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Aten ţie  -  abonarea !
Stimaţi prieteni,

Abonarea la Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nu este limitată. Vă puteţi abona la
orice oficiu poştal din Republica Moldova şi România pe o perioadă de 6, 3 şi o lună.

De asemenea, Vă puteţi abona direct la AGEPI, În acest caz puteţi beneficia de un abonament
anual, fiind scutiţi de cheltuielile de difuzare.

Costul unui abonament pentru un an este de 240 lei; pentru 6 luni, 120 lei; pentru 3 luni,
60 lei; pentru o lună, 20 lei.

Indicele publicaţiei noastre este 22200.
P.S. Reţinem atenţia persoanelor interesate că la AGEPI pot fi procurate exemplare

individuale la preţul de 20 lei/număr estimativ, în limita stocurilor disponibile.
La solicitare pot fi comandate exemplare individuale într-un tiraj suplimentar la

acelaşi preţ.

A t t e n t i o n  -  s u b s c r i p t i o n !
Dear friends,

The subscription to the Official Bulletin of Industrial Property (BOPI) is not limited.
The subscription can be made at any postoffice of the Republic of Moldova and in Romania

for a period of 6, 3 and one month.
It can be also subscribed directly at the AGEPI with a lower annual subscription costs by

excluding the postage.
The cost of annual subcsription is 240 lei, for 6 months - 120 lei, for 3 months - 60 lei,

for 1 month - 20 lei.
The index of our publication is 22200.
P.S. We request the attention of all people with interests at stake to the fact that

separate copies can be bought at the AGEPI at the price of 20 lei, if available.
Separate copies can be ordered in addition at the same price.

Внима н и е  -  п од п и с к а !
Уважаемые  друзья,

Подписка на Официальный бюллетень промышленной собственности не ограничена.
Вы можете подписаться в любом отделении связи Республики Молдова и Румынии на

срок 6, 3 и один месяц.
Вы также можете подписаться непосредственно в AGEPI, что уменьшит Вам стоимость

годовой подписки за счет исключения расходов на почтовые услуги.
Стоимость подписки на год составляет 240 леев, на 6 месяцев - 120 леев, на 3 месяца -

60 леев, на 1 месяц - 20 леев.
Индекс нашей публикации - 22200.
P.S. Обращаем внимание заинтересованных лиц, что в AGEPI можно приобрести

отдельные экземпляры, в пределах имеющихся резервов, по цене
20 леев за номер.

По запросу можно заказать отдельные экземпляры дополнительным тиражом
по той же цене.
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Informaţie generală

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine
informaţie  diversă. Capitole speciale sunt destinate

invenţiilor, modelelor de utilitate, mărcilor, denumirilor de origine
a produselor, desenelor şi modelelor industriale. Utilizatorii acestei
informaţii vor putea urmări regimul juridic al cererilor de solicitare
a protecţiei, al obiectelor de proprietate industrială brevetate şi
înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul include
indexuri lunare şi semestriale specializate. În Buletin se publică
acte oficiale, regulamente, convenţii internaţionale, acorduri
bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.

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

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială se poate procura la Agenţia de
Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, str.  Andrei Doga nr. 24, bloc 1, preţul
unui exemplar este de 20 lei.
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CI Coasta de Fildeş
CK Insulele Cook
CL Chile
CM Camerun
CN China
CO Columbia
CR Costa Rica
CU Cuba
CV Insulele  Capului Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania
DJ Djibouti
DK Danemarca
DM Dominique
DO Republica  Dominicană
DZ Algeria
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara de Apus
ER Eritrea
ES Spania
E T Etiopia
FI Finlanda
FJ Fiji
FK Insulele Falkland

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

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

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

WO Organizaţia
Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)

IB Biroul Internaţional
al Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelec
tuală

E P Oficiul European
de Brevete (OEB)

EA Oficiul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)

OA Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

A P Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

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

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

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

Congo
CF Republica

Centrafricană
CG Congo
CH Elveţia

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

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

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

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

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

şi Principe
SV Salvador
SY Siria
SZ Swaziland
T C Insulele Turques

şi Caïques
T D Ciad
TG Togo
T H Thailanda
TJ Tadjikistan
T M Turkmenistan
T N Tunisia
T O Tonga
T P East Timor
T R Turcia
T T Trinidad-Tobago
TV Tuvalu
T W Taiwan

(Provincie Chineză)
T Z Republica Unită

a Tanzaniei
UA Ucraina
UG Uganda
US Statele Unite

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

şi Grenadines
VE Venezuela
VG Insulele

Virgine Britanice
VN Vietnam
VU Vanuatu
WS Samoa
YE Yemen
YU Iugoslavia
ZA Africa de Sud
ZM Zambia
Z W Zimbabwe

Extras  din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală - OMPI
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează  sau înregistrează titluri

de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 1998)
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I. Invenţii

Protecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind brevetele
de invenţie nr. 461-XIII din 18 mai 1995.
În conformitate cu această lege, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certifică

prioritatea, calitatea de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenţiilor. O invenţie
este brevetabilă, dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare
industrială.

Cererea de brevet se depune la AGEPI de către orice persoană care dispune de dreptul de a
solicita brevet, personal sau prin mandatar autorizat, şi trebuie să includă documentele prevăzute în art.
10 (2), (3) din Lege.

În BOPI se publică date privind cererile de brevet depuse, brevetele de invenţie acordate şi
brevetele eliberate conform procedurii naţionale.

The legal protection of inventions is provided on the basis of the Law on Patents for Inven-
tions No 461-XIII on May 18, 1995.

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

Patent application shall be filed with the Agency directly or through a professional representa-
tive by any person to whom the right in the patent belongs and shall contain the following documents
provided in Art. 10 (2), (3) of the Law.

The Agency is publishing notices concerning the filed patent applications, inventions according
to which there are granted and issned patents in accordance with national procedure.
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S CODURILE INID PENTRU IDENTIFI-
CAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE

REFERITOARE LA INVENŢII

(11) Numărul brevetului
(13) Codul tipului de document, conform normei

ST.16 OMPI
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data priorităţii de expoziţie
(31) Numărul depozitului prioritar
(32) Data depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului  prioritar
(41) Data la care a fost pusă la dispoziţia publi-

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

vetului pe răspunderea solicitantului

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

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

la care prezentul document este divizionar

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

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

(73) Numele sau denumirea titularului, codul  ţă-
rii, conform normei ST.3 OMPI

(74) Numele mandatarului autorizat
(85) Data deschiderii procedurii naţionale, în

conformitate cu PCT
(86) Cerere internaţională PCT: numărul şi data

(87) Publicarea internaţională PCT: numărul
şi data

(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indica-
rea verbală a documentului, nr. documentului,
codul ţării)

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

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE A BREVETELOR

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

ment. Exploziv
G  - Fizică
H  - Electricitate

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING  THE

INVENTIONS

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION  SECTIONS

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

ting. Weapons. Blasting
G  - Physics
H  - Electricity

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

Standard ST.16
(21) Number of the application
(22) Date of filing the application
(23) Date of priority of exhibition
(31) Number of the priority application
(32) Date of filing the priority application
(33) The country of the priority application
(41) Date of making available to the public by

viewing an unexamined application
(43) Date of making available to the public by

printing of patent granting decision at the
responsibility of the applicant

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

(45) Date of the patent granting
(51) International Patent Clasification
(54) Title of the invention
(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of the earlier appli-

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

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

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

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

(74) Name of attorney or agent
(85) Date for introducing the national procedure

according to the PCT
(86) Filing date of the PCT application; i.e. applica-

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

publication  date, publication number
(10)* Title of protection of the former USSR (the

verbal designation of the document, the  two
- letter  code of the country)

(30)* Priority data of the application registered with
the patent office of the former
USSR (number of the document, application
filing date, the two - letter code of the coun-
try)



MD - BOPI 7/2000

9

I
N

V
E

N
|

I
ICODURILE NORMALIZATE OMPI

PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET DE

INVENŢIE, CONFORM NORMEI ST. 16

THE WIPO NORMALIZED CODES FOR
IDENTIFICATION OF THE KIND OF

PATENT DOCUMENTS, IN ACCORDANCE
WITH THE STANDARD ST. 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



MD - BOPI 7/2000

10

P
A

T
E

N
T

S

BZ9A Cereri de brevet

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

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

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

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

Publication of applications in the BOPI, provides for the applicant a provisional protection in
accordance with Article 26 of the Law on Patents for Invention No 461/1995. Descrip-
tions of the patent applications,  abstracts of which are published in this Official Bulletin issue,

are available to the public in the AGEPI library and may be consulted directly or by ordering the copies
for payment of an additional fee.

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

Data concerning the euroasiatic patents filing registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Offi-
cial Bulletin of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings,
if necessary. The Official Bulletin is also available to the public in the AGEPI library. Discriptions of
the eurasian applications and patents for invention are available in the AGEPI library.
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I(21) 99-0106 (13) A

(51) A 01 M 23/08
(22) 1999.02.12
(71)(72)  Bezniţchii Alexandr, MD
(54) Cursă pentru şoareci
(57) Invenţia se referă la curse pentru animale şi

poate fi folosită în încăperi locative şi în
obiectele gospodăreşti.
Cursa pentru şoareci constă din corp, capac,
orificii tunelare, amplasate în pereţii laterali ai
corpului, canale pentru aţă, amplasate pe
pereţii inferiori interiori ai corpului, bride de
strângere metalice, limitatoare, inele din aţă
şi proeminenţe pentru fixarea lor.
Cursa pentru şoareci este fiabilă, poate fi
folosită pentru patru prinderi după fiecare
instalare, nu traumatizează animalul.

Revendicări: 2
Figuri: 1

*
*     *

(54) Mouse-trap
(57) The invention relates to traps for animals and

can be used in the living accommodations and
household objects.
The mouse-trip consists of a body, a cover,
tunnel openings, placed into the side walls of
the body, canals for threads, placed on the
lower inner walls of the body, metallic clamp-
ing flanges, limiters, rings of threads and
promonences for fixation thereof.
The mouse-trap is reliable in use, may be used
for four catchings after each installation, it
does not traumatize the animal.

