
în formã de douã arcuri semicirculare rigide
dotate cu piloni telescopici cu posibilitatea
deplasãrii verticale, arcurile sunt unite între ele
cu trei bare orizontale ºi cu o ramã în U. Bara
din mijloc este dotatã cu o consolã înclinatã,
iar celelalte douã laterale sunt executate cu
posibilitatea  deplasãrii de-a lungul arcurilor.
Totodatã pe unul dintre arcuri este montatã o
ramã transversalã pentru instalarea unor
cursoare, în care se fixeazã cu ajutorul unei
piuliþe elementele de întindere, ce prezintã
spiþe metalice încrustate ºi cu cârlige la
capete. Suportul pentru fixarea trunchiului
pacientului este executat în formã de uluc, sub
care  poate fi instalat mecanismul pentru
amplasarea  peliculei radiologice.

Revendicãri: 2
Figuri: 3

*

*     *

(54) Device for surgical treatment of scoliosis
(57) The invention refers to medicine, namely to or-

thopedics.
Summary of the invention consists in that the
device for surgical treatment of scoliosis con-
tains a  frame and a couch for fixation  of the
patient’s trunk. The frame is made in the form
of two semicircular rigid arcs, provided with
telescopic posts with the possibility of vertical
displacement, the arcs are joined between
them by three horizontal bars and a U-shaped
frame. The middle bar is provided with a slant-
ing arm and the other two lateral are executed
with the possibility of displacing along the arcs.
On one of the arcs is mounted a transversal
frame for the installation of some cursors, into
which  there fixed by means of a nut expansion
elements, representing metallic spokes with
threads and hooks at the ends. The support
for fixation of the patient’s trunk is made in the
form of a chute, under which may be installed
a mechanism for placement of the radiologi-
cal film.

Claims: 2
Fig.: 3

(11) 1826 (13) F1
(51) A 61 C 13/00, 13/003
(21) a 2001 0195
(22) 2001.06.22
(71)(72)(73)  KONONOV Nicolai, MD
(54) Protezã pentru defectele arcadelor dentare
(57) Invenþia se referã la medicinã, în special la

stomatologia ortopedicã ºi este destinatã
pentru refacerea defectului izolat al arcadei
dentare dupã extracþia dintelui cu coroanã
intactã.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã proteza in-
clude elemente de sprijin ºi o porþiune
intermediarã. Elementele de sprijin sunt
executate ca o pereche de ºtifturi în L, iar în
calitate de porþiune intermediarã este utilizatã
coroana intactã a dintelui extras cu cavitatea
umplutã cu materiale polimerice ºi cu o
pereche de orificii executate în pereþii aproxi-
mali ai coroanei. Totodatã pãrþile orizontale ale
ºtifturilor în L sunt instalate în orificiile
executate.

Revendicãri: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Prosthesis for dental arch defects
(57) The invention refers to medicine, namely to the

orthopedical stomatology and is provided for
restoration of the isolated dental arch defect
after extraction of the tooth with intact crown.
Summary of the invention consists in that the
prosthesis includes supporting elements and
an intermediate portion.  The supporting ele-
ments are executed as a pair of L-shaped pins
and in the capacity of the intermediate portion
is used the intact crown of the extracted tooth
with the cavity filled up with polymeric material
and a pair of orifices executed into the appro-
ximal walls of the crown. With that, the horizon-
tal parts of the L-shaped pins are installed into
the executed orifices.

Claims: 1
Fig.: 1
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(51) A 61 N 1/34, 1/36
(21) a 2001 0047
(22) 2001.03.02
(71)(72)(73) CRESTIANOV Boris, MD; REJEP Oleg,

MD; GURSCHI Nicolae, MD
(54) Stimulator electric
(57) Invenþia se referã la tehnica medicalã, anume

la dispozitive de acþiune cu curentul electric
asupra sistemului nervos central ºi periferic,
ºi poate fi folositã pentru efectuarea ºedinþelor
de stimulare electricã, analgezie electricã
transcranialã ºi anestezie farmoelectricã
combinatã în timpul intervenþiilor chirurgicale,
precum ºi pentru efectuarea investigaþiilor
medicale.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã stimula-
torul electric este executat pe baza unui
controler care formeazã semnale de ieºire
stimulatoare, conþinând componente de
impuls ºi constantã, cu posibilitatea modifi-
cãrii, în limite largi, a parametrilor semnalelor
ºi a regimurilor de formare a acestora, ºi
conþine un bloc cu tastierã, un ecran alfanume-
ric, un bloc de semnalizare luminoasã ºi
sonorã, un formator de semnal al pulsului, un
senzor al pulsului, un convertor numeric-
analogic, un comutator al semnalului, un bloc
de dirijare a polaritãþii, un transformator
tensiune-curent, un dispozitiv de stocare a
componentei constante, un bloc de protecþie
a pacientului, un comutator de mãsurãri ºi un
detector de vârf.

Revendicãri: 2
Figuri: 2

*

*     *

(54) Electrostimulator
(57) The invention refers to the medical engineer-

ing, namely to the devices of electric current
action on the central and peripheral nervous
system and may be used for performance of
electrostimulation seances, electric trans-
cranial analgesia and combined pharmo-
electric anesthesis during surgical interven-
tions, as well as for medical investigations.
Summary of the invention consists in that the
electrostimulator is made on the basis of a
controller, forming stimulating output signals,
containing pulse and direct components with
the possibility of modifying, in broad limits, the

signal parameters and formation regimes
thereof, and contains a keyboard unit, an al-
phanumeric display, a light and audible sig-
naling unit, a pulse signal shaper, a pulser, a
digital-to-analog converter, a signal commu-
tator, a polarity control unit, a voltage-to-current
converter, a device for direct component stor-
age, a unit for protection of the patient, a mea-
surement commutator and a peak detector.

Claims: 2
Fig.: 2

(11) 1828 (13) F1
(51) A 63 B 63/00, 69/00, 71/02; A 63 F 7/06
(21) a 2000 0152
(22) 2000.09.20
(71)(72)(73) ZAGORODNIUC Victor, MD
(54) Poartã de antrenare
(57) Invenþia se referã la dispozitivele de antrenare

a sportivilor, în special a jucãtorilor de fotbal,
handbal ºi hochei.
Poarta de antrenare conþine douã bare verti-
cale, un scut amplasat în planul porþii ºi o plasã
de împrejmuire. Scutul include un ecran fix ºi
trei ecrane mobile, un ecran mobil se depla-
seazã pe verticalã, iar celelalte douã - pe
orizontalã. Ecranele mobile permit de a
modifica distanþa dintre scut ºi barele porþii în
funcþie de nivelul de pregãtire al jucãtorilor.
Mingile ce nu nimeresc în poartã sunt oprite
de plasa de împrejmuire.
Rezultatul invenþiei constã în posibilitatea de
modificare a distanþei dintre scut ºi barele
porþii.

Revendicãri: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Training goal
(57) The invention refers to devices for training of

sportsmen, in particular of footballers, hand-
ballers and hockey-players.
The training goal contains two vertical posts,
a shield placed in the goal plane and an en-
closing net. The shield includes one immobile
and three mobile screens, one mobile screen
moves along the vertical and the other two
along the horizontal. The mobile screens al-



MD - BOPI 1/2002

21

I
N
V
E
N
Þ
I
Ilow to modify the distance between the shield

and the goal posts depending on the training
level of the players. The balls which do not kick
the goal are stopped by the enclosing net.
The result of the invention consists in the pos-
sibility of modifying the distance between the
shield and the goal posts.

Claims: 1
Fig.: 2

(11) 1829 (13) B1
(51) A 63 F 9/08
(21) a 2001 0068
(22) 2001.02.16
(71)(72)(73)  RUDENCO Valerii, MD
(54) Puzzle  “Plãci distractive”
(57) Se revendicã o jucãrie-puzzle, care conþine un

corp în care sunt amplasate N plãci marcate
ºi executate cu posibilitatea deplasãrii con-
secutive pe suprafaþa corpului printr-un câmp
liber. Câmpul liber este executat în formã de
porþiune de trecere, iar pentru aranjarea
consecutivã a plãcilor sunt executate trei
sectoare identice cu N locuri care comunicã
cu porþiunea de trecere, totodatã fiecare loc al
sectoarelor este destinat unei anumite plãci
corespunzãtoare, din care cauzã el este
însemnat cu marcarea distinctivã corespun-
zãtoare.
Scopul jocului este de a alcãtui din plãci, printr-
o manipulare ingenioasã a acestora, combi-
naþia cerutã, respectându-se urmãtoarele
reguli. Toate plãcile trebuie sã fie miºcate pe
suprafaþa corpului prin porþiunea de trecere
numai pe locurile însemnate cu marcarea
distinctivã corespunzãtoare, plãcile nu pot fi
trecute una peste alta. Printr-o manipulare
poate fi miºcatã doar o singurã placã. Plãcile
nu pot fi dislocate, nici chiar temporar, pe
suprafeþele destinate altor plãci.

Revendicãri: 8
Figuri: 6

*

*     *

(54) Puzzle “Entertaining chips”
(57) It is claimed an entertaining game-puzzle,

containing a body, wherein there are placed N
chips, provided with distinctive attributes and

made with the possibility of consecutively shift-
ing over the body surface through a free field.
The free field is made in the form of a passing
section, and for the consecutive placement of
the chips, there are executed three identical N-
place sectors, communicating with the pass-
ing section, each place in the sectors being
destined for a definite chip, for what purpose it
is marked by the corresponding distinctive at-
tribute.
The aim of the game is to form with the chips,
by dexterously manipulating them, the given
combination, complying with the following
rules. All the chips must be shifted in the same
plane through the passing section, they can-
not jump each other. In a time, there can only
be shifted one chip. The chips cannot be
shifted, even temporarily, over the surfaces
destined for other chips.

Claims: 8
Fig.: 6

(11) 1830 (13) F1
(51) B 01 J 37/00
(21) 99-0232
(22) 1999.09.06
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD;

IVANOV Mihail, RU
(54) Procedeu de obþinere a catalizatorului

metalic
(57) Invenþia se referã la procedeele de obþinere a

catalizatorilor pentru epurarea gazelor de
substanþe toxice.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã se propune
un procedeu de obþinere a catalizatorului
metalic, care include depunerea compuºilor
intermetalici pe suport cu alcalinizarea
ulterioarã a unuia dintre componente. În calitate
de suport se utilizeazã o plasã metalicã.
Compuºii intermetalici nichel-cobalt-paladiu cu
adaosuri de fosfor ºi bor se depun pe plasã prin
sedimentarea electrochimicã a metalelor la
temperatura de 20…30oC, pH 8,5…9,5 ºi cu
densitatea curentului la catod de 2…4 A/dm2 din
electrolit ce conþine, în g/L: clorurã de nichel
30…50, clorurã de cobalt  10…15, clorurã de
paladiu 3…5, clorurã de amoniu 120…150,
hipofosfit de sodiu 10…15,  dimetilaminoboran
1,0…1,5. Apoi se realizeazã alitarea stratului de
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alcalinizarea cu soluþie de, în g/L: hidroxid de
sodiu 500…700 ºi nitrat de sodiu 60…70 la
temperatura de 100…140oC a unuia dintre
componentele compuºilor intermetalici.
Rezultatul constã  în mãrirea suprafeþei active
specifice a catalizatorului ºi în majorarea
adeziunii lui la suportul metalic în condiþii de
variaþii mari de temperaturã în timpul exploatãrii.

Revendicãri: 2

*

*     *

(54) Process for obtaining of a metal catalyst
(57) The invention relates to the processes for ob-

taining of catalysts for gas purification from toxic
substances.
Summary of the invention consists in that it is
proposed a process for obtaining of a metal
catalyst, including application of intermetallic
compounds on the support with the subse-
quent lixiviation of one of the components. In
the capacity of support is used a metal screen.
The intermetallic compounds nickel-cobalt-
palladium with phosphor and boron additives
are applied on the screen by electrochemical
plating of metals at a temperature of 20…30°C,
pH 8,5…9,5 and current density of cathode
2…4 A/dm2 from the electrolyte containing, in
g/L: nickelous chloride 30…50, cobaltic chlo-
ride 10…15, palladium chloride 3…5, ammo-
nium chloride 120…150, sodium hypophos-
phite 10…15, dimetylaminoborane 1,0…1,5.
Afterwards, it is carried out alitizing of the metal
stratum in the aluminium melt (alloy D16) and
lixiviation with solution of, in g/L: sodium hy-
droxide 500…700 and sodium nitrate 60…70
at a temperature of 100…140°C of one of the
components of the intermetallic compounds.
The result consists in increasing the specific
active surface of the catalyst and in increasing
its adhesion to the metal support in conditions
of great temperature variations during exploi-
tation.

Claims: 2

(11) 1831 (13) B2
(51) B 02 B 3/08
(21) a 2000 0009

(22) 1999.12.29
(71)(73) Institutul de Cercetãri ªtiinþifice ºi Construcþii

Tehnologice pentru Mecanizarea ºi Electri-
ficarea Complexului Agroindustrial, MD

(72) HÃBÃªESCU Ion, MD; SMIRNOV Lev, MD;
BALABAN Nicolae, MD

(54) Procedeu ºi maºinã pentru fãrâmiþarea
boabelor de porumb

(57) Invenþia se referã la industria alimentarã, în
particular la un procedeu ºi la o maºinã pentru
fãrâmiþarea boabelor de porumb.
Procedeul se caracterizeazã prin aceea cã
separarea în fracþiuni se efectueazã imediat
dupã fãrâmiþare, iar aspiraþia de extragere a
cojilor se efectueazã de douã ori: dupã
decorticarea boabelor înainte de fãrâmiþare ºi
dupã separarea boabelor fãrâmiþate în fracþii
mici ºi mari.
Maºina pentru realizarea procedeului include
un cadru, o placã de reazem, dispozitive de
încãrcare a boabelor de porumb, de decorti-
care, de aspiraþie, de fãrâmiþare, de separare
prin sitã ºi de descãrcare. Dispozitivele de
încãrcare ºi de decorticare sunt executate în
formã de melc, unit prin jgheabul de alimen-
tare cu conducta pneumaticã, cu pâlnia de
alimentare a dispozitivului de fãrâmiþare.
Dispozitivul de fãrâmiþare este executat în
formã de cilindru, instalat vertical, un capãt al
lui este fixat rigid de placa de reazem ºi unit
cu capãtul inferior al pâlniei de alimentare. La
capãtul inferior al cilindrului este instalat un
fund perforat detaºabil. Dispozitivul de sepa-
rare este instalat nemijlocit dupã dispozitivul
de fãrâmiþare, conþine o sitã ºi un fund dublu,
care efectueazã miºcãri oscilante. Sita este
acoperitã cu o husã ºi este unitã cu racordul
de evacuare a dispozitivului de fãrâmiþare.
Fundul dublu este unit cu dispozitivul de
descãrcare separatã a fracþiilor. Dispozitivul de
aspiraþie conþine un ventilator, racordul de
admisiune al cãruia este unit prin conducte
pneumatice cu pâlnia de alimentare a dispo-
zitivului de fãrâmiþare, cu jgheabul de alimen-
tare ºi cu tubul de descãrcare, iar racordul de
evacuare este unit cu un recipient pentru
colectarea deºeurilor.

Revendicãri: 2
Figuri: 5

*

*     *
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I(54) Corn grinding machine and process there-

for
(57)    The invention relates to the food industry, in

particular to a corn grinding machine and to a
process therefor.
The process is characterized by the  fact that
separation into fractions is carried out  immedi-
ately after grinding and the aspiration for shell re-
moval is carried out twice: after decortication of
the corns before grinding and after separation of
the grinded corns into small and big fractions.
The machine for realization of the process in-
cludes a frame, a bedplate, corn loading, deco-
rtication, aspiration, grinding, sieve separation
and unloading devices. The decortication and
loading devices are executed in the form of
screw conveyer, joined by the feed tray with
pneumatic pipe-line, with the feed hopper of
the grinding device. The grinding device is
made  in the form of a cylinder, installed verti-
cally, one end of which is rigidly fixed to the
bedplate and joined with the lower end of the
feed hopper. On the lower end of the cylinder it
is installed a detachable perforated bottom.
The separation device is installed immediately
after the grinding device, contains a sieve and a
bottom plate, both performing oscillatory mo-
tions. The sieve is covered with a jacket and
joined with the outlet pipe of the grinding device.
The bottom plate is joined with the device for
separated unloading of the fractions. The aspi-
ration device contains a fan, the inlet pipe of which
is joined by pneumatic pipe-lines with the feed
hopper of the grinding device, with the feed tray
and with the unloading pipe, and the outlet pipe
is joined with the receiver for waste collection.

Claims: 2
Fig.: 5

(11) 1832 (13) B2
(51) B 02 C 18/14
(21) a 2000 0015
(22) 2000.01.20
(71)(73) Institutul de Cercetãri ªtiinþifice ºi Construcþii

Tehnologice pentru Mecanizarea ºi Electri-
ficarea Complexului Agroindustrial, MD

(72) HÃBÃªESCU Ion, MD; KOHANOVSCHI Gheor-
ghi, MD; OLEXIUC Anatolie, MD; LUCAª
Anatolie, MD; SPETEÞCHI Vlad, MD; GAINA
Anton, MD

(54) Moarã pentru mãcinatul ºi tocatul furajelor
(57) Invenþia se referã la agriculturã, în particular

la industria alimentarã, anume la morile pentru
mãcinatul ºi tocatul furajelor.
Moara conþine un cadru, buncãre, placã de
reazem, camerã de mãcinare, sitã. Placa de
reazem este instalatã orizontal pe picioarele
cadrului. În partea superioarã a plãcii de
reazem sunt situate douã buncãre, un suban-
samblu de reazem cu lagãre, o coloanã de
magnet, iar în partea inferioarã a ei este
instalatã vertical camera de mãcinare, execu-
tatã în formã de cilindru, în partea inferioarã a
cãruia este instalatã sita ºi un racord de
evacuare. În interiorul camerei de mãcinare
este amplasat vertical un arbore de acþionare,
capãtul superior al cãruia este instalat în
subansamblul de reazem cu lagãre, la capãtul
inferior fiind fixat un disc orizontal ºi paralel
suprafeþei sitei. De partea inferioarã a discului
sunt fixate la distanþa de 3…5 mm de la sitã,
paralel suprafeþei ei, cuþite plate. Pãrþile
longitudinale ale cuþitelor sunt dotate cu teºituri
cu tãiºuri, formate de planurile înclinate ºi
amplasate sub un unghi de 26…30o faþã de
suprafaþa cuþitului. Pe pãrþile din spate dupã
direcþia de rotaþie teºiturile sunt amplasate
deasupra cuþitelor, iar pe pãrþile din faþã dupã
direcþia de rotaþie teºiturile sunt amplasate sub
cuþite sau deasupra acestora.
Rezultatul constã în reducerea numãrului de
piese de mãrunþire ºi în ameliorarea calitãþii
produselor finite.

Revendicãri: 6
Figuri: 6

*

*     *

(54) Fodder mincing and cutting mill
(57) The invention relates to agriculture, in particu-

lar to the food industry, namely to the fodder
mincing and cutting mills.
The mill contains a frame, bunkers, a bedplate,
a mincing chamber, a sieve. The bedplate is
horizontally installed on the frame legs. In the
upper part of the bedplate there are situated
two bunkers, a magnetic column and in the
lower part thereof it is vertically installed the
mincing chamber, made in the form of a cylin-
der, in the lower part of which it is installed the
sieve and an outlet pipe. Inside the mincing
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upper end of which is installed in the base
assembly with bearings, to the lower part be-
ing fixed a horizontal disk and parallel to the
sieve surface. On the lower part of the disk there
are fixed at a distance of 3…5 mm from the
sieve, parallel to its surface, flat knives. The
longitudinal sides of the knives have bevels and
edges, formed by the planes inclined and
placed at an angle of 26…30° about the knife
surface. On the back sides according to the
rotation direction, the levels are placed above
the knives and on the front sides according to
the rotation direction, the bevels are placed
below or above the knives.
The result consists in reducing the number of
the mincing pieces and  in improving the qual-
ity of the final products.

Claims: 6
Fig.: 6

(11) 1833 (13) B1
(51) B 05 B 11/00; A 01 M 7/00
(21) a 2000 0105
(22) 2000.06.22
(71)(73) Întreprinderea de Stat - Institutul de Cercetãri

pentru Mecanizarea ºi Electrificarea Agriculturii
“Mecagro”, MD

(72) HÃBÃªESCU Ion, MD; SMIRNOV Lev, MD;
ªAVIDZE Zaur, MD; OLEXIUC Anatolie, MD

(54) Stropitoare portabilã de spate
(57) Invenþia se referã la dispozitive de stropit, în

special la stropitori portabile de spate.
Stropitoarea conþine un rezervor 1 din mate-
rial plastic ºi o pompã 2 instalatã vertical
înãuntrul rezervorului în locaºuri cilindrice su-
perior 3 ºi inferior 4. Pompa conþine un cilindru
5 amplasat în locaºul inferior 4; o bucºã de
ghidare 8 amplasatã în locaºul superior 3; o
tijã-piston 9 tubularã, capãtul inferior 10 al
cãreia este amplasat în cilindrul 5, iar cel su-
perior 12 este ieºit în afara rezervorului 1 prin
bucºa de ghidare 8. Tija-piston 9 este unitã cu
pârghia 25 de acþionare a pompei ºi cu
pulverizatorul.
Noutatea constã în aceea cã bucºa de ghidare
8 ºi cilindrul 5 sunt fixate în locaºurile 3 ºi 4 ale

rezervorului în mod nedemontabil, iar fundul
rezervorului este realizat integru, fãrã orificiu
penetrant. Bucºa de ghidare ºi cilindrul pompei
pot fi formate din material plastic, având
temperatura de topire mai mare ºi coeficientul
de dilataþie mai mic decât ale materialului plas-
tic din care este confecþionat rezervorul.
Rezultatul constã în executarea bucºei de
ghidare ºi a cilindrului dintr-o bucatã cu
rezervorul, iar a locaºului inferior - fãrã orificiu
penetrant, în reducerea numãrului pieselor
conjugate ale stropitorii.

Revendicãri: 3
Figuri: 2

*

*     *

(54) Knapsack sprayer
(57) The invention refers to the spraying devices, in

particular to a knapsack sprayer.
The sprayer contains a reservoir 1 of plastic
material and a pump 2 vertically installed in-
side the reservoir in the cylindrical upper 3 and
lower 4 seats. The pump contains a cylinder 5
placed in the lower seat 4; a guide bush 8
placed in the  upper seat 3; a tubular piston-
rod 9, the lower end of which is installed in the
cylinder 5 and the upper one 12 goes out of
the reservoir 1 through the guide bush 8. The
piston-rod 9 is joined with the sprayer and the
pump drive lever 25.
Novelty consists in that the guide bush 8 and
the cylinder 5 are nondetachably fixed in the
seats 3 and 4 of the reservoir and the reservoir
bottom is made integral, without through hole.
The guide bush and the pump cylinder may be
formed of plastic material,  having a greater
melting point and a lower coefficient of expan-
sion than those of the plastic material, of which
the reservoir is made.
The result consists in making the guide bush
and the cylinder as one-piece with the reser-
voir, and the lower seat - without through hole,
in reducing the number of the conjugated
pieces of the sprayer.

Claims: 3
Fig.: 2
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(11) 1834 (13) B1
(51) B 24 B 3/42
(21) a 2000 0053
(22) 2000.03.22
(71)(73) Întreprinderea de Stat - Institutul de Cercetãri

pentru Mecanizarea ºi Electrificarea Agriculturii
“Mecagro”, MD

(72) HÃBÃªESCU Ion, MD; GAINA Anton, MD;
BALABAN Nicolae, MD; RAICOV Victor, MD

(54) Dispozitiv de ascuþit cuþite elicoidale
(57) Invenþia se referã la un dispozitiv de ascuþit

cuþite elicoidale, folosite la maºinile pentru
tãierea boabelor de porumb de pe ºtiuleþii în
faza coacerii în þintã.
Dispozitivul conþine un cadru 1, pe care sunt
amplasate un motor electric 2 cu disc abraziv
3 cu planul de rotaþie situat vertical ºi un
dispozitiv de ghidare 5 a cuþitului 22 cu
dispozitive de deplasare verticalã, orizontalã
ºi de rotaþie dupã o linie elicoidalã. Dispozitivul
de rotaþie dupã o linie elicoidalã conþine corp
20 cu un arbore amplasat sub un unghi faþã
de orizontalã egal cu unghiul de înclinare a
muchiei tãietoare a lamei cuþitului. Capãtul din
faþã al arborelui conþine un susþinãtor 6 al
cuþitului 22. Pe suprafaþa cilindricã a arborelui
este executat un canal elicoidal, unghiul de
înclinare al cãruia este egal cu unghiul de
ascuþire a lamei cuþitului. Partea cuþitului care
conþine lama este amplasatã cu partea
longitudinalã de-a lungul axei arborelui.
Rezultatul constã în posibilitatea atribuirii cuþitu-

lui unei miºcãri de rotaþie elicoidale pentru
ascuþirea cuþitelor cu razã de încovoiere micã.

Revendicãri: 2
Figuri: 10

*

*     *

(54) Device for sharpening helical knives
(57) The invention relates to a  device for sharpen-

ing helical knives, used in the machines for
corn cutting off the corn cobs in the milky-wax
ripeness phase.
The device contains a  frame 1, wherein there
are installed an electric motor 2 with abrasive
disk 3, the rotation plane of which is placed ver-
tically and a guiding mechanism 5 for the knife
22 with drives of vertical, horizontal and rotary-
helical motions. The drive of rotary-helical
motion contains a body 20 with a shaft placed
about the horizontal at an angle equal to the
slope of the knife cutting edge. The frontal end
of the shaft contains a knife 22 holder 6. Onto
the cylindrical surface of the shaft it is executed
a helical groove, the slope of which is equal to
the sharpening angle of the knife edge. The
knife part, containing the edge, is placed with
its longitudinal part along the shaft axle.
The result consists in the possibility of attribut-
ing the knife a rotary-helical motion for sharp-
ening knives with small radius of curvature.

Claims: 2
Fig.: 10

(11) 1835 (13) B1
(51) C 02 F 3/02, 3/30, 9/00
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(22) 1998.03.20
(71)(72)(73) LAªCOV Oleg, MD; UNGUREANU

Dumitru, MD
(54) Instalaþie pentru epurarea apelor uzate
(57) Invenþia se referã la instalaþii de capacitate

micã pentru epurarea mecanico-biologicã a
apelor uzate având un grad înalt de poluare cu
substanþe organice care depãºesc concen-
traþia de 500 mg/dm3, iar apele uzate epurate
pot fi utilizate la întreprinderi în calitate de ape
industriale în procesele tehnologice, cum ar fi
rãcirea utilajului, sau în agriculturã pentru
irigãri.
Instalaþia constã dintr-un modul, care conþine
un rezervor, în interiorul cãruia dupã fluxul de
apã sunt amplasate douã secþii paralele de
decantare primarã, filtru de epurare avansatã,
conducte de admisie a apei uzate, de evacuare
a apei epurate ºi de evacuare a nãmolului din
secþiile de decantare primarã.
Noutatea constã în aceea cã instalaþia include
suplimentar o secþie de epurare biologicã
aerobã, constituitã din biofiltru aerob ºi douã
decantoare lamelare secundare care comu-
nicã cu biofiltrul prin suprafaþa de contact,
decantoarele lamelare primare care comu-
nicã cu bioreactoarele anaerobe prin suprafaþa
de contact aflatã sub un unghi de 15…40° faþã
de pereþii verticali ai bioreactorului, ºi o secþie
de fermentare a nãmolului.
Rezultatul constã în reducerea cheltuielilor
energetice ºi în ameliorarea calitãþii apei uzate
epurate datoritã combinãrii proceselor de
decantare, în epurarea biologicã anaerobã-
aerobã, filtrarea avansatã, precum ºi în
obþinerea biogazului.

Revendicãri: 6
Figuri: 2

*

*     *

(54) Installation for sewage treatment
(57) The invention refers to the small-capacity in-

stallation for mechanical and biological treat-
ment of sewage waters having a high level of
pollution with organic substances, exceeding
the concentration of 500 mg/dm3, and the
treated sewage can be used at the enterprises
in the capacity of industrial waters in techno-
logical processes, such as cooling of equip-
ment, or in the agriculture for irrigation.

The installation consists of a module, contain-
ing a reservoir, inside of which, according to
the water flow, there are placed two working in
parallel primary settlers, a second-stage treat-
ment filter, pipelines for sewage supply, for
removal the treated water and for outlet of the
sludge from the primary settlers.
Novelty consists in that it additionally contains
a section of aerobic biological treatment, con-
stituted of an aerobic biofilter and two thin-layer
secondary settlers communicating with the
biofilter through the contact surface thereof, the
primary thin-layer settlers, communicating with
the anaerobic bioreactors through the contact
surface, being at an angle of 15…40° with the
vertical walls of the bioreactor, and a sludge
fermentation chamber.
The result consists in reducing the power ex-
penses and in improving the quality of the
treated sewage due to the combination of pro-
cesses for settling, anaerobic-aerobic biologi-
cal treatment, second-stage treatment by fil-
tration, as well as in obtaining of manure gas.

Claims: 6
Fig.: 2

(11) 1836 (13) B2
(51) C 03 C 3/087
(21) 97-0222
(22) 1995.11.13
(31) 1000397; 9401891
(32) 1995.05.18; 1994.11.11
(33) NL; NL
(85) 1997.06.10
(86) PCT/NL/95/00389, 1995.11.13
(87) WO 96/15074, 1996.05.23
(71)(73) HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V., NL
(72) SMOUT, Adrianus, BE; LOGGERS, Gerrit, Jan, NL
(74) BABAC Alexandru, MD
(54) Sticlã calco-sodicã de culoare verde pentru

ambalaj alimentar absorbantã de radiaþie
ultravioletã ºi permeabilã pentru lumina
vizibilã

(57) Invenþia se referã la sticla calco-sodicã de
culoare verde pentru ambalaj alimentar
absorbantã de radiaþie ultravioletã ºi perme-
abilã pentru lumina vizibilã.
Sticla conþine, în % mas.: SiO2 - 50,00…82,50;
Al2O3 - 0,0001…4,00; CaO - 3,00…25,00;
Na2O - 12,00…25,00; Fe2O3 - 2,50…10,00;
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Fe(II)+Fe(III) constituie 0,05…0,25.
Rezultatul constã în absorbþia selectivã a radia-
þiei ultraviolete de ionii de fier cu valenþã mixtã.

Revendicãri: 6

*

*     *

(54) Calcium-sodium silicate green glass for food
packing, absorbing the ultra-violet radiation
and permeable for visible light

(57) The invention refers to calcium-sodium silicate
green glass for food packing, absorbing the
ultra-violet radiation and permeable for visible
light.
The glass contains, in mass %: SiO2 -
50,00…82,50; Al2O3 - 0,0001…4,00; CaO -
3,00…25,00; Na2O - 12,00…25,00; Fe2O3 -
2,50…10,00; impurities - ≤ 5,00, the ratio
Fe(II)/Fe(II) + Fe(III) constituting 0,05…0,25.
The result consists in the selective absorption
of the ultra-violet radiation by mixed valent iron
ions.

Claims: 6

(11) 1837 (13) B2
(51) C 07 D 491/10; A 61 K 31/44; A 61 P 25/28
(21) 98-0029
(22) 1997.04.03
(31) P 96 00928
(32) 1996.04.10
(33) HU
(85) 1997.12.10
(86) PCT/HU97/00012, 1997.04.03
(87) WO 97/37630, 1997.10.16
(71)(73) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.,

HU
(72) HARSÁNYI, Kálmán, HU; SZABADKAI, István,

HU; BORZA, István, HU; KÁRPÁTI, Egon, HU;
KISS, Béla, HU; PELLIONISZ, Margit, HU;
FARKAS, Sándor, HU; HORVÁTH, Csilla, HU;
CSOMOR, Katalin, HU; LAPIS, Erzsébet, HU;
LASZLOVSZKY, István, HU; SZABÓ, Sándor,
HU; KIS-VARGA, Ágnes, HU; LASZY, Judit, HU;
GERE, Anikó, HU

(74) GLAZUNOV Nicolai, MD
(54) Derivaþi de spiro-[2H-1-benzopiran-2,4'-

piperidin]-4(3H)-onã, sãruri acide de adiþie ºi
cuaternare ale acestora ºi compoziþii
farmaceutice ce le conþin

(57) Invenþia se referã la noi derivaþi de spiro-[2H-
1-benzopiran-2,4'-piperidin]-4(3H)-onã cu for-
mula generalã (I)

         

în care R reprezintã halogen, grupa nitro sau
grupa C1-6 alchil cu catenã liniarã ori ramificatã,
la sãrurile lor acide de adiþie, precum ºi la
sãrurile lor cuaternare cu grupare benzilicã.
Compuºii menþionaþi exercitã un efect benefic
în demenþele de diversã etiologie patologicã
ºi simptomele ce le însoþesc. În plus, invenþia
se referã la compoziþii farmaceutice, care
conþin aceºti compuºi în calitate de agenþi
activi.

Revendicãri: 3

*

*     *

(54) Derivatives of spiro-[2H-1-benzopyrane-2,4'-
piperidine]-4(3H)-one, acid-additive and qua-
ternary salts thereof and pharmaceutical
compositions containing them

(57) The invention refers to new derivatives of
spiro-[2H-1-benzopyrane-2,4'-piperidine]-
4(3H)-one of general formula (I)

         

wherein R represents halogen, nitro group or
linear or branched-chain C1-6 alkyl group, to
their acid-additive salts, as well as to their qua-
ternary salts with benzylic grouping. The afore-
said compounds exercise a favourable effect
in dementias of different pathologic etiology
and symptoms accompanying them. In addi-
tion, the invention refers to the pharmaceuti-
cal compositions containing such com-
pounds as active agents.

Claims: 3

(11) 1838 (13) F2
(51) C 07 H 19/052; A 61 K 31/70; A 61 P 31/22
(21) 97-0052
(22) 1995.07.06
(31) 9413724.7
(32) 1994.07.07
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(85) 1997.01.06
(86) PCT/GB95/01597, 1995.07.06
(87) WO 96/01833, 1996.01.25
(71)(73) THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, GB
(72) CHAMBERLAIN, Stanley, Dawes, US;

KOSZALKA, George, Walter, US
(74) GLAZUNOV Nicolai, MD
(54) Derivaþi de 5,6-diclorbenzimidazol, procedeu

de obþinere a lor, compoziþie farmaceuticã ºi
metodã de tratament sau de prevenire a
infecþiei virotice herpetice

(57)  Invenþia se referã la derivaþii  de 5,6-diclor-
benzimidazol cu formula (I)

                       (I)

în care substituenþii au semnificaþia indicatã în
descriere.
De asemenea se revendicã procedeul de
obþinere a lor, compoziþia farmaceuticã ºi
metoda de  tratament sau de prevenire a
simptomelor infecþiei virotice herpetice.

Revendicãri: 17

*

*     *

(54) 5,6-dichlorbenzimidazole derivatives, pro-
cess for obtaining thereof, pharmaceutical
composition and method of treatment or pre-
vention of herpetic viral infections

(57) The invention refers to the 5,6-dichlorbenzimi-
dazole derivatives of the formula (I)

                        (I)

wherein the substituents are designated in the
description.

There are also claimed the process for obtain-
ing thereof, the pharmaceutical composition
and the method of treatment or prevention of
the herpetic viral infections symptoms.

Claims: 17

(11) 1839 (13) F1
(51) C 12 G 3/06
(21) a 2000 0215
(22) 2000.12.22
(71)(72)(73) TONCIUC Vladimir, MD; EMILIAN

Valentina, MD
(74) PARASCA Dumitru, MD
(54) Rachiu special
(57) Invenþia se referã la  bãuturi tari, în special la

rachiuri.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã rachiul, pe
lângã soluþia apoasã de alcool, alcool aro-
matic ºi sirop de zahãr, conþine macerat  de
ginseng, iar în calitate de alcool aromatic se
utilizeazã alcool aromatic din roiniþã, în
urmãtorul raport al ingredientelor, în L la 1000
dal de cupaj: alcool aromatic din roiniþã
0,9…1,1; macerat de ginseng  1,1…1,3; sirop
de zahãr de 65,8%  14…16; soluþie apoasã de
alcool  restul, pânã la tãria 40,0% vol.
Rezultatul invenþiei constã în obþinerea
rachiului cu gust ºi aromã finã, în ameliora-
rea calitãþii ºi în lãrgirea sortimentului de
rachiuri.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) Special vodka
(57) The invention relates to the strong drinks, in

particular to vodkas.
Summary of the invention consists in that
vodka, in addition to the alcohol aqueous so-
lution, aromatic alcohol and sugar syrup, con-
tains ginseng infusion and as aromatic alco-
hol is used melissa aromatic alcohol in the fol-
lowing ingredient ratio, in L to 1000 dal of blend-
ing: melissa aromatic alcohol 0,9…1,1; gin-
seng infusion 1,1…1,3; 65,8% sugar syrup
14…16; alcohol aqueous solution - the rest up
to a strength of 40,0% vol.
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ing vodka with fine taste and aroma, in improv-
ing the quality and in enlarging the assortment
of vodkas.

Claims: 1

(11) 1840 (13) F1
(51) C 12 N 9/00, 9/16
(21) 99-0266
(22) 1999.11.23
(71)(73) Institutul de Microbiologie al Academiei de

ªtiinþe a Republicii Moldova, MD; Universitatea
de Stat din Moldova, MD

(72) RUDIC Valeriu, MD; NARTEA Ecaterina, MD;
GRAMA Svetlana, MD

(54) Tulpinã de bacterii Pseudomonas sp. 2 -
sursã de enzime lipolitice cu activitate înaltã

(57) Invenþia se referã la biotehnologie ºi poate fi
utilizatã în industria microbiologicã pentru
obþinerea enzimelor lipolitice.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã este
selectatã tulpina de bacterii Pseudomonas sp.
2, care se pãstreazã în Colecþia Naþionalã  de
Microorganisme a Institutului  de Microbiologie
al Academiei de ªtiinþe a Republicii Moldova
cu numãrul CNM - PsB - 02.
Rezultatul invenþiei constã în sporirea nivelului
de sintezã a enzimelor lipolitice.

Revendicãri: 1

*

*     *

(54) The Pseudomonas sp. 2 bacteria strain -
source of lipolytic enzymes, possessing high
activity

(57) The invention refers to  biotechnology and may
be used in the microbiological industry for
obtaining of lipolytic enzymes.
Summary of the invention consists in that it is
selected a strain of Pseudomonas sp. 2 bac-
teria, which is deposited at the National Col-
lection of Microorganisms of the Institute of Mi-
crobiology of the Academy of Sciences of the
Republic of Moldova under the number CNM-
PsB-02.
The result of the invention consists in increas-
ing the synthesis level of the lipolytic enzymes.

Claims: 1

(11) 1841 (13) F1
(51) F 02 M 47/00; F 02 B 23/00, 23/10
(21) a 2000 0008
(22) 1999.12.28
(71)(72)(73) ZAGORODNIUC Victor, MD
(54) Motor cu ardere internã
(57) Invenþia se referã la motoare cu ardere internã,

în particular la sisteme de alimentare cu
combustibil sau cu amestec de combustibil
pentru motoare cu ardere internã.
Motorul conþine cilindru, arbore cotit, bielã, pis-
ton, supapã, injector, turbocompresor, volant.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã motorul
conþine un injector suplimentar ºi un volant cu
palete. Prin injectorul suplimentar se pom-
peazã ºi se pulverizeazã în cilindrul motorului
o soluþie de apã cu ingrediente inofensive.
Volantul cu palete este instalat într-o carcasã
ermeticã ºi prin el se pompeazã aer în cilindrul
motorului. În fundul pistonului sunt executate
canale orientate tangenþial, prin care, depla-
sându-se, fluxul de combustibil capãtã un
caracter turbionar la injectarea lui în cilindru.
Rezultatul constã în majorarea randamentului
motorului cu ardere internã.

Revendicãri: 3
Figuri: 5

*

*     *

(54) Internal combustion engine
(57) The invention refers to the internal combustion

engine, in particular to the fuel or combustible
mixture feeding systems for the internal com-
bustion engines.
The engine contains a cylinder, a crankshaft,
a connecting rod, a piston, a valve, an injector,
a turbo-compressor, a flywheel. Summary of
the invention consists in that the engine con-
tains an additional injector and a bladed fly-
wheel. Through the additional injector it is
pumped and atomized in the engine cylinder
a water solution with harmless ingredients.
The bladed flywheel is installed in a hermeti-
cally sealed frame and through it the air is
pumped into the engine cylinder. In the bottom
of the piston there are executed tangentially di-
rected canals, moving through which the com-
bustible flow receives a vertical character, when
injecting it into the cylinder.
The result consists in increasing the efficiency
of the internal combustion engine.
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Fig.: 5

(11) 1842 (13) B2
(51) G 01 V 7/00
(21) 97-0173
(22) 1995.10.04
(31) 264610
(32) 1994.10.04
(33) NZ
(85) 1997.05.06
(86) PCT/GB95/02349, 1995.10.04
(87) WO 96/10759, 1996.04.11
(71)(73) GRAVITEC INSTRUMENTS LIMITED, GB
(72) VERYASKIN Alexey Vladimirovich, RU/NZ
(74) GLAZUNOV Nicolai, MD
(54) Dispozitiv ºi metodã de mãsurare a  câm-

purilor gravitaþionale
(57) Dispozitivul de mãsurare a câmpurilor gravi-

taþionale include o strunã supraconductoare
(1) ce se fixeazã la ambele capete, formând o
parte a unui circuit supraconductor închis,
cuplat inductiv cu doi solenoizi de inducþie (Ld1,
Ld2). Deplasarea strunei ca rãspuns la câmpul
gravitaþional este sesizatã de douã convertoare
ale fluxului magnetic, fiecare conþinând o
bobinã de producere a semnalului ºi douã
bobine de mãsurare (Lp1, Lp2). Perechea de
bobine de mãsurare se situeazã în douã
planuri perpendiculare, formând douã canale
individuale de mãsurare. Douã braþe ale
fiecãrui convertor al fluxului se echilibreazã
astfel încât sã transforme amplitudinea
oscilaþiilor pentru propriile moduri asimetrice
ale strunei în tensiune de ieºire. Tensiunea de
ieºire a fiecãrui canal se foloseºte pentru a
produce distribuþia curentului de reacþie (Iy1, Iy2)
paralel, în apropierea imediatã a strunei.
Ajustând curentul de reacþie, pot fi ajustate
timpul de relaxare ºi frecvenþa de rezonanþã ale
primului mod asimetric al strunei, atunci când
modurile simetrice rãmân neschimbate, ceea
ce perfecþioneazã sensibilitatea dispozitivului
faþã de gradientul gravitaþiei.

Revendicãri: 21
Figuri: 2

*

*     *

(54) Device and method of measuring the gravi-
tational field

(57) The device of measuring the gravitational field
includes a superconducting string (1), which
is fixed to the both ends, forming part of a close
superconducting circuit, inductively coupled
with two induction solenoids (Ld1, Ld2). Dis-
placement of the string in reply to gravitational
field is recovered by two magnetic flux convert-
ers, each containing a signal coil and two
search coils (Lp1, Lp2). The pair of search coils
is placed in two perpendicular planes, creat-
ing two individual measuring channels. Two
arms of each flux converter are balanced so as
to transform the oscillation amplitude into the
output tension for their own asymmetric modes
of the spring. The output tension of each chan-
nel is used for distribution formation of the feed-
back current (Iy1, Iy2) parallel to the string, in a
close proximity to it. Adjusting the feedback
current, there can be adjusted the relaxation
time and the resonance frequency of the first
asymmetric mode of the string, while the sym-
metric modes remaining unchanged, that im-
proves the device sensibility to the gravitation
gradient.

Claims: 21
Fig.: 2
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I(11) 1843 (13) F1

(51) G 09 B 23/28
(21) a 2000 0146
(22) 2000.09.04
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINÃ ªI

FARMACIE “NICOLAE TESTEMIÞANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD

(72) GHICAVÂI Victor, MD; GAVRILUÞA Vadim, MD;
CROITOR Dumitru, MD

(54) Dispozitiv pentru modelarea experimentalã
a combustiilor termice la animalele de
laborator

(57) Invenþia se referã la medicinã, anume la un
dispozitiv pentru modelarea experimentalã a
combustiilor termice.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã dispozitivul
pentru modelarea experimentalã a combus-
tiilor termice la animalele de laborator include
o masã pentru fixarea animalelor, element de
încãlzire, mecanism de realizare a combustiei,
aparat de înregistrare a temperaturii, totodatã
pe masa de fixare se instaleazã suplimentar
un suport cu un orificiu  în centru pentru fixarea
mecanismului de realizare a combustiei, care
reprezintã un cilindru închis, acoperit din exte-
rior cu material termoizolator, iar în interior
conþine un senzor unit cu aparatul de înregis-
trare a temperaturii.

Revendicãri: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Device for experimental modelling of thermal
burns to laboratory animals

(57) The invention refers to medicine, namely to a
device for experimental modelling of thermal
burns.
Summary of the invention consists in that the
device for experimental modelling of thermal
burns to laboratory animals includes a table for
animal fixation, a heating element, a mecha-
nism for burn realization, a temperature record-
ing apparatus, on the fixation table comple-
mentary being installed a support with a hole
in the centre for fixation of the burn realization
mechanisms, representing a closed cylinder,
covered from  outside with thermo-insulating
material  and inside containing a sensor joined
with the temperature recording apparatus.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1844 (13) B2
(51) G 11 C 29/00
(21) 97-0057
(22) 1995.07.12
(31) 9414266.8
(32) 1994.07.14
(33) GB
(85) 1997.02.12
(86) PCT/GB95/01642, 1995.07.12
(87) WO 96/02917, 1996.02.01
(71)(73) NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC, GB
(72) KEYES, Edward, Patrick, CA
(74) GLAZUNOV Nicolai, MD
(54) Metodã de testare a funcþionãrii corecte a

memoriei ºi metodã de testare a conþinutului
memoriei

(57) Invenþia se referã la tehnica de calcul ºi la micro-
electronicã ºi poate fi aplicatã în plãci intelec-
tuale pentru testarea informaþiei înregistrate în
memorie unificatã cu un microprocesor.
Metoda include compararea informaþiei la
ieºire din memorie (2), debitate prin canalul
de citire (10), cu semnalele datelor prestabilite,
generate din afarã, ºi debitate prin  port (7) prin
canalul de citire (9). Compararea se realizeazã
cu ajutorul dispozitivului de comparare (3),
care poate fi, de exemplu, un microprocesor
programat pentru efectuarea comparãrii. La
ieºirea dispozitivului de comparare (3) apare
un semnal simplu de verificare, lansat la port
(5). Datele pãstrate, înregistrate în memorie (2),
se pot pãstra permanent în memorie, de
exemplu, într-un dispozitiv cu memorie
constantã (ROM) sau (dacã memoria se
modificã în mod electric) pot fi înregistrate spe-
cial în memorie pentru testare.
Rezultatul constã în protecþia conþinutului
memoriei de accesul direct.

Revendicãri: 16
Figuri: 1

*

*     *

(54) Method of testing the correct operation of
memory and method of testing the content
of memory
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ing and microelectronics and may be used in
the intellectual boards for testing the informa-
tion recorded in the memory merged with a
microprocessor.
The method includes comparison of the out-
put information from the memory (2), fed
through the reading channel (10) with the pre-
set data signals generated from without, and
fed by way of the port (7) through the reading
channel (9).
The comparison is made by means of the com-
parison device (3), which may be, for example,
a microprocessor programmed to carry out the
comparison. At the output of the comparison
device (3) appears a common checking sig-
nal launched into the port (5). The stored data,
recorded in the memory (2), can permanently
be stored in the memory, for example, in a read-
only memory (ROM) or can (if the memory is
electrically modified) especially be recorded in
the memory for testing.
The result consists in protecting the memory
content from direct access.

Claims: 16
Fig.: 1

(11) 1845 (13) F2
(51) H 04 Q 7/38

(21) 97-0141
(22) 1995.10.04
(31) 9420098.7
(32) 1994.10.05
(33) GB
(85) 1997.04.04
(86) PCT/GB95/02352, 1995.10.04
(87) WO 96/11557, 1996.04.18
(71)(73) ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS

SERVICES LIMITED, GB
(72) COLBY, James, Edward, GB; O’NEILL, Domi-

nic, Desmond, Phelim, GB
(54) Sistem de telecomunicaþii ºi reþea de comu-

taþie pentru el
(57) Invenþia se referã la un sistem de telecomuni-

caþii pentru telefoane mobile. Sistemul de
telecomunicaþii include o reþea de comutaþie
compusã din: module de pãstrare a datelor
(HLR) despre conexiunile referitoare la
telefoanele mobile corespunzãtoare; modul
de înregistrare (6) a datelor despre legãtura
dintre modulele de pãstrare a datelor ºi coduri
de identificare respective; mijloace de introdu-
cere a codului de identificare; ºi  module  de
comutaþie (13, 14) destinate interogãrii
modulului de înregistrare (6) pentru deter-
minarea modulelor de pãstrare a datelor
(HLR) asociate cu acest cod de identificare.
Aceastã reþea de comutaþie utilizeazã  datele
despre conexiuni, pãstrate în modulele de
pãstrare a datelor (HLR) pentru formarea
canalului de legãturã cu telefonul mobil
respectiv. Datele despre conexiuni stocate în
modulul de înregistrare (6) pot fi modificate.
Ca rezultat al instalãrii modulului de înregis-
trare ºi a unui nou ansamblu de elemente se
exclude relaþia fixã dintre numere ºi modulele
HLR ºi ca urmare orice numãr poate fi atribuit
oricãrui modul HLR, ceea ce presupune elibe-
rarea spaþiului.
Modulul de înregistrare poate, de asemenea,
sã stocheze informaþia suplimentarã referi-
toare la telefoanele mobile care ar permite
reþelei de comutaþie sã orienteze apelurile din
partea telefoanelor mobile spre diferite servicii,
în funcþie de însuºi telefonul mobil aflat în apel,
la numãrul cules.

Revendicãri: 5
Figuri: 2
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I(54) Telecommunication system and commuta-

tion network therefor
(57) The invention relates to a telecommunication

system for mobile telephones. The tele-
communication system includes a commuta-
tion network, composed of: modules for stor-
age of data (HLR) about the connections, re-
lating to the corresponding mobile telephones;
a module of recording (6) data about the inter-
relations between the data storage modules
and the corresponding identification codes;
means for input of the identification code; and
commutation modules (13, 14), destined for
the interrogation of the recording module (6)
for determination of the data storage module
(HLR), associated with the said identification
code. The commutation network utilizes then
the data about connections, stored in the data
storage module (HLR) for the formation of the
connecting communication channel with the
respective mobile telephone. Data about the
interrelations, stored in the recording module
(6), may be modified.

tion network, composed of: modules for stor-
age of data (HLR) about the connections, re-
lating to the corresponding mobile telephones;
a module of recording (6) data about the inter-
relations between the data storage modules
and the corresponding identification codes;
means for input of the identification code; and
commutation modules (13, 14), destined for
the interrogation of the recording module (6)
for determination of the data storage module
(HLR), associated with the said identification
code. The commutation network utilizes then
the data about connections, stored in the data
storage module (HLR) for the formation of the
connecting communication channel with the
respective mobile telephone. Data about the

As a result of installation of such recording
module and of a new complex of elements, it
is excluded the fixed communication between
the numbers and the data storage modules,
and as a result any number may be attributed
to any data storage HLR module, fact that sup-
poses release of the space.

The recording module can also store addi-
tional information relating to the mobile tele-
phones, which could permit the communica-
tion network to direct the calls on the part of the
mobile telephones towards different services,
as a function of the mobile telephone itself put
in action by the dialed number.

Claims: 5
Fig.: 2



MD-BOPI 1/2002 

 34 

FG9A Lista brevetelor 
de invenţie eliberate la 2001.12.31 

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

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

Nr. 
crt. 

Cod  
ST. 3 OMPI 

(11) 
Nr. brevet 

(13) Cod 
ST. 16 OMPI

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data  depozit 

(43)(44) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 US 1632 G2 A 61 K 31/505  

A 61 P 1/18, 
13/12, 15/16, 
15/18, 17/06, 
35/00 
C 07 D 471/04, 
487/04 
A 61 K 31/52//   
(C 07 D 471/04, 
239:00, 221:00)  
(C 07 D 487/04, 
239:00, 239:00) 

96-0217 1995.01.23 3/2001 

2 DE 1672 G2 C 07 D 285/34 
A 01 N 43/88 

96-0267 1992.12.15 5/2001 

3 FR 1652 G2 C 12 N 15/19 
C 12 P 21/02 
C 07 K 14/00 
A 61 K 38/00 
C 12 N 1/21, 5/10, 
1/19 // 
C 12 N:1/21, 
C 12 R 1:19, 
C 12 N 1:19 
C 12 R 1:865 
A 61 P 37/02 

97-0099 1992.03.27 4/2001 

4 MD 1693 G2 G 01 C 5/00 97-0229 1997.08.08 6.2001 
5 MD 1690 C2 C 23 F 11/00 98-0158 1998.06.15 6/2001 
6 MD 1668 C2 B 64 C 29/00 98-0232 1998.11.11 5/2001 
7 MD 1641 G2 A 01 H 1/04 98-0245 1998.12.08 4/2001 
8 MD 1642 G2 A 01 H 4/00 98-0246 1998.12.08 4/2001 
9 MD 1581 G2 A 01 H 1/04 98-0247 1998.12.08 1/2001 

10 MD 1684 G2 B 01 J 23/70, 
37/00 
B 01 D 53/86 

99-0128 1999.04.08 6/2001 

11 MD 1676 G2 H 01 L 31/06, 
31/10 

99-0205 1999.07.21 5/2001 

12 MD 1682 G2 A 61 K 35/14 
A 61 P 37/02 

99-0208 1999.07.29 6/2001 

13 MD 1636 G2 C 02 F 1/32, 1/46 99-0285 1999.11.30 3/2001 
14 MD 1685 G2 B 27 K 3/00, 5/00 99-0286 1999.12.06 6/2001 
15 MD 1689 G2 C 12 Q 1/00 

C 12 R 1:16 
a 2000 0033 2000.02.17 6/2001 

16 MD 1683 G2 B 01 F 7/04 a 2000 0045 2000.03.02 6/2001 
17 MD 1677 G2 A 23 L 2/02 a 2000 0073 2000.04.19 6/2001 
18 MD 1694 G2 G 03 G 16/00 a 2000 0086 2000.05.17 6/2001 
19 MD 1679 G2 A 61 B 5/00 a 2000 0093 2000.05.26 6/2001 
20 MD 1686 G2 B 62 D 1/00, 1/16 a 2000 0100 2000.06.13 6/2001 
21 MD 1691 G2 E 04 B 1/64 a 2000 0163 2000.08.30 6/2001 
22 MD 1680 G2 A 61 B 5/103, 

5/107, 6/02 
a 2000 0194 2000.11.30 6/2001 

23 MD 1681 G2 A 61 F 2/08, 2/10 
A 61 B 17/56 

a 2000 0208 2000.12.14 6/2001 
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III
Modele de utilitateModele de utilitateModele de utilitateModele de utilitateModele de utilitate

P rotecţia juridică a modelelor de utilitate în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării
 lor la AGEPI în modul stabilit de Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii

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

În conformitate cu acest regulament un model de utilitate poate fi înregistrat, dacă se referă la
executarea constructivă a mijloacelor de producţie şi a obiectelor de consum sau a părţilor integrante
ale acestora şi dacă prezintă o soluţie nouă, susceptibilă de aplicare industrială.

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

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

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

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

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

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

ST. 16 OMPI
(16) Numărul  modelului de utilitate reînnoit
(18) Data prevăzută de  expirare a reînnoirii
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data priorităţii de expoziţie
(31) Numărul depozitului prioritar
(32) Data depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului  prioritar
(41) Data la care a fost pusă la dispoziţia publicului

cererea de înregistrare neexaminată
(43) Data publicării hotărârii de înregistrare a mode-

lului de utilitate fără examinarea în fond
(44) Data publicării hotărârii de înregistrare a mode-

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

care prezentul document este divizionar

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

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

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

(74) Numele reprezentantului în proprietate indus-
trială

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

(86) Cerere internaţională PCT: numărul şi data

(87) Publicarea internaţională PCT: numărul şi data

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE DE BREVETE

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

Exploziv
G - Fizică
H - Electricitate

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING THE UTILITY
MODEL

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

dard ST.16
(16) Number of renewal utility model
(18) Expected expiration date of renewal
(21) Number of the application
(22) Filing date of the application
(23) Date of exhibition priority
(31) Number of the priority application
(32) Filing date of the priority application
(33) Country of the priority application
(41) Date of availability for public of an unexamined reg-

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

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

sion with examination as to substance
(45) Date of certificate  granting
(51) International Patent Classification
(54) Title of the utility model
(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of an earlier patent applica-

tion from which the present patent document has
divided up

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

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

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

(74) Name of the representative in industrial property

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

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

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

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION  SECTIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

I1  – third publication level: the registered utility model
specification at the responsibility of the applicant
without examination as to substance (is applied
in case the W1, W2-coded document has not
been published).

I2  – third publication level: the registered utility model
specification at the responsibility of the applicant
without examination as to substance (is applied
in case the W1, W2-coded document has been
published).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BZ9K Cereri de înregistrare a modelelor de utilitate
publicate

FF9K Modele de utilitate înregistrate

FG9K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate eliberate

NZ9K Lista modelelor de utilitate reînnoite

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

BZ9K Published applications for the registration of
utility models

FF9K Registered utility models

FG9K List of granted utility model certificates

NZ9K List of renewed utility models

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

WIPO CODES ON CODING OF HEADING
OF INFORMATION CONCERNING UTILITY
MODELS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE
WITH THE STANDARD ST. 17
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BZ9K Cereri de ]nregistrareBZ9K Cereri de ]nregistrareBZ9K Cereri de ]nregistrareBZ9K Cereri de ]nregistrareBZ9K Cereri de ]nregistrare

C ererea de înregistrare a modelului de utilitate se depune la AGEPI de către autor sau
 succesorul lui în drepturi, personal sau prin reprezentant în proprietate industrială.

Cererea trebuie să se refere la un singur model de utilitate sau la un grup de modele de utilitate care
formează un singur concept creativ şi trebuie să conţină următoarele documente:

cererea propriu-zisă de înregistrare a modelului de utilitate, redactată pe un formular-tip aprobat de
AGEPI;
descrierea modelului de utilitate care să-l dezvăluie completamente, suficient pentru realizarea lui;
revendicările modelului de utilitate care să dezvăluie esenţa lui, bazate în întregime pe descriere;
desenele.

La cerere se anexează:
rezumatul;
dovada de plată a taxei stabilite sau temeiul pentru scutire de plata taxei ori de micşorare a
mărimii acesteia;
procura, dacă cererea se depune prin reprezentant în proprietate industrială;
actele de prioritate, dacă este cazul;
alte documente, în caz de necesitate.

T he application for registration of a utility model shall be filed with the AGEPI, directly or through a
 representative in industrial property, by the author or its successor in titles.

The application shall relate only to one utility model or to a group of utility models so linked as to form
a single general inventive concept and shall contain the following documents:

a request for the registration of a utility model, drafted on a form-model approved by the AGEPI;
a description of the utility model disclosing it in a manner sufficiently clear and complete for the
utility model to be carried out;
one or more claims defining the subject matter of the utility model and entirely supported by the
description;
drawings.

Applications shall be accompanied by:
an abstract;
proof of payment of the prescribed fee or circumstances justifying exemption from the fee or a
reduction in the fee;
an authorization, if the application is filed by a representative in industrial property;
any document necessary to prove the priority of the utility model;
any other documents, where applicable.
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(21) u 2000-0003 (13) U
(51) B 66 C 23/18, 23/40, 23/44, 23/46; E 02 F 5/

00, 5/10, 5/12
(22) 1999.11.11
(71) Uzina de tractoare “Tracom” S.A., MD
(72) BEGANSCHII Stanislav, MD; CALUŢCHII

Alexandru, MD; LENSCHII Albert, MD;
URASOV Iurie, MD

(54) Instalator de conducte
(57) Modelul de utilitate se referă la domeniul

construcţiei maşinilor de construcţie, în particu-
lar la macarale-instalatoare de conducte pentru
transportarea gazului, produselor petroliere,
apei şi a altor materiale.
Instalatorul de conducte include un modul de
forţă, instalat pe sistemul de rulare cu şenile,
care conţine un motor, ansamblurile transmisiei
şi utilajul de lucru în formă de braţ cu troliuri de
greutate şi în formă de braţ, utilat cu cârlig de
greutate. Totodată, instalatorul de conducte
este utilat cu excavator cu lanţ de săpat şanţuri,
instalat pe suprafaţa plană în spatele punţii
posterioare fiind pus în mişcare prin intermediul
arborelui de priză de putere, care include
modulul de forţă, şi cu lamă de buldozer.
Lama de buldozer este executată din două părţi
- dreaptă şi stângă, instalate cu posibilitatea
pivotării şi fixării lor sub un unghi raportat la
direcţ ia de deplasare a instalatorului de
conducte.
Rezultatul constă în reducerea tipurilor mijloa-
celor de transport aplicate la construirea con-
ductelor şi în extinderea gamei lucrărilor de
construcţie care pot fi îndeplinite cu instalatorul
de conducte.

Revendicări: 3
Figuri: 3

*

*     *

(54) Pipe laying machine
(57) The utility model relates to the construction en-

gineering industry, in particular to the cranes-
pipe layers for transportation of gas, petroleum
products, water and other materials.
The pipe laying machine includes a power mod-
ule, installed on the crawler actuating system,
containing a motor, transmission assemblies
and working equipment in the form of a boom
with cargo and boom winches, provided with
load hook. The pipe laying machine is provided
with chain-type trencher, installed onto the
plane of the back bridge and actuated by means
of the power take-off shaft, including the power
module, and bulldozer blade.
The bulldozer blade is made of two parts: left
and right, installed with the possibility of swiv-
eling and fixing them at an angle with the traffic
direction of the pipe laying machine.
The result consists in reducing the transporta-
tion types, used in the construction of pipe-lines
and in expanding the variety of civil engineer-
ing works, which can be performed by the pipe
laying machine.

Claims: 3
Fig.: 3

FG9K Lista certificatelor de înregistrare
a modelelor de utilitate eliberate la  2001.12.31

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, codul tipului de document
conform normei ST. 16 OMPI, clasele conform CIB, numărul depozitului, data depozitului,

numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate

Nr.
crt.

(11)
Nr. certificatului

(13)
Cod ST. 16

OMPI

 (51)
 Clase

(21)
 Nr.  depozit

(22)
Data depozit

(42)
Nr. BOPI

1 51 I2 A 61 B 17/32    u 2000 0006 2000.03.21 9/2001
2 52   I2 A 61 M 5/178 u 2000-0014 2000.06.13 9/2001
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IV
M=rci

P rotecþia juridicã a mãrcilor în Republica Moldova se asigurã în temeiul înregistrãrii lor la
 AGEPI în modul stabilit de Legea privind mãrcile ºi denumirile de origine a produselor

nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995, modificatã ºi completatã prin: Legea nr. 1009-XIII din 22.10.1996,
Legea nr. 1079-XIV din 23.06.2000 ºi Legea nr. 65-XV din 12.04.2001.

În conformitate cu aceastã lege, marca se autentificã prin certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI.
Certificatul de înregistrare confirmã prioritatea mãrcii ºi dreptul exclusiv al titularului asupra mãrcii
pentru produsele ºi serviciile indicate în certificat.

Cererile de înregistrare ºi mãrcile înregistrate pe cale naþionalã se publicã în BOPI.

Mãrcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid la care Republica Moldova este parte se
publicã în limbile francezã ºi englezã în Buletinul OMPI de Mãrci Internaþionale (“Gazette OMPI des
marques internationales / WIPO Gazette of International Marks”). Buletinul, editat pe suport electronic,
include atât datele bibliografice, cât ºi reproducerile mãrcilor ºi lista produselor/serviciilor ºi este expus
în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.

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

Appellations of Origin No 588-XIII of September 22, 1995, amended and completed by the Law
No 1009-XIII of October 22, 1996, the Law No 1079-XIV of June 23, 2000 and the Law No 65-XV of April
12, 2001.

In accordance with this Law the trademark is certified by a registration certificate granted by the
AGEPI. The registration certificate attests to the priority date of the trademark and the exclusive right
of the owner in the trademark for goods and services entered on the certificate.

The registration applications and the trademarks registered under the national procedure shall be
published in the Official Bulletin of Industrial Property.

The trademarks registered under the Madrid Agreement to which the Republic of Moldova is party shall
be published in French and English in the (“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO
Gazette of International Marks”). The Official Bulletin published on the electronic carrier comprises both
bibliographic data and mark reproductions as well as a list of products/services and is available for
public in the AGEPI library.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR
BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA MÃRCI

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

(181) Expected expiration date of registration

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

application
(450) Date of availability for public of registration

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

national Classification of Goods and Services
for the Purposes of the Registration of Marks
(Nice Classification)

(526) Disclaimers
(531) Description of the figurative elements of the

mark according to the International Classifica-
tion of the Figurative Elements of Marks (Vienna
Classification)

(540) Reproduction of the mark
(551) Indication to the effect that the mark is a collec-

tive mark, a certification mark or a hallmark
(554) Indication to the effect that the mark is a three-

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

istrations
(700) Information on parties concerned with the  ap-

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

holder of the registration

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

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

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

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

(111) Numãrul de ordine al mãrcii
(116) Numãrul de ordine al mãrcii reînnoite
(151) Data de înregistrare
(156) Data de reînnoire
(170) Termenul prevãzut de valabilitate a înregistrãrii /

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

registrãrii
(186) Data prevãzutã de expirare a reînnoirii
(210) Numãrul de ordine al depozitului
(220) Data depozitului
(230) Data prioritãþii de expoziþie
(310) Numãrul de ordine al cererii iniþiale
(320) Data cererii iniþiale
(330) Þara cererii iniþiale
(442) Data la care informaþia privind cererea

examinatã a fost pusã la dispoziþia publicului
(450) Data la care informaþia privind înregistrarea a

fost pusã la dispoziþia publicului
(510) Lista produselor ºi / sau serviciilor
(511) Indicarea claselor conform Clasificãrii

Internaþionale a Produselor ºi Serviciilor în
scopul înregistrãrii mãrcilor (Clasificarea de la
Nisa)

(526) Disclamãri
(531) Descrierea elementelor figurative ale mãrcii

conform Clasificãrii Internaþionale a Elemen-
telor Figurative ale Mãrcilor (Clasificarea de
la Viena)

(540) Reproducerea mãrcii
(551) Indicaþia cã marca este colectivã, de certificare

sau de garanþie
(554) Indicaþia cã marca este tridimensionalã

(591) Indicarea culorilor revendicate
(646) Numãrul ºi data altor înregistrãri înrudite juridic

(700) Informaþii privind pãrþile interesate de cerere /
înregistrare

(730) Numele ºi adresa solicitantului sau titularului

(740) Numele ºi adresa reprezentantului în proprie-
tate industrialã

(750) Adresa pentru corespondenþã
(791) Numele ºi adresa licenþiatului
(800) Identificarea datelor conform Aranjamentului

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

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

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

Î n conformitate cu Legea privind mãrcile ºi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din
 22 septembrie  1995, modificatã ºi completatã prin: Legea nr. 1009-XIII din 22.10.1996, Legea nr.

1079-XIV din 23.06.2000 ºi Legea nr. 65-XV din 12.04.2001, cererea de înregistrare a mãrcii se depune
la AGEPI de cãtre solicitant, personal sau prin reprezentant în proprietate industrialã. O cerere trebuie
sã se refere la o singurã marcã ºi trebuie sã conþinã documentele prevãzute în art. 8 (5), (6) din Lege.

Orice persoanã este îndreptãþitã, în termen de 3 luni de la data publicãrii datelor cu privire la cerere, sã
depunã o contestaþie împotriva înregistrãrii mãrcii.

I n accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No 588-XIII of
 September 22,1995, amended and completed by the Law No 1009-XIII of October 22, 1996, the Law

No 1079-XIV  of June 23, 2000 and the Law No 65-XV of April 12, 2001, an  application for registration
of a trademark  shall be filed with the AGEPI by the applicant in person or through a representative in
industrial property. The application shall concern only one trademark and shall contain the documents
provided in Art. 8 (5), (6) of the Law.

Any person may oppose the registration of a trademark or of an appellation of origin within the three
months that follow the publication date of the notice concerning the application.
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(210) 009385
(220) 2000.06.15
(730) BASARABIA NORD S.A., MD

Bd. Victoriei nr. 90 “A”, MD-3100, Bãlþi, Repu-
blica Moldova

(540)

(526)
elementului “MOLDOVEI”.

(511)(510)
29 -

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
elementului “MOLDOVEI”.

(511)(510)
29 - carne, pãsãri ºi vânat; extracte din carne;

mezeluri; conserve din carne; conserve mixte;
carne conservatã; produse din carne; grãsimi
comestibile;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercialã; lucrãri de birou;
comercializarea produselor.

(531) 05.03.02; 05.03.11; 26.04.16; 27.05.01;
27.05.24.

(210) 009709
(220) 2000.10.19
(730) VINUL CODRILOR, societate pe acþiuni, MD

Str. ªtefan cel Mare nr. 4, MD-3541, Peresecina,
judeþul Orhei, Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
elementului ”Vinul”.

(511)(510)
33 - vinuri.
(531) 05.01.03; 05.01.09; 24.01.03; 24.01.10;

24.09.10; 24.09.22; 25.01.06.

(210) 009715
(220) 2000.10.26
(730) VINDECEALG S.A., fabricã de bere, MD

Str. Dorobanti nr. 26, MD-3505, Orhei, Repub-
lica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
elementelor “1897”, “Orhei”.

(511)(510)
32 - bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi

nealcoolice, bãuturi ºi sucuri din fructe, siropuri
ºi alte preparate pentru fabricarea bãuturilor;
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33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) 05.07.02; 05.07.08; 24.01.15; 24.01.20;

24.09.02; 25.01.05; 27.05.22; 27.07.01.

(210) 009772
(220) 2000.11.09
(310) AM 3499/2000
(320) 2000.05.10
(330) AT
(730)

Statele Unite ale Americii
(540)

(511)(510)
(320) 2000.05.10
03 -

(730) The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
(320) 2000.05.10
03 - sãpunuri, substanþe cosmetice, substanþe

pentru îngrijirea dinþilor, în special pastã de
dinþi, geluri pentru curãþarea dinþilor ºi gar-
garisme (inclusiv pentru uz medical ºi/sau cu
conþinut de substanþe medicamentoase);

05 - produse farmaceutice, preparate igienice, în
special pastã de dinþi, geluri pentru curãþarea
dinþilor ºi gargarisme pentru scopuri medi-
cinale, materiale pentru plombarea dinþilor ºi
pentru confecþionarea mulajelor dentare,
plasturi, materiale pentru pansamente, dezin-
fectante;

21 - perii de dinþi; scobitori, aþe pentru curãþarea
spaþiilor interdentare;

(220) 2000.11.09
30 - gume de mestecat.

(210) 009808
(220) 2000.11.28
(730) HAYAT KIMYA SANAYI A.ª., TR

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

(540)

(511)(510)
05 - produse igienice; scutece incluse în clasa 05,

pachete igienice, garnituri pentru chiloþi ºi
tampoane neincluse în alte clase.

(210) 009810
(220) 2000.11.28
(730) HAYAT KIMYA SANAYI A.ª., TR

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

(540)

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

neincluse în alte clase, cu excepþia ºerveþelelor
ºi lavetelor din hârtie pentru uz cosmetic;
materiale plastice pentru ambalare neincluse
în alte clase; scutece de hârtie sau celulozã.

(210) 009999
(220) 2001.02.14
(730) ALLIED NIPPON LIMITED, IN

1006 Akashdeep Building, 26/A Barakhamba
Road, New Delhi-110001, India

(540)

(511)(510)
12 - piese pentru automobile ºi pentru aparate cu

deplasare terestrã, aerianã sau acvaticã,
inclusiv materiale de fricþiune ºi anume
garnituri ale frânei cu tambur, saboþi de frânã
cu disc, saboþi de frânã, garnituri de fricþiune
ale cuplajului, discuri ale ambreiajului ºi alte
materiale de fricþiune.

(531) 26.03.23; 26.04.09; 26.07.15; 27.05.01.

(210) 010011
(220) 2000.12.22
(730) CRICOVA-ACOREX S.A., întreprindere mixtã,

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

(540)(540)

(554) Marcã tridimensionalã.
(511)(510)
(554) Marcã tridimensionalã.
(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) 19.07.01.

(210) 010076
(220) 2001.03.14
(310) 00-07338
(320) 2000.10.02
(330) SE
(730) MERCURI INTERNATIONAL SUPPORT COM-

PANY AB, SE
Mässans gata 8, Box 5419, S-402 29
GÖTEBORG, Suedia

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “International”.

(511)(510)
16 - produse de imprimerie; materiale de instruire

ºi învãþãmânt (cu excepþia aparatelor).
35 - consultaþii de business ºi administrare,

managementul afacerilor;
41 - servicii în vederea educaþiei ºi instruirii.
(531) 01.01.20; 02.01.08; 02.01.22; 07.03.15;

27.05.01.

(210) 010095
(220) 2001.01.31
(730) SÃLCUÞA S.R.L., întreprindere mixtã, MD

MD-4323, Sãlcuþa, judeþul Tighina, Republica
Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) 28.05.00.

(210) 010097
(220) 2001.01.31
(730) SÃLCUÞA S.R.L., întreprindere mixtã, MD

MD-4323, Sãlcuþa, judeþul Tighina, Republica
Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
elementului “Ìóñêàò”.

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii) pe baza

vinului materie primã din struguri de soi Mus-
cat, cu excepþia divinurilor.

(531) 28.05.00.

(210) 010142
(220) 2001.03.15
(730) Cadans-GL S.R.L., MD
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Str. Sfatul Þãrii nr. 18, MD-2012, Chiºinãu,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
41 - instruire; divertisment, discoteci; activitãþi sport-

ive ºi culturale;
42 - servicii de alimentaþie publicã, baruri,

restaurante, cafenele, cofetãrii.

(210) 010147
(220) 2001.04.04
(310) 30075006.4
(320) 2000.10.10
(330) DE
(730) INTEL CORPORATION, o corporaþie

organizatã ºi existentã conform legilor
statului Delaware, USstatului Delaware, US

California, 95052-81
Americii

2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California, 95052-8119, Statele Unite ale
Americii

(540)

(511)(510)
09 - echipament de calculator (hardware) ºi anume

acceleratoare de reþea.

(210) 010188
(220) 2001.04.13
(730) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, a

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

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “travel”.

(511)(510)
39 - transport; ambalarea ºi depozitarea mãrfurilor;

organizarea cãlãtoriilor; toate serviciile din
aceastã clasã referitoare la sau ce þin de
Internet sau acordate în regim on-line prin
Internet; asigurarea sau distribuirea referitoare
la toate serviciile sus-numite;

42 - cluburi, restaurante, baruri, cofetãrii; servicii
informaþionale; acordarea accesului ºi leas-
ing-ul timpului de acces la bazele de date
pentru calculatoare; arenda calculatoarelor;
instalarea ºi menþinerea de software pentru
calculatoare; servicii de programare ºi de de-
sign pentru calculatoare; toate serviciile din
aceastã clasã referitoare la calculatoare,
aparate ºi echipament de calcul, programare
ºi design pentru calculatoare; design-ul,
desenarea ºi elaborarea tipurilor noi de litere
pentru compilarea paginilor web în Internet,
crearea ºi menþinerea în funcþiune a web site-
urilor; hosting-ul web site-urilor altor utilizatori,
toate serviciile din aceastã clasã referitoare la/
sau ce þin de Internet sau acordate în regim on-
line prin Internet; toate serviciile din aceastã
clasã referitoare la cazare ºi la cãlãtorii.

(531) 01.05.02; 01.05.07; 01.05.12; 18.05.03;
26.04.06; 26.04.07; 27.05.01.

(210) 010189
(220) 2001.04.13
(730) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, a

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

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
elementului “net”.

(511)(510)
42 - cluburi, restaurante, baruri, cofetãrii; servicii

informaþionale; acordarea accesului ºi leas-
ing-ul timpului de acces la bazele de date
pentru calculatoare; arenda calculatoarelor;
instalarea ºi menþinerea de software pentru
calculatoare; servicii de programare ºi de de-
sign pentru calculatoare; toate serviciile din
aceastã clasã referitoare la calculatoare,
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aparate ºi echipament de calcul, programare
ºi design pentru calculatoare; design-ul,
desenarea ºi elaborarea tipurilor noi de litere
pentru compilarea paginilor web în Internet,
crearea ºi menþinerea în funcþiune a web site-
urilor; hosting-ul web site-urilor altor utilizatori,
toate serviciile din aceastã clasã referitoare la/
sau ce þin de Internet sau acordate în regim on-
line prin Internet; toate serviciile din aceastã
clasã referitoare la cazare ºi la cãlãtorii.

(531) 01.05.07; 01.05.12; 02.09.01; 26.04.06;
26.04.07; 27.05.01.