Claims: 2
Fig.: 1

(21) 99-0010 (13) A
(51) A 23 K 1/10; C 11 B 1/06
(22) 1998.12.24
(71)(72) Institutul de Fizică Aplicată al Academiei

de Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(54) Metodă de producere a făinii nutritive şi

grăsimii din materie primă  şi oase de
provenienţă animală

(57) Invenţia se referă la producerea alimentelor

pentru animale şi păsări. Metoda include
mărunţirea, măcinarea şi fierberea materiei
prime, prelucrarea cu curent electric, separarea
umidităţii şi grăsimilor la presarea şi uscarea
materiei prime.
Nou în această metodă este aceea că materia
primă înainte de fierbere este prelucrată cu
curent electric timp de 1,5 ore.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*
*     *

(54) Method of production of nutrient meal
and fat of raw material and bones of ani-
mal origin

(57) The invention relates to the production of
food products for animals and birds. The
method includes comminution, milling and
boiling of the raw material, treatment with
electric current, separation of humidity and
fats during pressing and drying of the raw
material.
The novelty in the method consists in that the
raw material before boiling is treated with
electric current during 1,5 hours.

Claims: 1
Fig.: 2

(21) 98-0193 (13) A
(51) C 04 B 28/26, 38/00
(22) 1996.04.12
(31) 96030909
(32) 1996.03.11
(33) UA
(85) 1998.09.11
(86) PCT/UA96/00007, 1996.04.12
(87) WO 97/33843, 1997.09.18
(71) PREAVO LIMITED Co., CY
(72) STEPANENKO Alexandr Viktorovich, UA;

MARTYNOV Vladimir Ivanovich, UA;
SLANEVSKY Serghei Iliich, UA; EINE
Ljudmila Alexeevna, UA

(74) Glazunov Nicolai
(54) Material termoizolant de construcţie
(57) Materialul termoizolant de construcţie, pe

bază de materie primă de silice alcalinizată şi
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solide şi amestecarea tuturor ingredientelor
de materie primă, opărirea amestecului de
materie primă şi umflarea termică a
semifabricatelor obţinute din amestecul opărit
de materie primă este destinat utilizării în
calitate de termoizolanţi de umplutură şi de
umpluturi de beton uşor (sub formă dispersă)
şi în calitate de elemente de construcţie a
clădirilor şi edificiilor (sub formă de panouri
sau blocuri). Pentru reglarea dimensiunilor
articolelor finite într-o bandă largă de valori
şi pentru stabilizarea rezistenţei mecanice şi
a absorbţiei de apă, materialul se obţine prin
răcirea amestecului opărit de materie primă
până la trecerea lui în stare fragilă şi prin
fracţionarea masei fragile înaintea umflării
pentru obţinerea semifabricatelor.

Revendicări: 3

*
*     *

(54) Heat-insulating building material
(57) The heat-insulating building material on base

of siliceous alkalizated watery feed, obtained
by grinding of solid and mixing of all ingre-
dients of the raw material, steaming out of
the raw material mixture and thermal infla-
tion of the half-finished products, obtained
from the steamed out raw material mixture,
it is intended for utilization as warmth-keep-
ing jackets and aggregates for light-weight
concrets (in dispersed form) and as construc-
tive elements of buildings and structures (in
the form of plates and blocks). For the con-
trol of the finished products dimensions over
a broad range and stabilization of the me-
chanical strength and water absorption, the
material is obtained by cooling the steamed
out raw material before transition thereof to
fragile state and crushing the fragile mass be-
fore inflation for obtaining of half-finished
products.

Claims: 3
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FF9A Brevete de invenţie acordate

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

461/1995 privind brevetele de invenţie.

Any interested person is entitled to file with the AGEPI a reasoned declaration of opposi-
tion in written form to any decision to grant a patent within six months following the
July 31, 2000 if any one of the conditions set out in Articles 4 to 8 of the Law on Patents for

Inventions No 461/1995 has not been met.
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S (11) 1500 (13) F1
(51) A 01 C 7/00; A 01 N 25/00
(21) 99-0089
(22) 1999.03.11
(71)(73) Institutul de Fiziologie a Plantelor al

Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova,
MD

(72) Atimoşoae Mihai, MD; Toma Simion, MD;
Bujoreanu Nicolae, MD; Harea Ion, MD

(54) Procedeu de tratare a mărului
(57) Invenţia se referă la pomicultură şi poate fi

utilizată pentru cultivarea mărului.
Esenţa invenţiei constă în tratarea mărului cu
substanţă biologic activă peste două săp-
tămâni după înflorire drept care se utilizează
soluţia apoasă de 0,01…0,05% a preparatului
pulverulent obţinut din radiculele seminţelor
crescute ale cerealelor cu un consum total al
soluţiei utilizate de 800…1000 L/ha.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
optimizarea proceselor fiziologice.

Revendicări: 1

*
*     *

(54) Process for treatment of the apple-tree
(57) The invention relates to fruit-growing and can

be utilized for cultivation of the apple-tree.
Summary of the invention consists in the
treatment of the apple-tree with a biologically
active substance in two weeks following the
flowering, in the capacity of which is used
0,01...0,05% aqueous solution of the pul-
verulent preparation obtained from the roots
of the germinated cereal seeds with a total
consumption of the utilized solution of
800...1000 L / ha.
The technical result of the invention consists
in the optimization of the physiological pro-
cesses.

Claims: 1

(11) 1501 (13) F2
(51) A 01 N 25/14
(21) 98-0183
(22) 1998.07.21
(71)(73) Institutul de Fiziologie a Plantelor al

Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova,
MD

(72) Atimoşoae Mihai, MD; Toma Simion, MD;
Dascaliuc Alexandru, MD; Bujoreanu Nicolae,
MD; Tarhon Petru, MD; Atimoşoae
Constantin, MD; Oloier Tudor, MD

(54) Procedeu de sporire a rezistenţei cere-
alelor la ger şi secetă

(57) Invenţia se referă la cultura plantelor şi poate
fi folosită pentru a spori rezistenţa plantelor
la ger şi secetă.
Procedeul de sporire a rezistenţei cerealelor
la ger şi secetă include tratarea seminţelor
înainte de semănat cu substanţă biologic
activă, drept care serveşte soluţia apoasă de
celuloză microcristalină în concentraţie de
0,01...0,03% cu un consum total de 10...15 L
de soluţie la 1 t de seminţe.
Rezultatul tehnic constă în optimizarea
proceselor fiziologice ale plantelor.

Revendicări: 1

*
*     *

(54) Process for increasing the frost and
drought resistance of the cereals

(57) The invention relates to plant-growing and
may be used for increasing the frost and
drought resistance of plants.
The process for increasing the frost and
drought resistance of the cereals includes the
seed presowing treatment with a biologically
active substance, in the capacity of which is
used an aqueous solution of microcrystalline
cellulose in a concentration of 0,01...0,03%
with a total consumption of 10...15 L of so-
lution to 1 t of seeds.
The technical result consists in the optimiza-
tion of plant physiological processes.

Claims: 1

(11) 1502 (13) F1
(51) A 61 B 5/107
(21) 99-0213
(22) 1999.08.13
(71)(73) Universitatea de Stat de Medicină şi

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

(72) Hâţu Dumitru, MD; Şcerbatiuc Dumitru, MD
(54) Dispozitiv pentru determinarea frac-

turilor nazale
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Esenţa invenţiei constă în aceea că dispozitivul
pentru determinarea fracturilor nazale include
un dispozitiv de fixare şi un bloc indicator.
Dispozitivul de fixare conţine o curea ce se
fixează pe cap cu o consolă fixată rigid de ea,
cu care este unit mobil un dispozitiv de fixare
a tijei, executat ca o pereche de plăci amplasate
paralel unite prin intermediul unui şurub de
strângere, între care este fixat articulat capătul
tijei. Blocul indicator include scara raportorului
cu ac indicator, dotat cu şurub de blocare, şi
este montat pe o placă de sprijin, care este
amplasată pe tijă cu posibilitate de a se deplasa
de-a lungul tijei.
Rezultatul constă în posibilitatea de a stabili
obiectiv şi veridic diagnosticul fracturilor
dorsum nasi.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*
*     *

(54) Device for determination of nasal frac-
tures

(57) The invention relates to medical engineering.
Summary of the invention consists in the fact
that the device for determination of nasal frac-
tures includes a fixator and an indicator. The
fixator comprises a belt that is fixed on the
head with a bracket rigidly fixed to it, to which
is mibile connected a rod fixing device, made
as a pair of plates, placed in parallel fastened
by means of a clamp, between which is ar-
ticulated the rod end. The indicator includes
the protractor scale with a pointer, provided
with a srew stopper and is mounted on the
support bar, which is placed on the rod with
the possibility of displacement therealong.
The result consists in the possibility of ob-
jectively and truthfully establishing the dor-
sum nasi fractures diagnosis.

Claims: 1
Fig.: 2

(11) 1503 (13) F1
(51) A 61 B 17/56,  17/58
(21) 99-0144
(22) 1999.05.05
(71)(73) Universitatea de Stat de Medicină şi

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

(72) Moroz Petru, MD
(54) Metodă de tratament chirurgical al

deformaţiei în sinostoza radioulnară
congenitală la copii

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
ortopedie, şi este destinată corecţiei defor-
maţiei în sinostoza radioulnară congenitală la
copii.
Metoda propusă include osteotomia sub-
periostală transversală metafizară proximală
de ulnă şi distală  de radius, rotaţia externă a
antebraţului şi mâinii,  fixarea fragmentelor
osteotomiate transcutanat transosal cu broşe
încrucişate şi  imobilizarea ulterioară în aparat
gipsat.
Rezultatul invenţiei constă în derotaţia
antebraţului şi mâinii până la o supinaţie de
15°-25° cu păstrarea completă a mişcărilor
în articulaţia cotului, precum şi în ameliorarea
consolidării oaselor.