(210) 010190
(220) 2001.04.13
(730) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, a

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

(540)

(511)(510)
42 -
(511)(510)
42 - cluburi, restaurante, baruri, cofetãrii; servicii

informaþionale; acordarea accesului ºi leas-
ing-ul timpului de acces la bazele de date
pentru calculatoare; arenda calculatoarelor;
instalarea ºi menþinerea de software pentru
calculatoare; servicii de programare ºi de de-
sign pentru calculatoare; toate serviciile din
aceastã clasã referitoare la calculatoare,
aparate ºi echipament de calcul, programare
ºi design pentru calculatoare; design-ul,
desenarea ºi elaborarea tipurilor noi de litere
pentru compilarea paginilor web în Internet,
crearea ºi menþinerea în funcþiune a web site-
urilor; hosting-ul web site-urilor altor utilizatori,
toate serviciile din aceastã clasã referitoare la/
sau ce þin de Internet sau acordate în regim on-
line prin Internet; toate serviciile din aceastã
clasã referitoare la cazare ºi la cãlãtorii.

(531) 01.05.02; 01.05.07; 01.05.12; 02.09.01;
26.04.06; 26.04.07; 27.05.01.

(210) 010191
(220) 2001.04.13

(730) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, a
Mauritian company, MU
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street,
Port Louis, Maurice

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
elementului “mail”.

(511)(510)
42 - cluburi, restaurante, baruri, cofetãrii; servicii

informaþionale; acordarea accesului ºi leas-
ing-ul timpului de acces la bazele de date
pentru calculatoare; arenda calculatoarelor;
instalarea ºi menþinerea de software pentru
calculatoare; servicii de programare ºi de de-
sign pentru calculatoare; toate serviciile din
aceastã clasã referitoare la calculatoare,
aparate ºi echipament de calcul, programare
ºi design pentru calculatoare; design-ul,
desenarea ºi elaborarea tipurilor noi de litere
pentru compilarea paginilor web în Internet,
crearea ºi menþinerea în funcþiune a web site-
urilor; hosting-ul web site-urilor altor utilizatori,
toate serviciile din aceastã clasã referitoare la/
sau ce þin de Internet sau acordate în regim on-
line prin Internet; toate serviciile din aceastã
clasã referitoare la cazare ºi la cãlãtorii.

(531) 01.05.02; 01.05.07; 01.05.12; 10.01.18;
26.04.06; 26.04.07; 27.05.01.

(210) 010193
(220) 2001.04.18
(730) METLUX S.R.L., întreprindere mixtã, MD

Str. Cernîºevski nr. 63, MD-5500, Rîbniþa,
judeþul Dubãsari, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
25 - îmbrãcãminte, încãlþãminte, articole pentru

acoperit capul.
(531) 27.05.08; 27.05.10.
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(210) 010200
(220) 2001.04.04
(730) BABII Sergiu, MD

Str. ªtefan cel Mare nr. 30, ap. 9, MD-3101, Bãlþi,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) 28.05.00.

(210) 010201
(220) 2001.04.09
(730) Dionysos Mereni S.A., întreprindere mixtã

moldo-americanã pentru prelucrarea
producþiei agricole ºi comerþ, MD
Str. ªtefan cel Mare nr. 9, MD-6527, Merenii Noi,
judeþul Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).

(210) 010205
(220) 2001.04.13
(730) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, a

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

(540)

(511)(510)
39 - transport; ambalarea ºi depozitarea mãrfurilor;

organizarea cãlãtoriilor; toate serviciile din
aceastã clasã referitoare la sau ce þin de
Internet sau acordate în regim on-line prin
Internet; asigurarea sau distribuirea referitoare
la toate serviciile sus-numite;

42 - cluburi, restaurante, baruri, cofetãrii; servicii
informaþionale; acordarea accesului ºi leas-
ing-ul timpului de acces la bazele de date
pentru calculatoare; arenda calculatoarelor;
instalarea ºi menþinerea de software pentru
calculatoare; servicii de programare ºi de de-
sign pentru calculatoare; toate serviciile din
aceastã clasã referitoare la calculatoare,
aparate ºi echipament de calcul, programare
ºi design pentru calculatoare; design-ul,
desenarea ºi elaborarea tipurilor noi de litere
pentru compilarea paginilor web în Internet,
crearea ºi menþinerea în funcþiune a web site-
urilor; hosting-ul web site-urilor altor utilizatori,
toate serviciile din aceastã clasã referitoare la/
sau ce þin de Internet sau acordate în regim on-
line prin Internet; toate serviciile din aceastã
clasã referitoare la cazare ºi la cãlãtorii.

(531) 01.01.12; 01.05.02; 01.05.07; 18.05.03;
26.04.09; 26.13.25; 27.05.01.

(210) 010216
(220) 2001.05.07
(730) Dionysos Mereni S.A., MD

Str. ªtefan cel Mare nr. 9, MD-6527, Merenii Noi,
judeþul Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).

(210) 010219
(220) 2001.03.16
(730) ALIANÞA-VIN S.R.L., MD

Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2, MD-2012,
Chiºinãu, Republica Moldova
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(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) 28.05.00.

(210) 010225
(220) 2001.05.02
(730) WINE INTERNATIONAL

Str. Mihai Eminescu nr
Republica Moldova

(540)

(730) WINE INTERNATIONAL PROJECT S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chiºinãu,
Republica Moldova

(540)

(554) Marcã tridimensionalã.
(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) 19.07.01; 19.07.17; 19.07.20; 19.07.23.

(210) 010226
(220) 2001.05.02
(730) WINE INTERNATIONAL PROJECT S.R.L., MD

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

(540)

(554) Marcã tridimensionalã.
(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) 19.07.00; 19.07.16; 19.07.17; 19.07.23.

(210) 010227
(220) 2001.04.19
(730) Agenþia de Stat pentru Protecþia Proprietãþii

Industriale, MD
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, MD-2024,
Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
elementului “Au 999”.

(511)(510)
14 - medalii;
35 - publicitate, gestionarea afacerilor comerciale;

marketing; lucrãri de birou, administrare;
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41 - educaþie; instruire; divertisment, activitãþi sport-
ive ºi culturale;

42 -42 - gestionarea afacerilor în domeniul protecþiei
proprietãþii intelectuale; investigãri ºi elaborãri
ºtiinþifice ºi industriale; programare pentru
calculatoare; cercetãri; servicii consultative în
domeniul tehnicii de calculator; consulting.

(531) 01.02.20; 02.09.14; 05.03.17; 05.03.26;
24.09.25; 27.05.01.

(210) 010228
(220) 2001.05.04
(310) Z-229902
(320) 2001.01.10
(330) PL
(730) Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne

“POLFA”, PL“POLFA”, PL
Ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa,
Polonia

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “Na”.

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice.

(210) 010229
(220) 2001.05.07(220) 2001.05.07
(730) Poliproject Exhibitions S.R.L., MD

Str. Maria Cibotari nr. 19, MD-2012, Chiºinãu,
Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
telor “Auto”, “Market”.

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

administrare comercialã; lucrãri de birou.
(531) 18.01.01; 26.04.00; 26.04.03; 27.05.07;

27.05.08; 27.05.12.

(210) 010231
(220) 2001.05.14
(730) GAMA INTERNAÞIONAL S.R.L., firmã comer-

cialã de producere, MD
Str. Prieteniei nr. 163, MD-7106, Otaci, judeþul
Edineþ, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).

(210) 010232
(220) 2001.05.14
(730) GAMA INTERNAÞIONAL S.R.L., firmã comer-

cialã de producere, MD
Str. Prieteniei nr. 163, MD-7106, Otaci, judeþul
Edineþ, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).

(210) 010233
(220) 2001.05.14
(730) GAMA INTERNAÞIONAL S.R.L., firmã

comercialã de producere, MD
Str. Prieteniei nr. 163, MD-7106, Otaci, judeþul
Edineþ, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
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(210) 010234
(220) 2001.05.14
(730) GAMA INTERNAÞIONAL S.R.L., firmã comer-

cialã de producere, MD
Str. Prieteniei nr. 163, MD-7106, Otaci, judeþul
Edineþ, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).

(210) 010238
(220) 2001.05.14
(730) CARMEZ INTERNAÞIONAL, societate cu

rãspundere limitatã, MD
Str. Munceºti nr. 121, MD-2012, Chiºinãu, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
03 - preparate pentru albit ºi alte substanþe pentru

spãlat; preparate pentru curãþare, lustruire,
degresare ºi ºlefuire; sãpunuri; parfumerie,
uleiuri esenþiale, cosmetice, loþiuni pentru pãr;
produse pentru îngrijirea dinþilor;

05 - produse farmaceutice, veterinare ºi igienice;
substanþe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru pansa-
mente; materiale pentru plombarea dinþilor ºi
pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dãunãtoare;
fungicide, erbicide;

29 - carne, peºte, pãsãri ºi vânat; extracte din carne;
fructe ºi legume conservate, uscate ºi fierte;
jeleuri, dulceþuri, compoturi; ouã, lapte ºi pro-
duse lactate; uleiuri ºi grãsimi comestibile;

30 - cafea, ceai, cacao, zahãr, orez, tapiocã, sago,
înlocuitori de cafea; fãinã ºi preparate fabricate
din cereale, pâine, produse de patiserie ºi
cofetãrie, îngheþatã; miere, sirop de melasã;
drojdie, praf de copt; sare, muºtar; oþet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaþã;

31 - produse agricole, horticole, forestiere ºi
cereale neincluse în alte clase; animale vii;
fructe ºi legume proaspete; seminþe, plante ºi
flori naturale; hranã pentru animale, malþ;

32 - bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi
nealcoolice; bãuturi ºi sucuri din fructe; siropuri
ºi alte preparate pentru fabricarea bãuturilor;

33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii);
34 - tutun; articole pentru fumãtori; chibrituri;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercialã; lucrãri de birou;
36 - asigurãri; afaceri financiare; afaceri monetare;

afaceri imobiliare;
42 - servicii de alimentaþie publicã; cazare tempo-

rarã; îngrijiri medicale, de igienã ºi de frumu-
seþe; servicii veterinare ºi agricole; servicii
juridice; cercetare ºtiinþificã ºi industrialã;
programare pentru calculatoare.

(531) 26.13.26; 26.15.25; 27.03.15; 27.05.00;
27.05.04.

(210) 010242
(220) 2001.05.08
(730) VITANTA-INTRAVEST S.A., întreprindere

mixtã Moldova-Liechtenstein, MD
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, Chiºinãu, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
32 - bere; ape minerale ºi alte bãuturi nealcoolice;

bãuturi ºi sucuri din fructe, siropuri ºi alte
preparate pentru fabricarea bãuturilor.

(210) 010245
(220) 2001.05.11
(730) GLORY LOTTERY MOLDOVA S.R.L., MD

Str. Mitropolit G. Bãnulescu-Bodoni nr. 57, bloc 1,
MD-2005, Chiºinãu, Republica Moldova
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(540)

(511)(510)
14 - metale preþioase ºi aliajele lor ºi produse din

aceste materiale sau placate neincluse în alte
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preþioase;
ceasornicãrie ºi instrumente de cronometrat;

16 - hârtie, carton ºi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; produse de imprimerie;
articole de legãtorie; fotografii; papetãrie;
adezivi (materiale de lipit) pentru papetãrie sau
menaj; material pentru artiºti; pensule; maºini
de scris ºi articole de birou (cu excepþia
mobilierului); material de instruire sau învãþã-
mânt (cu excepþia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); cãrþi de joc; caractere tipografice; cliºee;

25 -
acoperit capul;

28 -

pomul de Crãciun;
41 -

ive ºi culturale.

25 - îmbrãcãminte, încãlþãminte, articole pentru
acoperit capul;

28 - jocuri, jucãrii; articole de gimnasticã ºi de sport
neincluse în alte clase; ornamente pentru
pomul de Crãciun;

41 - educaþie; instruire; divertisment; activitãþi sport-
ive ºi culturale.

(210) 010247
(220) 2001.05.02
(730) MARS, INCORPORATED, US

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

(540)

(511)(510)
29 - carne, peºte, pãsãri ºi vânat, produse marine;

fructe ºi legume conservate, uscate, pregãtite
sau prelucrate; produse fabricate din produ-
sele sus-menþionate; produse lactate, iaurt
congelat; mousse-uri, deserturi reci; bãuturi
preparate din produse lactate; supe; produse
dulci în formã de paste, produse sãrate în formã
de paste; salate; bãuturi, umpluturi, snack-uri;
bucate finite ºi ingrediente pentru bucate;
substanþe proteice; sosuri; dip-uri din produ-
sele incluse în clasa 29;

30 - orez, paste fãinoase; cereale ºi produse
cerealiere; ceai, cafea, cacao; ciocolatã de

bãut, esenþe de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea cu cicoare, cicoare ºi
amestecuri de cicoare, toate pentru utilizare în
calitate de înlocuitori de cafea; produse de
cofetãrie nemedicinale; produse de patiserie
ºi panificaþie, prãjituri, biscuiþi; produse de
cofetãrie congelate; deserturi rãcite, mousse-
uri; pâine, produse de patiserie ºi de panifi-
caþie; bãuturi, umpluturi; produse dulci în
formã de paste, produse sãrate în formã de
paste, snack-uri; bucate finite ºi ingrediente
pentru bucate; ciocolatã; pizzã ºi bazã pentru
pizzã; sosuri ºi umpluturi pentru pizzã; sosuri
pentru paste fãinoase ºi orez, sosuri pentru
salate; maionezã; sosuri; dip-uri din produsele
incluse în clasa 30.

(210) 010249
(220) 2001.05.14
(730) Gervard Grup S.R.L., agenþie de securitate,

MD
Str. Socoleni nr. 21, ap. 46, MD-2020, Chiºinãu,
Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
telor “Grup”, “Security service”.

(511)(510)
36 - asigurãri; afaceri financiare; afaceri monetare;

afaceri imobiliare;
42 - aprovizionare cu produse alimentare ºi bãuturi;

servicii juridice; servicii de pazã.
(531) 03.07.01; 05.13.04; 23.01.01; 24.01.13;

24.01.20; 24.11.18; 27.05.01.
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(210) 010250
(220) 2001.05.15
(730) Genzyme Corporation, corporaþia statului

Massachusetts, US
One Kendall Square, Cambridge, Massachu-
setts 02139-1562, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
05 - preparate ºi substanþe farmaceutice; compo-

ziþii farmaceutice ºi de diagnosticã ºi anume
tireotropinã recombinantã umanã pentru
utilizare în diagnosticarea ºi tratamentul
afecþiunilor glandei tiroide.

(210) 010252
(220) 2001.05.15
(730)

Delaware, US

(540)

(730) BioMarin/Genzyme LLC, corporaþia statului
Delaware, US
One Kendall Square, Cambridge, Massachu-
setts 02139-1562, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
05 - preparate ºi substanþe farmaceutice; prepa-

rate farmaceutice pentru tratamentul afecþiu-
nilor cu acumulare de lizozime.

(210) 010257
(220) 2001.05.03
(730) VINAGROPROFIT S.R.L., întreprindere mixtã,

MD
Str. Vasile Lupu nr. 18, biroul 115, MD-2008,
Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
32 - bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi

nealcoolice; bãuturi ºi sucuri de fructe, siropuri
ºi alte preparate pentru fabricarea bãuturilor;

33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).

(210) 010258
(220) 2001.05.22
(730) GHIADA S.R.L., MD

Str. N. Zelinski nr. 32, bloc 5, ap. 29, MD-2038,
Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).

(210) 010260
(220) 2001.05.22
(730) GHIADA S.R.L., MD

Str. N. Zelinski nr. 32, bloc 5, ap. 29, MD-2038,
Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) 28.05.00.

(210) 010263
(220) 2001.05.22
(730) LAVRINOVICENE Galina, MD

Bd. Decebal nr. 82, bloc 2, ap. 106, MD-2038,
Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
09 - aparate ºi instrumente ºtiinþifice, nautice,

geodezice, electrice, fotografice, cinema-
tografice, optice, de cântãrit, de mãsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de sigu-
ranþã (salvare) ºi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea ºi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
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automate ºi mecanisme pentru aparatele cu
preplatã; case înregistratoare, maºini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaþiei ºi calculatoare; extinctoare;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercialã; lucrãri de birou;

38 - telecomunicaþii.
(531) 20.01.16; 26.01.02; 26.02.05; 26.07.01;

26.13.25; 27.05.01; 27.05.22.

(210) 010278
(220) 2001.05.23
(730) Sapojnic Alexandru, MD

Str. Trandafirilor nr. 1, MD-2039, Stãuceni,
Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercialã; lucrãri de birou.

(210) 010279
(220) 2001.05.23
(730) Sapojnic Alexandru, MD

Str. Trandafirilor nr. 1, MD-2039, Stãuceni,
Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercialã; lucrãri de birou.

(210) 010280
(220) 2000.12.19
(730) Sapojnic Alexandru, MD

Str. Trandafirilor nr. 1, MD-2039, Stãuceni,
Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii);
42 - aprovizionare cu produse alimentare ºi bãuturi;

cazare temporarã, îngrijire medicalã, igienicã
ºi cosmeticã; servicii veterinare ºi agricole, ser-
vicii juridice, elaborãri ºtiinþifice ºi industriale.

(210) 010282
(220) 2001.03.30
(730) CURAªIN Eduard Eugeniu, MD

Str. Lenin nr. 1, ap. 34, MD-3311, Tiraspolul Nou,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercialã; lucrãri de birou;
comercializarea mãrfurilor.

(210) 010285
(220) 2001.05.23
(730) Fabrica de conserve din Coºniþa S.A., MD

Str. Pãcii nr. 1, MD-4572, Coºniþa, judeþul
Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
29 - carne, peºte, pãsãri ºi vânat; extracte din carne;

fructe ºi legume conservate, uscate ºi fierte;
jeleuri, dulceþuri, compoturi; ouã, lapte ºi
produse lactate; uleiuri ºi grãsimi comestibile;

32 - bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi
nealcoolice; bãuturi ºi sucuri din fructe ºi le-
gume; siropuri ºi alte preparate pentru
fabricarea bãuturilor;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercialã; lucrãri de birou,
comercializarea produselor.

(531) 05.07.16; 26.04.15; 26.04.16; 27.05.11.
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(210) 010286
(220) 2001.05.11
(730)

MD

(210) 010286
(220) 2001.05.11
(730) DIUSI S.R.L., firmã de producþie ºi comerþ,

MD
Bd. Dacia nr. 47, bloc 2, ap. 9, MD-2060,
Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-
mentului “Collection”.

(591) Culori revendicate: galben, maro, roºu,
cafeniu-deschis.

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) 01.03.01; 01.03.1(531) 01.03.01; 01.03.11; 01.03.12; 07.01.18;

07.05.08; 24.13.01; 25.01.05; 27.05.11;
28.05.00; 29.01.14.

(210) 010287
(220) 2001.05.11
(730) INVINCOM, firmã comercialã de producþie,

MD
Str. Soarelui nr. 87, MD-2011, Chiºinãu, Repub-
lica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) 28.05.00.

(210) 010288
(220) 2001.05.17
(730) STRIMEDIT S.R.L., MD

Str. Cosmonauþilor nr. 6, MD-2005, Chiºinãu,
Republica Moldova

(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elemen-
tului “”.

(591) Culori revendicate: alb, negru, violet, galben,
albastru, roºu, verde.

(511)(510)
32 - bere, ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi

nealcoolice; bãuturi ºi sucuri din fructe; siropuri
ºi alte preparate pentru fabricarea bãuturilor.

(531) 02.03.04; 02.03.12; 05.04.24; 06.19.11;
25.01.05; 26.01.04; 27.05.11; 28.05.00;
29.01.15.

(210) 010290
(220) 2001.05.29
(730) MAURT S.R.L., firmã, MD

Str. Costiujeni nr. 8, bloc 1, ap. 63, MD-2019,
Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
32 - bere; ape minerale ºi alte bãuturi nealcoolice,

bãuturi ºi sucuri din fructe, siropuri ºi alte
preparate pentru fabricarea bãuturilor;

33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).

(210) 010291
(220) 2001.05.21
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(730) OM PHARMA, CH
Rue du Bois-du-Lan 22, 1217 MEYRIN 2 /
Geneva, Elveþia

(540)

(511)(510)
05 - produse farmaceutice ºi veterinare.

(210) 010325
(220) 2001.05.30
(730) GODINA INTERNATIONAL S.R.L.,

întreprindere cu capital strãin, MD
Str. Bernardazzi nr. 59, MD-2009, Chiºinãu, Re-
publica Moldova

(540)

(526)(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-
mentului “International”.

(511)(510)
35 - publicitate; servicii de reclamã ºi marketing;

gestionarea afacerilor comerciale; adminis-
trare comercialã, lucrãri de birou; organizarea
expoziþiilor de vânzãri de ceasuri; elaborarea
programelor de marketing; servicii privind
studii de marketing referitoare la ceasurile
elveþiene; vânzãri en gros ºi cu amãnuntul;
operaþii de export-import; comercializarea
mãrfurilor, inclusiv a ceasurilor elveþiene;
comercializarea produselor; oferirea infor-
maþiei comerciale privind ceasurile elveþiene.

(531) 17.01.02; 27.03.15; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.21.

(210) 010333
(220) 2001.06.01
(730) Gallaher Limited, GB

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Marea Britanie

(540)

(511)(510)
34 - tutun brut ºi prelucrat; tutun de fumat, tutun de

pipã, tutun pentru rulare manualã, tutun de
mestecat, þigarete, þigãri, trabucuri, þigarille;
produse de fumat comercializate separat sau
în amestec cu tutun (nu în scopuri medicinale
sau curative); tutun de prizat; articole de
tutungerie incluse în clasa 34; hârtie de þigãri,
tuburi de þigãri ºi chibrituri.

(210) 010363
(220) 2001.05.17
(730) Floarea soarelui S.A., MD

Str. 31 August nr. 6, MD-3121, Bãlþi, Republica
Moldova

(540)

(511)(510)
29 - uleiuri alimentare.

(210) 010364
(220) 2001.05.17
(730) Floarea soarelui S.A., MD

Str. 31 August nr. 6, MD-3121, Bãlþi, Republica
Moldova

(540)

(511)(510)
29 - uleiuri alimentare.
(531) 27.05.00; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;

27.05.10; 28.05.00.
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(210) 010482
(220) 2001.07.25
(730)

britanicã, MD
Str. Zimbrului nr

(210) 010482
(220) 2001.07.25
(730) GB&Co S.R.L., întreprindere mixtã moldo-

britanicã, MD
Str. Zimbrului nr. 10a, MD-2024, Chiºinãu,
Republica Moldova

(540)

(554) Marcã tridimensionalã.
(511)(510)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) 19.07.01.

(210) 010587
(220) 2001.07.31
(730) Cotidian S.A., companie de televiziune, MD

Str. Alecu Russo nr. 1, et. 14, MD-2068,
Chiºinãu, Republica Moldova

(540)

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

administrare comercialã; lucrãri de birou;
38 - telecomunicaþii;
41 - educaþie; instruire; divertisment; activitãþi sport-

ive ºi culturale.
(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.24.
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Lista mărcilor înregistrate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, numărul 

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

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. depozit 

(220) 
Data depozit 

(111) 
Nr. marcă 
acordat 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(442) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 009846 2000.11.16 8315 2001.10.08 34,35 MAŞCAUŢAN, gospodărie 

ţărănească, MD 
6/2001 

2 007423 1997.12.30 8391 2001.12.04 33 INTERALCO S.R.L., 
întreprindere mixtă moldo-
irlandeză, MD 

12/2000 

3 008589 1999.04.20 8392 2001.12.04 03,05,29,30,
35 

Naturprodukt-Vega S.R.L., filiala 
întreprinderii mixte germano-
ucrainene, MD 

8/2001 

4 008603 1999.04.27 8393 2001.12.04 09,16,36,37,
38 

GLOBAL ONE 
COMMUNICATIONS WORLD 
HOLDING B.V., corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor Ţărilor de Jos, NL 

8/2001 

5 008604 1999.04.27 8394 2001.12.04 09,16,36,37,
38 

GLOBAL ONE 
COMMUNICATIONS WORLD 
HOLDING B.V., corporaţie 
organizată şi existentă  conform  
legilor Ţărilor de Jos, NL 

8/2001 

6 008605 1999.04.27 8395 2001.12.04 09,16,36,37,
38 

GLOBAL ONE 
COMMUNICATIONS WORLD 
HOLDING B.V., corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor Ţărilor de Jos, NL 

8/2001 

7 008606 1999.04.27 8396 2001.12.04 09,16,36,37,
38 

GLOBAL ONE 
COMMUNICATIONS WORLD 
HOLDING B.V., corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor Ţărilor de Jos, NL 

8/2001 

8 009306 2000.05.10 8397 2001.12.04 32 Osotspa Co., Ltd., TH 8/2001 
9 009861 2000.12.13 8398 2001.12.06 33,42 Sapojnic Alexandru, MD 8/2001 

10 009519 2000.07.25 8399 2001.12.04 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 
S.A., CH 

8/2001 

11 009612 2000.08.08 8401 2001.12.04 32,33,35 Maciuca Mihail, MD 8/2001 
12 009613 2000.09.15 8402 2001.12.04 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 

S.A., CH 
8/2001 

13 009643 2000.09.18 8403 2001.12.04 09 ADVANCED MICRO DEVICES, 
INC., corporaţia statului 
Delaware, US 

8/2001 

14 009670 2000.10.03 8404 2001.12.04 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 
S.A., CH 

8/2001 

15 009862 2000.12.13 8405 2001.12.06 33,42 Sapojnic Alexandru, MD 8/2001 
16 009866 2000.12.15 8406 2001.12.06 35,42 TAGAMAX S.R.L., MD 8/2001 
17 009896 2000.11.09 8407 2001.12.06 35 Maciuca Mihail, MD 8/2001 
18 009900 2000.12.19 8408 2001.12.06 29,30 MARS, INCORPORATED, US 8/2001 
19 009929 2001.01.05 8409 2001.12.07 30 WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 

a Delaware corporation, US 
8/2001 

20 009931 2001.01.05 8410 2001.12.07 33,35,42 KVINT, fabrică de vinuri şi 
coniacuri din Tiraspol, MD 

8/2001 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

21 009932 2001.01.11 8411 2001.12.06 05 Agouron Pharmaceuticals, Inc., 
corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului California, 
US 

8/2001 

22 009933 2001.01.15 8412 2001.12.06 30 MARS, INCORPORATED, US 8/2001 
23 009934 2001.01.15 8413 2001.12.06 09 CORNING INCORPORATED, o 

corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului NEW 
YORK, US 

8/2001 

24 009937 2000.11.23 8414 2001.12.06 29,30 MARS, INCORPORATED, US 8/2001 
25 009940 2001.01.18 8415 2001.12.06 33,35 Oeno Consulting S.R.L., între-

prindere tehnico-ştiinţifică, MD 
8/2001 

26 009941 2001.01.18 8416 2001.12.06 33,35 Oeno Consulting S.R.L., 
întreprindere tehnico-ştiinţifică, 
MD 

8/2001 

27 009942 2001.01.18 8417 2001.12.06 33,35 Oeno Consulting S.R.L., între-
prindere tehnico-ştiinţifică, MD 

8/2001 

28 008979 1999.11.26 8418 2001.12.10 41 Autostar S.R.L., întreprindere 
mixtă moldo-rusă, MD 

7/2001 

29 009943 2000.12.26 8419 2001.12.10 16,35,41 M Style Studio S.R.L., centru de 
regie artistică, MD 

8/2001 

30 009946 2001.01.23 8420 2001.12.10 09,35,36,37,
38,39,40,41,

42 

PROCOMERŢ-C.A.G., S.R.L., 
MD 

8/2001 

31 009953 2001.01.22 8421 2001.12.10 29 IBP, Inc. corporaţia statului 
Delaware, US 

8/2001 

32 009958 2001.01.29 8422 2001.12.10 33 LaVina Group S.R.L., MD 8/2001 
33 009959 2001.01.29 8423 2001.12.10 33 LaVina Group S.R.L., MD 8/2001 
34 009963 2001.01.23 8424 2001.12.10 03,21 AZ3, INC., corporaţia statului 

California, US 
8/2001 

35 009969 2000.12.28 8425 2001.12.10 33,35,42 Toast de Lux S.R.L.,MD 8/2001 
36 009970 2001.01.15 8426 2001.12.10 01,05,42 EUROFARM S.R.L., 

întreprindere mixtă moldo-franco-
română, MD 

8/2001 

37 009973 2001.01.26 8427 2001.12.10 38 Moldcell S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

8/2001 

38 009990 2001.02.13 8428 2001.12.10 34 TUBECON TOBACCO S.R.L., 
fabrică de tutun din Orhei, 
întreprindere mixtă, MD 

8/2001 

39 009991 2001.02.05 8429 2001.12.10 35,38,41 Migai  Ludmila, MD 8/2001 
40 010001 2001.02.14 8430 2001.12.10 02,03,05,29 ARMONIA-CLUB S.R.L., MD 8/2001 
41 010002 2001.02.07 8431 2001.12.10 29,30 MARS,  INCORPORATED, US 8/2001 
42 010003 2001.02.07 8432 2001.12.10 30 WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 

corporaţia statului Delaware, US 
8/2001 

43 010005 2001.02.13 8433 2001.12.10 01 FMC Corporation, a corporation 
organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, 
US 

8/2001 

44 010008 2001.02.20 8434 2001.12.10 05 SANKYO COMPANY LIMITED, 
JP 

8/2001 

45 010435 2001.06.22 8436 2001.12.10 32,34,35,36,
42 

PLEŞCA Valeriu Ion, MD 8/2001 
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VI
Design industrialDesign industrialDesign industrialDesign industrialDesign industrial

P rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în temeiul
 înregistrării lor la AGEPI în modul stabilit de Legea privind protecţia  desenelor şi modelelor

industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996, modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV din
23.06.2000.

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin
reprezentant în proprietate industrială, de către persoana care dispune de dreptul la certificat. Cererea
trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 11 (3) din Lege.

Desenele şi modelele industriale înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.

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

Pentru etichete şi ambalaje ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

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

Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996, amended and completed by the Law No 1079-XIV of
June 23, 2000.

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

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

Industrial designs registered under the Hague Agreement to which the Republic of Moldova is party, shall
be published in French and English in the “International Designs Bulletin/Bulletin des dessins et modeles
internationaux”. The Bulletin published on the electronic carrier comprises both bibliographic data and
industrial design reproductions and is available for public in the AGEPI library. In the BOPI shall be
published designs arranged in the order of the international registration numbers and of the ICID classes .

For labels and packings the semantic weight of the verbal part is not protected.
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(11) Numărul certificatului

(15) Data de înregistrare

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

(21) Numărul depozitului

(22) Data depozitului

(23) Data priorităţii de expoziţie

(28) Numărul de desene şi modele

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

(31) Numărul depozitului prioritar

(32) Data depozitului prioritar

(33) Ţara depozitului  prioritar

(43) Data de publicare a cererii neexaminate

(44) Data de publicare a cererii după examinare

(45) Data eliberării certificatului

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

(51) Clasificarea internaţională

(54) Denumirea produsului

(55) Reproducerea desenului/modelului industrial

(57) Culorile revendicate

(71) Numele sau denumirea şi adresa solicitantului

(72) Numele autorului

(73) Numele sau denumirea şi adresa titularului

(74) Numele  reprezentantului în proprietate indus-
trială

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

(11) Number of the registration

(15) Date of registration

(18) Expected expiration date of the registration

(21) Number of the application

(22) Filing date of  the application

(23) Date of exhibition priority

(28) Number of industrial designs

(30) Priority data under the Paris Convention

(31) Number of the priority application

(32) Filing date of the priority application

(33) Country of the priority application

(43) Publication date of the unexamined application

(44) Publication date of the examined application

(45) Date of certificate granting

(46) Date of deferment expiration

(51) International Classification for Industrial De-
signs

(54) Denomination of the article or product

(55) Reproduction of the industrial design

(57) Indication of colors claimed

(71) Name and address of the applicant

(72) Name of the author

(73) Name and address of the owner

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

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

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

LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO INDUSTRIAL DESIGNS
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D
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N

                                                            MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002

FF4L Desene  şi modele industriale înregistrate

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

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

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate aranjate în ordinea alfabetică a
numelor titularilor (semestrial)

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate

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

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

NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale
reînnoite

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

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

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

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

FF4L Registered industrial designs

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

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

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

FG4L List of granted industrial design certificates

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

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

NZ4L List of renewed industrial designs

NZ4L List of industrial designs renewed under the
Hague Agreement

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



6464646464

D
E

S
I

G
N

MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002

FF4L DeseneFF4L DeseneFF4L DeseneFF4L DeseneFF4L Desene

[i modele industriale ]nregistrate[i modele industriale ]nregistrate[i modele industriale ]nregistrate[i modele industriale ]nregistrate[i modele industriale ]nregistrate

O rice persoană interesată are dreptul să depună la Agenţie o contestaţie motivată împotriva
 hotărârii de înregistrare a desenului sau modelului industrial în termen de 6 luni de la data

publicării acestei hotărâri în BOPI, dacă nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art.
4-8 din Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996,
modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV din 23.06.2000.

A ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Articles 4 to 8 of the
 Law on the Protection of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996, amended and

completed by the Law No 1079-XIV of June 23, 2000, has not been met, file with the Agency a rea-
soned declaration of opposition to any decision to register an industrial design within six months
following the date of publication of that decision in the BOPI.
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                                                            MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002

(11) 355
(15) 2001.12.14
(51) LOC (7) Cl. 09-01
(21) f 2001 0042
(22) 2001.03.29
(18) 2006.03.29
(28) 2

(71)(73) CLASICVIN-INDUSTRIAL S.R.L., MD
Str. Şt. Neaga nr. 50, bloc 2, MD-2039, Chişinău,
Republica Moldova

(72) MATVEEV Valentin, MD
(54) Butelii decorative
(55)

1.1 1.2 1.3 1.4
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D
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MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002

(11) 355

2.1 2.2 2.3

2.4
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                                                            MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002

(11) 356
(15) 2001.12.14
(51) LOC (7) Cl. 09-01
(21) f 2001 0047
(22) 2001.04.09
(18) 2006.04.09
(28) 2

(71)(73) PRODUSE CEREALIERE S.A., MD
Str. Pământenilor nr. 17, MD-3100, Bălţi, Re-
publica Moldova

(72) CIUGAI Iurii, MD
(54) Butelii
(55)

1.1 1.2 1.3

1.4 1.5
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MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002

(11) 356

2.1 2.2 2.3 2.4

2.5 2.6
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                                                            MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002

(11) 357
(15) 2001.12.20
(51) LOC (7) Cl. 11-05
(21) f 2001 0043
(22) 2001.03.30
(18) 2006.03.30

(28) 2
(71)(72)(73) SERGENTU Efim, MD

Str. Ialoveni nr. 96, ap. 20, MD-2070, Chişinău,
Republica Moldova

(54) Embleme

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

1 2

(11) 358
(15) 2001.12.20
(51) LOC (7) Cl. 24-02
(21) f 2001 0048
(22) 2001.04.19
(18) 2006.04.19
(28) 2
(71)(72)(73) ROŞIOR Petru, MD

Str. Alecu Russo nr. 55, bloc 3, ap. 10, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
DOGA Alexandru, MD
Str. Ismail nr. 106, bloc 2, ap. 58, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
ROŞIOR Sveta, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, bloc 3, ap. 10, MD-2044,
Chişinău, Republica Moldova
DOGA Tatiana, MD
Str. Ismail nr. 106, bloc 2, ap. 58, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova

(54) Seturi otorinolaringologice
(55) 1.1 1.2 1.3
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MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002

(11) 358

1.4 1.5 2.1 2.2 2.3

2.4 2.5 2.6
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VII 
Modific=ri intervenite ]n statutul juridic 
al cererilor sau titlurilor de protec\ie 

ale obiectelor de proprietate industrial= 
 

n acest capitol sunt prezentate schimbările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor 
de protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor / titularilor, ale adreselor acestora; date 

despre cererile retrase, respinse, decăzute din drepturi, repuse în termenele omise; titluri de 
protecţie decăzute din drepturi, anulate, revalidate; date privind contractele de cesiune, licenţă şi 
franchising; listele eratelor. 

 

n this Chapter there are presented amendments produced in the legal state of the applications 
and titles of protection: amendments of the applicants / rightowners names, addresses thereof; 

data relating to the withdrawn, refused, forfeited, refiled in the omitted terms applications; 
forfeited, cancelled, revalidated titles of protection; data relating to the assignment, license and 
franchise agreements; the errata. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Î 

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

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit  

Nr. titlului 
de 

protecţie 

   Nr. 
 BOPI  

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Brevet 

de invenţie
96-0324 1583 6/1998  

1/2001 
(73) Fabriques de Tabac 
Réunies SA, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2003 
Neuchâtel-Serriéres, Elveţia 

(73) Philip Morris Products S.A.   
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 
Neuchâtel, Elveţia 

2 Mărci 005693 
 005692   

 5351 
5308 

9/1997 
7/1997 

(730) S.R.L. “DILCON”, MD 
Str. N. Dimo, nr. 29, bloc 3, ap. 
31, MD-2030,  Chişinău, 
Republica Moldova 

(730) Întreprinderea Mixtă  
Moldo-Rusă “DILCON” S.R.L., 
MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 65, 
MD-2012, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

3 Marcă 005831    5224 7/1997 (730) Întreprinderea didactică şi 
de producţie a încălţămintei 
“BUJOR” a Asociaţiei surzilor 
din Moldova, MD 
Str. L. Tolstoi, nr. 63, 
MD-2001, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730) “BUJOR-PRIM” S.A. 
Întreprinderea specializată, MD 
Str. L. Tolstoi, nr. 63, MD-2001,
mun. Chişinău,  
Republica Moldova 

4 Mărci 008217 
 

008215 
 

008216   

6867 
 

6752 
 

6753  

7/1999 
12/1999 
6/1999 
11/1999 
6/1999 
11/1999 

(730) Hoechst Schering AgrEvo 
GmbH, DE  
Miraustr. 54, D-13509 Berlin, 
Germania        

(730) Aventis  
CropScience GmbH, DE 
Industriepark Höchst, 
65926 Frankfurt am Main, 
Germania 

5 Marcă 007000   6025 6/1998 
12/1998 

(730) Întreprinderea mixtă 
"CRICOVA-ACOREX" S.A. 
(Moldova, SUA, Singapore), MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-
Bodoni, nr. 45, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 
 

(730) Întreprinderea mixtă 
"CRICOVA-ACOREX" S.A., 
MD 
Str. Ungureanu, nr. 3,  
MD-2084,  mun. Chişinău, 
com. Cricova, Republica 
Moldova 

6 Mărci 002349 
 

002350 

3139 
 

3140 

9/1995 
2/1996 
9/1995 
2/1996 

(730) GA-TEK INC., US 
34929 Curtis Boulevard, 
Eastlake, Ohio USA 44095, 
Statele Unite ale Americii 

(730) GOULD ELECTRONICS 
INC. (AN OHIO 
CORPORATION), US 
35129 Curtis Blvd., Eastlake, 
Ohio 44095-4001, 
Statele Unite ale Americii 

7 Marcă 008654 7420 1/2000 
8/2000 

(730) Întreprinderea cu capital 
străin “AGURDINO MLD” 
S.R.L., MD 
Str. Transnistria  nr. 6, 
MD-2036,  Chişinău, Republica 
Moldova  
 

(730) Întreprinderea  
cu capital străin  
“AGURDINO MLD” S.R.L. 
(Liechtenştein), MD 
Str. Transnistria nr. 6,  
MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

8 Mărci 001328 
 

001327 
 

001326   

1392 
 

3926 
 

4592 

12/1994 
5/1995 
3/1996 
10/1996 
12/1996 
5/1997 

(730)  
MANCHESTER ROAD, 
WALKDEN, WORSLEY, 
MANCHESTER  
M28 5WR, Marea Britanie 

 (730) 225 BATH ROAD, 
SLOUGH, BERKSHIRE SL1 
4AU, Marea Britanie 
 

9 Marcă 004608   3828  1/1996 
 8/1996 

(730) IMPERIAL CHEMICAL 
HOUSE, 9 MILLBANK, 
LONDON SW1P 3JF, ANGLIA 

(730) 15 Stanhope Gate, 
London, W1Y 6LN, ANGLIA 
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1 2 3 4 5 6 7 
10 Mărci 006850 

 
006846  

 
006845 
006843 
006842 
006841  
006844

 
 

006851  

5529 
 

5533 
 

5534 
5535 
5536 
5537 
5564 

 
 

5565 

10/1997 
4/1998 
10/1997 
4/1998 

-“- 
-“- 
-“- 
-“- 

10/1997 
5/1998

-“- 

(730) Str. N. Dimo, nr. 29, 
bloc 3, ap. 31, MD-2030, 
Chişinău, Republica Moldova 

(730) Str. Mitropolit Varlaam nr. 
65, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova  

11 Model  
indus-

trial 

0156 170 5/1999 (73) Întreprinderea Mixtă Moldo-
Rusă “DILCON” S.R.L., MD 
Str. N. Dimo nr. 29, bloc 3, 
ap. 31,  MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(73) Întreprinderea Mixtă Moldo-
Rusă “DILCON” S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 65,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

 
Lista contractelor de cesiune 

Se publică următoarele date: numărul  curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, 

date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. BOPI Date 
despre cedent 

Date 
despre cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Brevet 

de 
invenţie 

94-0259 
11.07.1994 

1025 
 

9/1998 
 
 
 

NOVARTIS AG, CH
 
 
 
Lichtstrasse 35, 
CH-4056 Basel, 
Elveţia 

Syngenta 
Participations AG, o 
companie existentă 
conform legilor 
Elveţiei, CH 
Schwarzwaldallee 
215, CH-4058 Basel, 
Elveţia 

350 
2001.12.19 

2 Mărci 007069 
1997.09.02 

007072 
1997.09.02 

 
 

007921 
1998.06.19 

007923 
1998.06.19 

007924 
1998.06.19 

007917 
1998.06.19 

007068 
1997.09.03 

6092 
 

6093  
 
 
 

7070 
 

7071 
 

7072 
 

7743 
 

7894 

2/1999 
 

2/1999 
 
 
 

3/2000 
 

3/2000 
 

3/2000 
 

3/2000 
 

4/2001 

Societatea pe 
acţiuni “DAREX”, 
MD 
Bd. Dacia, nr. 44, 
ap. 98, MD-2072, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
Societatea pe 
Acţiuni “DAREX”, 
MD 
Bd. Dacia, nr. 4, ap. 
98, MD-2072, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
 
 
Societatea pe 
acţiuni “DAREX”, 
MD 
Bd. Dacia, 
nr. 44, ap. 98, 
MD-2072, Chişinău, 
Republica Moldova 

Întreprinderea Mixtă 
Moldo-Britanică 
“GB & Co” S.R.L., 
MD 
Str. Zimbrului, 
nr. 10a, 
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

351 
2001.12.11 
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  007922 
1998.06.19 

 
 
 
 
 

009104 
1999.11.04 

7895 
 
 
 
 
 
 

7902 

4/2001 
 
 
 
 
 
 

6/1995 

Societatea pe 
Acţiuni “DAREX”, 
MD 
Bd. Dacia, nr. 4, ap. 
98, MD-2072, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
Societatea pe 
acţiuni “DAREX”, 
MD 
Bd. Dacia, nr. 44, 
ap. 98, MD-2072, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

  

3  Marcă 007012  
09.07.1997 

 

6051 1/1999 Empresa Cubana Del 
Tabaco trading as 
Cubatabaco, CU 
104 O,Reilly Street, 
Havana City, 
Republica Cuba 

CORPORACION 
HABANOS S.A., CU 
Calle 3ra. 
No. 2006 E/20 y 22, 
Miramar, Ciudad de 
La Habana, 
Republica Cuba 

352 
2001.12.17 

4 Brevet 
de 

invenţie 

94-0259 
11.07.1994 

1025 9/1998 Syngenta 
Participations AG, o 
companie existentă 
conform legilor 
Switzerland, CH  
Schwarzwaldallee 
215, CH-4058 Basel, 
Elveţia 

Bayer 
Aktiengesellschaft, 
o companie 
existentă conform 
legilor Germaniei, 
DE 
D-51368 
Leverkusen, 
Germania 

353 
2001.12.24 

5 Marcă 004241 
30.12.1994 
 

 

3629 4/1996 BANK OF AMERICA, 
NATIONAL 
ASSOCIATION, US  
101 South Tryon 
Street, Charlotte, 
North Carolina 28255,
Statele Unite ale 
Americii 

BANK OF AMERICA 
CORPORATION, US  
 
100 North Tryon Street, 
Charlotte, North Carolina 
28255, Statele Unite ale 
Americii 

354 
2001.12.24 

6 Model 
industrial 

0156  
10.02.1998 
 

 

170 5/1999 Întreprinderea Mixtă 
Moldo-Rusă 
“DILCON” S.R.L., 
MD  
Str. Mitropolit 
Varlaam nr. 65, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

Întreprinderea Mixtă 
Moldo-Rusă “West 
Worldwide 
Corp”s.r.l., MD  
Str. Mihai 
Eminescu nr. 26, 
MD-4400, Călăraşi, 
Republica Moldova 

356 
2001.12.27 

7 Mărci 003305 
1994.11.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

003304 
1994.11.01 

 
 

2084 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3932 
 
 

9/1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/1996 

CHAMPION 
PRODUCTS, INC., 
CORPORAŢIA 
STATULUI NEW 
YORK, US 
475 Corporate 
Square Drive, 
Winston-Salem, 
North Carolina 
27105, Statele Unite 
ale Americii 
CHAMPION 
PRODUCTS, INC.,  
US 
475 Corporate 
Square Drive, 
Winston-Salem, 
North Carolina 
27105, Statele Unite 
ale Americi 

CHAMPION 
PRODUCTS 
EUROPE 
LIMITED, IE 
 
30 Herbert Street, 
Dublin 2, Irlanda 

357 
2001.12.27 

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

licenţiat, informaţii privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. BOPI Licenţiator Licenţiat Informaţii 
privind  

contractul de 
licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă 008976  
1999.11.25 
 

 

7468 8/2000 Întreprinderea 
mixtă moldo-
italiană “TRIO-
LINE” S.R.L., 
MD  

 
bd. Ştefan cel 
Mare, nr. 124, 
MD-2012, 
Chişinău, 
Republica 
Moldova 

ÎNTREPRIN-
DEREA CU 
CAPITAL 
STRĂIN 
CASA DE 
COMERŢ 
“AGURDINO” 
S.R.L., MD 
str. Ghioceilor,
nr. 1, MD-2008,
Chişinău, 
Republica 
Moldova 

1. Licenţă 
exclusivă.  
2. Termenul de 
acţiune a 
contractului este
de la 
2001.11.01 
până la 
2007.01.01. 
3. Teritoriul de 
acţiune  este 
Republica 
Moldova. 

349 
2001.12.24 

2 Marcă 008654  
1999.05.21 

  
 

7420 8/2000 Întreprinderea 
cu capital străin 
“AGURDINO 
MLD” S.R.L. 
(Liechtenştein), 
MD 
str. 
Transnistria, 
nr. 6,  
MD-2036, 
mun. Chişinău, 
Republica 
Moldova 

SOCIETATEA 
PE ACŢIUNI 
“FABRICA DE 
PRODUSE 
CHIMICE DE 
UZ CASNIC”, 
MD 
str. Transnistria, 
nr. 6,  
MD-2036,  
mun. Chişinău, 
Republica 
Moldova 

1. Licenţă 
neexclusivă.  
2. Termenul de 
acţiune a con-
tractului este 
de la 
2000.06.21 
până la 
2005.12.31. 
3. Teritoriul de 
acţiune este 
Republica 
Moldova 

355 
2001.12.28 

Lista contractelor de licenţă reziliate 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul şi data 

depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre 
licenţiat, informaţii privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiator Licenţiat Informaţii privind  
contractul 
de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă 008976 
1999.11.25 

7468 8/2000 Întreprinderea 
Mixtă Moldo-
Italiană “TRIO-
LINE”, S.R.L., 
MD  
bd. Ştefan cel 
Mare, nr. 124, 
MD-2012,  
Chişinău, 
Republica 
Moldova 

FIRMA 
“VITONIT-
CHIM”,  S.R.L., 
MD  
str. Calea Ieşilor, 
nr. 59/1, ap. 
156, Chişinău, 
Republica 
Moldova 

1. Licenţă 
neexclusivă.  
2. Termenul de 
acţiune a con-
tractului -  
2001.03.20 - 
2003.03.20. 
3. Teritoriul de 
acţiune -     
Republica 
Moldova. 

270 
2001.04.24 
publicat în 

BOPI 
nr. 4/2001 
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FC2A Lista cererilor  
de brevet de invenţie respinse 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei OMPI ST. 3, numărul 
depozitului, data depozitului, data respingerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată 

cererea de brevet de invenţie 
 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST. 3 OMPI 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

Data respingerii (41) 
Nr. BOPI 

1 MD a 2000 0149 2000.09.08 2001.11.22 5/2001 

 

FA1A Lista cererilor de brevet 
de invenţie retrase  

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată 

cererea de brevet de invenţie 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 
OMPI 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

Data retragerii (41) 
 Nr. BOPI 

1 US 98-0248 1997.05.05 2001.11.06 10/2000 
2 GB 99-0080 1996.02.13 2001.11.06 10/2000 
3 RO 99-0158 1998.06.23 2001.11.06 9/2000 

MG9A Decăderi prin neachitarea taxelor 
datorate conform art. 39(1) din Legea nr. 461/1995 

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

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

Nr. 
crt. 

Cod  
ST. 3 OMPI 

(11) 
Nr. brevet 

(13) 
Cod 

ST. 16 OMPI 

(51)  
Clase 

(21) 
Nr. depozit 

 

(22) 
Data depozit 

(43)(44) 
Nr. BOPI 

1 SA 1542 F2 E 06 B 9/00 96-0281 1992.10.23 9/2000 

 
Lista mărcilor a căror înregistrare se anulează 

conform art. 27(1)b) din Legea privind mărcile 
şi denumirile de origine a produselor  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul mărcii, denumirea titularului, codul ţării 
conform ST. 3 OMPI, data anulării 

Nr. 
crt. 

(111) 
Nr. marcă 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

 
Data anulării 

1 7615 American-Cigarette Company 
(Overseas) Limited, CH 

2001.12.05 
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Lista eratelor  

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, 

datele care au fost publicate, datele corectate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit  

Nr. titlului 
de 

protecţie 

   Nr. 
 BOPI  

Publicat Se va citi 

1 Cerere 
de 
înregis-
trare a 
mărcii 

010014 - 8/2001 05 - suplimente alimentare, 
inclusiv vitamine, microelemente, 
calciu, seleniu. 

05 - suplimente alimentare           
ce includ vitamine, 
microelemente, calciu, seleniu. 

2 Cerere 
de 
înregis-
trare a 
mărcii 

009687 - 11/2001 42 - informare şi contrainformare 
competitivă. 

42 - dezvoltarea şi menţinerea 
bazelor de date proprii; 
efectuarea investigaţiilor 
private; consultări în asigurarea 
securităţii fizice şi integrităţii 
bunurilor materiale a 
persoanelor; cercetări în 
domeniul juridic. 

3 Cerere 
de 
înregis-
trare a 
mărcii 

010075 - 11/2001 (511)(510) (511)(510) 
30 – ceai şi produse din ceai 
de pomuşoare. 
(531) 05.07.08; 05.07.24; 
25.01.19; 27.05.11; 29.01.15. 
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VIII 
Contesta\ii examinate 

la Comisia de Apel a AGEPI 

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

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

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

According to the Rule 5.2 of the Appeal Board of State Agency on Industrial Property Protection of 
the Republic of Moldova any decision referred to the protection of industrial property protection 
subjects can be objected by the applicants/owners (direct or by the professional representatives) or by 
third parties. 

 
 
 
 
 
 
  

Î 

I 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Apel 
a AGEPI în noiembrie-decembrie 2001 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data depozitului, solicitantul 
sau titularul, denumirea titlului de protecţie, data şi obiectul contestaţiei, contestatarul, 

data examinării contestaţiei, rezultatul soluţionării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Nr.  şi  
data 

depozitului 
 

Solicitant / 
Titular 

Nr. şi denumirea 
titlului de 
protecţie 

 

Data 
depunerii şi 

obiectul 
contestaţiei 

  Contesta-
tarul 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul 
soluţionării 
contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 009263     

2000.04.20 
“Europharm 

Holding” S.A. 
(România) 
Filială, MD 

7978 
“EURO 

PHARM” 

2001.04.10 
Împotriva 
înregistrării 
mărcii  

Î.M. Moldo-
Franco-
Română 

“Eurofarm” 
S.R.L. 

2001.11.23 Contestaţia a fost 
respinsă, dosarul 
fiind remis Direcţiei 
Mărci şi Modele 
Industriale pentru 
efectuarea proce-
durii de înregistrare 
a mărcii. 

2 009218   
2000.03.24 

“Bristol -
Myers Squibb 

Company”, 
US 

“JASERANT” 2001.07.09 
Împotriva 
refuzului de 
înregistrare a 
mărcii  

“Bristol-
Myers 
Squibb 

Company”, 
US 

2001.11.23 Revendicările con-
testatarului au fost 
satisfăcute,  decizia 
Direcţiei Mărci şi 
Modele Industriale 
din 28.02.2001 fiind 
abrogată.  

3 715349 
1999.05.21 

“Leciva, A.S.”, 
CZ 

“LOZAR” 1999.11.19 
Împotriva 
acordării 
protecţiei 
juridice  
mărcii 

“E.I. du 
Pont de 

Nemours 
and 

Company”,  
US 

2001.11.23 A rămas în vigoare 
concluzia expertizei, 
acordându-se  pro-
tecţie juridică pe 
teritoriul Republicii 
Moldova  mărcii 
“LOZAR” pentru 
clasa 05 cu limita-
rea: produse farma-
ceutice, cu excepţia 
preparatelor farma-
ceutice pentru trata-
mentul hiperten-
siunii arteriale. 

4 008519  
1999.03.12 

“Veneta-
System 

Moldova” 
S.R.L., MD 

“Veneta 
System” 

2001.05.11 
Împotriva 
refuzului 
definitiv de 
înregistrare a 
mărcii. 

“Veneta- 
System 

Moldova” 
S.R.L., MD 

2001.11.23 A înceta procedura 
de examinare în 
baza cererii de 
retragere depuse de 
către reprezentantul 
contestatarului. 

5 f 2000 0072 
2000.09.11 

FCP “VIDAR” 
S.R.L., MD 

“Cutie pentru 
contoare 
electrice” 

2001.04.27 
Împotriva 
refuzului de 
înregistrare a  
modelului 
industrial  

FCP 
“VIDAR” 

S.R.L., MD 

2001.11.23 A înceta procedura 
de examinare în 
baza cererii de 
retragere depuse de 
către reprezentantul 
contestatarului. 

6 735579   
2000.04.27 

“Spirits 
International 
N.V.”, AN 

“MOSKOVSKA
YA” 

2001.09.25 
Împotriva 
refuzului 
preliminar de 
acordare a  
protecţiei 
juridice 
mărcii  

“Spirits 
Internatio-
nal N.V.”, 

AN 

2001.12.03 Contestaţia 
a fost respinsă 
în temeiul art. 7 (1)1)
şi 7 (1)2)d din 
Legea nr. 588/1995 
privind mărcile şi 
denumirile de origine 
a produselor. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
7 717245  

1999.06.25 
HENKEL 

KGaA, DE 
“BIFF Fresh 

Shower” 
2000.06.29 
Împotriva 
acordării 
protecţiei 
juridice  
mărcii  

“Unilever 
N.V.”, NL 

2001.12.03 Contestaţia a fost 
respinsă, decizia 
Direcţiei Mărci şi 
Modele Industriale 
din 2001.10.30 de 
acordare a protecţiei 
juridice mărcii 
internaţionale a 
rămas 
în vigoare.   

8 714705  
1999.05.05 

“Red Bull 
GmbH”, AT  

“BUL LERO” 2001.08.29 
Împotriva 
refuzului 
definitiv de 
acordare a 
protecţiei 
juridice 
mărcii  

“Red Bull 
GmbH”, AT 

2001.12.03 Revendicările 
contestatarului au 
fost satisfăcute,  
decizia Direcţiei 
Mărci şi Modele 
Industriale din 
2001.08.15 fiind 
abrogată. Se acordă 
protecţie juridică 
mărcii pe teritoriul 
Republicii Moldova. 
Dosarul a fost remis 
Direcţiei Mărci şi 
Modele Industriale 
pentru efectuarea 
procedurii 
respective. 

9 714670 
1999.04.12 

“Red Bull 
GmbH”, AT  

“POWER 
BULL” 

2001.10.30 
Împotriva 
refuzului 
definitiv de 
acordare a 
protecţiei 
juridice 
mărcii  

“Red Bull 
GmbH”, AT 

2001.12.03 Revendicările 
contestatarului au 
fost satisfăcute, 
decizia Direcţiei 
Mărci şi Modele 
Industriale din 
2001.09.17 fiind 
abrogată. Se acordă 
protecţie juridică 
mărcii pe teritoriul 
Republicii Moldova. 
Dosarul a fost remis 
Direcţiei Mărci şi 
Modele Industriale 
pentru efectuarea 
procedurii 
respective. 

10 715531 
1999.06.09 

“Red Bull 
GmbH”, AT  

“Red Bull 
Energy Drink” 

2001.10.30 
Împotriva 
refuzului 
definitiv de 
acordare a 
protecţiei 
juridice 
mărcii  

“Red Bull 
GmbH”, AT 

2001.12.03 Revendicările 
contestatarului au 
fost satisfăcute, 
decizia Direcţiei 
Mărci şi Modele 
Industriale din 
2001.09.17 fiind 
abrogată. Se acordă 
protecţie juridică 
mărcii pe teritoriul 
Republicii Moldova. 
Dosarul a fost remis 
Direcţiei Mărci şi 
Modele Industriale 
pentru efectuarea 
procedurii 
respective. 
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11 715926 

1999.07.17 
“Red Bull 

GmbH”, AT  
“SPEEDY 

BULL” 
2001.10.30 
Împotriva 
refuzului 
definitiv de 
acordare a 
protecţiei 
juridice 
mărcii  

“Red Bull 
GmbH”, AT 

2001.12.03 Revendicările 
contestatarului au 
fost satisfăcute, 
decizia Direcţiei 
Mărci şi Modele 
Industriale din    
2001.09.17 fiind 
abrogată. Se acordă 
protecţie juridică 
mărcii pe teritoriul 
Republicii Moldova. 
Dosarul a fost remis 
Direcţiei Mărci şi 
Modele Industriale 
pentru efectuarea 
procedurii 
respective. 

12 714683 
1999.04.12 

“Red Bull 
GmbH”, AT  

GOLDEN BULL 2001.10.30 
Împotriva 
refuzului 
definitiv de 
acordare a 
protecţiei 
juridice 
mărcii  

“Red Bull 
GmbH”, AT 

2001.12.03 Revendicările con-
testatarului au fost 
satisfăcute, decizia 
Direcţiei Mărci şi 
Modele Industriale 
din 2001.09.17 fiind 
abrogată. Se acordă 
protecţie juridică 
mărcii pe teritoriul 
Republicii Moldova. 
Dosarul a fost remis 
Direcţiei Mărci şi 
Modele Industriale 
pentru efectuarea 
procedurii 
respective. 

13 716506 
1999.04.12 

“Red Bull 
GmbH”, AT  

BLACK BULL 2001.10.30 
Împotriva 
refuzului 
definitiv de 
acordare a 
protecţiei 
juridice 
mărcii  

“Red Bull 
GmbH”, AT 

2001.12.03 Revendicările 
contestatarului au 
fost satisfăcute, 
decizia Direcţiei 
Mărci şi Modele 
Industriale din 
2001.09.17 fiind 
abrogată. Se acordă 
protecţie juridică 
mărcii pe teritoriul 
Republicii Moldova.  
Dosarul a fost remis 
Direcţiei Mărci şi 
Modele Industriale 
pentru efectuarea 
procedurii 
respective. 

14 714704 
1999.05.05 

“Red Bull 
GmbH”, AT  

BULL RUSH 2001.10.30 
Împotriva 
refuzului 
definitiv de 
acordare a 
protecţiei 
juridice 
mărcii  

“Red Bull 
GmbH”, AT 

2001.12.03 Revendicările 
contestatarului au 
fost satisfăcute, 
decizia Direcţiei 
Mărci şi Modele 
Industriale din 
2001.09.17 fiind 
abrogată. Se acordă 
protecţie juridică 
mărcii pe teritoriul 
Republicii Moldova. 
Dosarul a fost remis 
Direcţiei Mărci şi 
Modele Industriale 
pentru efectuarea 
procedurii 
respective. 
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15 714659 

1999.04.12 
“Red Bull 

GmbH”, AT  
FUNKY BULL 2001.10.30 

Împotriva 
refuzului 
definitiv de 
acordare a 
protecţiei 
juridice 
mărcii  

“Red Bull 
GmbH”, AT 

2001.12.03 Revendicările 
contestatarului au 
fost satisfăcute, 
decizia Direcţiei 
Mărci şi Modele 
Industriale din 
2001.09.17 fiind 
abrogată. Se acordă 
protecţie juridică 
mărcii pe teritoriul 
Republicii Moldova. 
Dosarul a fost remis 
Direcţiei Mărci şi 
Modele Industriale 
pentru efectuarea 
procedurii 
respective. 

16 714673 
1999.05.05 

“Red Bull 
GmbH”, AT  

LORD BULL 2001.10.30 
Împotriva 
refuzului 
definitiv de 
acordare a 
protecţiei 
juridice 
mărcii  

“Red Bull 
GmbH”, AT 

2001.12.03 Revendicările 
contestatarului au 
fost satisfăcute, 
decizia Direcţiei 
Mărci şi Modele 
Industriale din 
2001.09.17 fiind 
abrogată. Se acordă 
protecţie juridică 
mărcii pe teritoriul 
Republicii Moldova. 
Dosarul a fost remis 
Direcţiei Mărci şi 
Modele Industriale 
pentru efectuarea 
procedurii 
respective. 

17 714669 
1999.04.12 

“Red Bull 
GmbH”, AT  

FLYING BULL 2001.10.30 
Împotriva 
refuzului 
definitiv de 
acordare a 
protecţiei 
juridice 
mărcii  

“Red Bull 
GmbH”, AT 

2001.12.03 Revendicările 
contestatarului au 
fost satisfăcute, 
decizia Direcţiei 
Mărci şi Modele 
Industriale din 
2001.09.17 fiind 
abrogată. Se acordă 
protecţie juridică 
mărcii pe teritoriul 
Republicii Moldova. 
Dosarul a fost  
remis Direcţiei 
Mărci şi Modele 
Industriale pentru 
efectuarea proce-
durii respective. 

18 714681 
1999.04.12 

“Red Bull 
GmbH”, AT  

ENERGY BULL 2001.10.30 
Împotriva 
refuzului 
definitiv de 
acordare a 
protecţiei 
juridice 
mărcii  

“Red Bull 
GmbH”, AT 

2001.12.03 Revendicările con-
testatarului au fost 
satisfăcute, decizia 
Direcţiei Mărci şi 
Modele Industriale 
din 2001.09.17 fiind 
abrogată. Se acordă 
protecţie juridică 
mărcii pe teritoriul 
Republicii Moldova. 
Dosarul a fost  re-
mis Direcţiei Mărci 
şi Modele Industri-
ale pentru efectua-
rea procedurii 
respective.  
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19 714749 

1999.04.12 
“Red Bull 

GmbH”, AT  
BULL 2001.10.30 

Împotriva 
refuzului 
definitiv de 
acordare a 
protecţiei 
juridice 
mărcii  

“Red Bull 
GmbH”, AT 

2001.12.03 Revendicările 
contestatarului au 
fost satisfăcute, 
decizia Direcţiei 
Mărci şi Modele 
Industriale din 
2001.09.17 fiind 
abrogată. Se acordă 
protecţie juridică 
mărcii pe teritoriul 
Republicii Moldova. 
Dosarul a fost  
remis Direcţiei 
Mărci şi Modele 
Industriale pentru 
efectuarea 
procedurii 
respective. 

20 714750 
1999.04.12 

“Red Bull 
GmbH”, AT  

BAD BULL 2001.10.30 
Împotriva 
refuzului 
definitiv de 
acordare a 
protecţiei 
juridice 
mărcii  

“Red Bull 
GmbH”, AT 

2001.12.03 Revendicările 
contestatarului au 
fost satisfăcute, 
decizia Direcţiei 
Mărci şi Modele 
Industriale din 
2001.09.17 fiind 
abrogată. Se acordă 
protecţie juridică 
mărcii pe teritoriul 
Republicii Moldova. 
Dosarul a fost  
remis Direcţiei 
Mărci şi Modele 
Industriale pentru 
efectuarea 
procedurii 
respective. 

21 DM/054322 
2000.09.27 

ILLYCAFFE 
S.p.A., IT 

Farfurioară 2001.10.01 
Împotriva 
refuzului 
acordării  
protecţiei 
juridice 
desenului / 
modelului 
industrial  

ILLYCAFFE 
S.p.A., IT 

2001.12.19 Revendicările 
contestatarului au 
fost satisfăcute, 
decizia Secţiei 
Examinare Desene 
şi Modele 
Industriale din 
2001.06.20 fiind 
abrogată. Se acordă 
protecţie juridică 
desenului / 
modelului industrial 
pe  teritoriul 
Republicii Moldova. 
Dosarul a fost remis 
Secţiei Examinare 
Desene şi Modele 
Industriale pentru 
efectuarea proce-
durii respective. 

22 009235 
2000.03.28 

Goncear 
Ghenadie, MD 

“PRIMA / 
ПРИМА” 

2001.11.09 
Împotriva 
respingerii 
cererii de 
înregistrare a 
mărcii 

Goncear 
Ghenadie 

2001.12.19 Contestaţia a fost 
respinsă, decizia  
Direcţiei Mărci şi 
Modele Industriale 
din 2001.09.28 de 
respingere a cererii 
de înregistrare a 
mărcii a rămas în 
vigoare. 



MD-BOPI 1/2002 

 84 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23 f 2000 0097 
2000.11.10 

“GB & Co” 
S.R.L., MD 

Butelie 2001.10.08 
Împotriva 
înregistrării 
modelului 
industrial 

“Vinorum” 
S.A., MD 

2001.12.19 Contestaţia a fost 
respinsă, decizia  
Direcţiei Mărci şi 
Modele Industriale 
nr. 382 din 
2001.07.25 de 
înregistrare a 
totalităţii desenelor 
şi modelelor 
industriale a rămas 
în vigoare. 

24 f 2000 0097 
2000.11.10 

“GB & Co” 
S.R.L., MD 

Butelie 2001.08.24 
Împotriva 
înregistrării 
modelului 
industrial 

F.C.P. 
“Invincom”, 

MD 

2001.12.19 Contestaţia a fost 
respinsă, decizia  
Direcţiei Mărci şi 
Modele Industriale 
nr. 382 din 
2001.07.25  de 
înregistrare a 
totalităţii desenelor 
şi modelelor 
industriale a rămas 
în vigoare. 

25 006270 
1997.03.06 

A.Ş.P.P.S. 
“Porumbeni”, 

MD 

“SORIZ” 2001.08.23 
Împotriva 
cererii de 
înregistrare a 
mărcii  

A.P.P.S. 
“Sorgrem”, 

MD 

2001.12.19 Contestaţia a fost 
respinsă, dosarul 
fiind remis  Direcţiei 
Mărci şi Modele 
Industriale pentru 
efectuarea 
procedurii de 
înregistrare a 
mărcii. A percepe 
taxa pentru 
înregistrarea mărcii 
şi penalitatea pentru 
termenul omis până 
la 2001.12.28. 
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IX
Monitor

Î n acest capitol sunt publicate acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova
 care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului General al

AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

I n this Chapter there are published acts issued by the President, Parliament and  Government of the
 Republic of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Gen-

eral Director of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base
thereof.



8686868686

MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002MD - BOPI 1/2002

I. Dispoziţii generale

1. Înregistrarea de stat a operelor literare, de artă
şi ştiinţifice are drept scop asigurarea protecţiei
dreptului de autor şi a drepturilor conexe. Înregistrarea
în Registrul de stat al operelor ocrotite de dreptul de
autor şi drepturile conexe contribuie la promovarea
operelor şi obiectelor de drepturi conexe, sporirea
nivelului de protecţie a drepturilor morale şi patrimo-
niale ale titularilor, precum şi la preîntâmpinarea şi
reducerea cazurilor de violare a acestor drepturi.

2. În prezentul Regulament noţiunile utilizate
semnifică:

Registrul de stat al operelor ocrotite de dreptul de
autor şi drepturile conexe – totalitatea datelor şi
materialelor aferente, înregistrate în ordine cronologică,
cu privire la operele ce constituie obiecte ale dreptului
de autor şi drepturilor conexe;

înregistrare – înscrierea în Registrul de stat al operelor
ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe a

datelor referitoare la obiectele drepturilor de autor şi
conexe, la titularii drepturilor de autor şi conexe, precum
şi a altor date confirmate prin semnătura registratorului,
responsabil de efectuarea înscrisurilor.

3. Registrul de stat al operelor ocrotite de dreptul de
autor şi drepturile conexe (în continuare - Registrul)
este instituit în cadrul Agenţiei de Stat pentru Drepturile
de Autor a Republicii Moldova (în continuare - Agenţia),
în conformitate cu art. 8 şi art. 34 din Legea privind
dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 293-XIII din 23
noiembrie 1994 (în continuare - Legea), Legea cu
privire la registre nr. 1320-XIII din 25 septembrie 1997
şi cu pct. 9 al Regulamentului Agenţiei de Stat pentru
Drepturile de Autor, aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 243 din 2 aprilie 2001.

4. Registrul se ţine manual şi pe calculator în modul
stabilit.

5. Titularul drepturilor exclusive de autor sau conexe
şi succesorii lor au dreptul să înregistreze opera în

HOTĂRÂREA
Guvernului Republicii Moldova nr. 901 din 2001.08.28
cu privire la înregistrarea de stat a operelor ocrotite

de dreptul de autor şi drepturile conexe

În conformitate cu  art. 34 alin. (2) lit. e) din Legea
privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 293-XIII
din 23 noiembrie 1994, Legea cu privire la registre
nr. 1320–XIII din 25 septembrie 1997 şi Regulamentul
Agenţiei de Stat pentru Drepturile de Autor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 243 din
2 aprilie 2001, Guvernul Republicii Moldova
HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă, conform anexei, Regulamentul cu
privire la înregistrarea de stat a operelor ocrotite
de dreptul de autor şi drepturile conexe.

2. Centrul Republican de Informatică al Ministerului
Transporturilor şi Comunicaţiilor va transmite, în
termen de două luni, Agenţiei de Stat pentru
Drepturile de Autor Registrul Naţional (provizoriu)
al Programelor pentru Computer, inclusiv
documentele şi materialele aferente.

3. Se abrogă Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr. 494 din 17 iulie 1995 “Cu privire la
instituirea Registrului Naţional (provizoriu) al
Programelor pentru Computer” (Monitorul Oficial,
1995, nr. 51-52, art. 397).

Regulamentul
cu privire la înregistrarea de stat a operelor ocrotite

de dreptul de autor şi drepturile conexe
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Registru în decursul duratei termenelor de ocrotire a
dreptului de autor şi drepturilor conexe stabilite prin
Lege. Agenţia eliberează titularului dreptului de autor
şi drepturilor conexe un certificat, aprobat de Agenţie.
În caz de litigiu, instanţa judecătorească poate
recunoaşte înregistrarea drept prezumţie a paternităţii,
dacă nu se va dovedi altfel (art. 8 alin. (4) al Legii).

6. În cazul în care după înregistrare se constată că
solicitantul înregistrării operei în Registru a prejudiciat
dreptul de autor (coautor) sau drepturile conexe ale
altor persoane, el poartă răspundere în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

În asemenea cazuri, prin dispoziţia directorului general
al Agenţiei, certificatul de înregistrare eliberat anterior
se anulează, iar materialele identificatoare contrafăcute
se nimicesc.

7. Administraţia Registrului nu are dreptul să
valorifice în nici un mod operele înregistrate.

II. Funcţiile administraţiei Registrului

8. Administraţiei Registrului îi revin următoarele
funcţii:

a) înregistrarea, conform cererilor depuse, a
operelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile
conexe;

b) păstrarea exemplarelor unice de opere, copiilor
certificatelor de înregistrare, a cererilor, a
materialelor identificatoare şi a documentelor
care le însoţesc;

c) exercitarea altor funcţii şi prestarea serviciilor în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

III. Procedura de înregistrare în Registru

9. Pentru înregistrare solicitantul (titularul de
drepturi) prezintă: buletinul de identitate (paşaportul),
opera propriu-zisă sau materialele identificatoare şi
cererea, aprobată de Agenţie. Opera propriu-zisă sau
materialele identificatoare se prezintă spre înregistrare
în două exemplare identice.

10. Cererea pentru înregistrarea operei în Registru
trebuie să conţină:

a) denumirea, limba, domeniul, genul operei;

b) numele de familie, prenumele, patronimicul

autorului, anul naşterii, seria şi numărul bule-
tinului de identitate (paşaportului), adresa,
telefon/fax, E-mail;

c) numele de familie, prenumele, patronimicul
coautorilor;

d) numele de familie, prenumele, patronimicul
autorului operei traduse sau prelucrate, precum
şi temeiul juridic;

e) numele de familie, prenumele, patronimicul
titularului drepturilor patrimoniale (denumirea –
pentru persoane juridice), adresa, telefon/fax, E-
mail;

f) materialul identificator prezentat spre înre-
gistrare;

g) alte date necesare.

11. Înregistrarea operei se efectuează în prezenţa
titularului de drepturi. În cazul în care acesta nu-şi poate
prezenta opera personal, împuternicitul lui are dreptul
să-i înregistreze opera exclusiv în temeiul unei procuri
autentificate notarial. Dacă opera este prezentată spre
înregistrare de către un succesor de drepturi, la rubrica
“anul naşterii” se va indica şi anul decesului autorului.
Concomitent, la cerere se va anexa copia certificatului
de moştenire eliberat de biroul notarial.

Dacă autorul îşi publică operele semnate cu pseu-
donim, în cererea de înregistrare se va indica şi
pseudonimul.

Dacă opera este publicată, se va indica anul primei
publicări, iar dacă nu este publicată, se va face
inscripţia “nepublicată”.

Operele create în copaternitate pot fi înregistrate atât
în baza unei cereri comune a coautorilor, cât şi a cererii
depuse de fiecare autor (fiecare titular de drepturi) în
parte, în care solicitantul este obligat să-i indice pe toţi
ceilalţi coautori.

12. La înregistrarea unei opere derivate (traducere,
adaptare, aranjament şi alte transformări) se va indica
autorul operei originale şi temeiul juridic privind dreptul
la modificare (contractul cu autorul operei originale sau
comanda editurii care deţine un contract cu autorul
operei originale sau sursa care atestă că opera
originală nu este ocrotită, alte temeiuri).
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13. O creaţie literară sau ştiinţifică poate fi înregis-
trată prin prezentarea operei propriu-zise sau în temeiul
următoarelor materiale identificatoare: manuscris,
tipăritură etc.

14. O creaţie muzicală poate fi înregistrată în temeiul
următoarelor materiale identificatoare: note muzicale
(manuscris), tipăritură (inclusiv culegere de creaţii
muzicale, dacă este indicat autorul fiecărei creaţii
muzicale).

15. Pentru  înregistrarea de stat a operei
monumentale sau de arhitectură, a altor opere
voluminoase, în calitate de materiale identificatoare pot
fi prezentate:  diapozitive (fotografii), scheme, schiţe,
planuri etc., care trebuie să reprezinte: planul general,
faţadele, secţiunile, alte elemente esenţiale, la discreţia
autorului. Concomitent se vor prezenta: descrierea
succintă a obiectului, specificând denumirea, locul
unde a fost instalat (adresa), caracteristica arhitecturală
şi dimensiunile, data montării sau dării în exploatare
(sau termenul stabilit), aportul personal în calitate de
autor, lista completă a coautorilor etc.

16. La înregistrarea operei de artă decorativă şi
aplicată se vor prezenta următoarele materiale
identificatoare: fotografii, schiţe, scheme, planuri etc.,
dacă modelul nu este acceptat spre valorificare. În caz
de valorificare se prezintă următoarele materiale:
paşaportul de modelul stabilit, eliberat de administraţia
întreprinderii care l-a preluat spre valorificare, în care
se va indica data începerii valorificării lui şi titularul
drepturilor patrimoniale, fotografii cu aspectul general
al operei şi elementele ei principale.

17. În cazul înregistrării programului pe calculator, a
bazei de date sau a documentaţ iei tehnologiei
informaţionale, se va prezenta porţiunea identificatoare
a operei  respective, constituită din primele şi ultimele
25 de pagini ale textului iniţial. Dacă volumul operei
(programului pe calculator, al bazei de date sau al
tehnologiei informaţionale) prezentate nu depăşeşte 50
de pagini, se va prezenta copia textului iniţial.

Programul pe calculator sau baza de date pot fi
prezentate pentru înregistrare împreună cu docu-
mentaţia tehnică, care, de asemenea, se depozitează.
Tehnologia informaţională trebuie să fie prezentată
pentru înregistrare împreună cu documentaţia tehnică.