Revendicări: 1

*
*     *

(54) Method of surgical treatment of deforma-
tion in the congenital radioulnar synos-
tosis to children

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to orthopedics and is provided for defor-
mation correction in the congenital radioul-
nar synostosis to children.
The proposed method includes the subperi-
osteal cross metaphysical osteotomy of the
ulna proximally and of the radius distally, the
external rotation of the frearm and hand, fixa-
tion of the osteotomed fragments trans-
cutaneously transosseously with crossed
spokes and subsequent immobilization in a
plaster apparatus.
The result of the invention consists in
derotation of the forearm and hand to a su-
pination of 15° - 25° with the complete pres-
ervation of movements in the elbow articu-
lation, as well as  improvement of bone con-
solidation.

Claims: 1

(11) 1504 (13) F2
(51) A 61 K 31/80, 31/695; A 61 P 1/00
(21) 96-0222
(22) 1994.12.02
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(32) 1993.12.02
(33) DE
(85) 1996.07.02
(86) PCT/EP94/04023, 1994.12.02
(87) WO 95/15169, 1995.06.08
(71)(72)(73)  SCHMIDT, Alfred, DE; UPMEYER,

Hans-Jurgen, DE
(74) Jenicicovscaia Galina
(54) Aplicare a dimeticonei în calitate de in-

gredient activ în compoziţie farmaceutică
pentru tratamentul aftelor şi stoma-
titelor şi compoziţie farmaceutică con-
ţinând dimeticonă

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
stomatologie.
Esenţa invenţiei constă în aceea că pentru
tratamentul aftelor şi stomatitelor în calitate
de ingredient activ se  aplică dimeticonă sub
formă de tablete, capsule, emplastre, emulsii,
suspensii şi prafuri pentru administrare orală.
Rezultatul constă în extinderea sortimentului
de remedii pentru tratamentul aftelor şi
stomatitelor.

Revendicări: 4

*
*     *

(54) Application of dimeticone as an active in-
gredient in a pharmaceutical composition
for treatment of aphthae and stomatitis
and pharmaceutical composition contain-
ing dimeticon

(57) The invention relates to medicine, namely to
stomatology.
Summary of the invention consists in the fact
that for treating aphthae and stomatitis
dimeticone is used as an active ingredient in
the form of tablets, capsules, plasters, emul-
sions, suspensions and powdres for oral
administration.
The technical result consists in expanding the
range of remedies for treatment of aphthae
and stomatitis.

Claims: 4

(11) 1505 (13) F1
(51) A 61 K 39/395; A 61 P 29/00
(21) 99-0282
(22) 1999.12.17
(71)(72)(73) Mordvinov Ghenadie, MD

(54) Preparat pentru tratamentul afecţiunilor
reumatoide

(57) Invenţia se referă la medicină şi este destinată
tratamentului bolnavilor cu afecţiuni
reumatoide.
Preparatul pentru tratamentul afecţiunilor
reumatoide conţine imunoglobulină G umană
agregată în formă de soluţie apoasă de 10%.
Rezultatul invenţiei constă în inhibarea
sintezei factorului reumatoid.

Revendicări: 2

*
*     *

(54) Preparation for treatment of rheumatoid
affections

(57) The invention relates to medicine and is pro-
vided for treatment of patients with rheuma-
toid affections.
The preparation for treatment of rheumatoid
affections comprises aggregated human G
immunoglobulin in the form of a 10% aque-
ous solution.
The result of the invention consists in the
inhibition of the rheumatoid factor synthesis.

Claims: 2

(11) 1506 (13) F2
(51) B 60 B 37/12
(21) 97-0056
(22) 1995.06.23
(31)  94022342
(32) 1994.07.01
(33) RU
(85) 1996.12.30
(86) PCT/RU95/00135, 1995.06.23
(87) WO 96/01188, 1996.01.18
(71)(72)(73) Fridberg Arkady Moiseevich, RU;

Vinnik Leonid Vladimirovich, RU
(74) Jenicicovscaia Galina
(54) Cuplu de roţi al mijlocului de transport
(57) Invenţia se referă la construcţia maşinilor de

transport, în special la un cuplu de roţi
montate pe un ax.
Cuplul de roţi al mijlocului de transport
conţine un ax (1) pe care sunt fixaţi rigid
butucii (3) roţilor (2) şi, cu posibilitate de
rotire pe butucii (3) - coroanele (4).
Îmbinarea suprafeţelor (5) de contact ale
butucului (3) cu coroana (4) este selectată din
condiţia ca momentul de torsiune determinat
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Ide forţele de frecare în această zonă să fie

apropiat de momentul de torsiune aplicat la
roata cuplului de roţi la demararea şi
deplasarea lui.
Rezultatul tehnic constă în reducerea gradului
de uzare a suprafeţelor de rostogolire ale
roţilor.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*
*     *

(54) Vehicle wheel pair
(57) The invention relates to the transport me-

chanical engineering, particularly to a wheel
pair mounted on an axle.
The vehicle wheel pair contains an axle (1)
onto which are rigidly fixed the hubs (3) and
the wheels (2) and, with the possibility of ro-
tation on the hubs (3) - the rims (4).
The connection surfaces (5) of the hubs (3)
contacting with the rim (4) are executed so
that the torque determined by the frictional
forces in this zone should be approximated
to the torque applied to the wheel of the
wheel pair at the starting-off and movement
thereof.
The technical result consists in reducing the
wear degree of the wheel roll surfaces.

Claims: 1
Fig.: 2

(11) 1507 (13) F2
(51) C 07 D 217/26, 495/04, 401/06; C 07 F 9/

62; A 61 P 29/00 // (C 07 D 495/04, 333:00,
221:00)

(21) 96-0141
(22) 1994.10.07
(31) 08/133,543; 08/133,696; 08/190,764
(32) 1993.10.07; 1993.10.07; 1994.02.02
(33) US
(85) 1996.03.27
(86) PCT/US94/11307, 1994.10.07
(87) WO 95/09843, 1995.04.13
(71)(73)  AGOURON PHARMACEUTICALS INC.,

US
(72) DRESSMAN, Bruce, A., US; FRITZ, James,

E., US; HAMMOND, Marlys, US;
HORNBACK, William, J., US; KALDOR,
Stephen, W., US; KALISH, Vincent, J., US;
MUNROE, John, E., US; REICH, Siegfried,
Heinz, US; TATLOCK, John, H., US; SHEP-
HERD, Timothy, A., US; RODRIGUEZ,
Michael, J., US; JUNGHEIM, Louis, N., US

(74) Tatiana Simanenkova
(54) Inhibitori, compoziţie farmaceutică pe

baza lor şi procedeu de inhibare a HIV
proteazei

(57) Se revendică inhibitori cu formula

în care substituenţii au semnificaţia indicată
în descriere.
De asemenea sunt revendicate un procedeu
de inhibare a HIV  proteazei şi o compoziţie
farmaceutică ce conţine compuşii daţi,
admisibili pentru tratamentul bolnavilor sau
purtătorilor infectaţi cu virusul HIV, cunoscut
ca agent al SIDA (AIDS). Inhibitorii HIV  pro-
teazei inhibă sau blochează activitatea
biologică a enzimei de HIV protează,
provocând astfel încetarea replicării virusului
HIV.

Revendicări: 14

*
*     *

(54) Inhibitors, pharmaceutical composition
on base thereof and process for HIV pro-
tease inhibition
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wherein the substituents are designated in the
description.
There are also claimed the process for HIV
protease inhibition and pharmaceutical com-
position containing said compoundsac-
ceptable for treatment of patients or carri-
ers affected with the HIV virus known as
the AIDS pathogen. The inhibitors of the
HIV protease inhibit or blick the biological
activity of the HIV protease enzyme, thus
provoking the cessation of the HIV virus rep-
lication.

Claims: 14

(11) 1508 (13) F1
(51) C 12 G 1/02
(21) 99-0212
(22) 1999.08.02
(71)(73) Întreprinderea Tehnico-Ştiinţifică

“Oenolab” S.R.L., MD
(72) Prida Ion, MD; Prida Andrei, MD
(54) Procedeu de fabricare a vinurilor roşii de

masă
(57) Invenţia se referă la industria de vinificaţie,

şi anume la procedeele de fabricare a vinurilor
roşii de masă.
Procedeul propus prevede zdrobirea stru-
gurilor de soiuri roşii cu obţinerea mustuielii,
separarea mustului, fermentarea lui cu
obţinerea vinului tânăr folosit pentru
extracţia ulterioară, extracţia boştinei cu vin
tânăr obţinut anterior, după care vinul roşu
de masă se separă prin scurgere şi presare,
totodată separarea mustului se efectuează la
introducerea treptată a mustuielii în vinul
tânăr în raport de volum 1,0 : (0,85…1,25)
şi  paralel cu scurgerea amestecului de must
şi vin tânăr constituind 0,94…1,06 părţi de
la volumul mustuielii introduse, iar extracţia
boştinei se efectuează concomitent cu
fermentarea în comun a părţii rămase de
must şi vin tânăr până la atingerea
componenţei şi calităţii optime a vinului roşu
de masă.

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
accelerarea flotării boştinei şi optimizarea
condiţiilor de fermentare şi  extracţie a
boştinei.

Revendicări: 1

*
*     *

(54) Process for production of red table wines
(57) The invention relates to wine-making, namely

to processes for the production of red table
wines.
The proposed process provides crushing of
grapes of red varieties with obtaining of the
pomace, separation of the must, fermentation
thereof with obtaining of the new wine, used
for subsequent extraction, extraction of the
pomace with the new prior obtained wine,
after which the red table wine is separated
by leaking and pressing, the separation of
must being effected by gradual introduction
of the pomace into the new wine in the vol-
ume ratio 1,0 : (0,85...1,25) and parallel to
leaking of the must and new wine mixture
constituting 0,94...1,06 parts of the intro-
duced pomace volume and the extraction of
the pomace is effected concomitantly with
joint fermentation of the must and new wine
remains to the attainment of the optimal com-
position and quality of the red table wine.
The technical result of the invention consists
in the acceleration of the pomace flotation and
optimization of the pomace fermentation and
extraction conditions.

Claims: 1

(11) 1509 (13) F1
(51) C 12 G 1/06
(21) 99-0214
(22) 1999.08.18
(71)(73) Întreprinderea tehnico-ştiinţifică “Oenolab”

S.R.L., MD
(72) Prida Ion, MD; Prida Andrei, MD
(54) Procedeu de fabricare a vinurilor spu-

mante
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi

anume la procedeele de fabricare a vinurilor
spumante.
Procedeul propus include cupajarea şi tratarea
vinurilor materie primă seci brute, pregătirea
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fermentativ din vin materie primă tratat şi
sirop de zahăr şi fermentarea secundară a
vinului în prezenţa drojdiilor sub presiunea
dioxidului de carbon format până la con-
sumarea a 18…22 g/dm3 de zahăr introdus.
Noutatea invenţiei constă în aceea că în
procesul fermentării secundare concentraţia
zahărului în amestecul fermentativ se
menţine la 2…6 g/dm3.
Rezultatul tehnic constă în îmbogăţirea
vinurilor cu substanţe biologic active prin
autoliza  drojdiilor în procesul fermentării
secundare.

Revendicări: 1

*
*     *

(54) Process for production of sparkling wines
(57) The invention relates to the wine-making in-

dustry, namely to processes for the produc-
tion of sparkling wines.
The proposed process includes blending and
treatment of dry wine materials, preparation
of sugar syrup, composition of the fermenta-
tive mixture from the treated wine and sugar
syrup, and secondary fermentation of the wine
in presence of yeasts under pressure of car-
bon dioxide formed before consumption of
18...22 g/dm3 of the introduced sugar.
The novelty of the invention consists in the
fact that during the secondary fermentation
process the sugar concentration in the fer-
mentative mixture is maintained at 2...6 g/
dm3.
The technical result consists in enriching the
wines with biologically active substances by
yeast autolysis in the secondary fermentation
process.

Claims: 1

(11) 1510 (13) F1
(51) C 12 G 3/00, 3/06, 1/02; C 12 H 1/22
(21) 99-0264
(22) 1999.11.23
(71)(73) Întreprinderea tehnico-ştiinţifică “Oenolab”

S.R.L., MD
(72) Prida Andrei, MD
(54) Procedeu de fabricare a băuturii tari

maturate de tip brandy
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi

anume la procedee de fabricare a băuturilor
tari maturate de tip brandy.

Esenţa invenţiei constă în împărţirea alcoolului
de vin în două părţi, adăugarea la una din părţi,
alcătuind 10…30% din volumul total, a
70…100% de volum al extractului de stejar,
după care urmează maturarea şi cupajarea cu
părţile restante de alcool de vin şi extract de
stejar.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
îmbunătăţirea proprietăţilor organoleptice ale
băuturii propuse.

Revendicări: 1

*
*     *

(54) Process for production of mature alco-
holic drink of brandy type

(57) The invention relates to the wine-making in-
dustry, namely to processes for the produc-
tion of mature alcoholic drinks of brandy type.
Summary of the invention consists in divid-
ing the wine alcohol into two parts, adding
to one part constituting 10...30% of the total
volume, of 70...100% of the oak extract vol-
ume, after what follows maturation and
blending with the wine alcohol and oak ex-
tract remains.
The technical result of the invention consists
in the improvement of organoleptic proper-
ties of the proposed drink.

Claims: 1

(11) 1511 (13) F2
(51) E 04 B 1/98; E 04 C 2/38; E 02 D 27/02;

E 04 H 9/02; E 02 D 27/34
(21) 96-0301
(22) 1994.12.16
(31) 08/169,891; PCT/CA94/00010
(32) 1993.12.20; 1994.01.07
(33) US; WO
(85) 1996.07.18
(86) PCT/CA94/00697, 1994.12.16
(87) WO 95/17561, 1995.06.29
(71)(73) R.A.R.CONSULTANTS Ltd., CA
(72) ABOU-RACHED, Roger, Georges, CA
(74) Glazunov Nicolae
(54) Panou prefabricat de construcţie rezis-

tent la cutremur,  vânturi şi  foc, structuri
formate din aceste panouri

(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiei şi
poate fi utilizată la fabricarea panourilor de
construcţie şi construcţii formate din acestea,
rezistente la cutremur, vânturi şi foc.
Panoul de construcţie conţine o mulţime de
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şi formarea unui cadru amplasat pe peri-
metrul  panoului; mijloace pentru înclinarea
câtorva elemente-cadru spre partea interioară
a panoului. Un material solidificabil se toarnă
în partea interioară a cadrului între ele-
mentele-cadru.
O construcţie tridimensională, cum este casa,
este formată prin asamblarea panourilor.
Rezultatul tehnic constă în aceea că rosturile
panourilor suportă sarcinile seismice care se
distribuie în toată construcţia, iar elementele-
cadru înclinate suportă sarcinile remanente (de
exemplu seismice), care acţionează asupra
fiecărui panou.

Revendicări: 70
Figuri: 85

*
*     *

(54) Prefabricated building panel resistant to
earthquake, wind and fire, structures
formed of said panels

(57) The invention relates to the construction field
and may be utilized for manufacture of build-
ing panels and structures formed therefrom,
resistant to earthquake, wind and fire.
The building panel comprises a plurality of
frame members, frame member connection
means connecting together thereof to form
a frame, lying in the perimeter of the panel,
biasing means for biasing several of the
frame elements inwardly the inner portion of
the panel. The solidified material is grouted
into the inner portion of the frame, between
the frame members.
A three-dimensional structure, such as a
house, is formed by connecting the panels
together.
The technical result consists in the fact that
the panel butts support the seismic forces and
distribute them to the entire structure and the
biased frame members support the remanent
forces (for example, seismic), acting on each
panel.

Claims: 70
Fig.: 85

(11) 1512 (13) F2
(51) F 02 D 19/02, 23/02
(21) 96-0184
(22) 1993.12.14
(31) PL 6346

(32) 1992.12.14
(33) AU
(85) 1996.06.13
(86) PCT/AU93/00649, 1993.12.14
(87) WO 94/13946, 1994.06.23
(71)(73) TRANSCOM GAS TECHNOLOGIES

PTY.LTD, AU
(72) Neumann, Barry, Richard, AU
(74) Glazunov Nicolae
(54) Procedeu de dirijare a motorului cu

ardere internă şi dispozitiv de dirijare a
motorului

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de dirijare
a motorului cu ardere internă cu aprindere
prin scânteie, care funcţionează cu com-
bustibil gazos, transformat din motorul cu
piston cu turbocompresor.
Procedeul de dirijare a motorului cu ardere
internă, având injector de gaz pentru injectarea
combustibilului în fiecare cilindru, constă în
aceea că se determină poziţia strangulatorului
şi se calculează  pe baza aceasta un procent
de la valoarea totală a sarcinii pentru motor,
apoi se calculează momentul de conectare a
injectorului de gaz, care stabileşte timpul
injectării cantităţii necesare de combustibil  în
fiecare cilindru în funcţie de poziţia stran-
gulatorului.
Dispozitivul de dirijare a motorului  este dotat
cu un injector de gaz  pentru injectarea
combustibilului gazos în fiecare cilindru, un
detector pentru determinarea poziţiei
strangulatorului motorului şi un procesor
pentru calcularea timpului conectării injec-
torului pentru fiecare cilindru în funcţie de
poziţia strangulatorului.
Rezultatul tehnic constă în realizarea
caracteristicilor optime ale motorului în toată
banda de valori ale vitezei şi sarcinii
funcţionării motorului.

Revendicări: 19
Figuri: 8

*
*     *

(54) Process for controlling the internal com-
bustion engine and control unit of the
engine

(57) The invention relates to the control unit of
the internal combustion engine with spark ig-
nition, burning gaseous fuel, transformed
from the piston engine with turbo-super-
charger.
The process for controlling the internal com-
bustion engine with gas injector for the in-
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the fact that it is determined the position of
the throttle regulator and is calculated, on this
base, one per cent from the full load for the
engine, then it is calculated the time of turn-
ing on the gas injector, determining the time
for injection of the required fuel quantity into
each cylinder according to the position of the
throttle regulator.
The control unit of the engine contains a gas
injector for ingecting the gaseous fuel into
each cylinder, a detector of the engine throttle
regulator position and a processor for calcu-
lating the time of turning on the gas injector
for each cylinder according to the throttle
regulator position.
The technical result consists in the attainment
of optimal characteristics of the engine into
the entire range of the velocity and load work-
ing conditions of the engine.

Claims: 19
Fig.: 8

(11) 1513 (13) F1
(51) F 03 D 9/00, 9/02, 3/00, 3/04
(21) 99-0093
(22) 1999.03.18
(71)(72)(73) Poleacov Mihail, MD; Poleacov Nina,

MD
(54) Instalaţie energetică eoliană
(57) Invenţia se referă la instalaţiile de trans-

formare a energiei eoliene în energie
mecanică, care poate fi folosită pentru
producerea diverselor tipuri de energie.
Instalaţia include consecutiv, legate între ele
şi alcătuind un circuit închis, un motor eolian
cu axă de rotaţie verticală, unit cinematic cu
pompa conţinând ştuţurile de presiune şi de
absorbţie, un mecanism de acţionare a
generatorului electric şi a pompei de circulaţie,
un generator, un acumulator termic cu
încălzitor şi schimbător de căldură şi o pompă
de circulaţie. Noutatea constă în aceea că în
circuitul închis format, la ştuţul de presiune
al pompei sunt cuplate consecutiv acu-
mulatorul pneumatic, regulatorul de presiune,
colectorul de distribuire, care conţine două sau
mai multe strangulatoare. Pompa conţine un
rotor central şi cel puţin două rotoare sateliţi,
care se află în angrenare cu el.
Rezultatul tehnic constă în majorarea randa-
mentului instalaţiei şi extinderea domeniului
de utilizare a energiei eoliene transformate.