În cazul în care programul pe calculator, baza de date
sau documentaţia tehnologiei informaţionale conţin un

secret industrial, pentru înregistrare se prezintă o
porţiune identificatoare, constituită din primele şi
ultimele 25 de pagini ale textului iniţial cu porţiunile ce
conţin secretul industrial şterse sau o porţiune
identificatoare, constituită doar din primele şi ultimele
10 pagini ale textului iniţial, dar fără porţiuni şterse.

Dacă programul pe calculator, baza de date sau
documentaţia tehnologiei informaţionale ce conţin un
secret industrial nu depăşesc 50 de pagini, se prezintă
textul iniţial în întregime, cu porţiunile ce includ secretul
industrial şterse. Porţiunile şterse trebuie să fie mai mici
în raport cu restul materialului.

18. În cazul înregistrării filmului, producătorul filmului
va prezenta: două exemplare ale filmului, imprimate pe
casete video, copia foii de titlu (paşaportul filmului)
autentificată cu ştampila rotundă a producătorului
filmului, care va conţine: denumirea filmului, numele
(denumirea) producătorului filmului, numele
scenaristului, regizorului-scenograf, compozitorului,
operatorului, pictorului-scenograf, numele altor titulari
ai drepturilor de autor şi conexe.

19. Pentru înregistrarea fonogramei (operei
audiovizuale) producătorul  ei (titular de drepturi
conexe) trebuie să prezinte: două exemplare ale
fonogramei (operei audiovizuale), pe suportul sau pe
ambalajul cărora sunt imprimate: denumirea (numele)
producătorului, denumirea culegerii, denumirile
creaţiilor cuprinse în fonogramă (opera audiovizuală),
numele autorilor muzicii şi  textelor, numele interpreţilor
(colectivului de interpreţi) operelor cuprinse; copiile
contractelor producătorului de fonograme (operei
audiovizuale) cu interpreţii (colectivul de interpreţi) şi
cu autorii operelor inserate în fonogramă (opera
audiovizuală).

20. Pentru înregistrarea interpretării interpretul
(colectivul de interpreţi)  (titular de drepturi conexe)
trebuie să prezinte: două exemplare ale fonogramei
(operei audiovizuale), pe suportul material sau pe
ambalajul cărora sunt imprimate: denumirea (numele)
producătorului, denumirea culegerii, denumirile
creaţiilor interpretate în fonogramă (opera audio-
vizuală), numele autorilor muzicii şi  textelor, numele
interpreţilor (colectivul de interpreţi) operelor cuprinse
în ele; copiile contractelor interpreţilor (colectivului de
interpreţi) cu producătorul de fonograme (operei
audiovizuale) şi cu autorii operelor interpretate.
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21. Pentru înregistrarea emisiunii radio sau televizate
organizaţia de teleradiodifuziune trebuie să prezinte:
două exemplare ale fonogramei (operei audiovizuale)
cu emisiunea sa imprimată, pe suportul sau pe
ambalajul cărora sunt indicate: denumirea (numele)
producătorului fonogramei (operei audiovizuale),
denumirea culegerii, denumirile creaţiilor cuprinse în
fonogramă (opera audiovizuală), denumirile creaţiilor
folosite în fonogramă (opera audiovizuală), numele
autorilor muzicii şi  textelor, numele interpreţilor
(colectivului de interpreţi) operelor cuprinse în ea;
copiile contractelor organizaţiei de teleradiodifuziune
cu interpreţii (colectivul de interpreţi) şi cu autorii
operelor incluse în emisiune.

22. Toate materialele identificatoare, care se
anexează la cererea de înregistrare, vor fi vizate de
autor sau de titularul drepturilor de autor şi conexe.
Materialele identificatoare trebuie să fie originale şi nu
descrieri ale operelor.

23. După înregistrarea operei în Registru titularului
de drepturi i se eliberează un certificat de înregistrare
care trebuie să conţină:

a) seria, numărul şi data înregistrării în Registru;

b) numele de familie, prenumele, patronimicul
autorului (coautorilor), titularilor de drepturi
conexe;

c) genul, domeniul si denumirea operei;

d) numele (denumirea) titularului drepturilor
patrimoniale;

e) materialul identificator prezentat spre înre-
gistrare;

f) termenul de ocrotire a operelor (când e posibil);

g) alte date necesare.

În caz de pierdere sau deteriorare (alte motive) a
certificatului se eliberează un alt certificat în baza
materialelor existente în arhiva Registrului.

În caz de necesitate registratorul poate elibera extrase
din Registru, precum şi copiile materialelor identi-
ficatoare, autentificate de directorul general al Agenţiei.

24. Contractele privind transmiterea drepturilor
patrimoniale asupra operelor,  înregistrate anterior, se
includ, de asemenea, în Registru.

25. Agenţia publică informaţii cu privire la operele
ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe,
înregistrate în Registru.

IV. Termenul de păstrare a documentelor
şi responsabilitatea administraţiei

Registrului

26. În Registru se păstrează copiile certificatelor de
înregistrare, cererea pentru înregistrarea operei,
exemplarele de opere şi materialele identificatoare pe
întreaga perioadă de ocrotire a drepturilor patrimoniale,
stabilite prin Lege.

27. Administraţ ia Registrului asigură secretul
operelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile
conexe. Pentru deteriorarea, pierderea operelor sau a
materialelor identificatoare, precum şi pentru divul-
garea secretului care se conţine în aceste materiale
administraţ ia Registrului poartă răspundere în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

28. După expirarea termenului de ocrotire a operelor
înregistrate Agenţia transmite Arhivei de Stat copiile
certificatelor, iar exemplarele de opere, pe gratis -
Bibliotecii Naţionale (opere literare, muzicale, de artă)
şi Companiei de Stat “Teleradio-Moldova” (fonograme
şi opere audiovizuale).

29. La cererea autorului care s-a stabilit cu traiul în
altă ţară Agenţia este obligată să expedieze orga-
nizaţiei pentru protecţia drepturilor de autor din ţara
respectivă  materialele  identificatoare privind opera
înregistrată sau să le restituie autorului (titularului de
drepturi). Copiile certificatelor de înregistrare rămân la
Agenţie şi se depun, în modul stabilit, la Arhiva de Stat.

V. Refuzul înregistrării

30. Administraţia Registrului este în drept să refuze
înregistrarea operei prezentate de solicitant în
următoarele cazuri:

a) nu sunt îndeplinite cerinţele specificate la
punctele 9-25 ale prezentului Regulament;

b) opera nu constituie obiect al drepturilor de autor
sau al drepturilor conexe;

c) opera prezentată a fost deja înregistrată în
Registru;

d) opera derivată prejudiciază drepturile autorului
operei originale;
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e) opera prezentată constituie obiectul unui litigiu în
instanţa de judecată şi nu există o hotărâre
definitivă în această privinţă;

f) în alte temeiuri.

31. Decizia motivată cu privire la refuzul înregistrării
operei se aduce la cunoştinţa solicitantului în formă
scrisă, în termen de 30 de zile din data depunerii cererii.

32. Refuzul de a înregistra opera poate fi contestat
în instanţa judecătorească în conformitate cu legislaţia
în vigoare.

Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.
293–XIII din 23 noiembrie 1994 (în continuare Legea)
stabileşte în art. 8 alin. (3) şi (5) că titularul drepturilor
exclusive de autor asupra unei opere publicate sau
nepublicate poate să o înregistreze în  registrele oficiale
de stat în decursul duratei termenului de ocrotire a
dreptului de autor. Înregistrarea de stat a operelor
literare, de artă şi ştiinţifice o efectuează Agenţia de
Stat pentru Drepturile de Autor a Republicii Moldova.

Înregistrarea operelor nu este obligatorie. Ea nu este
un act incontestabil. Actul înregistrării de stat a operelor
literare, de artă şi ştiinţifice poate fi recunoscut de
instanţa de judecată, în caz de litigiu, drept prezumţie
a paternităţii, dacă nu se va dovedi altfel.

Înregistrării de stat sunt supuse toate operele ocrotite
de dreptul de autor şi drepturile conexe din domeniul
literaturii, artei şi ştiinţei.

În art. 6, alin. 2, pct. a) al Legii se menţionează că
programele pentru computer sunt atribuite la categoria
operelor literare şi împreună cu operele de artă şi
operele ştiinţifice formează cadrul obiectelor dreptului
de autor. În baza art. 6, alin. 2, pct. k) al Legii bazele
de date sunt incluse ca opere derivate, dreptul de autor
asupra cărora nu trebuie să prejudicieze drepturile
autorilor operelor originale. Înregistrarea şi evidenţa
tuturor operelor literare, de artă şi ştiinţifice, protejate

de dreptul de autor şi drepturile conexe, inclusiv a
programelor pe calculator şi a bazelor de date, se
efectuează conform art. 8, alin. (3)-(5) şi art. 34, alin.
(2), lit. e) ale Legii de către organul competent - Agenţia
de Stat pentru Drepturile de Autor, care este unicul
organ public abilitat cu această atribuţie de bază pe
teritoriul Republicii Moldova.

Prezentul Regulament vine să reglementeze procedura
înregistrării operelor ocrotite de dreptul de autor şi
drepturile conexe. Acest Regulament este în confor-
mitate cu Legea privind drepturile de autor şi drepturile
conexe nr. 293 – XIII din 23 noiembrie 1994, Legea cu
privire la registre nr. 1320- XIII din 25 septembrie 1997
şi cu Regulamentul Agenţiei de Stat pentru Drepturile
de Autor nr. 243 din 2 aprilie 2001 şi stabileşte funcţiile
administraţiei Registrului, ordinea şi procedura de
înregistrare a operelor în Registru, materialele
necesare ce trebuie prezentate pentru înregistrarea
operei, termenul de păstrare a documentelor, răs-
punderea administraţiei Registrului şi cazurile de refuz
a înregistrării operelor.

Înregistrarea de stat a operelor ocrotite de dreptul de
autor şi drepturile conexe va crea premise favorabile
pentru titularii solicitanţi de a-şi restabili cu mai puţine
eforturi drepturile asupra operelor sale în caz de
valorificare ilegală.

Înregistrarea – măsură de protecţie a operelor
şi obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe

Andrei AFANASIEV,
Director general al Agenţiei de Stat pentru Drepturile de Autor
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I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în
conformitate cu prevederile Legii nr. 982-XIV din 11 mai
2000 privind accesul la informaţie, legislaţiei în
domeniul protecţiei proprietăţii industriale, tratatelor
internaţionale la care Republica Moldova este parte,
altor acte normative şi are drept scop reglementarea
principiilor, condiţiilor, căilor şi modului de asigurare şi
realizare a accesului la informaţia deţinută de către
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale
(în continuare Agenţia).

2. Accesul la informaţia deţinută de către Agenţie
este asigurat de persoanele responsabile care sunt ob-
ligate:

a) să ducă evidenţa solicitărilor şi să asigure
executarea acestora;

b) să solicite informaţii de la persoanele cu funcţii
de răspundere ale Agenţiei;

c) să însoţească solicitantul în localul bibliotecii
Agenţ iei sau în birourile destinate pentru
acordarea consultaţiilor, unde solicitantul poate
lua cunoştinţă de informaţia necesară;

d) să asigure accesul doar la informaţia solicitată,
protejând informaţia confidenţială;

e) să pregătească informaţia pentru expediere pe
adresa solicitanţilor.

3. Persoana responsabilă de furnizarea informaţiei
are dreptul:

a) să înainteze administraţiei propuneri privind
îmbunătăţirea condiţiilor de acces la informaţie şi
de furnizare a acesteia;

b) să ceară de la persoanele cu funcţii de răspun-
dere ale Agenţiei respectarea legislaţiei privind
accesul la informaţie;

c) să ceară de la administraţie asigurarea cu
materialele necesare pentru furnizarea infor-
maţiei.

4. Orice persoana fizică şi/sau juridică interesată (în
continuare solicitant) este în drept să solicite Agenţiei
personal sau prin intermediul reprezentantului său
orice informaţie oficială care se află în posesia Agenţiei,
cu excepţia cazurilor menţionate în prezentul Regu-
lament.

Prin informaţie oficială se înţelege toată informaţia
aflată în posesia şi la dispoziţia Agenţiei, care a fost
elaborată, selectată, prelucrată, sistematizată sau
adoptată de către Agenţie sau persoanele oficiale ale
ei sau puse la dispoziţia Agenţiei de către alţi subiecţi
de drept.

5. Informaţia este furnizată solicitantului într-un mod
ce ar garanta recepţionarea ei, prin unul dintre
următoarele mijloace:

a) prezentarea pentru examinare a sursei de
informaţie sau a unor părţi ale acesteia;

b) eliberarea copiei de pe sursa de informaţie
precum şi de pe unele părţi ale acesteia;

c) expedierea prin poştă (inclusiv poşta electronică)
a copiei de pe sursa de informaţie precum şi de
pe unele părţi ale acesteia.

6. În baza prezentului Regulament nu se admite
accesul la:

a) informaţiile ce constituie secret de stat, protecţia

În scopul implementării prevederilor Legii nr. 982-XIV din 2000.05.11 privind accesul la
informaţie, creării cadrului normativ privind accesul la informaţia aflată în posesia AGEPI şi
eficientizării procesului de informare a persoanelor fizice şi/sau juridice, prin ordinul
Directorului General al AGEPI nr. 184 din 2001.12.28 a fost aprobat Regulamentul privind
accesul la informaţia deţinută de către AGEPI.

Regulament
privind accesul la informaţia deţinută de către AGEPI
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cărora în cadrul Agenţiei este asigurată în modul
corespunzător;

b) informaţiile confidenţiale, prezentate Agenţiei de
către solicitanţi cu titlu de confidenţialitate, regle-
mentate de legislaţia privind secretul comercial,
precum şi alte surse de informaţie aflate în
posesia Agenţiei, protecţia cărora este asigurată
în baza legii cu privire la secretul comercial;

c) informaţ i i le cu caracter personal, a căror
divulgare este considerată drept o imixtiune în
viaţa privată a persoanei, accesul la care poate
fi admis numai cu acordul persoanei respective
în limitele prevederilor legislaţiei în vigoare;

d) informaţiile confidenţiale din domeniul invenţiilor,
modelelor de utilitate, soiurilor de plantă,
topografiilor de circuite integrate, modelelor/
desenelor industriale, mărcilor, denumirilor de
origine a produselor prezentate Agenţiei cu titlu
de confidenţ ialitate până la publicarea
corespunzătoare în BOPI sau în alte surse de
informare, până la expunerea lor în bibliotecă;

e) informaţiile incluse în contractele de transmitere
a drepturilor asupra obiectelor de proprietate
industrială;

f) informaţiile conţinute în contestaţiile depuse la
Comisia de Apel a Agenţiei, până la publicarea
hotărârii acesteia dacă nu există alte restricţii din
partea contestatarului;

g) informaţiile ce reflectă rezultatele finale sau
intermediare ale unor investigaţii ştiinţifice şi
tehnice a căror divulgare privează autorii
investigaţiilor de prioritatea de publicare sau
influenţează negativ asupra exercitării altor
drepturi protejate prin lege.

h) informaţiile referitoare la proiectele de acte nor-
mative nedefinitivate.

7. Se interzice furnizarea informaţiei în lipsa cererii
scrise conform pct. 15.

8. Se interzice furnizarea informaţiei de către
persoanele neautorizate în modul corespunzător, cu
excepţia cazurilor când această informaţie este
furnizată în cadrul discuţiilor cu solicitanţii în limitele
stabilite de procedura de înregistrare şi acordare a

protecţiei obiectelor de proprietate industrială şi ţine
nemijlocit de exercitarea atribuţiilor de serviciu ale
salariatului.

9. Restricţiile nu pot fi stabilite decât în cazul în care
Agenţia va demonstra că restricţia este reglementată
prin lege organică şi este necesară pentru apărarea
intereselor legitime ale persoanei.

Informaţia care nu poate fi difuzată din considerentele
menţionate mai sus trebuie să fie selectată cu aplicarea
menţiunilor: secret de stat, secret comercial, informaţie
confidenţială.

II. Organizarea furnizării informaţiei

10. În scopul garantării accesului liber la informaţie,
Agenţia:

a) asigură accesul liber în localul Bibliotecii Agenţiei
sau în birourile destinate pentru acordarea
consultaţiilor;

b) numeşte persoanele responsabile pentru furni-
zarea informaţiei;

c) acordă asistenţă solicitanţ i lor la căutarea
informaţiei necesare.

11. Extrasele din registre, documente sau alte surse
de informaţie, precum şi unele părţi ale acestora, pot fi
puse la dispoziţia solicitantului, în conformitate cu
cererea, spre a fi:

a) examinate la sediul Agenţiei;

b) dactilografiate, fotocopiate sau copiate prin altă
modalitate ce ar asigura integritatea originalului;

c) înscrise pe suport electronic.

Informaţiile oferite, documentele, părţile acestora,
extrasele din registre, copiile traducerilor eliberate sunt
puse la dispoziţia solicitanţilor în limba de stat sau în
limba în care au fost elaborate şi sunt semnate de
Directorul General al Agenţiei.

12. Oricărei persoane i se asigură accesul la informa-
ţiile cu caracter personal, dacă persoana nu dispune
de aceste informaţii şi nu poate lua cunoştinţă de ele
din alte surse accesibile. Ea are dreptul:

a) să ia cunoştinţă de aceste informaţii personal sau
în prezenţa altei persoane;
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b) să precizeze aceste informaţii în scopul asigurării
plenitudinii şi veridicităţii lor;

c) să obţină, dacă este cazul, rectificarea infor-
maţiilor sau lichidarea lor atunci când ele vor fi
tratate neadecvat;

d) să afle cine şi în ce scop a utilizat, utilizează sau
intenţionează să utilizeze aceste informaţii;

e) să ia copii de pe documentele, informaţiile despre
sine sau de pe unele părţi ale acestora.

III. Solicitarea şi modalităţile accesului
la informaţie

13. Poate fi solicitată informaţia stocată pe hârtie sau
din bazele electronice, în formă de text sau desen, pe
care persoana interesată o poate obţine nemijlocit de
la Agenţie sau o poate solicita în copie pe hârtie sau
pe suport electronic, în limitele posibilităţilor tehnice ale
Agenţiei şi contra plată.

14. Informaţia este pusă la dispoziţia solicitanţilor în
baza cererilor care vor conţine:

a) detaliile necesare pentru identificarea informaţiei
solicitate (a unei părţi sau unor părţi ale acesteia);

b) modalitatea acceptabilă de obţinere a informaţiei
solicitate;

c) datele de identificare ale solicitantului;

d) semnătura;

e) data;

15. Cererea este înregistrată într-un registru special
la Cancelaria Agenţiei şi repartizată de către Directorul
General al Agenţiei persoanei responsabile de
furnizarea informaţiei, care stabileşte termenul de
executare, dacă acest termen nu este indicat de către
Directorul General.

În cazul în care se solicită altă informaţie care iniţial nu
a fost prevăzută în cerere, solicitantul trebuie să
întocmească o nouă cerere, care va urma aceeaşi
procedură.

16. În procesul prezentării informaţiei solicitate se
întreprind măsuri necesare pentru nedivulgarea
informaţiei cu acces limitat, pentru protecţia integrităţii
şi excluderii accesului neautorizat la ea.

Aceste măsuri însă nu pot limita dreptul de acces la
informaţie, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

17. Informaţia este furnizată în limitele programului
de lucru al Agenţiei, nemijlocit în ziua solicitării sau în
cazul în care furnizarea informaţiei necesită timp pentru
selectarea şi prezentarea ei, aceasta este furnizată
într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 15 zile
lucrătoare de la data înregistrării cererii.

18. Termenul de furnizare a informaţiei poate fi
prelungit cu 5 zile lucrătoare de către Directorul Gen-
eral al Agenţiei dacă:

a) cererea se referă la un volum mare de informaţii
care necesită selectarea, sistematizarea şi
expedierea;

b) sunt necesare consultaţii suplimentare pentru a
satisface cererea.

Solicitantul este informat din timp despre prelungirea
termenului de furnizare a informaţiei.

V. Plăţi pentru furnizarea informaţiei

19. Informaţia care depăşeşte limitele prevăzute de
legislaţia în vigoare este furnizată contra plată conform
prevederilor Regulamentului privind aplicarea taxelor
pentru servicii în domeniul protecţiei obiectelor
proprietăţii industriale.

20. În cazul neachitării de către solicitant a taxei
stabilite Agenţia nu furnizează informaţia solicitată.

21. Furnizarea informaţ iei periodice, inclusiv,
analitice, de sinteză sau inedite către solicitant poate
avea loc, contra unei plăţi negociabile, în baza unui
contract de lungă durată.

22. Vor fi puse, fără plată (cu excepţia copiilor), la
dispoziţia solicitanţilor informaţiile oficiale care:

a) ating nemijlocit drepturile şi libertăţile solici-
tantului;

b) sunt expuse oral;

c) sunt solicitate pentru a fi studiate la sediul
instituţiei;

d) prin faptul că au fost furnizate, contribuie la spo-
rirea gradului de transparenţă a activităţii institu-
ţiei publice şi corespunde intereselor societăţii.
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23. În cazurile în care informaţia pusă la dispoziţia
solicitantului conţine inexactităţi sau date incomplete,
Agenţia este obligată să efectueze gratuit rectificările
şi completările respective, cu excepţia cazurilor în care

completarea informaţiei implică eforturi şi cheltuieli
considerabile care n-au fost prevăzute şi taxate la
eliberarea primară a informaţiei, în limitele solicitării din
cerere.

COORDONATOR

Constantin Sîrbu, Director Birou Executiv

I. INVENŢII

1. Ion Radu, şef Secţie Contencios

2. Tudor Jovmir, şef  Direcţie Invenţii, Modele de
Utilitate, Soiuri de Plantă, Topografii de circuite
integrate

II. MĂRCI

1. Andrei Moisei, şef Secţie Legislaţie

2. Svetlana Munteanu, şef Direcţie Mărci şi Modele
Industriale

Lista persoanelor responsabile de furnizarea
 informaţiei deţinute de către AGEPI

III. DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE

1. Patricia Bondaresco, Jurist Secţia Legislaţie

2. Simion Leviţchii, şef Secţie Desene şi Modele
Industriale

IV. REGISTRELE OBIECTELOR PROPRIE-
TĂŢII INDUSTRIALE

1. Larisa Spinei, Jurist Secţia Legislaţie

2. Elena Rîbaciuc, şef Birou Recepţie şi Registre
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1. Prezentul Regulament stabileşte modul de

acordare a consultaţiilor în domeniul protecţiei

proprietăţii industriale persoanelor fizice şi juridice de

către AGEPI.

2. Problemele pentru soluţionarea cărora se solicită

consultaţ i i sunt formulate în scris ş i depuse

Dispeceratului AGEPI personal sau expediate pe

adresa AGEPI prin poşta electronică, fax sau prin poşta

obişnuită, anexând contul de plată a taxei respective

(conform tarifelor pentru serviciile prestate de către

AGEPI, aprobate prin ordinul Directorului General nr.

117 din 13.08.2001),  sau achitând această taxă în casa

AGEPI.

3. Corespondenţa de intrare privind solicitarea

consultaţiilor se examinează de către Directorul Gen-

eral al AGEPI, care o direcţionează, cu rezoluţiile de

rigoare, directorilor de departamente, directorului

Biroului Executiv al Directorului General sau directorului

Institutului de Proprietate Intelectuală (în continuare -

directorii departamentelor).

4. Directorul departamentului respectiv examinează

tematica şi complexitatea problemei, desemnează

specialistul  şi fixează termenul perfectării răspunsului

sau acordării consultaţiei.

5. Specialistul desemnat analizează solicitarea şi

întocmeşte proiectul răspunsului, bazându-se pe actele

legislativ-normative în vigoare, fără expunerea opiniilor

şi interpretărilor proprii asupra formulărilor stipulate în

acestea, şi-l prezintă directorului departamentului.

6. Directorul departamentului verifică corectitudi-

nea, claritatea şi calitatea proiectului răspunsului şi,

dacă acesta corespunde întocmai problemelor formu-

late de solicitantul consultaţiei, vizează sau semnează

răspunsul, în funcţie de conţinutul rezoluţiei Directorului

General.

7. Răspunsul semnat şi înregistrat în Registrul

corespondenţei de ieşire este transmis sau expediat

solicitantului consultaţiei în modul cerut de acesta:

înmânat personal solicitantului de către Dispeceratul

AGEPI, transmis prin poşta electronică sau prin fax,

expediat prin poşta obişnuită.

8. Consultaţiile acordate de către reprezentanţii

AGEPI în teritoriu şi colaboratorii Centrului “AGEPI-

Mobil”, precum şi cele acordate în cadrul expoziţiilor,

seminarelor, simpozioanelor, altor manifestări,  se

perfectează în scris, cu încasarea taxelor şi eliberarea

răspunsului şi documentului de plată.

9. Informaţiile privind modul de acordare a consul-

taţiilor şi cuantumul taxelor stabilite pentru consultaţii,

alte informaţii ce nu se referă la conţinutul şi aplicarea

actelor legislativ-normative în domeniul protecţiei

proprietăţii industriale pot fi oferite de către angajaţii

AGEPI în formă orală şi prin telefon, fără plată.

10. Nu se califică drept consultaţii convorbirile şi

corespondenţa examinatorului obiectului de proprietate

industrială cu solicitantul, titularul, autorul sau reprezen-

tantul în proprietate industrială  referitoare la cererile

privind protecţia obiectelor de proprietate industrială.

Prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 178 din 2001.12.17 a fost aprobat
Regulamentul privind modul de acordare a consultaţiilor în domeniul protecţiei
proprietăţii industriale de către AGEPI.

Regulament
privind modul de acordare a consultaţiilor în domeniul

protecţiei proprietăţii industriale de către AGEPI
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1. Codurile INID pentru  identificarea
datelor bibliografice  referitoare la

invenţii

(11) Numărul brevetului

(13) Codul tipului de document conform  normei ST.

16 OMPI

(21) Numărul depozitului

(22) Data depozitului

(23) Data priorităţii de expoziţie

(31) Numărul cererii prioritare

(32) Data depozitului cererii prioritare

(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei  ST.

3 OMPI

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului:

numărul BOPI, anul

(48) Data publicării cererii / brevetului corectat

(51) Clasificarea Internaţională de Brevete

(54) Titlul invenţiei

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

(57) Rezumatul  sau  revendicările

(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare la

care prezentul document  este   divizionar

(71) Numele/denumirea solicitantului (solicitanţilor),

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI

(72) Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţării

conform normei ST. 3 OMPI

(73) Numele/denumirea  titularului (titularilor), codul

ţării conform normei ST. 3 OMPI

(74) Numele reprezentantului în proprietate industrială

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate

cu PCT

(86) Cerere internaţională (regională sau PCT):

numărul şi data

(87) Publicarea cererii internaţionale (regionale sau

PCT): numărul şi data

(10) * Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indicarea

verbală a documentului, nr. documentului, codul

ţării)

(30) * Date referitoare la prioritatea  cererilor înregis-

trate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. (numă-

rul documentului, data depozitului, codul ţării)

La 2002.02.01 intră în vigoare Normele privind  codurile  INID pentru identificarea datelor
bibliografice referitoare la obiectele de proprietate industrială aprobate prin ordinul Directorului
General al AGEPI nr. 183 din 2001.12.26. Aprobarea Normelor privind codurile  INID a fost
dictată de necesitatea implementării normelor OMPI ST. 9, ST. 60 şi ST. 80 privind identificarea
datelor bibliografice referitoare la obiectele de proprietate industrială.

Norme
privind  codurile  INID pentru identificarea datelor
bibliografice referitoare la obiectele de proprietate

industrială
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2. Codurile INID pentru identificarea
datelor bibliografice referitoare

la modele de utilitate

(11) Numărul modelului  de utilitate  înregistrat

(13) Codul tipului de document conform  normei ST.

16 OMPI

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

(18) Data prevăzută de expirare a termenului de

valabilitate a reînnoirii

(21) Numărul depozitului

(22) Data depozitului

(23) Data priorităţii de expoziţie

(31) Numărul cererii prioritare

(32) Data depozitului cererii prioritare

(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei  ST.

3 OMPI

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

(45) Data publicării hotărârii de  înregistrare a

modelului de utilitate: numărul BOPI, anul

(48) Data publicării cererii / certificatului  corectat

(51) Clasificarea Internaţională de Brevete

(54) Titlul  modelului de  utilitate

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

(57) Rezumatul  sau  revendicările

(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare la

care prezentul document  este   divizionar

(71) Numele/denumirea solicitantului (solicitanţilor),

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI

(72) Numele creatorului (creatorilor), codul ţării con-

form normei ST. 3  OMPI

(73) Numele/denumirea  titularului (titularilor), codul

ţării conform normei ST. 3 OMPI

(74) Numele reprezentantului în proprietate industrială

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate

cu PCT

(86) Cerere internaţională (regională sau PCT):

numărul şi data

(87) Publicarea cererii internaţionale (regionale sau

PCT): numărul şi data

3. Codurile INID pentru identificarea
datelor bibliografice referitoare la mărci

(111) Numărul de ordine al  înregistrării

(116) Numărul de ordine al înregistrării reînnoite

(151) Data înregistrării

(156) Data reînnoirii

(170) Termenul prevăzut  de valabilitate  a înregistrării /

reînnoirii

(181) Data prevăzută de expirare  a  termenului de

valabilitate  a înregistrării

(186) Data prevăzută de expirare a termenului de

valabilitate a reînnoirii

(210) Numărul depozitului

(220) Data depozitului

(230) Data priorităţii de expoziţie

(310) Numărul depozitului cererii iniţiale

(320) Data depozitului cererii iniţiale

(330)Ţara cererii iniţiale, codul conform normei ST. 3

OMPI

(442) Data la care informaţiile privind cererea exami-

nată au fost făcute accesibile publicului

(450) Data la care informaţiile privind  înregistrarea au

fost făcute accesibile publicului

(511) Indicarea claselor conform Clasificării interna-

ţionale a produselor  şi serviciilor în scopul înre-

gistrării mărcilor (Clasificarea de la Nisa), lista

produselor şi serviciilor conform acestei clasificări
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(526) Elementele mărcii asupra cărora  nu se extinde

dreptul exclusiv

(531) Descrierea elementelor figurative  ale  mărcii

conform Clasificării internaţionale  a elementelor

figurative  ale mărcilor (Clasificarea de la Viena)

(540) Reproducerea mărcii

(551) Indicarea faptului că marca este colectivă sau de

certificare

(554) Indicarea faptului  că marca  este  tridimensională

(591) Indicarea culorilor  revendicate

(646) Numărul şi data  altor  înregistrări  înrudite  din

punct  de  vedere  juridic

(730) Numele/denumirea şi adresa solicitantului sau

titularului, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI

(740) Numele  reprezentantului în proprietate indus-

trială

(750) Adresa pentru corespondenţă

(770) Numele şi adresa  solicitantului  sau titularului

precedent (în caz  de schimbare a titularului)

(771) Numele precedent sau adresa precedentă  a

solicitantului  sau  titularului  (fără schimbarea

titularului)

(791) Numele şi adresa licenţiatului

(800) Indicarea datelor conform Aranjamentului de la

Madrid şi Protocolului de la Madrid

(300)* Date referitoare la prioritatea cererilor înre-

gistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S.

(numărul documentului, data depozitului, codul

ţării)

4. Codurile INID pentru identificarea
datelor bibliografice referitoare
la desene şi modele industriale

(11) Numărul certificatului

(15) Data înregistrării

(18) Data prevăzută  de expirare a termenului de

valabilitate a înregistrării

(21) Numărul depozitului

(22) Data depozitului

(23) Data priorităţii de expoziţie

(28) Numărul de desene şi modele industriale

(30) Date  referitoare  la prioritate conform  Convenţiei

de la Paris

(31) Numărul  cererii prioritare

(32) Data depozitului cererii prioritare

(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.

3 OMPI

(44) Data publicării hotărârii de înregistrare a

desenului şi modelului industrial

(45) Data eliberării certificatului

(46) Data expirării termenului de  amânare a publicării

(51) Clasificarea internaţională a  desenelor şi

modelelor industriale  (clasa şi subclasa  Clasi-

ficării de la Locarno)

(54) Denumirea desenului / modelului industrial

(55) Reproducerea desenului / modelului industrial

(57) Culorile revendicate

(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului

(solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3

OMPI

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform

normei ST. 3 OMPI

(73) Numele/denumirea şi adresa  titularului (titula-

rilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI

(74) Numele reprezentantului în proprietate industrială

(80) Datele de depozit internaţional  conform Aranja-

mentului de la Haga
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5. Codurile INID pentru identificarea
datelor bibliografice referitoare la

certificate complementare de protecţie

(11) Numărul  certificatului

(13) Codul tipului de document conform normei  ST.

16  OMPI

(21) Numărul  depozitului

(22) Data depozitului

(42) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

(45) Data publicării  hotărârii de acordare  a certifi-

catului: numărul BOPI, anul

(48) Data publicării cererii/certificatului  corectat

(54) Titlul   invenţiei

(68) Numărul şi data de publicare a brevetului de bază

(71) Numele/denumirea solicitantului  (solicitanţilor),

codul ţării conform  normei  ST. 3 OMPI

(73) Numele/denumirea titularului (titularilor), codul

ţării conform normei  ST. 3 OMPI

(74) Numele reprezentantului în proprietate industrială

(92) Numărul şi data primei autorizaţii de punere pe

piaţă în Republica Moldova

(94) Data expirării termenului de valabilitate a certifi-

catului

(95) Denumirea produsului pentru care a fost cerut

sau eliberat certificatul

6. Listele codurilor INID prezentate la pct. 1…5 se

vor publica în fiecare ediţie a BOPI la începutul

compartimentelor corespunzătoare (invenţii, modele de

utilitate, mărci, desene şi modele industriale).

7. Fiecare cod INID aplicat în formularele de

procedură, documentele publicate şi în titlurile de

protecţie va fi urmat de prezentarea datelor bibliografice

corespunzătoare.

8. Codul (51) în cazul invenţiilor şi modelelor de

utilitate  va fi însoţit de:

abrevierea Int. Cl. a Clasificării Internaţionale a
Brevetelor urmată de numărul redacţiei conform
căreia a fost clasificată invenţia, prezentat în
formă de exponent: (51) Int. Cl.7 (în titlurile de
protecţie);

indicarea numărului redacţiei Clasificării Inter-
naţionale de Brevete conform căreia a fost
clasificată invenţia, prezentat în formă de expo-
nent: (51)7 (în publicaţiile BOPI şi formularele de
procedură).

9. La aplicarea codului (51), în cazul desenelor şi

modelelor industriale, se va utiliza abrevierea LOC a

Clasificării internaţionale a desenelor şi modelelor

industriale cu indicarea numărului redacţiei conform

căreia a fost clasificat desenul sau modelul industrial,

prezentată astfel: (51) LOC (7).

10. La aplicarea codului (511) se va utiliza abrevierea

NCL a Clasificării internaţionale a produselor  şi

serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (Clasificarea

de la Nisa) cu indicarea numărului redacţiei conform

căreia produsele şi serviciile au fost clasificate,

prezentată astfel: (511) NCL (8).

11. La aplicarea codului (526) se va utiliza fraza:

“Dreptul exclusiv nu se extinde asupra următoarelor

elemente: ”

12. La aplicarea codului (531) se va utiliza abrevierea

CFE a Clasificării internaţionale  a elementelor  figura-

tive  ale mărcilor (Clasificarea de la Viena) cu   indicarea

numărului redacţiei conform căreia elementele  figura-

tive  ale mărcii au fost clasificate, prezentată astfel:

(531) CFE (4).

13. Modificările operate în codurile INID sunt

prezentate în tabelul din anexa 1. În scopul facilitării

sarcinii utilizatorilor documentaţiei în materie de

proprietate industrială tabelul menţionat se va publica

anual în numărul 12 al BOPI (în cazul în care vor avea

loc modificări ale codurilor INID).
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Codul
INID

Definiţia  precedentă a codului Data anulării
sau  modificării

     Tipul schimbării

1 2 3 4

Lista codurilor INID  referitoare la invenţii

(31) Numărul  depozitului  prioritar 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului
(32) Data depozitului prioritar 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului
(33) Ţara depozitului prioritar 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului
(41) Data la care  a fost pusă  la dispoziţia

publicului cererea de brevet neexaminată
01.01.2002 Modificarea definiţiei codului

(43) Data publicării hotărârii de acordare a
brevetului  pe răspunderea  solicitantului

01.01.2002 Anularea codului

(44) Data publicării hotărârii de acordare a
brevetului cu examinarea în fond

01.01.2002 Anularea codului

(45) Data eliberării brevetului 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului
(48)             --- 01.01.2002 Cod nou
(56) Documente din stadiul anterior 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului
(85) Data deschiderii  procedurii naţionale în

conformitate cu PCT
01.01.2002 Modificarea definiţiei codului

(86) Cerere internaţională  PCT: numărul şi data 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului
(87) Publicarea internaţională PCT: numărul şi data 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului

Lista codurilor INID  referitoare la modele de utilitate
(31) Numărul  depozitului  prioritar 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului
(32) Data depozitului prioritar 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului
(33) Ţara depozitului prioritar 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului
(41) Data la care  a fost pusă  la dispoziţia

publicului cererea de înregistrare neexaminată
01.01.2002 Modificarea definiţiei codului

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

01.01.2002 Anularea codului

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

01.01.2002 Anularea codului

(45) Data  eliberării certificatului 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului
(48)            --- 01.01.2002 Cod nou
(56) Documente din stadiul anterior 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului
(85) Data deschiderii  procedurii naţionale în

conformitate cu PCT
01.01.2002 Modificarea definiţiei codului

(86) Cerere internaţională  PCT: numărul şi data 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului
(87) Publicarea internaţională PCT: numărul şi data 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului

Lista codurilor INID  referitoare la mărci
(111) Numărul de ordine al mărcii 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului

(116) Numărul de ordine al mărcii reînnoite 01.01.2002  Modificarea definiţiei
codului

(210) Numărul de ordine al depozitului 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului

(310) Numărul  de ordine al cererii iniţiale 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului
(320) Data  cererii iniţiale 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului
(330) Ţara cererii iniţiale 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului

Suprimări şi modificări operate
 în lista codurilor INID
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1 2 3 4

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

01.01.2002 Modificarea definiţiei codului

(450) Data la care informaţiile privind înregistrarea
au fost făcute accesibile publicului

01.01.2002 Modificarea definiţiei codului

(510) Lista produselor şi / sau serviciilor 01.01.2002 Anularea codului
(511) Indicarea claselor conform  Clasificării

Internaţionale a produselor şi serviciilor în
scopul înregistrării mărcilor (Clasificarea de la
Nisa)

01.01.2002 Modificarea definiţiei codului

(526) Disclamări 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului
(551) Indicaţia că marca este colectivă, de certificare

sau de garanţie
01.01.2002 Modificarea definiţiei codului

(554) Indicaţia că marca  este  tridimensională 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului
(646) Numărul şi data altor înregistrări  înrudite

juridic
01.01.2002 Modificarea definiţiei codului

(700) Informaţii privind părţile interesate de
cerere/înregistrare

01.01.2002 Anularea codului

(770)              --- 01.01.2002 Cod nou
(771)              --- 01.01.2002 Cod nou

Lista codurilor INID  referitoare la desene şi modele industriale
(43) Data de publicare  a cererii neexaminate 01.01.2002 Anularea codului
(44) Data de publicare  a cererii  după    examinare 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului
(46) Data prevăzută de expirare a termenului de

amânare a publicării
01.01.2002 Modificarea definiţiei codului

(51) Clasificarea internaţională 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului
(54) Denumirea produsului 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului
(71) Numele sau denumirea şi adresa solicitantului 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului

(72) Numele autorului 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului

(73) Numele sau denumirea şi adresa  titularului 01.01.2002 Modificarea definiţiei codului

Lista codurilor INID  referitoare la certificate complementare de protecţie
(11)      --- 01.01.2002 Cod nou
(42)      --- 01.01.2002 Cod nou
(45)      --- 01.01.2002 Cod nou
(48)      --- 01.01.2002 Cod nou
(68)      --- 01.01.2002 Cod nou
(71)      --- 01.01.2002 Cod nou
(73)      --- 01.01.2002 Cod nou
(74)      --- 01.01.2002 Cod nou
(92)      --- 01.01.2002 Cod nou
(94)      --- 01.01.2002 Cod nou
(95)      --- 01.01.2002 Cod nou
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1. Prezentele Norme urmează a fi aplicate în scopul

identificării documentelor de brevet la care se referă:

cereri/brevete de invenţie, cereri/brevete pentru soi de

plantă, cereri/certificate de protecţie complementară,

cereri/certificate de model de utilitate.

2. Identificarea documentelor de brevet se efec-

tuează  prin următoarele elemente:

a) codul oficiului de PI conform Normei OMPI ST. 3;

b) numărul de publicare  conform Normei OMPI ST.

6;

c) codul tipului de document conform Normei OMPI

ST. 16,

d) data de publicare a documentului conform
codurilor INID (41), (45) sau (48) ale Normei
OMPI ST. 9. Prezentarea  datelor calendaristice

La 2002.01.01 au intrat în vigoare Normele privind minimumul de elemente necesare pentru
identificarea unică a documentelor de brevet, aprobate prin ordinul Directorului General al AGEPI
nr. 182 din 2001.12.26. Aprobarea respectivelor norme a fost dictată de necesitatea implementării
normei OMPI ST. 1 privind minimumul de elemente necesare pentru identificarea unică a
documentelor de brevet.

Norme
privind minimumul de elemente necesare

pentru identificarea unică a documentelor de brevet

identificate prin codurile INID se efectuează con-
form Normei OMPI ST. 2.

3. În cazul în care documentul de brevet a fost

publicat de mai multe ori folosind diverse coduri  (41) -

(48), ca dată a publicării se va considera data publicării

documentului cu ultimul cod utilizat.

4. Elementele de identificare a documentului de bre-

vet, conform p. 2, vor fi indicate  în câmpul de sus din

dreapta şi în câmpul din stânga de jos al primei pagini,

precum şi pe fiecare pagină următoare a documentului

de brevet (Anexă).

5. Exemple de identificare a documentelor de bre-

vet:

Brevet de invenţie: MD 1680 G2 2001.06.30.

Certificat de model de utilitate: MD 46 I2 2000.12.31.
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Anexă
la Normele privind minimumul de elemente necesare pentru

identificarea unică a documentelor de brevet

MD 1680 G2 2001.06.30
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MD 46 I2 2000.12.31

Anexă
la Normele privind minimumul de elemente necesare pentru

identificarea unică a documentelor de brevet
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În legătură cu necesitatea perfecţionării con-
tinue a procedurii de aplicare a taxelor pentru
servicii în domeniul protecţiei proprietăţii
industriale prin ordinul Prim-vicedirectorului
General al AGEPI nr. 02 din 2002.01.21 a fost
completat Regulamentul privind aplicarea
taxelor pentru servicii în domeniul protecţiei
obiectelor proprietăţii industriale, aprobat prin

Comunicat
ordinul Directorului General al AGEPI nr. 80 din
28 august 1997. Punctul 13 al acestui Regula-
ment s-a completat în final cu un alineat nou,
având următorul cuprins:

“Vor fi examinate fără plată opoziţiile şi contes-
taţiile organelor administraţiei publice centrale în
cazul când acestea acţionează cu bună credinţă
în interesul statului sau în interes public.”



106

MD - BOPI 1/2002

X
Materiale de informare
din domeniul propriet=\ii

intelectuale

Capitolul insereazã texte ale convenþiilor ºi tratatelor internaþionale la care Republica Moldova este
parte, ale acordurilor regionale ºi bilaterale; regulamente, instrucþiuni, clasificãri, norme OMPI;

alte materiale de informare din domeniul protecþiei proprietãþii intelectuale.

The Chapter inserts texts of the international conventions and treaties to which the Republic of
Moldova is party, of the  regional and bilateral agreements;  regulations, instructions, classifica-

tions, the WIPO standards; other information materials in the field of intellectual property protection.
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OMPI informeazã cã, începând cu 1 ianuarie 2002, a intrat în vigoare lista taxelor modificate anexatã
la Regulamentul Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, adoptatã de cãtre Adunarea Uniunii PCT la
3 octombrie 2001 în cadrul celei de-a 13-a sesiuni ordinare care a avut loc la Geneva la 24 septembrie-
3 octombrie 2001.

Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT)
Lista taxelor modificate anexatã la Regulamentul
Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor

Taxele
1. Taxã de bazã:

(Regula 15.2(a))

a) dacã cererea internaþionalã conþine pânã
la 30 de file

b) dacã cererea internaþionalã conþine peste
30 de file

2. Taxã de desemnare:
(Regula 15.2(a))

a) pentru desemnãrile efectuate conform
Regulii 4.9(a)

b) pentru desemnãrile efectuate conform
Regulii 4.9(b) ºi confirmate conform
Regulii 4.9(c)

3. Taxã pentru examinarea preliminarã a cererii
(Regula 52.2(a))

Suma

650 franci elveþieni

650 franci elveþieni plus 15 franci elveþieni pentru
fiecare filã adiþionalã

140 franci elveþieni pentru fiecare  desemnare cu
condiþia cã pentru orice desemnare ce
depãºeºte 5 efectuatã  conform Regulii 4.9.(a)
nu se va achita taxa de desemnare

140 franci elveþieni pentru fiecare desemnare

233 franci elveþieni

Reducerile
4. Suma totalã a taxelor plãtibile conform punctelor 1 ºi 2(a) este redusã cu 200 franci elveþieni în cazul în

care cererea internaþionalã este redactatã pe hârtie ºi însoþitã de o copie a acesteia în format electronic, în
conformitate cu ºi în limitele prevãzute de instrucþiunile administrative.

5. Toate taxele plãtibile (când este cazul, reduse conform punctului 4) sunt reduse cu 75% pentru cererile
internaþionale depuse de orice solicitant care este o persoanã fizicã ºi care este cetãþean al ºi domiciliat
într-un stat, al cãrui venit naþional pe cap de locuitor este mai mic de 3000 de dolari americani (conform
datelor privind venitul naþional mediu pe cap de locuitor, utilizate de Naþiunile Unite pentru determinarea
scãrii de preþuri pentru contribuþiile achitabile pentru anii 1995, 1996 ºi 1997); în cazul în care sunt câþiva
solicitanþi, fiecare trebuie sã îndeplineascã aceste criterii.
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Î ôèöèàëüíûé Áþëëåòåíü Ïðîìûøëåííîé Ñîáñòâåííîñòè ñîäåðæèò  ðàçíîîáðàçíóþ
 èíôîðìàöèþ. Ñïåöèàëüíûå ãëàâû ïîñâÿùåíû èçîáðåòåíèÿì, ñîðòàì ðàñòåíèé, ïîëåçíûì

ìîäåëÿì, òîâàðíûì çíàêàì, íàèìåíîâàíèÿì ìåñò ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðîâ, ïðîìûøëåííûì
ìîäåëÿì è ðèñóíêàì. Ïîòðåáèòåëè ýòîé èíôîðìàöèè ñìîãóò ïðîñëåäèòü þðèäè÷åñêîå
ïîëîæåíèå çàÿâîê íà ïîëó÷åíèå îõðàíû, çàïàòåíòîâàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ îáúåêòîâ
ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà. Áþëåòåíü ñîäåðæèò
ñïåöèàëèçèðîâàííûå åæåìåñÿ÷íûå è ïîëóãîäè÷íûå óêàçàòåëè. Â Áþëëåòåíå ïóáëèêóþòñÿ
îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû, ïîëîæåíèÿ, ìåæäóíàðîäíûå ñîãëàøåíèÿ, äâóñòîðîííèå äîãîâîðû,
íîðìû è ñòàíäàðòû â äàííîé îáëàñòè è ò.ä.

Æåëàþùèå ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ñòðàíèöàìè Áþëëåòåíÿ äëÿ ðåêëàìèðîâàíèÿ îáúåêòîâ
ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè è äðóãîé äåÿòåëüíîñòè.

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ

Îôèöèàëüíûé Áþëëåòåíü Ïðîìûøëåííîé Ñîáñòâåííîñòè ìîæíî ïðèîáðåñòè â Ãîñóäàðñòâåííîì
Àãåíòñòâå ïî Îõðàíå Ïðîìûøëåííîé Ñîáñòâåííîñòè,  óë. Àíäðåé Äîãà 24/1, öåíà îäíîãî ýêçåìïëÿðà - 20 ëåé.

Ïåðåâîä
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IS Èñëàíäèÿ
IT Èòàëèÿ
JM ßìàéêà
JO Èîðäàíèÿ
JP ßïîíèÿ
ÊÅ Êåíèÿ
KG Êûðãûçñòàí
KH Êàìáîäæèÿ
KI Êèðèáàòè
KM Êîìîðñêèå Îñòðîâà
KN Ñåíò-Êðèñòîôåð

è Íåâèñ
ÊÐ Êîðåÿ (Íàðîäíî-

Äåìîêðàòè÷åñêàÿ
Ðåñïóáëèêà)

KR Êîðåÿ (Þæíàÿ)
KW Êóâåéò
KY Êàéìàíîâû Îñòðîâà
KZ Êàçàõñòàí
LA Ëàîñ
LB Ëèâàí
LC Ñåíò-Ëþñèÿ
LI Ëèõòåíøòåéí
LK Øðè-Ëàíêà
LR Ëèáåðèÿ
LS Ëåñîòî
LT Ëèòâà
LU Ëþêñåìáóðã
LV Ëàòâèÿ
LY Ëèâèÿ
ÌÀ Ìàðîêêî
ÌÑ Ìîíàêî
MD Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà
MG Ìàäàãàñêàð
ÌÊ Ìàêåäîíèÿ(áûâøàÿ

Ðåñïóáëèêà
Þãîñëàâèÿ)

ML Ìàëè
ÌÌ Ìèàíìàð
MN Ìîíãîëèÿ
ÌÎ Ìàêàî
ÌÐ Îñòðîâà Ñåâåðíîé

Ìàðèàíû
MR Ìàâðèòàíèÿ
MS Ìîíòñåððàò
ÌÒ Ìàëüòà
MU Ìàâðèêèé
MV Ìàëüäèâû
MW Ìàëàâè
ÌÕ Ìåêñèêà
MY Ìàëàéçèÿ
MZ Ìîçàìáèê
NA Íàìèáèÿ
NE Íèãåð
NG Íèãåðèÿ
NI Íèêàðàãóà
NL Íèäåðëàíäû
NO Íîðâåãèÿ
NP Íåïàë
NR Íàóðó
NZ Íîâàÿ Çåëàíäèÿ
OM Îìàí
ÐÀ Ïàíàìà
ÐÅ Ïåðó
PG Ïàïóà-Íîâàÿ Ãâèíåÿ
ÐÍ Ôèëèïïèíû
ÐÊ Ïàêèñòàí

PL Ïîëüøà
ÐÒ Ïîðòóãàëèÿ
PW Ïàëàó
PY Ïàðàãâàé
QA Êàòàð
RO Ðóìûíèÿ
RU Ðîññèéñêàÿ

Ôåäåðàöèÿ
RW Ðóàíäà
SA Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ
SB Ñîëîìîíîâû

îñòðîâà
SC Ñåéøåëüñêèå

Îñòðîâà
SD Ñóäàí
SE Øâåöèÿ
SG Ñèíãàïóð
SH Îñòðîâ Ñâÿòîé

Åëåíû
SI Ñëîâåíèÿ
SK Ñëîâàêèÿ
SL Ñüåððà-Ëåîíå
SM Ñàí-Ìàðèíî
SN Ñåíåãàë
SO Ñîìàëè
SR Ñóðèíàì
ST Ñàí-Òîìå

è Ïðèíñèïè
SV Ñàëüâàäîð
SY Ñèðèÿ
SZ Ñâàçèëåíä
TC Îñòðîâà Òóðê è

Êàéêîñ
TD ×àä
TG Òîãî
TH Òàéëàíä
TJ Òàäæèêèñòàí
TM Òóðêìåíèñòàí
TN Òóíèñ
TO Òîíãà
TP Âîñòî÷íûé Òèìîð
TR Òóðöèÿ
TT Òðèíèäàä è Òîáàãî
TV Òóâàëó
TW Òàéâàíü
TZ Òàíçàíèÿ
UA Óêðàèíà
UG Óãàíäà
US ÑØÀ
UY Óðóãâàé
UZ Óçáåêèñòàí
VA Âàòèêàí
VC Ñàí-Âèíñåíò

è Ãðåíàäèíû
VE Âåíåñóýëà
VG Âèðãèíñêèå

Îñòðîâà
(Áðèòàíñêèå)

VN Âüåòíàì
VU Âàíóàòó
WS Ñàìîà
YE Éåìåí
YU Þãîñëàâèÿ
ZA Þæíî-Àôðèêàíñêàÿ

Ðåñïóáëèêà
ZM Çàìáèÿ
ZW Çèìáàáâå

WO Âñåìèðíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ)

IB Ìåæäóíàðîäíîå Áþðî
Âñåìèðíîé îðãàíèçà-
öèè èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè

ÅÐ Åâðîïåéñêîå ïàòåí-
òíîå âåäîìñòâî (ÅÏÂ)

ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå
âåäîìñòâî (EAÏÂ)

ÎÀ Àôðèêàíñêàÿ îðãàíèçà-
öèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîññòè (ÎÀÏÈ)

ÀÐ Àôðèêàíñêàÿ
ðåãèîíàëüíàÿ
îðãàíèçàöèÿ
ïðîìûøëåííîé
ñîáñòâåííîñòè
(ÀÐÈÏÎ)

EM Âåäîìñòâî ïî
ãàðìîíèçàöèè íà
âíóòðåííåì ðûíêå
(òîâàðíûå çíàêè è
ïðîìûøëåííûå
îáðàçöû)

BX Âåäîìñòâî ïî
òîâàðíûì çíàêàì è
ïðîìûøëåííûì
îáðàçöàì Áåíåëþêñà

AD Àíäîððà
ÀÅ Îáúåäèíåííûå

Àðàáñêèå Ýìèðàòû
ÀF Àôãàíèñòàí
AG Àíòèãóà è Áàðáóäà
AI Àíãèëüÿ
AL Àëáàíèÿ
ÀÌ Àðìåíèÿ
AN Àíòèëüñêèå Îñòðîâà
ÀÎ Àíãîëà
AR Àðãåíòèíà
AT Àâñòðèÿ
AU Àâñòðàëèÿ
AW Àðóáà
AZ Àçåðáàéäæàí
ÂÀ Áîñíèÿ

è Ãåðöåãîâèíà
ÂÂ Áàðáàäîñ
BD Áàíãëàäåø
ÂÅ Áåëüãèÿ
BF Áóðêèíà Ôàñî
BG Áîëãàðèÿ
ÂÍ Áàõðåéí
BI Áóðóíäè
BJ Áåíèí
ÂÌ Áåðìóäñêèå Îñòðîâà
BN Áðóíåé
ÂÎ Áîëèâèÿ
BR Áðàçèëèÿ
BS Áàãàìñêèå îñòðîâà
BT Áóòàí
BV Îñòðîâ Áóâå
BW Áîòñâàíà
BY Áåëàðóñü
BZ Áåëèç
ÑÀ Êàíàäà
CD Äåìîêðàòè÷åñêàÿ

Ðåñïóáëèêà Êîíãî

CF Öåíòðàëüíî-Àôðèêàí-
ñêàÿ Ðåñïóáëèêà

ÑG Êîíãî
ÑÍ Øâåéöàðèÿ
CI Êîò ä’Èâóàð
ÑÊ Îñòðîâà Êóêà
CL ×èëè
CM Êàìåðóí
CN Êèòàé
ÑÎ Êîëóìáèÿ
ÑR Êîñòà-Ðèêà
CU Êóáà
CV Çåëåíîãî ìûñà

îñòðîâà
CY Êèïð
CZ Ðåñïóáëèêà ×åõèÿ
DE Ãåðìàíèÿ
DJ Äæèáóòè
DK Äàíèÿ
DM Äîìèíèêà
DO Äîìèíèêàíñêàÿ

Ðåñïóáëèêà
DZ Àëæèð
EC Ýêâàäîð
ÅÅ Ýñòîíèÿ
EG Åãèïåò
ÅÍ Çàïàäíàÿ Ñàõàðà
ER Ýðèòðåÿ
ES Èñïàíèÿ
ÅÒ Ýôèîïèÿ
FI Ôèíëÿíäèÿ
FJ Ôèäæè
FK Ôîëêëåíäñêèå

(Ìàëüâèíñêèå)
Îñòðîâà

FO Îñòðîâà Ôàðî
FR Ôðàíöèÿ
GA Ãàáîí
GB Ñîåäèíåííîå

Êîðîëåâñòâî
GD Ãðåíàäà
GE Ãðóçèÿ
GH Ãàíà
GI Ãèáðàëòàð
GL Ãðåíëàíäèÿ
GM Ãàìáèÿ
GN Ãâèíåÿ
GQ Ýêâàòîðèàëüíàÿ

Ãâèíåÿ
GR Ãðåöèÿ
GS Þæíàÿ Äæîðäæèÿ è

Îñòðîâà Þæíîãî
Ñàíäâè÷à

GT Ãâàòåìàëà
GW Ãâèíåÿ-Áèññàó
GY Ãàéàíà
HK Ãîíêîíã
HN Ãîíäóðàñ
HR Õîðâàòèÿ
HT Ãàèòè
HU Âåíãðèÿ
ID Èíäîíåçèÿ
IE Èðëàíäèÿ
IL Èçðàèëü
IN Èíäèÿ
IQ Èðàê
IR Èðàí (Èñëàìñêàÿ

Ðåñïóáëèêà)

Âûïèñêà äâóáóêâåííûõ êîäîâ Âñåìèðíîé Îðãàíèçàöèè Èíòåëëåêòóàëüíîé Ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ)
äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ íàèìåíîâàíèé ãîñóäàðñòâ, à òàêæå ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé èçäàþùèõ

èëè îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãèñòðàöèþ ïàòåíòíûõ äîêóìåíòîâ
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I
Èçîáðåòåíèÿ

Ï ðàâîâàÿ îõðàíà èçîáðåòåíèé â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà îáåñïå÷èâàåòñÿ íà îñíîâå Çàêîíà î
 ïàòåíòàõ íà èçîáðåòåíèÿ ¹ 461-XIII îò 18 ìàÿ 1995 ã., èçìåíåííîãî è äîïîëíåííîãî íà îñíîâàíèè

Çàêîíà ¹ 788 îò 26.03.1996 ã. è Çàêîíà ¹ 1079-XIV îò 23.06.2000 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì Çàêîíîì ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ âûäàþòñÿ AGEPI è óäîñòîâåðÿþò ïðèîðèòåò,
àâòîðñòâî è èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî ïàòåíòîîáëàäàòåëåé íà èçîáðåòåíèÿ. Èçîáðåòåíèå ïàòåíòîñïîñîáíî,
åñëè îíî ÿâëÿåòñÿ íîâûì, èìååò èçîáðåòàòåëüñêèé óðîâåíü è ïðîìûøëåííî ïðèìåíèìî.

Çàÿâêà íà âûäà÷ó ïàòåíòà ïîäàåòñÿ â Àãåíòñòâî ëèöîì, êîòîðîìó ïðèíàäëåæèò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
ïàòåíòà, ëè÷íî èëè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè è äîëæíà ñîäåð-
æàòü äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå â ñò. 10 (2), (3) äàííîãî Çàêîíà.

Â BOPI ïóáëèêóþòñÿ çàÿâêè íà èçîáðåòåíèÿ, èçîáðåòåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î âûäà÷å
ïàòåíòîâ, è âûäàííûå ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ ñîãëàñíî íàöèîíàëüíîé ïðîöåäóðå.
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ÊÎÄÛ INID (ÈÍÈÄ) ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ,
ÎÒÍÎÑßÙÈÅÑß Ê ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈßÌ

(11) Íîìåð ïàòåíòà
(13) Êîä âèäà äîêóìåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñî

Ñòàíäàðòîì ÑÒ. 16 ÂÎÈÑ
(21) Íîìåð çàÿâêè
(22) Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè
(23) Äàòà âûñòàâî÷íîãî ïðèîðèòåòà
(31) Íîìåð, ïðèñâîåííûé ïðèîðèòåòíîé çàÿâêå
(32) Äàòà ïîäà÷è ïðèîðèòåòíîé çàÿâêè
(33) Ñòðàíà ïðèîðèòåòíîé çàÿâêè
(41) Äàòà âûêëàäêè äëÿ âñåîáùåãî îçíàêîìëåíèÿ

çàÿâêè íà  âûäà÷ó ïàòåíòà íåïðîøåäøåé
ýêñïåðòèçó

(43) Äàòà ïóáëèêàöèè ðåøåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòà
ïîä îòâåòñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ

(44) Äàòà ïóáëèêàöèè ðåøåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòà,
ïðîøåäøåãî ýêñïåðòèçó ïî cóùåñòâó

(45) Äàòà âûäà÷è ïàòåíòà
(51) Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàòåíòíàÿ êëàññèôèêàöèÿ
(54) Íàçâàíèå èçîáðåòåíèÿ
(56) Ñïèñîê äîêóìåíòîâ-ïðîòîòèïîâ
(57) Ðåôåðàò èëè ôîðìóëà èçîáðåòåíèÿ
(62) Íîìåð è äàòà ïîäà÷è áîëåå ðàííåé çàÿâêè,

èç êîòîðîé âûäåëåí íàñòîÿùèé äîêóìåíò
(71) Èìÿ çàÿâèòåëÿ, êîä ñòðàíû (ÑÒ. 3 ÂÎÈÑ)
(72) Èìÿ èçîáðåòàòåëÿ, êîä ñòðàíû (ÑÒ. 3 ÂÎÈÑ)
(73) Èìÿ ïàòåíòîâëàäåëüöà, êîä ñòðàíû (ÑÒ. 3

ÂÎÈÑ)
(74) Èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé

ñîáñòâåííîñòè
(85) Äàòà ïåðåõîäà ê íàöèîíàëüíîé ïðîöåäóðå â

ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÒ
(86) Ìåæäóíàðîäíàÿ çàÿâêà: ÐÑÒ íîìåð è äàòà
(87) Ìåæäóíàðîäíàÿ ïóáëèêàöèÿ ÐÑÒ: íîìåð è

äàòà
(10)* Îõðàííûé äîêóìåíò áûâøåãî ÑÑÑÐ (ñëî-

âåñíîå îáîçíà÷åíèå âèäà äîêóìåíòà, ¹ äî-
êóìåíòà, êîä ñòðàíû)

(30)* Ïðèîðèòåòíûå äàííûå çàÿâîê, çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ â Ïàòåíòíîì Âåäîìñòâå áûâøåãî
ÑÑÑÐ (¹ äîêóìåíòà, äàòà ïîäà÷è çàÿâêè, êîä
ñòðàíû)

 ÊÎÄÛ ÂÎÈÑ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÂÈÄÎÂ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÕ
ÏÀÒÅÍÒÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ
ÑÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÌ CT. 16 ÂÎÈÑ

À - Óäîâëåòâîðåíèå æèçíåííûõ ïîòðåáíîñòåé
÷åëîâåêà.

Â - Ðàçëè÷íûå òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû.
Ñ - Õèìèÿ è ìåòàëëóðãèÿ.
D - Òåêñòèëü è áóìàãà.
E - Ñòðîèòåëüñòâî. Ãîðíîå äåëî.
F - Ìåõàíèêà: îñâåùåíèå, îòîïëåíèå,

äâèãàòåëè è íàñîñû, îðóæèå è áîå-
ïðèïàñû, âçðûâíûå ðàáîòû.

G - Ôèçèêà.
H - Ýëåêòðè÷åñòâî.

À - ïåpâûé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïóáëèêîâàí-
íàÿ, íå ïpîøåäøàÿ ýêñïåpòèçó çàÿâêà íà âû-
äà÷ó ïàòåíòà íà èçîápåòåíèå.

Â1 - âòîpîé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïóáëèêîâàííàÿ,
ïpîøåäøàÿ ýêñïåpòèçó çàÿâêà íà âûäà÷ó
ïàòåíòà  íà èçîápåòåíèå (ïpèìåíÿåòñÿ â
ïóáëèêàöèÿõ, åñëè äîêóìåíò ñ êîäîì À íå áûë
îïóáëèêîâàí).

Â2 - âòîpîé ópîâåíü  ïóáëèêàöèè: îïóáëèêîâàííàÿ,
ïpîøåäøàÿ ýêñïåpòèçó çàÿâêà íà âûäà÷ó
ïàòåíòà íà èçîápåòåíèå (ïpèìåíÿåòñÿ â
ïóáëèêàöèÿõ, êîòîpûå ñëåäóþò çà ïóáëè-
êàöèÿìè ñ êîäîì À).

Ñ1- òpåòèé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå èçî-
ápåòåíèÿ ê  ïàòåíòó (ïpèìåíÿåòñÿ â ïóáëèêà-
öèÿõ, åñëè äîêóìåíò ñ êîäîì Â1, Â2 íå áûë
îïóáëèêîâàí).

Ñ2- òpåòèé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå èçî-
ápåòåíèÿ ê ïàòåíòó (ïpèìåíÿåòñÿ â ïóáëè-
êàöèÿõ, êîòîpûå ñëåäóþò çà ïóáëèêàöèÿìè ñ
êîäîì Â1, Â2).

F1- âòîpîé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: ïóáëèêàöèÿ på-
øåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòà íà èçîápåòåíèå ïîä
îòâåòñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïpîâåäåíèÿ
ýêñïåpòèçû ïî ñóùåñòâó (ïpèìåíÿåòñÿ â ïóáëè-
êàöèÿõ, åñëè äîêóìåíò ñ êîäîì À íå áûë
îïóáëèêîâàí).

F2 - âòîpîé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: ïóáëèêàöèÿ
påøåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòà íà èçîápåòåíèå
ïîä îòâåòñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïpîâå-
äåíèÿ ýêñïåpòèçû ïî ñóùåñòâó (ïpèìåíÿåòñÿ
â ïóáëèêàöèÿõ, êîòîpûå ñëåäóþò çà ïóáëè-
êàöèåé ñ êîäîì À).

G1- òpåòèé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå èçî-
ápåòåíèÿ ê  ïàòåíòó, âûäàííîìó ïîä îòâåò-
ñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïpîâåäåíèÿ ýêñ-
ïåpòèçû ïî ñóùåñòâó (ïpèìåíÿåòñÿ â ïóáëè-
êàöèÿõ, åñëè äîêóìåíòû ñ êîäîì F1, F2 íå
áûëè îïóáëèêîâàíû).

G2- òpåòèé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå
èçîápåòåíèÿ ê ïàòåíòó, âûäàííîìó ïîä îòâåò-
ñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïpîâåäåíèÿ ýêñ-
ïåpòèçû ïî ñóùåñòâó (ïpèìåíÿåòñÿ â ïóáëè-
êàöèÿõ, êîòîpûå ñëåäóþò çà ïóáëèêàöèåé ñ êî-
äîì F1, F2).

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÀÒÅÍÒÍÀß
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß
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ÊÎÄÛ ÂÎÈÑ ÄËß ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈß ÇÀÃÎËÎÂÊÎÂ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,
ÎÒÍÎÑßÙÅÉÑß Ê ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈßÌ, ÏÓÁËÈÊÓÅÌÎÉ  Â ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÌ  ÁÞËËÅÒÅÍÅ
Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÑÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÌ ÑT. 17

AZ1A Íóìåðàöèîííûé óêàçàòåëü ïîäàííûõ
çàÿâîê íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ

AZ1A Ñèñòåìàòè÷åñêèé óêàçàòåëü ïîäàííûõ
çàÿâîê íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ

AZ1A Èìåííîé óêàçàòåëü ïîäàííûõ çàÿâîê íà
ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ

BZ9A Îïóáëèêîâàííûå çàÿâêè íà ïàòåíòû íà
èçîáðåòåíèÿ

BZ9A Íóìåðàöèîííûé óêàçàòåëü îïóáëèêî-
âàííûõ çàÿâîê íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ
(ïîëóãîäîâîé)

BZ9A Ñèñòåìàòè÷åñêèé óêàçàòåëü îïóáëèêî-
âàííûõ çàÿâîê íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ
(ïîëóãîäîâîé)

BZ9A Èìåííîé óêàçàòåëü îïóáëèêîâàííûõ çàÿ-
âîê íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ (ïîëóãîäî-
âîé)

FF9A Çàÿâêè íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ, ïî
êîòîðûì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î âûäà÷å
ïàòåíòà

FF9A Íóìåðàöèîííûé óêàçàòåëü çàÿâîê íà èçî-
áðåòåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ
î âûäà÷å  ïàòåíòîâ (ïîëóãîäîâîé)

FF9A Ñèñòåìàòè÷åñêèé óêàçàòåëü çàÿâîê íà
èçîáðåòåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû
ðåøåíèÿ î âûäà÷å  ïàòåíòîâ (ïîëóãîäîâîé)

FF9A Èìåííîé óêàçàòåëü àâòîðîâ èçîáðåòåíèé
ïî çàÿâêàì, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ
î âûäà÷å  ïàòåíòîâ (ïîëóãîäîâîé)

FF9A Èìåííîé óêàçàòåëü âëàäåëüöåâ ïàòåíòîâ
íà èçîáðåòåíèÿ, ïî çàÿâêàì íà êîòîðûå
ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î âûäà÷å  ïàòåíòîâ
(ïîëóãîäîâîé)

FG9A Ïåðå÷åíü âûäàííûõ ïàòåíòîâ íà èçîáðå-
òåíèÿ
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BZ9A Çàÿâêè íà èçîáðåòåíèÿ

È íôîðìàöèÿ, îïóáëèêîâàííàÿ â ðàçäåëàõ I è III íà ðóññêîì ÿçûêå, ñëóæèò òîëüêî äëÿ îç-
íàêîìëåíèÿ ñ íåé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö è íå ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíîé. Ïðèâåäåííûå â ýòèõ

ðàçäåëàõ áèáëèîãðàôè÷åñêèå  äàííûå ê ðåôåðàòàì ÿâëÿþòñÿ íå ïîëíûìè è ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
îòûñêàíèÿ ïîëíûõ áèáëèîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ, îïóáëèêîâàííûõ â ðàçäåëàõ I è III îôèöèàëüíîé ÷àñòè
áþëëåòåíÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì ÿçûêå.

Îïèñàíèÿ ê çàÿâêàì íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ, ðåôåðàòû êîòîðûõ îïóáëèêîâàíû â BOPI, íàõîäÿò-
ñÿ â ÷èòàëüíîì çàëå áèáëèîòåêè AGEPI, îáùåäîñòóïíû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ, à çà äîïîëíèòåëüíóþ
ïëàòó ìîãóò áûòü çàêàçàíû èõ êîïèè.

Ñâåäåíèÿ î ìåæäóíàðîäíûõ çàÿâêàõ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Äîãîâîðîì î Ïàòåíòíîé
Êîîïåðàöèè (PCT), ó÷àñòíèöåé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà, ïóáëèêóþòñÿ íà àíãëèéñêîì
ÿçûêå â åæåíåäåëüíèêå PCT GAZETTE. Â åæåíåäåëüíèêå, èçäàííîì íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå,
ïðèâîäÿòñÿ áèáëèîãðàôè÷åñêèå äàííûå, ðåôåðàò è, åñëè íåîáõîäèìî, ÷åðòåæ.  Åæåíåäåëüíèê
îáùåäîñòóïåí â áèáëèîòåêå AGEPI. Îïèñàíèÿ ê ìåæäóíàðîäíûì çàÿâêàì íà ïàòåíòû íà
èçîáðåòåíèÿ, ðåôåðàòû êîòîðûõ îïóáëèêîâàíû â PCT GAZETTE, íàõîäÿòñÿ â ÷èòàëüíîì çàëå
áèáëèîòåêè AGEPI, îáùåäîñòóïíû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ, à çà äîïîëíèòåëüíóþ ïëàòó ìîãóò áûòü
çàêàçàíû èõ êîïèè.

Ñâåäåíèÿ î çàÿâêàõ íà âûäà÷ó åâðàçèéñêèõ ïàòåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Åâðàçèéñêîé Ïàòåíòíîé
Êîíâåíöèåé, ó÷àñòíèöåé êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà, ïóáëèêóþòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå â
Áþëëåòåíå Åâðàçèéñêîãî Ïàòåíòíîãî Âåäîìñòâà. Â Áþëëåòåíå ïðèâîäÿòñÿ áèáëèîãðàôè÷åñêèå
äàííûå, ðåôåðàò è, åñëè íåîáõîäèìî, ÷åðòåæ. Áþëëåòåíü îáùåäîñòóïåí â áèáëèîòåêå AGEPI.
Îïèñàíèÿ ê åâðàçèéñêèì çàÿâêàì è ïàòåíòàì íà èçîáðåòåíèÿ íàõîäÿòñÿ â ôîíäå áèáëèîòåêè AGEPI.
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(21) a 2000 0084 (13) A
(54) Àêòèâíûé ïðèíöèï â ëå÷åíèè ãåïàòèòîâ
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìåäèöèíå, à

èìåííî ê ãåïàòîëîãèè.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî äëÿ ëå÷åíèÿ ãåïàòèòîâ èñïîëüçóþò
àëàíòîèí, ïîëó÷åííûé èç êîðíåé îêîïíèêà
(Symphytum officinalis L.).

Ï. ôîðìóëû: 1

(21) 99-0180 (13) A
(54) Ãóñåíè÷íûé òðàêòîð
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê òðàêòîðíîìó è

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó ìàøèíîñòðîåíèþ, à
èìåííî ê òðàêòîðàì, èñïîëüçóåìûì äëÿ
îáðàáîòêè ïî÷âû â ñàäàõ ïîä äåðåâüÿìè ñ
ðàçâåòâëåííîé êðîíîé.
Ãóñåíè÷íûé òðàêòîð ñîäåðæèò îñòîâ, âûïîë-
íåííûé èç æåñòêî ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé
äâèãàòåëÿ è êîðïóñîâ òðàíñìèññèè ñ âåäó-
ùèìè êîëåñàìè, êàáèíó è ãèäðîíàâåñíóþ
ñèñòåìó. Îñòîâ óñòàíîâëåí íà õîäîâîé
ñèñòåìå, âêëþ÷àþùåé îïîðíûå êàòêè, íà-
ïðàâëÿþùèå êîëåñà è ãóñåíè÷íûå äâè-
æèòåëè. Êàáèíà óñòàíîâëåíà ñáîêó ïî
îòíîøåíèþ ê îäíîìó èç ãóñåíè÷íûõ äâè-
æèòåëåé, ïàðàëëåëüíî îñòîâó, ê êîòîðîìó
ïðèêðåïëåíà ïîñðåäñòâîì êîíñîëüíûõ
áàëîê, æåñòêî ñâÿçàííûõ ñ îñòîâîì è êàáè-
íîé. Ãóñåíè÷íûå äâèæèòåëè è îñòîâ îñíà-
ùåíû îáòåêàòåëÿìè, à êàáèíà âûïîëíåíà
îäíîäâåðíîé ñ íàêëîííûìè ïåðåäíåé è
çàäíåé ïàíåëÿìè è îêðóãëåííûìè óãëàìè
ñî÷ëåíåíèé íàêëîííûõ, ãîðèçîíòàëüíûõ è
âåðòèêàëüíûõ ïàíåëåé.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â
ïîâûøåíèè ïðîõîäèìîñòè òðàêòîðà ïîä
êðîíàìè äåðåâüåâ ïîñðåäñòâîì óìåíüøå-
íèÿ âûñîòû òðàêòîðà.

Ï. ôîðìóëû: 4
Ôèã.: 2

(21) a 2000 0102 (13) A
(54) Ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà íàòóðàëüíûõ ñóõèõ

àðîìàòèçèðîâàííûõ âèí

(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê âèíîäåëü÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè è ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â
ïðîèçâîäñòâå íàòóðàëüíûõ ñóõèõ àðîìàòèçè-
ðîâàííûõ âèí.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ðàñòèòåëüíûå  àðîìàòèçèðóþùèå èíãðåäè-
åíòû   íàñòàèâàþò â áðîäÿùåì ñóñëå, ïîëó-
÷åííîå âèíî ñíèìàþò ñ äðîææåé, îñâåòëÿþò,
îêëåèâàþò è ôèëüòðóþò, ïðè÷åì ðàñòèòåëü-
íûå àðîìàòèçèðóþùèå èíãðåäèåíòû ïðåä-
âàðèòåëüíî îáðàáàòûâàþò ñóñëîì, íàãðå-
òûì äî òåìïåðàòóðû 40…45°Ñ â òå÷åíèå
15…30 ìèí., ïðîäîëæèòåëüíîñòü íàñòàèâà-
íèÿ ñîñòàâëÿåò 60…90 ÷àñîâ.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â ïðèãî-
òîâëåíèè íàòóðàëüíîãî ñóõîãî àðîìàòèçèðî-
âàííîãî âèíà âûñîêîãî êà÷åñòâà ïðîñòûì è
íåäîðîãîñòîÿùèì ñïîñîáîì.