Revendicări: 4
Figuri: 2

*
*     *

(54) Wind-driven electric plant
(57) The invention relates to plants for the con-

version of wind energy into the mechanical
one, which may be used for the production
of different kinds of energy.
The plant includes consecutively joined be-
tween them and creating a closed circuit, a
windmill with vertical axis of rotation, kine-
matically joined with the pump, containing
outlet and inlet pipes, a drive of the electric
generator and circulating pump, a generator,
a heat accumulator with heater and heat ex-
changer, and a circulating pump.
The novelty consists in the fact that in the
created closed circuit to the outlet pipe of the
pump there are consecutively connected the
pneumatic accumulator, a pressure control-
ler, a distribution collector, containing two and
more throttles. The pump contains a central
rotor and, at least, two sattelite rotors, being
in engagement with it.
The technical result consists in increasing the
plant productivity and expanding the utiliza-
tion field of the conversed wind energy.

Claims: 4
Fig.: 2

(11) 1514 (13) F1
(51) F 16 L 58/10
(21) 98-0180
(22) 1996.09.18
(85) 1998.06.12
(86) PCT/RU96/00267, 1996.09.18
(87) WO 98/12465, 1998.03.26
(71)(73) Moskovsckoe Gosudarstvennoe Pred-

priatie “Mosvodokanal”, RU; Docernee
Gosudarstvennoe Unitarnoe Predpriatie
“SANT” Moskovskogo Gosudarstvennogo
Predpriatia “Mosvodokanal”, RU

(72) HRAMENKOV Stanislav Vladimirovici, RU;
ZAGORSKI Vladimir Alexandrovici, RU;
PAVLOV Evgheni Petrovici, RU;
LOSCUTOVA Lidia Nicolaevna, RU;
MARIAŞIN Vladimir Konstantinovici, RU;
ASLAMOVA Tatiana Valentinovna, RU

(74) Simanencova Tatiana
(54) Înveliş pentru suprafaţa interioară a

unei ţevi, procedeu de aplicare a acestui
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S înveliş pe suprafaţa interioară a ţevii,
semifabricat în strat dublu al învelişului
specificat şi procedeu de obţinere a
acestui semifabricat

(57) Învelişul aplicat pe suprafaţa interioară a unei
ţevi conţine două pelicule tubulare (2, 3)
plasate coaxial şi fabricate pe bază de mate-
rial polimeric termoplastic, dintre care una
exterioară (2) este aplicată pe suprafaţa
interioară a ţevii (1), iar cealaltă, interioară (3),
este separată de aceasta printr-un strat de
armare de bază (4) impregnat cu un  liant
polimeric întărit. Pelicula interioară (3) este
formată dintr-un sistem omogen multicom-
ponent, conţinând cel puţin un polimer
selectat dintr-un grup de polimeri termo-
plastici, care au alungirea relativă nu mai  mică
de 200% şi temperatura punctului de topire
nu mai mică de 100°C, şi un modificator
structural al polimerului selectat, totodată
pelicula tubulară interioară (3) este despărţită
de stratul de armare de bază (4) cel puţin într-
un loc, de-a lungul axei învelişului, marginile
lor despărţite (6, 7) fiind unite una cu alta
ermetic, această peliculă (3) formând o
structură monolitică cu stratul (4).
Semifabricatul în strat dublu al învelişului
suprafeţei interioare a ţevii conţine sus-
numitul strat de armare (4)  unit cu pelicula
tubulară interioară (3), totodată pelicula (3)
este executată din sistemul omogen multi-
component cu conţinutul indicat mai sus.

Revendicări: 62
Figuri: 11

*
*     *

(54) Coating for the inner surface of a pipe-
line, process for application thereof on
the inner surface of the pipe-line, two-
layer semi-finished product of said coat-
ing and process for obtaining said semi-
finished product

(57) Coating, applied on the inner surface of the
pipe-line, contains two coaxially placed tubu-
lar film coats (2, 3), manufactured on base
of thermoplastic polymeric material, of which
one, exterior (2) is applied on the inner sur-
face of the pipe-line (1) and the other, inte-
rior (3) is separated from that by a basic re-
inforcing layer (4), impregnated with a so-
lidified polymeric binder. The inner coat (3)
is formed of a multicomponent homoge-
neous system, containing, at least, one poly-
mer selected from a group of thermoplastic

polymers, having a relative elongation of at
least 200% and a melting point not lower than
100°C, and the structure modifier of the se-
lected polymer, the inner tubular coat (3) is
separated from the basic reinforcing layer (4)
in, at least, one place along the coating axis,
their separated edges (6, 7) are hermetically
joined between them, this coat (3) forming a
monolithic structure with the layer (4).
The two-layer semi-finished product contains
the above inner tubular coat (3), joined with
the reinforcing layer (4), the coat (3) is ob-
tained of the multicomponent homogeneous
system with the above-mentioned content.

Claims: 62
Fig.: 11

(11) 1515 (13) F1
(51) F 25 B 29/00
(21) 99-0069
(22) 1999.01.28
(71)(72)(73) Potapov Iurie, MD; Potapov Semion,

MD
(74) Sokolova Sofia
(54) Instalaţie pentru obţinerea energiei

electrice
(57) Invenţia se referă la domeniul electroenergeticii

şi poate fi utilizată la producerea energiei
electrice pentru industrie şi agricultură.
Instalaţia include un corp, în partea superioară
a căruia, înăuntrul lui, este instalată o capaci-
tate umplută cu apă, care conţine un rotor, unit
cu generatorul, iar în partea inferioară a
corpului este instalat un rezervor de colectare,
care este unit cu capacitatea. Noutatea constă
în aceea că capacitatea formează cu corpul trei
pereţi comuni. Din partea peretelui al patrulea,
în afara lui, este executat un jgheab înclinat
cu flotoare, iar în partea inferioară a
capacităţii este instalat un rotor-tobă. În locul
cuplării jgheabului cu capacitatea este formată
o deschizătură, dimensiunea căreia cores-
punde dimensiunii flotorului, iar pe partea
laterală a rotorului sunt executate cel puţin
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corespund dimensiunilor flotoarelor. Rotorul
este cuplat cinematic cu transmisia de lanţ,
care conţine un branşament vertical şi unul
înclinat. Pe branşamentul vertical sunt fixate
dispozitive de prindere pentru flotoare, iar
distanţa dintre pereţi şi lanţul branşamentului
vertical corespunde dimensiunii dispozitivului
de prindere.
Rezultatul tehnic constă asigurarea rotirii
arborelui generatorului sub acţiunea forţei de
ridicare a flotoarelor.

Revendicări: 3
Figuri: 2

*
*     *

(54) Installation for production of electric
power

(57) The invention relates to the electrical power
engineering field and may be utilized for the
production of electric power for industry and
agriculture.
The installation includes a body, into the up-
per part of which, inside it, there is installed a
capacity filled up with water, containing a ro-
tor, connected to the generator and in the lower
part of the body there is installed a collection
tank, which is joined with the capacity. The
novelty consists in the fact that the capacity
forms together with the body three common
walls. From the side of the fourth wall, out-
side it, there is made a slope chute with floats
and in the lower part of the capacity there is
installed a drum-type rotor. In the connection
place of the chute with the capacity it is made
an opening, the dimension of which corre-
sponds to the float dimension and on the lat-
eral side of the rotor there are made, at least,
two radial grooves, the dimensions of which
correspond to the floats dimensions. The ro-
tor is kinematically joined with the chain gear,
containing vertical and slope branches. On the
vertical branch there are fixed clamps for floats
and the distance between the walls and verti-
cal branch chain corresponds to the dimension
of the float clamps.
The technical result consists in providing the
generator shaft rotation under the action of
the float lift.

Claims: 3
Fig.: 2

(11) 1516 (13) F1
(51) H 01 L 31/00
(21) 99-0132
(22) 1999.04.21
(71)(73) Dorogan Valerian, MD
(72) Dorogan Valerian, MD; Brânzari Vladimir,

MD; Vieru Tatiana, MD; Manole Mihai, MD;
Canţer Valeriu, MD

(54) Fotoreceptor de radiaţie ultravioletă
(57) Invenţia se referă la fotoreceptori  cu

semiconductori, în special la receptori de
radiaţie ultravioletă, şi poate fi utilizată în
sisteme optoelectronice de determinare a
intensităţii şi dozei radiaţiei ultraviolete emise
de Soare sau de alte surse.
Esenţa invenţiei constă în aceea că în
fotoreceptorul de radiaţie ultravioletă bariera
de potenţial superficială este divizată în două
elemente identice, izolate electric unul de altul,
unul din elemente fiind acoperit cu un strat
de material transparent pentru radiaţiile
vizibilă şi infraroşie şi care absoarbe radiaţia
ultravioletă.
Rezultatul tehnic constă în compensarea
reciprocă a componentelor vizibil şi infraroşu
ale spectrului radiaţiei.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*
*     *

(54) Photodetector of ultra-violet radiation
(57) The invention relates to photodetectors on

base of semiconductors, in particular to pho-
todetectors of ultra-violet radiation and may
be used in optoelectronic systems for de-
termining the intensity and dose of ultra-
violet radiation emitted by the Sun or other
sources.
Summary of the invention consists in the
fact that in the photodetector of ultra-violet
radiation the superficial potential barrier is
divided into two identical elements, electri-
cally isolated each of the other, one of them
being covered with a layer of transparent
material for visible and infra-red radiation
and absorbing the ultra-violet radiation.
The technical result consists in mutual com-
pensation of visible and infra-red compo-
nents of the radiation spectrum.