Ï. ôîðìóëû: 1

(21) a 2001 0202 (13) A
(54) Ìîäóëü ýëåêòðîëèçåðà âûñîêîãî äàâëå-

íèÿ
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìîäóëþ ýëåêòðî-

ëèçåðà âûñîêîãî äàâëåíèÿ òèïà ôèëüòð-
ïðåññà äëÿ ïðîèçâîäñòâà ãàçîâ ýëåêòðîëèòè-
÷åñêèì ñïîñîáîì, â ÷àñòíîñòè ê ýëåêòðî-
ëèçåðó, ñîäåðæàùåìó óïîìÿíóòûé ìîäóëü.
Ýëåêòðîëèçåð âûñîêîãî äàâëåíèÿ âêëþ÷àåò
íåñêîëüêî ýëåêòðîëèçíûõ êàìåð, óñòàíî-
âëåííûõ íà ðàìå 1 è ðàçäåëåííûõ ìåì-
áðàíîé 2, â êîòîðóþ çàïðåññîâàíû ýëåêòpîäû
3. Ýëåêòðîäû ýëåêòðè÷åñêè ñîåäèíåíû ñ
áèïîëÿðíîé ïëàñòèíîé 4 ïîñðåäñòâîì ëèñòà
5 èç ïëåòåíîé ìåòàëëè÷åñêîé òêàíè. Â
âåðõíåé ÷àñòè ðàìû 1 âûïîëíåíû îòâåðñòèÿ
7, à â íèæíåé - îòâåðñòèÿ 8. ×åðåç îòâåðñòèÿ
7 îòâîäèòñÿ ïðîèçâîäèìûé ãàç, à ÷åðåç
îòâåðñòèÿ 8 ïîäàåòñÿ ýëåêòðîëèò. Îòâåðñòèÿ
7 è 8 ñîåäèíåíû ñ âíóòðåííåé ïîëîñòüþ
ìîäóëÿ ýëåêòðîëèçåðà îòâåðñòèÿìè 9 è 10,
ñîîòâåòñòâåííî. Êîëüöåîáðàçíàÿ ðàìà ñ
îòâåðñòèÿìè äëÿ ïîäà÷è ýëåêòðîëèòà è
îòâîäà ïðîèçâîäèìîãî ãàçà ñîäåðæèò òàêæå
ñîåäèíèòåëüíóþ ïîâåðõíîñòü ñ êîíöåí-
òðè÷åñêèìè âûñòóïàìè è âïàäèíàìè.
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FF9A Èçîáðåòåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû
ðåøåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòîâ

Ë þáîå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî âïðàâå ïîäàòü â AGEPI â ïèñüìåííîì âèäå
 ìîòèâèðîâàííîå  õîäàòàéñòâî î ïîëíîì èëè ÷àñòè÷íîì àííóëèðîâàíèè ðåøåíèÿ î âûäà÷å

ïàòåíòà â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ 31 ÿíâàðÿ 2002 ã., åñëè íå áûëî âûïîëíåíî õîòÿ áû îäíî èç
óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 4-8 Çàêîíà  î ïàòåíòàõ íà èçîáðåòåíèÿ
¹ 461-XIII îò 18 ìàÿ 1995 ã., èçìåíåííîãî è äîïîëíåííîãî íà îñíîâàíèè Çàêîíà ¹ 788 îò
26.03.1996 ã. è Çàêîíà ¹ 1079-XIV îò 23.06.2000.



116

MD – BOPI 1/2002

(11) 1820 (13) F1
(54) Ìàéîíåç
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ïèùåâîé ïðîìû-

øëåííîñòè,  â ÷àñòíîñòè, ê ïðèïðàâàì ê
ñàëàòàì, à èìåííî ê ìàéîíåçàì è ìîæåò
áûòü èñïîëüçîâàíî ïðè èõ èçãîòîâëåíèè.
Ìàéîíåç ñîäåðæèò, â ìàñ. %: ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî - 64,0…65,0; ìîëîêî ñóõîå - 1,5…1,6;
ÿè÷íûé ïîðîøîê  - 4,9…5,0; ãîð÷è÷íûé
ïîðîøîê - 0,7…0,8; ñàõàð - 1,4…1,5; ñîëü -
1,1…1,2; äâóóãëåêèñëûé íàòðèé - 0,04…0,06;
óêñóñíóþ êèñëîòó (80%) - 0,6…0,7; îâîùè
ñóõèå - 1,5…2,5; âîäó - îñòàëüíîå.
Ðåçóëüòàòîì èçîáðåòåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàñøè-
ðåíèå àññîðòèìåíòà ìàéîíåçîâ ñ ïîâû-
øåííîé áèîëîãè÷åñêîé öåííîñòüþ è îðèãè-
íàëüíûì âêóñîì.

Ï. ôîðìóëû: 1

(11) 1821 (13) F1
(54) Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ìîðêîâíî-òûêâåííîãî

ñîêà ñ ìÿêîòüþ
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ïèùåâîé ïðîìû-

øëåííîñòè, à èìåííî ê ïðîèçâîäñòâó îâîù-
íûõ ñîêîâ.
Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ìîðêîâíî-òûêâåííîãî
ñîêà ñ ìÿêîòüþ âêëþ÷àåò ïîëó÷åíèå ïóëüï
èç ìîðêîâè è òûêâû, èõ ôèíèøèðîâàíèå è
êóïàæèðîâàíèå, äîáàâëåíèå ê ïîëó÷åííîìó
êóïàæó ñàõàðíîãî ñèðîïà, ãîìîãåíèçèðî-
âàíèå, ðîçëèâ, óêóïîðêó è ñòåðèëèçàöèþ
ïîëó÷åííîãî ñîêà, ïðè ýòîì ïåðåä êóïàæèðî-
âàíèåì ïîëó÷åííûå ïóëüïû äåàýðèðóþò ïîä
âàêóóìîì, à êóïàæèðîâàíèå è äîáàâëåíèå
ñàõàðíîãî ñèðîïà îñóùåñòâëÿþò òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû â ãîòîâîì ïðîäóêòå ñîäåð-
æàëîñü, ìàñ. %: ìÿêîòè ìîðêîâè - 14…15,
ìÿêîòè òûêâû - 12…13 è ñàõàðà - 7…8.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â ïîëó÷åíèè
ñòàáèëüíîãî êóïàæèðîâàííîãî ñîêà ñ ïîñòî-
ÿííûì ñîäåðæàíèåì ìÿêîòè.

Ï. ôîðìóëû: 1

(11) 1822 (13) F1
(54) Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ôîðìû òÿæåñòè âðîæ-

äåííîãî ãèïîòèðîèäèçìà ó äåòåé
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìåäèöèíå, â

÷àñòíîñòè ê ïåäèàòðèè.

Ñóùíîñòü ìåòîäà îïðåäåëåíèÿ ôîðìû
òÿæåñòè âðîæäåííîãî ãèïîòèðîèäèçìà ó
äåòåé ñîñòîèò â èçó÷åíèè àíàìíåçà è â
ëàáîðàòîðíîì îïðåäåëåíèè óðîâíÿ  ùèòî-
âèäíûõ  ãîðìîíîâ (TSH, T3, T4), â óñòàíîâ-
ëåíèè óðîâíÿ ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ  äåòåé
ðàçíûõ âîçðàñòîâ îïðåäåëåíèåì êîýôôè-
öèåíòà óìñòâåííîãî ðàçâèòèÿ (IQ) êàê ñîîò-
íîøåíèå  ïñèõîëîãè÷åñêîãî è õðîíîëîãè-
÷åñêîãî âîçðàñòîâ è â îïðåäåëåíèè äèàã-
íîçà. Â ñëó÷àå, åñëè äèàãíîç ïîäòâåðæäàþò
íà ïåðâîì ìåñÿöå æèçíè è ïîêàçàòåëü (IQ)
> 83%,  êîíñòàòèðóþò ëåãêóþ ôîðìó âðîæ-
äåííîãî ãèïîòèðîèäèçìà; ïðè ïîäòâåð-
æäåíèè äèàãíîçà â âîçðàñòå 1…3 ìåñÿöà è
(IQ) ðàâíîì 70…82%, êîíñòàòèðóþò ñðåä-
íþþ ôîðìó, à â âîçðàñòå áîëåå 3-õ ìåñÿöåâ
è ïðè (IQ) < 70% - òÿæåëóþ ôîðìó âðîæ-
äåííîãî ãèïîòèðîèäèçìà.

Ï. ôîðìóëû: 1

(11) 1823 (13) F1
(54) Ìåòîä ëå÷åíèÿ õðàïà è îáñòðóêöèè äûõà-

íèÿ âî âðåìÿ ñíà
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìåäèöèíå, â

÷àñòíîñòè ê îòîðèíîëàðèíãîëîãèè è ýñòåòè-
÷åñêîé õèðóðãèè.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â
îáëó÷åíèè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ìÿãêîãî
íåáà  ëàçåðíûìè  ëó÷àìè, äëèíîé âîëíû
1,06 ìêì è âûõîäíîé ìîùíîñòüþ  5…10 Âò â
êîíòàêòíîì ðåæèìå.

Ï. ôîðìóëû: 1

(11) 1824 (13) F1
(54) Ìåòîä ïåðâè÷íîé ïëàñòèêè ãóáû, íîñà è

÷åëþñòè ó ïîäðîñòêîâ ñ ðàñùåëèíàìè
âåðõíåé ãóáû, ÷åëþñòè è íåáà

(57) Èçîáðåòåíèå  îòíîñèòñÿ ê ìåäèöèíå, à
èìåííî  ê ÷åëþñòíî-ëèöåâîé õèðóðãèè.
Ñóùíîñòü ìåòîäà ïåðâè÷íîé ïëàñòèêè ãóáû,
íîñà è ÷åëþñòè ó ïîäðîñòêîâ ñ ðàñùåëèíàìè
âåðõíåé ãóáû è íåáà ñîñòîèò â ïðåïàðè-
ðîâàíèè ëîñêóòîâ íà ôðàãìåíòàõ ãóáíîé
ðàñùåëèíû. Íà ìåäèàëüíîì ôðàãìåíòå
âûïîëíÿþò ðàçðåç äóãîîáðàçíîé ôîðìû îò
ñåðåäèíû îñíîâàíèÿ êîëóìåëû äî âåðõóøêè
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äóãè Êóïèäîíà, ñ ïðîäëåíèåì åãî ïî êðàñíîé
êàéìå ãóáû â ôîðìå òðåóãîëüíèêà è âåðòè-
êàëüíî ïî ñëèçèñòîé îáîëî÷êå äî îñíîâàíèÿ
íîñà. Âåðõíèé ðàçðåç âûïîëíÿþò
ëàòåðàëüíî îò îñíîâàíèÿ êîëóìåëû ïî
êîæíî-ñëèçèñòîé ãðàíèöå è ïî îñíîâàíèþ
íîñà. Äîïîëíèòåëüíî íà ìåäèàëüíîì ôðàã-
ìåíòå ïðåïàðèðóþò ëîñêóò íà âåðõíåé íîæêå
ñ ïåðåäíèì ðàçðåçîì ïî êðàþ êîëóìåëû è
êðûëà íîñà, à çàäíèé ðàçðåç ïðîäëåâàþò ïî
íîñîâîé ïåðåãîðîäêå äëÿ óäëèíåíèÿ êîëó-
ìåëû è êîððåêöèè êðûëà íîñà. Íà ëàòå-
ðàëüíîì ôðàãìåíòå ðàçðåç íà÷èíàþò ó
îñíîâàíèÿ íîñà, çàòåì ïðîäëåâàþò ïî
êîæíî-ñëèçèñòîé ãðàíèöå âíèç äî áóäóùåé
âåðõóøêè äóãè Êóïèäîíà,  ïî êðàñíîé êàéìå
ãóáû â ôîðìå ëàòåðàëüíî îòêðûòîãî òðå-
óãîëüíèêà è çàòåì âåðòèêàëüíî ââåðõ ïî
ñëèçèñòîé äî îñíîâàíèÿ íîçäðè, à ó åå
îñíîâàíèÿ ïðîâîäÿò ãîðèçîíòàëüíî äðóãîé
ðàçðåç, êîòîðûé ìåäèàëüíî ñîåäèíÿþò ñ
ïðåäûäóùèì ðàçðåçîì. Ìåæõðÿùåâûì
äîñòóïîì ïðîèçâîäÿò êîððåêöèþ íîñîâîé
ïåðåãîðîäêè. Çàòåì ìîáèëèçóþò êðóãîâóþ
ìûøöó ðòà, ïåðèíàçàëüíûå ìûøöû, çàøè-
âàþò ãóáó â òðåõ ïëîñêîñòÿõ, õðÿùè êðûëüåâ
íîñà è ìÿãêèå òêàíè. Îäíîâðåìåííî ïðîèç-
âîäÿò îñòåîòîìèþ âåðõíåé ÷åëþñòè è ôîð-
ìèðóþò ôðîíòàëüíûé  ôðàãìåíò ðàçðåçîì,
ïðîõîäÿùèì ìåæäó 13-ì è 14-ì çóáîì  äî
êðàÿ ãðóøåâèäíîé àïåðòóðû è íàïðàâëÿþò
ìåäèàëüíî  ê êðàþ ðàñùåëèíû, è äàëåå ïî
íåáíîìó îòðîñòêó  äî íà÷àëà ðàçðåçà.
Ôðîíòàëüíûé ôðàãìåíò ïåðåìåùàþò äî
ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ ëàòåðàëüíûì ôðàã-
ìåíòîì äëÿ çàêðûòèÿ àëüâåîëÿðíîãî äå-
ôåêòà è ôèêñèðóþò ìåòàëëè÷åñêîé øèíîé.

Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 4

(11) 1825 (13) B2
(54) Óñòðîéñòâî äëÿ õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ

ñêîëèîçà
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìåäèöèíå, à

èìåííî ê îðòîïåäèè.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
óñòðîéñòâî äëÿ õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ
ñêîëèîçà âêëþ÷àåò êàðêàñ è ëîæå äëÿ
ôèêñàöèè òóëîâèùà ïàöèåíòà. Êàðêàñ âû-
ïîëíåí â âèäå äâóõ ïîëóêðóãëûõ æåñòêèõ äóã,

ñíàáæåííûõ òåëåñêîïè÷åñêèìè ñòîéêàìè ñ
âîçìîæíîñòüþ âåðòèêàëüíîãî ïåðåìåùå-
íèÿ, äóãè ñîåäèíåíû ìåæäó ñîáîé òðåìÿ
ãîðèçîíòàëüíûìè øòàíãàìè è ðàìîé Ï-
îáðàçíîé ôîðìû. Ñðåäíÿÿ øòàíãà îñíà-
ùåíà êîñûì êðîíøòåéíîì, à äâå äðóãèå
áîêîâûå âûïîëíåíû ñ âîçìîæíîñòüþ ïåðå-
ìåùåíèÿ âäîëü äóã. Ïðè÷åì íà îäíîé äóãå
ñìîíòèðîâàíà ïîïåðå÷íàÿ ðàìà äëÿ óñòà-
íîâëåíèÿ ïîëçóíêîâ, â êîòîðûõ ôèêñèðóþò
ãàéêîé ýëåìåíòû ðàñòÿæêè, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèå ñîáîé ìåòàëëè÷åñêèå ñïèöû ñ íàðåç-
êàìè è ñ êðþ÷êàìè íà êîíöàõ. Ïîäñòàâêà äëÿ
ôèêñàöèè òóëîâèùà ïàöèåíòà âûïîëíåíà â
âèäå æåëîáà, ïîä êîòîðûì ìîæåò áûòü
óñòàíîâëåí ìåõàíèçì ðàçìåùåíèÿ  ðàäèî-
ëîãè÷åñêîé ïëåíêè.

Ï. ôîðìóëû: 2
Ôèã.: 3

(11) 1826 (13) F1
(54) Ïðîòåç äëÿ äåôåêòîâ çóáíûõ ðÿäîâ
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìåäèöèíå, à

èìåííî ê îðòîïåäè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè è
ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ îäè-
íî÷íîãî äåôåêòà çóáíîãî ðÿäà ïîñëå óäà-
ëåíèÿ çóáà ñ èíòàêòíîé êîðîíêîé.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî ïðîòåç ñîäåðæèò îïîðíûå ýëåìåíòû è
ïðîìåæóòî÷íóþ ÷àñòü. Îïîðíûå ýëåìåíòû
âûïîëíåíû â âèäå ïàðû L-îáðàçíûõ øòèô-
òîâ, à â êà÷åñòâå ïðîìåæóòî÷íîé ÷àñòè
èñïîëüçóåòñÿ èíòàêòíàÿ êîðîíêà óäàëåííîãî
çóáà ñ çàïîëíåííîé ïîëèìåðíûìè ìàòåðèà-
ëàìè ïîëîñòüþ è ïàðîé îòâåðñòèé, âûïîë-
íåííûõ â àïðîêñèìàëüíûõ ñòåíêàõ êîðîíêè.
Ïðè ýòîì ãîðèçîíòàëüíûå ÷àñòè L-îáðàç-
íûõ øòèôòîâ óñòàíîâëåíû â âûïîëíåííûõ
îòâåðñòèÿõ.

Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 1

(11) 1827 (13) B1
(54) Ýëåêòðîñòèìóëÿòîð
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìåäèöèíñêîé

òåõíèêå, à èìåííî ê óñòðîéñòâàì âîçäåé-
ñòâèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì íà öåíòðàëüíóþ
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è ïåðèôåðè÷åñêóþ íåðâíóþ ñèñòåìó è
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ñåàíñîâ ýëåêòðîñòèìóëÿöèè, òðàíñêðà-
íèàëüíîé ýëåêòðîàíàëüãåçèè è êîìáèíèðî-
âàííîé ýëåêòðî-ôàðìîàíåñòåçèè âî âðåìÿ
õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà, à òàêæå äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ìåäèöèíñêèõ èññëåäîâàíèé.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ýëåêòðîñòèìóëÿòîð âûïîëíåí íà áàçå êîí-
òðîëëåðà, ôîðìèðóþùåãî ñòèìóëèðóþùèå
âûõîäíûå ñèãíàëû, ñîäåðæàùèå èìïóëü-
ñíóþ è ïîñòîÿííóþ ñîñòàâëÿþùèå ñ âîç-
ìîæíîñòüþ èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ ñèã-
íàëîâ è ðåæèìîâ èõ ôîðìèðîâàíèÿ â øèðî-
êèõ ïðåäåëàõ, è ñîäåðæèò áëîê êëàâèàòóðû,
àëôàâèòíî-öèôðîâîé äèñïëåé, áëîê ñâå-
òîâîé è çâóêîâîé ñèãíàëèçàöèè, ôîðìè-
ðîâàòåëü ñèãíàëà  ïóëüñà, äàò÷èê ïóëüñà,
öèôðîàíàëîãîâûé ïðåîáðàçîâàòåëü, êîì-
ìóòàòîð ñèãíàëà, áëîê óïðàâëåíèÿ ïîëÿð-
íîñòüþ, ïðåîáðàçîâàòåëü íàïðÿæåíèå-òîê,
óñòðîéñòâî õðàíåíèÿ ïîñòîÿííîé ñîñòàâëÿ-
þùåé, áëîê çàùèòû ïàöèåíòà, êîììóòàòîð
èçìåðåíèé è ïèêîâûé äåòåêòîð.

Ï. ôîðìóëû: 2
Ôèã.: 2

(11) 1828 (13) F1
(54) Òðåíèðîâî÷íûå âîðîòà
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê óñòðîéñòâàì äëÿ

òðåíèðîâêè ñïîðòñìåíîâ, â  ÷àñòíîñòè
èãðîêîâ â ôóòáîë, ãàíäáîë, õîêêåé.
Òðåíèðîâî÷íûå âîðîòà ñîäåðæàò äâå âåðòè-
êàëüíûå ñòîéêè, ùèò, óñòàíîâëåííûé â
ïëîñêîñòè âîðîò è îãðàäèòåëüíóþ ñåòêó. Ùèò
âêëþ÷àåò îäèí íåïîäâèæíûé è òðè ïîä-
âèæíûõ ýêðàíà, îäèí ïîäâèæíûé ýêðàí
ïåðåìåùàåòñÿ ïî âåðòèêàëè, à îñòàëüíûå
äâà - ïî ãîðèçîíòàëè. Ïîäâèæíûå ýêðàíû
ïîçâîëÿþò èçìåíèòü ðàññòîÿíèå ìåæäó
ùèòîì è ñòîéêàìè âîðîò â çàâèñèìîñòè îò
óðîâíÿ ïîäãîòîâêè èãðîêîâ. Ìÿ÷è, êîòîðûå
íå ïîïàäàþò â âîðîòà, çàäåðæèâàþòñÿ
îãðàäèòåëüíîé ñåòêîé.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â
âîçìîæíîñòè èçìåíåíèÿ ðàññòîÿíèÿ ìåæäó
ùèòîì è ñòîéêàìè âîðîò.

Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 2

(11) 1829 (13) B1
(54) Ãîëîâîëîìêà «Çàíèìàòåëüíûå ïëèòêè»
(57) Çàÿâëåíà çàíèìàòåëüíàÿ èãðóøêà-ãîëîâî-

ëîìêà, êîòîðàÿ ñîäåðæèò êîðïóñ, â êîòîðîì
ðàçìåùåíû N ïëèòîê, ñíàáæåííûõ îòëè÷è-
òåëüíûìè àòðèáóòàìè è âûïîëíåííûõ ñ
âîçìîæíîñòüþ ïîî÷åðåäíîãî ïåðåìåùåíèÿ
ïî ïîâåðõíîñòè êîðïóñà ÷åðåç ñâîáîäíîå
ïîëå. Ñâîáîäíîå ïîëå âûïîëíåíî â âèäå
ïðîõîäíîãî ó÷àñòêà, à äëÿ ïîñëåäîâà-
òåëüíîãî ðàçìåùåíèÿ ïëèòîê âûïîëíåíû
òðè îäèíàêîâûõ N-ìåñòíûõ ñåêòîðà, êîòî-
ðûå ñîîáùàþòñÿ ñ ïðîõîäíûì ó÷àñòêîì,
ïðè ýòîì êàæäîå ìåñòî â ñåêòîðàõ ïðåä-
íàçíà÷åíî äëÿ îïðåäåëåííîé ïëèòêè, äëÿ
÷åãî îíî îáîçíà÷åíî ñîîòâåòñòâóþùèì
îòëè÷èòåëüíûì àòðèáóòîì.
Öåëü èãðû - ñîñòàâèòü èç ïëèòîê, çàäàííóþ
êîìáèíàöèþ ïóòåì ëîâêîãî ìàíèïóëèðî-
âàíèÿ èìè, ñîáëþäàÿ ñëåäóþùèå òðåáîâà-
íèÿ. Âñå ïëèòêè äîëæíû ïåðåìåùàòüñÿ ïî
ïîâåðõíîñòè êîðïóñà ÷åðåç ïðîõîäíîé
ó÷àñòîê òîëüêî íà ìåñòà, ïîìå÷åííûå
ñîîòâåòñòâóþùèìè àòðèáóòàìè, îíè íå ìîãóò
ïðûãàòü îäíà ÷åðåç äðóãóþ. Çà îäèí ðàç
ìîæíî ïåðåìåùàòü òîëüêî îäíó ïëèòêó.
Ïëèòêè íåëüçÿ äàæå âðåìåííî ïåðåìåùàòü
íà ïëîùàäêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äðóãèõ
ïëèòîê.

Ï. ôîðìóëû: 8
Ôèã.: 6

(11) 1830 (13) F1
(54) Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ìåòàëëè÷åñêîãî êàòà-

ëèçàòîðà
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñïîñîáàì ïîëó-

÷åíèÿ êàòàëèçàòîðîâ äëÿ î÷èñòêè ãàçîâ îò
òîêñè÷íûõ âåùåñòâ.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ïðåäëàãàåòñÿ ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ìåòàëëè-
÷åñêîãî êàòàëèçàòîðà, êîòîðûé âêëþ÷àåò
íàíåñåíèå èíòåðìåòàëëè÷åñêèõ ñîåäèíå-
íèé íà íîñèòåëü ñ ïîñëåäóþùèì âûùåëà-
÷èâàíèåì îäíîãî èç êîìïîíåíòîâ. Â êà÷å-
ñòâå íîñèòåëÿ èñïîëüçóåòñÿ ìåòàëëè÷åñêàÿ
ñåòêà. Èíòåðìåòàëëè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ
íèêåëü-êîáàëüò-ïàëëàäèé ñ äîáàâêàìè
ôîñôîðà è áîðà  íàíîñÿò íà ñåòêó ïóòåì
ýëåêòðîõèìè÷åñêîãî îñàæäåíèÿ ìåòàëëîâ
ïðè òåìïåðàòóðå 20...30°Ñ, ðÍ 8,5…9,5 è
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ïëîòíîñòè òîêà íà êàòîäå 2…4 À/äì2 èç
ýëåêòðîëèòà, êîòîðûé ñîäåðæèò, â ã/ë: õëîðèä
íèêåëÿ 30…50, õëîðèä êîáàëüòà 10…15,
õëîðèä ïàëëàäèÿ 3…5, õëîðèä àììîíèÿ
120…150, ãèïîôîñôèò íàòðèÿ 10…15,  äè-
ìåòèëàìèíîáîðàí 1,0…1,5. Ïîñëå ýòîãî
îñóùåñòâëÿþò àëèòèðîâàíèå ñëîÿ ìåòàëëîâ
â ðàñïëàâå àëþìèíèÿ (ñïëàâ Ä 16) è âûùå-
ëà÷èâàíèå ðàñòâîðîì, â ã/ë, ãèäðîîêèñè
íàòðèÿ 500…700 è íèòðàòà íàòðèÿ 60…70
ïðè òåìïåðàòóðå 100…140°Ñ îäíîãî èç
êîìïîíåíòîâ èíòåðìåòàëëè÷åñêèõ ñîåäè-
íåíèé.
Ðåçóëüòàò ñîñòîèò â óâåëè÷åíèè ñïåöèôè-
÷åñêîé  àêòèâíîé ïîâåðõíîñòè êàòàëèçàòîðà
è â óâåëè÷åíèè åãî àäãåçèè ê ìåòàëëè-
÷åñêîìó íîñèòåëþ â óñëîâèÿõ áîëüøèõ
èçìåíåíèé òåìïåðàòóð âî âðåìÿ ýêñïëóà-
òàöèè.

Ï. ôîðìóëû: 2

(11) 1831 (13) B2
(54) Ñïîñîá è ìàøèíà äëÿ äðîáëåíèÿ êóêóðóçû
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ïèùåâîé ïðî-

ìûøëåííîñòè, â ÷àñòíîñòè ê ñïîñîáó è
ìàøèíå äëÿ ïîìîëà êóêóðóçû.
Ñïîñîá îòëè÷àåòñÿ òåì, ÷òî ñåïàðèðîâàíèå
íà ôðàêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íåïîñðåä-
ñòâåííî ïîñëå èçìåëü÷åíèÿ, à àñïèðàöèþ
äëÿ óäàëåíèÿ øåëóõè ïðîâîäÿò äâàæäû:
ïîñëå øåëóøåíèÿ ïðè ïîäà÷å çåðíà íà
äðîáëåíèå è ïîñëå ñåïàðèðîâàíèÿ èçìåëü-
÷åííîãî çåðíà â êðóïíóþ è ìåëêóþ ôðàêöèè.
Ìàøèíà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñïîñîáà âêëþ-
÷àåò ðàìó, îïîðíóþ ïëèòó, óñòðîéñòâà çà-
ãðóçêè çåðíà êóêóðóçû, øåëóøåíèÿ, àñïè-
ðàöèè, äðîáëåíèÿ, ñèòîâîãî ðàçäåëåíèÿ è
ðàçãðóçêè. Óñòðîéñòâà äëÿ øåëóøåíèÿ è
çàãðóçêè âûïîëíåíû â âèäå øíåêà, ñîåäè-
íåííîãî ÷åðåç ïèòàþùèé ëîòîê ñ ïíåâìà-
òè÷åñêèì òðóáîïðîâîäîì, ñ ïèòàþùåé âî-
ðîíêîé óñòðîéñòâà äðîáëåíèÿ. Óñòðîéñòâî
äðîáëåíèÿ âûïîëíåíî â âèäå öèëèíäðà,
óñòàíîâëåííîãî âåðòèêàëüíî, îäèí êîíåö
êîòîðîãî æåñòêî ïðèêðåïëåí ê îïîðíîé
ïëèòå è ñîåäèíåí ñ íèæíèì êîíöîì ïè-
òàþùåé âîðîíêè. Íà íèæíåì êîíöå öèëèí-
äðà óñòàíîâëåíî ñúåìíîå ïåðôîðèðîâàí-
íîå äíî. Óñòðîéñòâî äëÿ ñåïàðèðîâàíèÿ
óñòàíîâëåíî íåïîñðåäñòâåííî çà óñòðîé-

ñòâîì äðîáëåíèÿ, ñîäåðæèò ñèòî è ïîääîí,
ñîâåðøàþùèå êîëåáàòåëüíûå äâèæåíèÿ.
Ñèòî çàêðûòî ÷åõëîì è ñîåäèíåíî ñ âû-
ïóñêíûì ïàòðóáêîì óñòðîéñòâà äðîáëåíèÿ.
Ïîääîí ñîåäèíåí ñ óñòðîéñòâîì äëÿ ðàç-
äåëüíîé ðàçãðóçêè ôðàêöèé. Óñòðîéñòâî äëÿ
àñïèðàöèè ñîäåðæèò âåíòèëÿòîð, âõîäíîé
ïàòðóáîê êîòîðîãî ñîåäèíåí ÷åðåç ïíåâìî-
ïðîâîäû ñ ïèòàþùåé âîðîíêîé óñòðîéñòâà
äðîáëåíèÿ, ñ ïèòàþùèì ëîòêîì è ñ ðàç-
ãðóçî÷íûì ïàòðóáêîì, à âûõîäíîé ïàòðóáîê
ñîåäèíåí ñ ïðèåìíèêîì äëÿ ñáîðà îòõîäîâ.

Ï. ôîðìóëû: 2
Ôèã.: 5

(11) 1832 (13) B2
(54) Ìåëüíèöà äëÿ èçìåëü÷åíèÿ è ðåçàíèÿ

êîðìîâ
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñåëüñêîìó õî-

çÿéñòâó, â ÷àñòíîñòè ê ïèùåâîé ïðîìûøëåí-
íîñòè, à èìåííî ê ìåëüíèöàì äëÿ èçìåëü-
÷åíèÿ è ðåçàíèÿ êîðìîâ.
Ìåëüíèöà ñîäåðæèò ðàìó, áóíêåðà, îïîðíóþ
ïëèòó, êàìåðó äëÿ èçìåëü÷åíèÿ, ñèòî.
Îïîðíàÿ ïëèòà óñòàíîâëåíà ãîðèçîíòàëüíî
íà íîæêàõ ðàìû. Â âåðõíåé ÷àñòè îïîðíîé
ïëèòû óñòàíîâëåíû äâà áóíêåðà, îïîðíûé
óçåë ñ ïîäøèïíèêàìè, ìàãíèòíàÿ êîëîíêà,
à â íèæíåé åå ÷àñòè óñòàíîâëåíà âåðòè-
êàëüíî êàìåðà äëÿ èçìåëü÷åíèÿ, âûïîë-
íåííàÿ â âèäå öèëèíäðà, â íèæíåé ÷àñòè
êîòîðîãî óñòàíîâëåíî ñèòî è âûïóñêíîé
ïàòðóáîê. Âíóòðè êàìåðû äëÿ èçìåëü÷åíèÿ
ðàçìåùåí âåðòèêàëüíî ïðèâîäíîé âàë,
âåðõíèé êîíåö êîòîðîãî óñòàíîâëåí â îïîð-
íûé óçåë ñ ïîäøèïíèêàìè, à íà íèæíåì
êîíöå ïðèêðåïëåí ãîðèçîíòàëüíûé äèñê,
ïàðàëëåëüíûé ïîâåðõíîñòè ñèòà. Íà íèæíåé
÷àñòè äèñêà ïðèêðåïëåíû íà ðàññòîÿíèè
3…5 ìì îò ñèòà, ïàðàëëåëüíî åå ïîâåðõ-
íîñòè, ïëîñêèå íîæè. Ïðîäîëüíûå ñòîðîíû
íîæåé ñíàáæåíû ñêîñàìè ñ îñòðèÿìè,
ñôîðìèðîâàííûìè íàêëîííûìè ïëîñêî-
ñòÿìè è ðàñïîëîæåííûìè ïîä óãëîì
26…30î ê ïîâåðõíîñòè íîæà. Íà çàäíèõ ïî
íàïðàâëåíèþ âðàùåíèÿ ñòîðîíàõ ñêîñû
ðàñïîëîæåíû íàä íîæàìè, à íà ïåðåäíèõ ïî
íàïðàâëåíèþ âðàùåíèÿ ñòîðîíàõ ñêîñû
ðàñïîëîæåíû ïîä èëè íàä íîæàìè.
Ðåçóëüòàò çàêëþ÷àåòñÿ â ñîêðàùåíèè ÷èñëà
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èçìåëü÷àþùèõ äåòàëåé è â óëó÷øåíèè
êà÷åñòâà ãîòîâûõ ïðîäóêòîâ.

Ï. ôîðìóëû: 6
Ôèã.: 6

(11) 1833 (13) B1
(54) Ðàíöåâûé îïðûñêèâàòåëü
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê óñòðîéñòâàì äëÿ

îïðûñêèâàíèÿ, â ÷àñòíîñòè ê ðàíöåâûì
îïðûñêèâàòåëÿì.
Îïðûñêèâàòåëü ñîäåðæèò ïëàñòìàññîâûé
ðåçåðâóàð 1 è íàñîñ 2, âåðòèêàëüíî óñòàíîâ-
ëåííûé âíóòðè ðåçåðâóàðà â âåðõíåì 3 è
íèæíåì 4 ãíåçäàõ. Íàñîñ ñîäåðæèò öèëèíäð
5, ðàçìåùåííûé â íèæíåì ãíåçäå 4; íà-
ïðàâëÿþùóþ âòóëêó 8, ðàçìåùåííóþ â
âåðõíåì ãíåçäå 3; òðóá÷àòûé øòîê-ïîðøåíü
9, íèæíèé êîíåö 10 êîòîðîãî óñòàíîâëåí â
öèëèíäðå 5, à âåðõíèé 12 - âûõîäèò íàðóæó
ðåçåðâóàðà 1 ÷åðåç íàïðàâëÿþùóþ âòóëêó 8.
Øòîê-ïîðøåíü 9 ñîåäèíåí ñ  ðû÷àãîì 25
ïðèâîäà íàñîñà  è ñ ðàñïûëèòåëåì.
Íîâèçíà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íàïðàâëÿþ-
ùàÿ âòóëêà 8 è öèëèíäð 5 çàêðåïëåíû â
ãíåçäàõ 3 è 4 ðåçåðâóàðà íåðàçúåìíî, à äíî
ðåçåðâóàðà èçãîòîâëåíî öåëüíûì áåç
ñêâîçíîãî îòâåðñòèÿ. Íàïðàâëÿþùóþ âòóëêó
è öèëèíäð íàñîñà ìîæíî ôîðìîâàòü èç
ïëàñòìàññû ñ òåìïåðàòóðîé ïëàâëåíèÿ
áîëåå âûñîêîé è ñ êîýôôèöèåíòîì ðàñøè-
ðåíèÿ áîëåå íèçêèì, ÷åì êîýôôèöèåíò
ðàñøèðåíèÿ ïëàñòìàññû, èç êîòîðîé èçãî-
òîâëåí  ðåçåðâóàð.
Ðåçóëüòàò ñîñòîèò â èçãîòîâëåíèè íàïðà-
âëÿþùåé âòóëêè è öèëèíäðà ìîíîëèòíî ñ
ðåçåðâóàðîì, à íèæíåãî ãíåçäà - áåç ñêâîç-
íîãî îòâåðñòèÿ, â óìåíüøåíèè êîëè÷åñòâà
ñîïðÿãàåìûõ äåòàëåé îïðûñêèâàòåëÿ.

Ï. ôîðìóëû: 3
Ôèã.: 2

(11) 1834 (13) B1
(54) Óñòðîéñòâî äëÿ çàòî÷êè âèíòîîáðàçíûõ

íîæåé
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê óñòðîéñòâó äëÿ

çàòî÷êè âèíòîîáðàçíûõ íîæåé, èñïîëüçóå-
ìûõ â ìàøèíàõ äëÿ ñðåçàíèÿ çåðåí ñ ïî÷àò-
êîâ êóêóðóçû ìîëî÷íî-âîñêîâîé ñïåëîñòè.

Óñòðîéñòâî ñîäåðæèò êàðêàñ 1, â êîòîðîì
óñòàíîâëåíû ýëåêòðîäâèãàòåëü 2 ñ àáðàçèâ-
íûì äèñêîì 3, ïëîñêîñòü âðàùåíèÿ êîòî-
ðîãî ðàñïîëîæåíà âåðòèêàëüíî, è íàïðà-
âëÿþùèé ìåõàíèçì 5 äëÿ íîæà 22 ñ ïðèâî-
äàìè âåðòèêàëüíîãî, ãîðèçîíòàëüíîãî è
âèíòîîáðàçíî-âðàùàòåëüíîãî äâèæåíèé.
Ïðèâîä âèíòîîáðàçíî-âðàùàòåëüíîãî äâè-
æåíèÿ ñîäåðæèò êîðïóñ 20 ñ âàëîì, óñòàíî-
âëåííûì ïîä óãëîì, ðàâíûì óãëó íàêëîíà
ðåæóùåé êðîìêè  ëåçâèÿ íîæà îòíîñèòåëü-
íî ãîðèçîíòàëè. Ïåðåäíèé êîíåö âàëà
ñîäåðæèò äåðæàòåëü 6 íîæà 22. Íà öèëèí-
äðè÷åñêîé ïîâåðõíîñòè âàëà âûïîëíåí
âèíòîîáðàçíûé ïàç, óãîë íàêëîíà êîòîðîãî
ðàâåí óãëó çàòî÷êè ëåçâèÿ íîæà. ×àñòü íîæà,
ñîäåðæàùàÿ ëåçâèå, ðàñïîëîæåíà ïðî-
äîëüíîé åå ÷àñòüþ âäîëü îñè âàëà.
Ðåçóëüòàò ñîñòîèò â âîçìîæíîñòè ïðèäàíèÿ
íîæó âèíòîîáðàçíîãî âðàùåíèÿ äëÿ çàòî÷êè
íîæåé ñ ìàëûì ðàäèóñîì êðèâèçíû.