Claims: 1
Fig.: 2
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14 MD 1370 C2 B 30 B 9/02 97-0307 1997.11.25 12/1999 

15 MD 1371 G2 B 65 D 88/54 99-0012 1998.12.25 12/1999 

16 MD 1379 G2 F 16 L 55/24 
B 01 D 35/00 

98-0150 1998.07.06 12/1999 

17 MD 1386 G2 A 01 C 1/00 
A 01 N 55/00 

99-0103 1999.03.25 1/2000 
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III. Modele de utilitate

Protecţia juridică a modelelor de utilitate în Republica Moldova se asigură în temeiul
înregistrării lor la AGEPI în modul stabilit de Regulamentul provizoriu cu privire la
protecţia proprietăţii industriale aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993.

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

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

Legal protection of  utility models in the Republic of Moldova is provided on basis of regis-
tration thereof in the AGEPI in the order settled in the Provisional Regulation on Industrial
Property Protection approved of the decision of Government No 456 from July  26, 1993.

In accordance with this Regulation an utility model may be registered if it refers to a construc-
tive execution of means of production and of consumer goods or parts thereof, if it is new and if it is
susceptible of  industrial application.

The applications for utility models registration and the registered utility models are publishing in
the BOPI.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERI-
TOARE  LA MODELE DE  UTILITATE

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

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

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

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

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

la care prezentul document este divizionar

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat
(85) Data deschiderii procedurii naţionale, în

conformitate cu PCT
(86) Cerere internaţională PCT: numărul şi data

(87) Publicarea internaţională PCT: numărul
şi data

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE A BREVETELOR

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

ment. Exploziv
G  - Fizică
H  - Electricitate

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING THE

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

Standard ST.16
(16) Namber of the renewal utility model
(18) Renewal expiration foreseen date
(21) Number of the application
(22) Date of filing the application
(23) Date of priority of exhibition
(31) Number of the priority application
(32) Date of filing the priority application
(33) The country of the priority application
(41) Date of making available to the public by view-

ing an unexamined registration  application
(43) Date of publication of utility model registration

decision without examination as to substance
(44) Date of publication of utility model registra-

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

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

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

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

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

(74) Name of attorney or agent
(85) Date for introducing the national procedure

according to the PCT
(86) Filing date of the PCT application; i.e. appli-

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

publication date, publication number

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION  SECTIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CODURILE  NORMALIZATE  OMPI
PENTRU  IDENTIFICAREA  TIPURILOR
DE  DOCUMENTE  DE  ÎNREGISTRARE

A  MODELULUI  DE  UTILITATE,
CONFORM  NORMEI  ST.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

THE  WIPO  NORMALIZED  CODES  FOR
IDENTIFICATION  OF  THE  KIND

OF  UTILITY  MODEL  REGISTRATION
DOCUMENTS  IN  ACCORDANCE  WITH

THE  STANDARD  ST.16
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FF9K Modele de utilitate înregistrate

În conformitate cu Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale în
Republica Moldova aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993 certificatele
de înregistrare a modelelor de utilitate se eliberează de AGEPI.

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

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

In accordance with the Provisional  Regulation on Industrial Property Protection in the Re-
public of Moldova No 456 from July 26, 1993, approved by the decision of Government, the
utility models certificates are granted by the AGEPI.

The Utility model certificate shall attest to the priority, the authorship and the exclusive right of
the utility model owner.

The utility model certificate is granted in the term of 5 years as from the date of filing with the
AGEPI of an application and may be extended for a further 5 years.
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(11) 37 (13) W2
(51) H 04 N 9/31; G 09 F 9/00
(21) 0041
(22) 1997.11.25
(71)(72)(73) Agarcov Alexandr, MD; Agarcova

Natalia, MD
(54) Videopanou
(57) Modelul de utilitate se referă la dispozitivele

de transmitere a imaginii video şi  imaginii
prin computer pe un ecran de demonstrare,
anume la videopanouri şi poate fi folosit în
scopuri de publicitate sau de demonstrare.
Videopanoul include surse de semnale video
şi digitale, un computer digital, care conţine
un bloc de divizare a semnalului în
fragmente, un bloc de amplificare şi un bloc
de dirijare, proiectoare pe baza cristalelor
lichide cu panouri pe baza cristalelor lichide
cu “baleiaj invers”, numărul cărora co-
respunde numărului fragmentelor in-
formaţiei video. Totodată computerul digi-
tal este cuplat cu proiectoarele pe baza
cristalelor lichide. Videopanoul conţine
suplimentar un corp, dotat cu ventilaţie
forţată, un perete al căruia este executat ca
ecran semitransparent şi în interiorul căruia
sunt plasate proiectoarele pe baza cristalelor
lichide.
Proiectoarele pe baza cristalelor lichide sunt
plasate în corp astfel, încât fragmentele
proiectate ale imaginii să formeze pe
ecranul comun matricea fragmentelor
imaginilor fără spaţii între ele.
Rezultatul tehnic al modelului de utilitate
constă în înlăturarea influenţei atmosferei
asupra funcţionării încontinuu a vi-
deopanoului, precum şi posibilitatea
menţinerii regimului termic funcţional
înăuntrul corpului.

Revendicări: 2
Figuri: 1

*
*     *

(54) Video panel
(57) The utility model relates to devices for vi-

sual and computer images transmission on

demonstration screen, namely to video pan-
els and may be used for publicity or dem-
onstration purposes.
The video panel includes video and digital
signal sources, a digital computer, contain-
ing a unit for dividing signals into fragments,
an amplification unit and a control unit, liq-
uid crystal projectors with liquid crystal
panels of “reverse scanning”, the number
of which corresponds to the number of
video information fragments. With that, the
digital computer is connected with the liq-
uid crystal projectors. The video panel con-
tains supplementary a body, provided with
a force ventilation device, one wall of which
is made in the form of a semitransparent
screen and inside of which there are placed
the liquid crystal projectors.
The liquid crystal projectors are placed into
the body so as the image projected frag-
ments could form on the common screen
the matrix of image fragments without any
gap between them.
The technical result of the present utility
model consists in removing the atmosphere
influence on the continuous operation of the
video panel, as well as in the possibility of
maintaining the operating temperature con-
dition inside the body.

Claims: 2
Fig.: 1

(11) 38 (13) W1
(51) B 23 K 9/00, 9/10
(21) u 2000 0001
(22) 1999.12.27
(31) 99-0053
(32) 1999.02.04
(33) MD
(71)(73) Întreprinderea de Transport şi Expediţii

“CFM-Expediţie”, MD; Institutul de Fizică
Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova, MD; Secţia Moldovenească a
Academiei Inginereşti Internaţionale, MD

(72) Safronov Ion, MD; Fateev Vladislav, MD;
Ţurcan Ilie, MD; Semenciuc Alexandru,
MD; Fursov Serghei, MD
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(54) Sursă de alimentare trifazică reglabilă
pentru sudare

(57) Modelul de utilitate se referă la domeniul
electrotehnicii şi este destinat utilizării pentru
sudare.
Sursa de alimentare trifazică reglabilă pentru
sudare conţine un transformator trifazic cu
un circuit magnetic cu trei coloane, pe
fiecare din ele fiind amplasate înfăşurările
primară şi secundară, conectate la redresor,
şi un şunt magnetic reglabil. Fiecare coloană
a circuitului magnetic este executată ca un
pachet din semiinele plane, fixate sub un
unghi de 120° pe un ax, în partea de mijloc
al căruia înăuntrul transformatorului este
fixat rigid un şunt magnetic ca o stea cu
trei raze, totodată axul este instalat în lagăre,
iar înfăşurările sunt executate din două părţi,
principală şi auxiliară.
Rezultatul tehnic constă în reducerea
asimetriei circuitului magnetic.

Revendicări: 1
Figuri: 3

*
*     *

(54) Controllable three-phase power source
for welding

(57) The utility model relates to the electri-
cal engineering and is provided for
welding.
The controllable three-phse power
source for welding contains a three-
phase transformer with a three-leg core
magnetic circuit, on each core of which
there are placed the primary and second-
ary windings, connected to the rectifier
unit, and a magnetic regulator shunt.
Each core of the magnetic circuit is made
as a pack of plane semi-rings. The cores
are fixed at an angle of 120° on an axis,
in the middle part of which inside the
transformer it is rigidly fixed a magnetic
shunt in the form of a three-ray star, the
axis being supported in bearings and the
windings are made of two parts, basic
and auxiliary.
The technical result consists in reducing the
asymmetry of the magnetic circuit.

Claims: 1
Fig.: 3
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IV. Mărci

Protecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la
AGEPI în modul stabilit de Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor
nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995.

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

Cererile de înregistrare şi mărcile înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid la care Republica Moldova este

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

The legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis
of registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on Trademarks and
Appellations of Origin No 588-XIII of September 22, 1995.

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

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

The trademarks registered under Madrid Arrangement to which the Republic of Moldova is
party shall be published in French and English in the (“Gazette OMPI des marques internationales /
WIPO Gazette of International Marks”). The Official Bulletin published on the electronic carrier
comprises both bibliography and marks reproductions as well as a List of products/services and is
available to the public in the AGEPI library.
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LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING

TO MARKS

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

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

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

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

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

Internaţionale a Produselor şi Serviciilor în
scopul înregistrării mărcilor (Clasifi-
carea de la Nisa)

(526) Disclamări
(531) Descrierea elementelor figurative ale

mărcii conform Clasificării Internaţionale a
Elementelor Figurative ale Mărcilor
(Clasificarea de la Viena)

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

certificare sau de garanţie
(554) Indicaţia că marca este tridimensională
(591) Indicarea culorilor revendicate
(646) Numărul şi data altor înregistrări înru-

dite juridic
(700) Informaţii privind părţile interesate de cerere

/ înregistrare
(730) Numele şi adresa solicitantului sau

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

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

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

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE

LA MĂRCI

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

(181) Expected expiration date of the registration

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

public regarding the examined application
(450) Date of making information available to the

public regarding the registration
(510) List of goods and/or services
(511) According to the International Classification

of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks (Nice Classi-
fication)

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

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

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

mark, a certification mark or a guarantee mark
(554) Three-dimensional mark
(591) Information concerning colors claimed
(646) Number and date of other legally related

registrations
(700) Information concerning parties concerned

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

holder of the registration
(740) Name and address of the representative
(750) Address for correspondence
(791) Name and address of the licensee
(800) Identification of data related to the Madrid

Agreement and Madrid Protocol
(300)* Priority data of the application regis-

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



M
{

R
C

I

MD - BOPI 7/2000

33

Cereri de înregistrare

În conformitate cu Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din
22 septembrie 1995, cererea de înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant,
personal sau prin mandatar autorizat. O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să

conţină documentele prevăzute în art. 8 (5), (6) din Lege.
Orice persoană este îndreptăţită, în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la

cerere, să depună o contestaţie împotriva înregistrării mărcii.

In accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No 588-XIII of Septem-
ber 22,1995, an application for registration of a trademark  shall be filed with the AGEPI in
person or through a professional representative. The request shall concern only one trademark

and shall contain documents provided in Art. 8 (5), (6) of the Law.
Any person may oppose the registration of a trademark or of an appellation of origin within the

three months that follow the publication date of the notice concerning the application.
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(210) 006832
(220) 1997.07.16
(730) “Tutun - CTC” S.A., MD

Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
34 - ţigarete.
(531) 05.13.25; 18.04.01; 18.04.02; 24.01.12.

(210) 008602
(220) 1999.04.29
(730) VOLCU OLEG, MD

Bd. Dacia nr. 18, ap. 19, MD-2043, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - vinuri.

(210) 008769
(220) 1999.07.19
(730) RHÔNE-POULENC AG COMPANY INC.

(o corporaţie organizată şi existentă con-
form legilor statului New York), US
2 T.W. Alexander Drive, Research Tri-
angle Park, NC 27709, Statele Unite ale
Americii

(540)

(511)(510)
01 - preparate pentru reglementarea creşterii

plantelor.

(210) 008851
(220) 1999.09.07
(730) FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A.,

CH
Quai Jeanrenaud 3, 2003 NEUCHATEL,
Elveţia

(540)

(511) (510)
34 - tutun; set pentru fumători ce constă din

ţigări, brichetă electronică pentru ţigări, bloc
pentru reîncărcarea şi curăţarea brichetei
electronice.

(210) 008871
(220) 1999.09.23
(730) “Combinatul de produse alimentare din

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

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

(511)(510)
33 - rachiu.
(531) 02.03.04; 02.03.23; 24.01.15; 25.01.15;

27.05.02; 29.01.15.

(210) 008884
(220) 1999.10.05
(730) UNILEVER ROMÂNIA S.A., RO

Calea Floreasca nr. 91-111, B1. F1, Sector 1,
Bucureşti, România

(540)

DERO ACTIV
(511)(510)
03 - preparate şi substanţe pentru curăţare;

preparate condiţionere pentru ţesături;
preparate pentru albit; preparate pentru
curăţat, lustruit, degresat şi abrazat; săpunuri;
săpunuri de redresare a nuanţelor ţesăturilor
(avivare); mijloace pentru spălat manual.

(210) 009083
(220) 2000.01.12
(730) “FORTE-OSANA” S.R.L., MD

Str. Mihai Eminescu nr. 64, oficiu 12,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere

a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare;

20 - mobilă, oglinzi, rame; articole (neincluse în
alte clase) fabricate din lemn, plută, trestie,
papură, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, baga, scoici, chihlimbar, sidef, spumă
de mare şi imitaţii ale acestor materiale sau
materiale plastice;

21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale
preţioase sau placate); piepteni şi bureţi; perii
(cu excepţia pensulelor); materiale pentru
perii, materiale pentru întreţinerea curăţeniei,
bureţi metalici, sticlă brută sau semifabricată
(cu excepţia sticlei pentru construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase şi toate produsele incluse în clasa 21 cu
excepţia prăjinilor telescopice din lemn, metal
sau materiale plastice şi articolelor de balama
din metal sau materiale plastice pentru
aspiratoarele de toate modelele; dispozitivelor
pentru uscarea ustensilelor casnice;

35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială, servicii de birou,
comercializarea mărfurilor;

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.

(210) 009122
(220) 2000.01.26
(730) RETEVISION INTERACTIVA, S.A., ES

Paseo de la Castellana, 83-85, 28046 Madrid,
Spania

(540)

(511)(510)
38 - servicii de telecomunicaţii şi de telematici;

servicii de transmitere a comunicaţiilor;
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servicii de transmitere a informaţiei prin reţele
de legături particulare şi publice; servicii-acces
la Internet şi comerţ electronic; crearea şi
dezvoltarea serviciilor informaţionale în
regimuri on-line şi off-line; serviciile poştei
electronice; serviciile legăturii vocale sau
vizuale între oameni la computer, radiofon
sau oricare alt terminal de telematică.

(531) 27.05.10; 25.05.14; 27.05.15.

(210) 009128
(220) 2000.02.04
(730) SmithKline Beecham p.l.c., GB

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

(540)

GSK
(511)(510)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei,

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călirea şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor;
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei şi toate produsele incluse
în clasa 01;

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

05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi
medicinale, vaccinuri;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, electrice,
fotografice, cinematografice, optice, de
cântărit, de măsurat, de semnalizare, de con-
trol (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice;

10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare; material pentru suturi;

16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; produse de im-
primerie, publicaţii periodice, cărţi; papetărie,
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj, articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor);

21 - periuţe de dinţi, periuţe de dinţi electrice, aţe
pentru curăţarea spaţiilor dintre dinţi,
suporturi şi susţinătoare pentru scobitori de
dinţi, cu excepţia celor fabricate din materiale
preţioase, şi conteinere de masă plastică
pentru periuţe de dinţi;

29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comes-
tibile şi toate produsele incluse în clasa 29;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă şi toate
produsele incluse în clasa 30;

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor şi toate produsele incluse în
clasa 32;

41 - servicii de instruire şi învăţământ referitoare
la farmaceutică, diagnostica medicală,
veterinărie, medicamente brevetate, alimente
şi băuturi, igienă, accesorii de toaletă şi
cosmetică;

42 - îngrijiri medicale, de igienă şi de frumuseţe;
servicii veterinare şi agricole; cercetare
ştiinţifică şi industrială; servicii de îngrijire a
sănătăţii.

(210) 009129
(220) 2000.02.04
(730) SmithKline Beecham p.l.c., GB

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

(540)

(511)(510)
21 - periuţe de dinţi, periuţe de dinţi electrice, aţe

pentru curăţarea spaţiilor dintre dinţi,
suporturi şi susţinătoare pentru scobitori de
dinţi, cu excepţia celor fabricate din materiale
preţioase şi conteinere de masă plastică
pentru periuţe de dinţi;

29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
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fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comes-
tibile şi toate produsele incluse în clasa 29;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă şi toate
produsele incluse în clasa 30;

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor şi toate produsele incluse în clasa 32.

(210) 009131
(220) 2000.02.07
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

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

(540)

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

şi fitinguri pentru toate produsele sus-numite.
(531) 27.03.15; 27.05.14; 27.05.17; 27.05.19;

27.05.22.

(210) 009132
(220) 2000.02.08
(730) GALLAHER LIMITED, GB

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit

(540)

(511)(510)
34 - tutun brut sau prelucrat; substanţe pentru

fumat comercializate separat sau în amestec

cu tutun, nu pentru scopuri medicale sau
curative; tabac de aspirat pe nas; articole de
tutungerie incluse în clasa 34; hârtie de
ţigarete (ţigări), tuburi de ţigări şi chibrituri.

(210) 009134
(220) 2000.02.09
(730) Întreprinderea mixtă “SONOTEL”

S.R.L., MD
Str. A. Bernardazzi nr. 42, ap. 18, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
38 -  telecomunicaţii.
(531) 01.05.06; 01.05.15; 27.03.15; 27.05.08;

27.05.21.

(210) 009139
(220) 2000.02.09
(730) Fabrica de vinuri şi coniacuri din Tiraspol

“KVINT”, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Re-
publica Moldova

(540)
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(511)(510)
33 - băuturi alcoolice.
(531) 01.01.04; 01.11.10; 01.15.15; 01.15.17;

05.03.13; 27.05.07; 27.05.10.

(210) 009140
(220) 2000.02.09
(730)  Fabrica de vinuri şi coniacuri din Tiraspol

“KVINT”, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice.
(531) 01.01.05; 01.11.10; 01.15.15; 01.15.17;

05.03.13; 27.05.07; 27.05.10.

(210) 009143
(220) 2000.02.09
(730) Întreprinderea mixtă moldo-irlandeză

“NECTAR-S” S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 202, MD-2069,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
32 - sucuri din legume, fructe şi pomuşoare.
(531) 01.03.01; 01.03.15; 01.15.01; 05.07.10;

26.01.05; 26.02.08; 27.05.01.

(210) 009144
(220) 2000.02.09
(730) Firma de producţie şi comerţ “TRIFO-

LIANT” S.R.L., MD
Str. M. Kogălniceanu nr. 30, ap. 7, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)



M
{

R
C

I

MD - BOPI 7/2000

39

(551) Marcă colectivă:
- FPC “TRIFOLIANT” S.R.L.,
Str. M. Kogălniceanu nr. 30, ap. 7, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
- Cooperativa de producţie şi comerţ
“RĂZVIN”
Comuna Răzeni, judeţul Chişinău, Republica
Moldova

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 05.03.13; 05.07.10; 11.03.02; 26.01.01;

26.01.16; 27.01.12; 27.05.10.