Ï. ôîðìóëû: 2
Ôèã.: 10

(11) 1835 (13) B1
(54) Óñòàíîâêà äëÿ î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê óñòàíîâêàì ìàëîé

åìêîñòè äëÿ ìåõàíîáèîëîãè÷åñêîé î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä, èìåþùèõ âûñîêèé óðîâåíü
çàãðÿçíåíèÿ îðãàíè÷åñêèìè âåùåñòâàìè,
êîòîðûå ïðåâûøàþò êîíöåíòðàöèþ 500 ìã/
äì3, à î÷èùåííûå ñòî÷íûå âîäû ìîãóò áûòü
èñïîëüçîâàíû íà ïðåäïðèÿòèÿõ â êà÷åñòâå
ïðîèçâîäñòâåííûõ âîä â òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññàõ, òàêèõ êàê îõëàæäåíèå îáîðóäî-
âàíèÿ, èëè â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå äëÿ îðî-
øåíèÿ.
Óñòàíîâêà ñîñòîèò èç ìîäóëÿ, ñîäåðæàùåãî
ðåçåðâóàð, âíóòðè êîòîðîãî, ïî õîäó äâè-
æåíèÿ âîäû ðàçìåùåíû äâà ïàðàëëåëüíî
ðàáîòàþùèõ ïåðâè÷íûõ îòñòîéíèêà, ôèëüòð
äîî÷èñòêè, òðóáîïðîâîäû ïîäà÷è ñòî÷íûõ
âîä, îòâîäà î÷èùåííîé âîäû è âûïóñêà
îñàäêà èç ïåðâè÷íûõ îòñòîéíèêîâ.
Íîâèçíà ñîñòîèò â òîì, ÷òî óñòàíîâêà äîïîë-
íèòåëüíî ñîäåðæèò ñåêöèþ áèîëîãè÷åñêîé
àýðîáíîé î÷èñòêè, ñîñòîÿùåé èç àýðîáíîãî
áèîôèëüòðà è äâóõ òîíêîñëîéíûõ âòîðè÷íûõ
îòñòîéíèêîâ, ñîîáùàþùèõñÿ ñ áèîôèëüòðîì
÷åðåç êîíòàêòíóþ ïîâåðõíîñòü, òîíêîñëîé-
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íûå ïåðâè÷íûå îòñòîéíèêè, ñîîáùàþùèåñÿ
ñ àíàýðîáíûìè áèîðåàêòîðàìè ÷åðåç êîí-
òàêòíóþ ïîâåðõíîñòü, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ ïîä
óãëîì 15…40° ê âåðòèêàëüíûì ñòåíêàì
áèîðåàêòîðà, è êàìåðó äëÿ ôåðìåíòàöèè
îñàäêîâ.
Ðåçóëüòàò ñîñòîèò â ñíèæåíèè ýíåðãîçàòðàò
è â óëó÷øåíèè êà÷åñòâà î÷èùåííîé ñòî÷íîé
âîäû âñëåäñòâèè êîìáèíàöèè ïðîöåññîâ
îòñòàèâàíèÿ, áèîëîãè÷åñêîé àíàýðîáíî-
àýðîáíîé î÷èñòêè, äîî÷èñòêè ïóòåì ôèëü
òðàöèè, à òàêæå â ïîëó÷åíèè áèîãàçà.

Ï. ôîðìóëû: 6
Ôèã.: 2

(11) 1836 (13) B2
(54) Íàòðèåâî-êàëüöèåâîå çåëåíîå ñòåêëî äëÿ

ïèùåâîé óïàêîâêè, ïîãëîùàþùåå óëüòðà-
ôèîëåòîâîå èçëó÷åíèå è ïðîïóñêàþùåå
âèäèìûé ñâåò

(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê íàòðèåâî-êàëü-
öèåâîìó çåëåíîìó ñòåêëó äëÿ ïèùåâûõ
óïàêîâîê, ïîãëîùàþùåìó óëüòðàôèîëå-
òîâîå èçëó÷åíèå è ïðîïóñêàþùåìó âèäèìûé
ñâåò.
Ñòåêëî ñîäåðæèò, â âåñ.%: SiO2 - 50,00¼82,50;
Al2O3 - 0,0001¼4,00; CaO - 3,00¼25,00; Na2O -
12,00¼25,00; Fe2O3 - 2,50¼10,00; ïðèìåñè -
£5,00, ïðè÷åì îòíîøåíèå Fe(II)/Fe(II)+Fe(III)
ñîñòàâëÿåò 0,05¼0,25.
Ðåçóëüòàò ñîñòîèò â ñåëåêòèâíîì ïîãëî-
ùåíèè óëüòðàôèîëåòîâîãî èçëó÷åíèÿ èîíà-
ìè æåëåçà ñìåøàííîé âàëåíòíîñòè.

Ï. ôîðìóëû: 6

(11) 1837 (13) B2
(54) Ïðîèçâîäíûå ñïèðî-[2Í-1-áåíçîïèðàí-

2,4'-ïèïåðèäèí]-4(3Í)-îíà, èõ êèñëîòíî-
àääèòèâíûå è ÷åòâåðòè÷íûå ñîëè è ñîäåð-
æàùèå èõ ôàðìàöåâòè÷åñêèå êîìïîçèöèè

(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê íîâûì ïðîèç-
âîäíûì ñïèðî-[2Í-1-áåíçîïèðàí-2,4¢-
ïèïåðèäèí]-4(3Í)-îíà îáùåé ôîðìóëû (I)

          

ãäå R îçíà÷àåò ãàëîãåí, íèòðîãðóïïó èëè

ëèíåéíóþ ëèáî ðàçâåòâëåííóþ Ñ1-6 àëêè-
ëüíóþ ãðóïïó, ê èõ êèñëîòíî-àääèòèâíûì
ñîëÿì, à òàêæå ê èõ ÷åòâåðòè÷íûì ñîëÿì ñ
áåíçèëüíîé ãðóïïîé. Âûøåóêàçàííûå ñîå-
äèíåíèÿ îêàçûâàþò áëàãîïðèÿòíûé ýôôåêò
íà äåìåíöèè ðàçëè÷íîãî ïàòîëîãè÷åñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ è ñîïðîâîæäàþùèå èõ ñèìï-
òîìû. Êðîìå òîãî, èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê
ôàðìàöåâòè÷åñêèì êîìïîçèöèÿì, ñîäåð-
æàùèì ýòè ñîåäèíåíèÿ â êà÷åñòâå àêòèâíûõ
àãåíòîâ.

Ï. ôîðìóëû: 3

(11) 1838 (13) F2
(54) Ïðîèçâîäíûå 5,6-äèõëîðáåíçèìèäàçîëà,

ñïîñîá èõ ïîëó÷åíèÿ, ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ
êîìïîçèöèÿ è ñïîñîá ëå÷åíèÿ èëè ïðåäó-
ïðåæäåíèÿ ãåðïåñíûõ âèðóñíûõ èíôåê-
öèé

(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ïðîèçâîäíûì 5, 6-
äèõëîðáåíçèìèäàçîëîâ ôîðìóëû (I),

                           (I)

â êîòîðûõ çàìåñòèòåëè îáîçíà÷åíû â îïè-
ñàíèè.
Òàêæå çàÿâëåíû ñïîñîá èõ ïîëó÷åíèÿ,
ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ êîìïîçèöèÿ è ñïîñîá
ëå÷åíèÿ èëè ïðåäóïðåæäåíèÿ ñèìïòîìîâ
ãåðïåñíûõ âèðóñíûõ èíôåêöèé.

Ï. ôîðìóëû: 17

(11) 1839 (13) F1
(54) Âîäêà îñîáàÿ
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê êðåïêèì íàïèò-

êàì, â ÷àñòíîñòè ê âîäêàì.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
âîäêà íàðÿäó ñ âîäíûì ðàñòâîðîì  ñïèðòà,
àðîìàòè÷åñêîãî ñïèðòà è ñàõàðíîãî ñèðîïà
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ñîäåðæèò íàñòîé æåíüøåíÿ, à â êà÷åñòâå
àðîìàòè÷åñêîãî ñïèðòà èñïîëüçóþò àðîìà-
òè÷åñêèé ñïèðò èç ìåëèññû ïðè  ñëåäóþùåì
ñîîòíîøåíèè èíãðåäèåíòîâ, â ë íà 1000 äàë
êóïàæà: àðîìàòè÷åñêèé ñïèðò èç ìåëèññû -
0,9...1,1, íàñòîé æåíüøåíÿ - 1,1...1,3, ñàõàð-
íûé ñèðîï 65,8% - 14...16, âîäíûé ðàñòâîð
ñïèðòà - îñòàëüíîå, äî êðåïîñòè 40,0% îá.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â ïîëó÷åíèè
âîäêè ñ òîíêèì âêóñîì è àðîìàòîì, â óëó÷øå-
íèè êà÷åñòâà è ðàñøèðåíèè àññîðòèìåíòà
âîäîê.

Ï. ôîðìóëû: 1

(11) 1840 (13) F1
(54) Øòàìì áàêòåðèé Pseudomonas sp. 2 -

èñòî÷íèê ëèïîëèòè÷åñêèõ ôåðìåíòîâ ñ
ïîâûøåííîé àêòèâíîñòüþ

(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê áèîòåõíîëîãèè è
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â ìèêðîáèîëîãè-
÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ëèïîëèòè÷åñêèõ ôåðìåíòîâ.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
âûäåëåí øòàìì áàêòåðèé Pseudomonas sp.
2, êîòîðûé õðàíèòñÿ â Íàöèîíàëüíîé êîëëåê-
öèè ìèêðîîðãàíèçìîâ Èíñòèòóòà ìèêðî-
áèîëîãèè Àêàäåìèè íàóê Ðåñïóáëèêè Ìîë-
äîâà ïîä íîìåðîì CNM - PsB - 02.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â ïîâû-
øåíèè óðîâíÿ ñèíòåçà ëèïîëèòè÷åñêèõ
ôåðìåíòîâ.

Ï. ôîðìóëû: 1

(11) 1841 (13) F1
(54) Äâèãàòåëü âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê äâèãàòåëÿì âíó-

òðåííåãî ñãîðàíèÿ, â ÷àñòíîñòè ê ñèñòåìàì
ïîäà÷è òîïëèâà èëè ãîðþ÷åé ñìåñè äëÿ
äâèãàòåëåé âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ.
Äâèãàòåëü ñîäåðæèò öèëèíäð, êîëåí÷àòûé
âàë, øàòóí, ïîðøåíü, êëàïàí, èíæåêòîð,
òóðáîêîìïðåññîð, ìàõîâèê. Ñóùíîñòü èçî-
áðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî äâèãàòåëü
ñîäåðæèò äîïîëíèòåëüíûé èíæåêòîð è
ìàõîâèê ñ ëîïàñòÿìè. ×åðåç äîïîëíèòåëü-
íûé èíæåêòîð íàãíåòàåòñÿ è ðàñïûëÿåòñÿ â
öèëèíäðå äâèãàòåëÿ ðàñòâîð âîäû ñ áåç-

âðåäíûìè èíãðåäèåíòàìè. Ìàõîâèê ñ ëî-
ïàñòÿìè óñòàíîâëåí â ãåðìåòè÷íîì îñòîâå
è ÷åðåç íåãî íàãíåòàåòñÿ âîçäóõ â öèëèíäðå
äâèãàòåëÿ. Â äíå ïîðøíÿ âûïîëíåíû òàí-
ãåíöèàëüíî íàïðàâëåííûå êàíàëû ïåðå-
ìåùàÿñü ÷åðåç êîòîðûå, ïîòîê òîïëèâà
ïîëó÷àåò âèõðåâîé õàðàêòåð ïðè åãî âïðû-
ñêèâàíèè â öèëèíäð.
Ðåçóëüòàò çàêëþ÷àåòñÿ â ïîâûøåíèè êîýô-
ôèöèåíòà ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ äâèãàòåëÿ
âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ.

Ï. ôîðìóëû: 3
Ôèã.: 5

(11) 1842 (13) B2
(54) Óñòðîéñòâî  è ìåòîä  èçìåðåíèÿ ãðàâè-

òàöèîííûõ ïîëåé
(57) Óñòðîéñòâî èçìåðåíèÿ ãðàâèòàöèîííûõ

ïîëåé âêëþ÷àåò ñâåðõïðîâîäÿùóþ ñòðóíó (1),
êîòîðóþ  ôèêñèðóþò ñ îáîèõ êîíöîâ,  îáðàçóÿ
÷àñòü çàìêíóòîãî ñâåðõïðîâîäÿùåãî êîí-
òóðà, ñâÿçàííîãî èíäóêòèâíî ñ äâóìÿ èí-
äóêöèîííûìè ñîëåíîèäàìè (Ld1, Ld2).
Ñìåùåíèå ñòðóíû â îòâåò íà ãðàâèòàöè-
îííîå ïîëå óëàâëèâàþò äâóìÿ ïðåîáðà-
çîâàòåëÿìè ìàãíèòíîãî ïîòîêà, âêëþ÷àþ-
ùèìè êàæäûé ñèãíàëüíóþ êàòóøêó è äâå
èçìåðèòåëüíûå êàòóøêè (Lp1, Lp2). Ïàðó
èçìåðèòåëüíûõ êàòóøåê ðàçìåùàþò â äâóõ
ïåðïåíäèêóëÿðíûõ ïëîñêîñòÿõ, ñîçäàâàÿ
äâà íåçàâèñèìûõ êàíàëà èçìåðåíèÿ. Äâà
ïëå÷à êàæäîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ ïîòîêà
áàëàíñèðóþò òàê, ÷òîáû ïðåîáðàçîâûâàòü
àìïëèòóäó êîëåáàíèé ñîáñòâåííûõ àñèì-
ìåòðè÷íûõ ìîä ñòðóíû â âûõîäíîå íàïðÿ-
æåíèå. Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå êàæäîãî
êàíàëà èñïîëüçóþò  äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
ðàñïðåäåëåíèÿ òîêà îáðàòíîé ñâÿçè (Iy1, Iy2)
ïàðàëëåëüíî ñòðóíå, â íåïîñðåäñòâåííîé
áëèçîñòè îò íåå. Áëàãîäàðÿ ðåãóëèðîâêå
òîêà îáðàòíîé ñâÿçè, ìîæíî ðåãóëèðîâàòü
âðåìÿ ðåëàêñàöèè è ðåçîíàíñíóþ ÷àñòîòó
ïåðâîé àñèììåòðè÷íîé ìîäû ñòðóíû, â òî
âðåìÿ êàê ñèììåòðè÷íûå ìîäû îñòàþòñÿ
íåèçìåííûìè, ÷òî ïîâûøàåò ÷óâñòâèòåëü-
íîñòü óñòðîéñòâà ê ãðàäèåíòó ãðàâèòàöèè.

Ï. ôîðìóëû: 21
Ôèã.: 2
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(11) 1843 (13) F1
(54) Óñòðîéñòâî äëÿ ýêñïåðèìåíòàëüíîãî

ìîäåëèðîâàíèÿ òåðìè÷åñêîãî îæîãà ó
ëàáîðàòîðíûõ æèâîòíûõ

(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìåäèöèíå, à èìåí-
íî ê óñòðîéñòâó äëÿ ýêñïåðèìåíòàëüíîãî
ìîäåëèðîâàíèÿ òåðìè÷åñêèõ îæîãîâ.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
óñòðîéñòâî äëÿ ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ìîäåëè-
ðîâàíèÿ òåðìè÷åñêèõ îæîãîâ ó ëàáîðàòîðíûõ
æèâîòíûõ ñîñòîèò èç ñòîëà äëÿ ôèêñàöèè
æèâîòíûõ, íàãðåâàòåëüíîãî ýëåìåíòà, ìåõà-
íèçìà îñóùåñòâëåíèÿ îæîãà, àïïàðàòà äëÿ
ðåãèñòðàöèè òåìïåðàòóðû, ïðè÷åì íà ñòîëå
äëÿ ôèêñàöèè äîïîëíèòåëüíî óñòàíàâëè-
âàþò ïîäñòàâêó ñ îòâåðñòèåì â öåíòðå äëÿ
ôèêñàöèè ìåõàíèçìà îñóùåñòâëåíèÿ îæîãà,
ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé çàêðûòûé öèëèíäð,
ïîêðûòûé ñíàðóæè òåðìîèçîëÿöèîííûì
ìàòåðèàëîì, è âíóòðè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ
äàò÷èê, ñâÿçàííûé ñ àïïàðàòîì äëÿ ðåãè-
ñòðàöèè òåìïåðàòóðû.

Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 1

(11) 1844 (13) B2
(54) Ñïîñîá òåñòèðîâàíèÿ ïðàâèëüíîé ðàáîòû

ïàìÿòè è ñïîñîá òåñòèðîâàíèÿ ñîäåðæè-
ìîãî ïàìÿòè

(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê âû÷èñëèòåëüíîé
òåõíèêå, ìèêðîýëåêòðîíèêå è ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàíî â èíòåëëåêòóàëüíûõ ïëàòàõ
äëÿ òåñòèðîâàíèÿ èíôîðìàöèè, çàïèñàí-
íîé â ïàìÿòè, îáúåäèíåííîé ñ ìèêðîïðî-
öåññîðîì.
Ñïîñîá âêëþ÷àåò ñðàâíåíèå èíôîðìàöèè
íà âûõîäå èç ïàìÿòè (2), ïîäàâàåìîé ïî
êàíàëó ÷òåíèÿ (10) ñ ñèãíàëàìè ïðåäâàðè-
òåëüíî çàäàííûõ äàííûõ, ãåíåðèðóåìûõ
èçâíå, è ïîäàâàåìûõ ÷åðåç ïîðò (7) ïî
êàíàëó ÷òåíèÿ (9). Ñðàâíåíèå îñóùåñòâëÿþò
óñòðîéñòâîì ñðàâíåíèÿ (3), êîòîðîå ìîæåò
áûòü, íàïðèìåð, ìèêðîïðîöåññîðîì, çà-
ïðîãðàììèðîâàííûì äëÿ âûïîëíåíèÿ
ñðàâíåíèÿ. Íà âûõîäå óñòðîéñòâà ñðàâíåíèÿ
(3) ïîÿâëÿåòñÿ ïðîñòîé ñèãíàë ïðîâåðêè
ïîäàâàåìûé â ïîðò (5). Ñîõðàíåííûå äàí-
íûå, çàïèñàííûå â ïàìÿòè (2), ìîãóò ïî-
ñòîÿííî õðàíèòüñÿ â ïàìÿòè, íàïðèìåð, â

ïîñòîÿííîì çàïîìèíàþùåì óñòðîéñòâå
(ÏÇÓ) èëè ìîãóò áûòü ñïåöèàëüíî çàïèñàíû
â ïàìÿòü äëÿ òåñòèðîâàíèÿ (â ñëó÷àå èçìå-
íåíèÿ ïàìÿòè ýëåêòðè÷åñêèì ñïîñîáîì).
Ðåçóëüòàò   çàêëþ÷àåòñÿ â çàùèòå ñîäåðæè-
ìîãî ïàìÿòè îò  ïðÿìîãî äîñòóïà.

Ï. ôîðìóëû: 16
Ôèã.: 1

(11) 1845 (13) F2
(54) Òåëåêîììóíèêàöèîííàÿ  ñèñòåìà è  êîììó-

òàöèîííàÿ ñåòü äëÿ íåå
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê òåëåêîììóíèê-

àöèîííîé ñèñòåìå äëÿ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ.
Òåëåêîììóíèêàöèîííàÿ ñèñòåìà âêëþ÷àåò â
ñåáÿ êîììóòàöèîííóþ ñåòü, ñîñòîÿùóþ èç:
áëîêîâ õðàíåíèÿ äàííûõ (HLR) î ñîåäèíåíèÿõ,
îòíîñÿùèõñÿ ê ñîîòâåòñòâóþùèì ìîáèëüíûì
òåëåôîíàì; áëîêà (6)  ðåãèñòðàöèè äàííûõ î
âçàèìîñâÿçÿõ ìåæäó áëîêàìè õðàíåíèÿ
äàííûõ è ñîîòâåòñòâóþùèìè èäåíòèôèêàöèîí-
íûìè êîäàìè; ñðåäñòâ ââîäà èäåíòèôèêàöèîí-
íîãî êîäà; è êîììóòàöèîííûõ áëîêîâ (13, 14),
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îïðîñà áëîêà ðåãè-
ñòðàöèè (6) äëÿ îïðåäåëåíèÿ áëîêà õðàíåíèÿ
äàííûõ àññîöèèðîâàííîãî  ñ ýòèì èäåíòèôèêà-
öèîííûì êîäîì. Ýòà êîììóòàöèîííàÿ ñåòü
èñïîëüçóåò äàííûå î ñâÿçÿõ, õðàíÿùèåñÿ â
áëîêå õðàíåíèÿ äàííûõ (HLR) äëÿ ôîðìèðî-
âàíèÿ ñîåäèíèòåëüíîãî êàíàëà ñâÿçè ñ ñîîò-
âåòñòâóþùèì ìîáèëüíûì òåëåôîíîì. Äàííûå
î âçàèìîñâÿçÿõ, õðàíÿùèåñÿ â áëîêå  ðåãè-
ñòðàöèè (6), ìîãóò áûòü èçìåíåíû.
Â ðåçóëüòàòå óñòàíîâêè áëîêà ðåãèñòðàöèè è
íîâîãî êîìïëåêñà ýëåìåíòîâ, èñêëþ÷àåòñÿ
ôèêñèðîâàííàÿ ñâÿçü ìåæäó íîìåðàìè è
áëîêàìè õðàíåíèÿ äàííûõ (HLR), â
ðåçóëüòàòå ëþáîé íîìåð ìîæåò áûòü îòíåñåí
ê ëþáîìó áëîêó õðàíåíèÿ äàííûõ (HLR), ÷òî
ïðåäïîëàãàåò  îñâîáîæäåíèå ïðîñòðàíñòâà.
Áëîê ðåãèñòðàöèè òàêæå ìîæåò õðàíèòü
äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñè-
òåëüíî ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ, êîòîðàÿ
ïîçâîëèëà áû êîììóòàöèîííîé ñåòè íà-
ïðàâëÿòü âûçîâ îò ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ ê
ðàçëè÷íûì óñëóãàì â çàâèñèìîñòè îò òåëå-
ôîíà â äåéñòâèè, îò íàáðàííîãî íîìåðà.

Ï. ôîðìóëû: 5
Ôèã.: 2
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III
Ïîëåçíûå ìîäåëè

Ï ðàâîâàÿ îõðàíà ïîëåçíûõ ìîäåëåé â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà îáåñïå÷èâàåòñÿ íà îñíîâå èõ
ðåãèñòðàöèè â Ãîñóäàðñòâåííîì àãåíòñòâå ïî îõðàíå ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè

(AGEPI) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Âðåìåííûì ïîëîæåíèåì îá îõðàíå ïðîìûøëåííîé
ñîáñòâåííîñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ¹ 456 îò 26 èþëÿ 1993 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ïîëîæåíèåì, ïîëåçíàÿ ìîäåëü ìîæåò áûòü çàðåãèñòðèðîâàíà, åñëè îíà
îòíîñèòñÿ ê êîíñòðóêòèâíîìó âûïîëíåíèþ ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è ïðåäìåòîâ ïîòðåáëåíèÿ èëè
èõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé, åñëè îíà ÿâëÿåòñÿ íîâîé è ïðîìûøëåííî ïðèìåíèìîé.

Â BOPI ïóáëèêóþòñÿ çàÿâêè íà ðåãèñòðàöèþ ïîëåçíûõ ìîäåëåé è çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëåçíûå
ìîäåëè.
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U - ïåpâûé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: ïîëåçíàÿ ìî-
äåëü, îïóáëèêîâàííàÿ, íå ïpîøåäøàÿ ýêñ-
ïåpòèçó çàÿâêà íà påãèñòpàöèþ ïîëåçíîé
ìîäåëè.

Y1 - âòîpîé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïóáëèêîâàí-
íàÿ, ïpîøåäøàÿ ýêñïåpòèçó çàÿâêà íà påãèñ-
òpàöèþ ïîëåçíîé ìîäåëè (èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
ïóáëèêàöèè, åñëè äîêóìåíò ñ êîäîì U íå
ïóáëèêîâàëñÿ).

Y2 - âòîpîé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïóáëèêîâàí-
íàÿ, ïpîøåäøàÿ ýêñïåpòèçó çàÿâêà íà påãèñ-
òpàöèþ ïîëåçíîé ìîäåëè (èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
ïóáëèêàöèè, ñëåäóþùåé çà ïóáëèêàöèåé
äîêóìåíòà ñ êîäîì U).

Z1 - òpåòèé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå çàpå-
ãèñòpèpîâàííîé ïîëåçíîé ìîäåëè (èñïîëü-
çóåòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè, åñëè äîêóìåíò ñ
êîäîì Y1, Y2 íå ïóáëèêîâàëñÿ).

Z2 - òpåòèé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå çàpå-
ãèñòpèpîâàííîé ïîëåçíîé ìîäåëè (èñïîëü-
çóåòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè, ñëåäóþùåé çà
ïóáëèêàöèåé äîêóìåíòà ñ êîäîì Y1, Y2).

W1- âòîðîé óðîâåíü ïóáëèêàöèè: ïóáëèêàöèÿ ðå-
øåíèÿ î ðåãèñòðàöèè ïîëåçíîé ìîäåëè ïîä
îòâåòñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïðîâåäåíèÿ
ýêñïåðòèçû ïî ñóùåñòâó (èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
ïóáëèêàöèè, åñëè äîêóìåíò ñ êîäîì U íå ïóá-
ëèêîâàëñÿ).

W2- âòîðîé óðîâåíü ïóáëèêàöèè: ïóáëèêàöèÿ ðå-
øåíèÿ î ðåãèñòðàöèè ïîëåçíîé ìîäåëè (èñ-
ïîëüçóåòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè, ñëåäóþùåé çà
ïóáëèêàöèåé äîêóìåíòà ñ êîäîì U).

I1 - òðåòèé óðîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå ïîëåç-
íîé ìîäåëè, çàðåãèñòðèðîâàííîé ïîä
îòâåòñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïðîâåäåíèÿ
ýêñïåðòèçû (èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè,
åñëè äîêóìåíò ñ êîäîì W1, W2 íå ïóá-
ëèêîâàëñÿ).

I2 - òðåòèé óðîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå ïîëåç-
íîé ìîäåëè, çàðåãèñòðèðîâàííîé ïîä îòâåò-
ñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïðîâåäåíèÿ ýêñ-
ïåðòèçû (èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè,
ñëåäóþùåé çà ïóáëèêàöèåé äîêóìåíòà ñ
êîäîì W1, W2)

ÊÎÄÛ ÂÎÈÑ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÂÈÄÎÂ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÕ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÐÅÃÈÑÒÐÀ-
ÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ
ÑÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÌ CT. 16 ÂÎÈÑ

(11) Íîìåð çàðåãèñòðèðîâàííîé ïîëåçíîé  ìîäåëè
(13) Êîä âèäà äîêóìåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñî

Ñòàíäàðòîì ÑT. 16 ÂÎÈÑ
(16) Íîìåð âîçîáíîâëåííîé ïîëåçíîé ìîäåëè
(18) Óñòàíîâëåííàÿ äàòà èñòå÷åíèÿ âîçîáíîâ-

ëåíèÿ
(21) Íîìåð çàÿâêè
(22) Äàòà ïîäà÷è  çàÿâêè
(23) Äàòà âûñòàâî÷íîãî ïðèîðèòåòà
(31) Íîìåð, ïðèñâîåííûé ïðèîðèòåòíîé çàÿâêå
(32) Äàòà ïîäà÷è ïðèîðèòåòíîé çàÿâêè
(33) Ñòðàíà ïðèîðèòåòíîé çàÿâêè
(41) Äàòà âûêëàäêè äëÿ âñåîáùåãî îçíàêîìëåíèÿ

çàÿâêè íà  ðåãèñòðàöèþ ïîëåçíîé ìîäåëè, íå
ïðîøåäøåé ýêñïåðòèçó

(43) Äàòà ïóáëèêàöèè ðåøåíèÿ î ðåãèñòðàöèè
ïîëåçíîé ìîäåëè áåç ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû
ïî ñóùåñòâó

(44) Äàòà ïóáëèêàöèè ðåøåíèÿ î ðåãèñòðàöèè
ïîëåçíîé ìîäåëè, ïðîøåäøåé ýêñïåðòèçó ïî
cóùåñòâó

(45) Äàòà  âûäà÷è  ñâèäåòåëüñòâà
(51) Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàòåíòíàÿ êëàññèôèêàöèÿ
(54) Íàçâàíèå ïîëåçíîé ìîäåëè
(56) Ñïèñîê äîêóìåíòîâ-àíàëîãîâ
(57) Ðåôåðàò èëè ôîðìóëà
(62) Íîìåð è äàòà ïîäà÷è áîëåå ðàííåé çàÿâêè, èç

êîòîðîé âûäåëåí íàñòîÿùèé äîêóìåíò
(71) Èìÿ çàÿâèòåëÿ, êîä ñòðàíû (ÑÒ. 3 ÂÎÈÑ)
(72) Èìÿ ñîçäàòåëÿ, êîä ñòðàíû (ÑÒ. 3 ÂÎÈÑ)
(73) Èìÿ âëàäåëüöà ðåãèñòðàöèè, êîä ñòðàíû

(ÑÒ. 3 ÂÎÈÑ)
(74) Èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé

ñîáñòâåííîñòè
(85) Äàòà ïåðåõîäà ê íàöèîíàëüíîé ïðîöåäóðå â

ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÒ
(86) Ìåæäóíàðîäíàÿ çàÿâêà ÐÑÒ: íîìåð è äàòà
(87) Ìåæäóíàðîäíàÿ ïóáëèêàöèÿ ÐÑÒ: íîìåð è

äàòà

À - Óäîâëåòâîðåíèå æèçíåííûõ ïîòðåáíîñòåé
÷åëîâåêà

Â - Ðàçëè÷íûå òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû.
Òðàíñïîðò

Ñ - Õèìèÿ è ìåòàëëóðãèÿ
D - Òåêñòèëü è áóìàãà
E - Ñòðîèòåëüñòâî. Ãîðíîå äåëî
F - Ìåõàíèêà: îñâåùåíèå, îòîïëåíèå, äâèãàòåëè

è íàñîñû, îðóæèå è áîåïðèïàñû, âçðûâíûå
ðàáîòû

G - Ôèçèêà
H - Ýëåêòðè÷åñòâî

ÊÎÄÛ INID (ÈÍÈÄ) ÄËß  ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  ÄÀÍÍÛÕ,
ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÎËÅÇÍÛÌ
ÌÎÄÅËßÌ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÀÒÅÍÒÍÀß
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß
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AZ1K Íóìåðàöèîííûé óêàçàòåëü ïîäàííûõ
çàÿâîê  íà ðåãèñòðàöèþ ïîëåçíûõ ìîäåëåé

BZ9K Îïóáëèêîâàííûå çàÿâêè íà ðåãèñòðàöèþ
ïîëåçíûõ ìîäåëåé

FF9K Çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëåçíûå ìîäåëè

ÊÎÄÛ ÂÎÈÑ ÄËß ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈß ÇÀÃÎËÎÂÊÎÂ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÎÒÍÎÑßÙÅÉÑß Ê ÏÎËÅÇÍÛÌ
ÌÎÄÅËßÌ, ÏÓÁËÈÊÓÅÌÎÉ  Â ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÌ  ÁÞËËÅÒÅÍÅ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÑÎ
ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÌ ÑT. 17 ÂÎÈÑ

FG9K Ïåðå÷åíü âûäàííûõ ñâèäåòåëüñòâ î ðåãèñ-
òðàöèè ïîëåçíûõ ìîäåëåé

NZ9K Ïåðå÷åíü ïðîäëåííûõ ïîëåçíûõ ìîäåëåé
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Ç àÿâêà íà ðåãèñòðàöèþ ïîëåçíîé ìîäåëè ïîäàåòñÿ â AGEPI àâòîðîì èëè åãî
 ïðàâîïðèåìíèêîì ëè÷íî èëè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè.

Çàÿâêà äîëæíà îòíîñèòüñÿ ê îäíîé ïîëåçíîé ìîäåëè èëè ê ãðóïïå ïîëåçíûõ ìîäåëåé,
îáðàçóþùèõ åäèíûé èçîáðåòàòåëüñêèé çàìûñåë è äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

çàÿâëåíèå î ðåãèñòðàöèè ïîëåçíîé ìîäåëè, ñîñòàâëåííîå íà òèïîâîì áëàíêå, óòâåðæäåííîì
AGEPI;
îïèñàíèå ïîëåçíîé ìîäåëè, ðàñêðûâàþùåå åãî â ÿñíîé è ïîëíîé ôîðìå, äîñòàòî÷íîé äëÿ
åãî îñóùåñòâëåíèÿ;
ôîðìóëó ïîëåçíîé ìîäåëè, âûðàæàþùóþ å¸ ñóùíîñòü è ïîëíîñòüþ  îñíîâàííóþ íà
îïèñàíèè;
÷åðòåæè.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ:

ðåôåðàò;
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé óïëàòó  ïîøëèíû â óñòàíîâëåííîì ðàçìåðå èëè îñíîâàíèÿ äëÿ
îñâîáîæäåíèÿ îò óïëàòû ïîøëèíû ëèáî óìåíüøåíèÿ å¸ ðàçìåðà;
äîâåðåííîñòü â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé
ñîáñòâåííîñòè;
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðèîðèòåò, ïðè íåîáõîäèìîñòè;
äðóãèå äîêóìåíòû â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè.

BZ9K Çàÿâêè íà ðåãèñòðàöèþ
ïîëåçíûõ ìîäåëåé
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(21) u 2000-0003 (13) U
(54) Òðóáîóêëàä÷èê
(57) Ïîëåçíàÿ ìîäåëü îòíîñèòñÿ ê îáëàñòè

ñòðîèòåëüíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ, â ÷àñòíîñòè
ê êðàíàì-òðóáîóêëàä÷èêàì äëÿ òðàíñïîð-
òèðîâàíèÿ ãàçà, íåôòåïðîäóêòîâ, âîäû è
äðóãèõ ìàòåðèàëîâ.
Òðóáîóêëàä÷èê âêëþ÷àåò, óñòàíîâëåííûé íà
ãóñåíè÷íîé õîäîâîé ñèñòåìå ñèëîâîé ìî-
äóëü, ñîäåðæàùèé äâèãàòåëü, óçëû òðàíñ-
ìèññèè è ðàáî÷åå îáîðóäîâàíèå â âèäå
ñòðåëû ñ ãðóçîâîé è ñòðåëîâîé ëåáåäêàìè,
îñíàùåííîå ãðóçîâûì êðþêîì. Ïðè ýòîì
òðóáîóêëàä÷èê îñíàùåí òðàíøåéíûì öåï-
íûì ýêñêàâàòîðîì, óñòàíîâëåííûì íà ïëîñ-
êîñòè çàäíåãî ìîñòà è ïðèâîäèìûì â äåé-

ñòâèå ïîñðåäñòâîì âàëà îòáîðà ìîùíîñòè,
ñîäåðæàùèé ñèëîâîé ìîäóëü, è áóëüäîçå-
ðíûì îòâàëîì.
Áóëüäîçåðíûé îòâàë âûïîëíåí ñîñòàâíûì
èç ïðàâîé è ëåâîé ÷àñòåé, óñòàíîâëåííûõ ñ
âîçìîæíîñòüþ ïîâîðîòà è ôèêñàöèè èõ ïîä
óãëîì ê íàïðàâëåíèþ äâèæåíèÿ òðóáî-
óêëàä÷èêà.
Ðåçóëüòàò çàêëþ÷àåòñÿ â ñîêðàùåíèè âèäîâ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçóåìûõ ïðè
ñòðîèòåëüñòâå òðóáîïðîâîäîâ è â ðàñøèðå-
íèè ðàçíîâèäíîñòåé ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò,
âûïîëíÿåìûõ òðóáîóêëàä÷èêîì.

Ï. ôîðìóëû: 3
Ôèã.: 3
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IX
Ìîíèòîð

Â äàííîì ðàçäåëå îïóáëèêîâàíû äîêóìåíòû, èçäàííûå Ïðåçèäåíòîì, Ïàðëàìåíòîì è
Ïðàâèòåëüñòâîì  Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà, ðåãëàìåíòèðóþùèå îõðàíó èíòåëëåêòóàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè â ðåñïóáëèêå, ïðèêàçû Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà AGEPI, èíôîðìàöèîííûå
ñîîáùåíèÿ, ïîÿñíèòåëüíûå êîììåíòàðèè è ïðèìå÷àíèÿ íà èõ îñíîâå.
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Â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïîñòîÿííîãî
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîöåäóðû ïðèìåíåíèÿ
ïîøëèí çà óñëóãè â îáëàñòè îõðàíû
ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè, ïî ïðèêàçó
Ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà AGEPI ¹ 02 îò 2002.01.21,
â Ïîëîæåíèå î ïðèìåíåíèè òàêñ çà óñëóãè
â îáëàñòè îõðàíû îáúåêòîâ ïðîìûøëåííîé
ñîáñòâåííîñòè, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì
Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà AGEPI ¹ 80 îò

Ñîîáùåíèå
28 àâãóñòà 1997ã., áûëè âíåñåíû äîïîëíåíèÿ.
Ïóíêò 13 Ïîëîæåíèÿ äîïîëíåí íîâûì
àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Âîçðàæåíèÿ è ïðîòåñòû, ïîñòóïàþùèå îò
Öåíòðàëüíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ, ïðèíèìàþòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ
áåç óïëàòû óñòàíîâëåííîé ïîøëèíû,
ïðè óñëîâèè èõ äîáðîñîâåñòíîé
äåÿòåëüíîñòè â èíòåðåñàõ ãîñóäàðñòâà è
îáùåñòâà â öåëîì».
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Р аботы по созданию проекта
 публикации патентно-информационного

продукта стран СНГ на общем региональном
диске CD-ROM, инициированные в 1997 г.
при участии Европейского  патентного
ведомства (ЕПВ), финансировались на
начальном этапе программой TACIS. К
разработке этого проекта приступили 12
патентных ведомств региона и Евразийское
патентное ведомство (ЕАПВ).

В ноябре 1997 г. в рамках восьмого засе-
дания Межгосударственного совета по
охране промышленной собственности было
принято решение о создании Координацион-
ного совета и специальной Рабочей группы с
целью реализации проекта. В соответствии с
решением Межгосударственного совета по
охране промышленной собственности,
функции координатора были возложены на
Ведомство России по патентам и товарным
знакам (Роспатент).

В настоящее время работы по реализации
проекта находятся на финальной стадии.

Координационный совет разработал проект
Соглашения о публикации патентно-инфор-

мационного продукта стран СНГ на общем
региональном диске (Соглашение), устанав-
ливающего критерии совместной работы
сторон на основе взаимности и справед-
ливости.

В то же время были разработаны требова-
ния по подготовке и представлению инфор-
мации для общего регионального диска CD-
ROM, основные принципы экономического
взаимодействия между ведомствами и
протокол периодичности и сроков представ-
ления информации Сторонами.

В рамках одиннадцатого заседания Межгосу-
дарственного совета по охране промышлен-
ной собственности, состоявшегося 22 мая
2001 г. в Москве, Соглашение было
подписано представителями патентных
ведомств России, Республики Беларусь,
Республики Молдова, Таджикистана и ЕАПВ.
Позднее к Соглашению присоединились
патентные ведомства  Армении, Узбекистана
и Украины. Соглашение вступило в силу в
октябре 2001 года.

Производство регионального диска CD-ROM
CISPATENТ начнется в 2002 году.

CISPATENT –
общий региональный диск CD-ROM
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