(210) 009145
(220) 2000.02.09
(730) Universitatea de Ştiinţe Aplicative din

Moldova, MD
Str. Ghenadie Iablocikin nr. 2, MD-2069,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

geodezice, electrice, fotografice, cine-
matografice, optice, de cântărit, de măsurat,
de semnalizat, de control (verificare), de
salvare şi didactice; aparate pentru înre-
gistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor, purtători magnetici
de date, discuri acustice; distribuitoare auto-
mate şi mecanisme pentru aparatele cu plată
prealabilă; case de bani înregistratoare, maşini
de calcul, echipament pentru prelucrarea
informaţiei, computere, aparate extinctoare;

16 - hârtie, carton şi articole din aceste materiale,
neincluse în alte clase; produse imprimate;
articole de legătorie; fotografii, papetărie,

adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti plastici;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilei); materiale didactice şi
intuitive (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (neincluse în alte
clase); cărţi de joc; caractere tipografice;
clişee şi toate produsele incluse în clasa 16
cu excepţia hârtiei şi articolelor din hârtie,
cartonului şi articolelor din carton, ma-
terialelor didactice (cu excepţia aparatelor);

41 - educaţie, organizarea procesului de instruire,
divertisment, activitate sportivă şi culturală;

42 - servicii de alimentaţie publică; cazare
temporară, îngrijire medicală, igienică şi
cosmetică; servicii veterinare şi agricole;
servicii juridice; investigări şi elaborări
ştiinţifice şi industriale; programare pentru
computere; agenţii matrimoniale; agenţii de
detectivi; agenţii pentru asigurarea locurilor
la hoteluri, pensiuni; agenţii de redactare a
textelor, cu excepţia birourilor pentru
redactarea materialelor (pregătirea către
tipar); agenţii de îngrijire nocturnă; alcătuirea
horoscoapelor, analize chimice, analiza de
sistem la calculator, arbitraj (servicii);
arendarea timpului de calculator, arendarea
timpului de calculator pentru acces la baza
de date; arendarea încăperilor pentru
desfăşurarea adunărilor; arhitectură (serviciile
specialiştilor arhitecţi); asigurarea utilajului
pentru expoziţii; asigurarea spaţiului locativ;
asistenţă veterinară; asistenţa dentistului;
asistenţă medicală; aprovizionare cu produse
alimentare; aziluri pentru bătrâni; baze
turistice; băi publice; băi turceşti; baruri,
bufete; cafenele; cantine; case de odihnă;
cercetări în domeniul bacteriologiei; cercetări
în domeniul biologiei; cercetări în domeniul
geologiei; cercetări în domeniul cosmetologiei;
cercetări în domeniul mecanicii; cercetări în
domeniul fizicii; cercetări în domeniul chimiei;
cercetări în domeniul genealogiei; cercetarea
zăcămintelor de petrol în scopul explorării;
chirurgia plantelor; chirurgie plastică; clinici;
clinici private; cluburi; organizaţii pe interese;
cofetării; gestionarea afacerilor în domeniul
protecţiei drepturilor de autor; confecţionarea
coroanelor; controlul calităţii; crearea
compoziţiilor florale; cremaţiuni; producerea
mărfurilor noi; creşe; curatelă; curăţarea
(acoperişurilor); decor, design de interior;
design industrial; design de îmbrăcăminte;
design de artă grafică; deservirea barurilor;
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deservirea meselor de sărbătoare şi a
nunţilor; deschiderea lacătelor cu secret;
deschiderea zăvoarelor cu secret; deter-
minarea autenticităţii operelor de artă;
dispensare; efectuarea cercetărilor legale;
efectuarea desenelor tehnice; efectuarea
microfilmelor; elaborarea programelor (soft-
ware) pentru computere; elaborare de soft-
ware, asigurarea accesului la bazele de date;
elaborări de inginerie; elaborarea proiectelor
de construcţii; elaborări ştiinţifice de
cercetare; etalonare (gradaţie); explorarea
petrolului; explorare geologică; exploatarea
brevetelor; expertiză geologică; expertiza
zăcămintelor petroliere; expertiză inginerică;
filmări video; filmare topografică; fizio-
terapie; gardă personală; gardă de noapte
(pază); gestiunea corespondenţei personale;
grădinărit; grădinărit decorativ peisagistic;
hoteluri; implantarea părului; informaţii
meteorologice; informaţii privind evaluarea
modei; închiriere de software de calculatoare;
închirierea computerelor; închirierea îmbră-
cămintei de seară (de gală); închirierea
maşinilor de tricotat; închirierea îmbră-
cămintei; închirierea corturilor; închirierea
construcţiilor transportabile; închirierea
utilajului sanitar; închirierea utilajului agricol;
închirierea scaunelor, meselor, feţelor de
masă şi a veselei; închirierea automatelor
comerciale; îngrijirea gazoanelor; îngrijirea
bolnavilor; îngrijirea copiilor; îngrijirea
animalelor; reproducerea animalelor; inter-
pretare din limba gesturilor; licenţierea
obiectelor proprietăţii intelectuale; manichiură;
masaj; menţinerea, reînnoirea de software
pentru calculatoare; microfilmare; moteluri
(servicii); nimicirea dăunătorilor agricoli;
nimicirea buruienilor; organizarea adunărilor
religioase; pensiuni; pensiuni pentru animale;
persoane care acompaniază în locuri publice;
planificare urbană; pomicultură; pomicultură
decorativă; pompe funebre; protecţia
drepturilor de autor; protecţia civilă;
răspândirea prin metoda aeriană şi cea
superficială a îngrăşămintelor şi a altor
chimicale utilizate în agricultură; elaborare de
software de calculatoare; reînnoire de soft-
ware; reportaje fotografice; restabilirea
datelor la computer; rezervarea locurilor
pentru cazare temporară; rezervarea locurilor
pentru cazare cu pensiuni; rezervarea
locurilor în pensiuni; saloane de frumuseţe;
saloane de coafură; sanatorii; serigrafie;

servicii de moaşe; servicii ale specialiştilor
bacteriologi; serviciul noutăţilor; serviciul
sanitar; serviciul băncii sangvine; servicii ale
menajerelor; servicii fotografice; servicii de
creare a fotocompoziţiilor; serviciile spe-
cialiştilor chimişti; serviciile specialiştilor
chiromanţi; serviciile psihologului; servicii de
organizare şi executare a înmormântărilor;
servicii juridice; servicii de hotărnicie;
serviciul meteorologic; serviciile specialiştilor
opticieni; servicii de pepinierit; sortarea
materiei prime refolosite; spitale; stingerea
incendiilor; stadiul proiectelor tehnice; tabere
de odihnă; testare psihologică pentru angajare
la serviciu; testarea confecţiilor textile;
testarea materialelor; testarea sondelor
petroliere; tipar litografic; tipar serigrafic;
traduceri; tutelă.

(531) 26.04.03; 26.04.09; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.24.

(210) 009146
(220) 2000.02.09
(730) Universitatea de Ştiinţe Aplicative din

Moldova, MD
Str. Ghenadie Iablocikin nr. 2, MD-2069,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

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

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

41 - educaţie, organizarea procesului de instruire,
divertisment, activitate sportivă şi culturală;

42 - servicii de alimentaţie publică; cazare
temporară, îngrijire medicală, igienică şi
cosmetică; servicii veterinare şi agricole;
servicii juridice; investigări şi elaborări
ştiinţifice şi industriale; programare pentru
computere; agenţii matrimoniale; agenţii de
detectivi; agenţii pentru asigurarea locurilor
la hoteluri, pensiuni; agenţii de redactare a
textelor; agenţii de îngrijire nocturnă;
alcătuirea horoscoapelor, analize chimice,
analiza de sistem la calculator, arbitraj
(servicii); arendarea timpului de calculator,
arendarea timpului de calculator pentru acces
la baza de date; arendarea încăperilor pentru
desfăşurarea adunărilor; arhitectură (serviciile
specialiştilor arhitecţi); asigurarea utilajului
pentru expoziţii; asigurarea spaţiului locativ;
asistenţă veterinară; asistenţa dentistului;
asistenţă medicală; aprovizionare cu produse
alimentare; aziluri pentru bătrâni; baze
turistice; băi publice; băi turceşti; baruri,
bufete; cafenele; cantine; case de odihnă;
cercetări în domeniul bacteriologiei; cercetări
în domeniul biologiei; cercetări în domeniul
geologiei; cercetări în domeniul cosmetologiei;
cercetări în domeniul mecanicii; cercetări în
domeniul fizicii; cercetări în domeniul chimiei;
cercetări în domeniul genealogiei; cercetarea
zăcămintelor de petrol în scopul explorării;
chirurgia plantelor; chirurgie plastică; clinici;
clinici private; cluburi; organizaţii pe interese;
cofetării; gestionarea afacerilor în domeniul
protecţiei drepturilor de autor; confecţionarea
coroanelor; consultaţii în domeniul proprietăţii
intelectuale; consultaţii referitoare la
orientarea profesională; consultaţii în
domeniul construcţiilor şi arhitecturii;
consultaţii în domeniul protecţiei mediului

ambiant (ce nu ţin de afaceri); consultaţii în
domeniul construcţiilor; consultaţii în
domeniul farmaceutic; controlul calităţii;
crearea compoziţiilor florale; cremaţiuni;
producerea mărfurilor noi; creşe; curatelă;
curăţarea (acoperişurilor); decor, design de
interior; design industrial; design de
îmbrăcăminte; design de artă grafică;
deservirea barurilor; deservirea meselor de
sărbătoare şi a nunţilor; deschiderea lacătelor
cu secret; deschiderea zăvoarelor cu secret;
determinarea autenticităţii operelor de artă;
dispensare; efectuarea cercetărilor legale;
efectuarea desenelor tehnice; efectuarea
microfilmelor; elaborarea programelor (soft-
ware) pentru computere; elaborare de soft-
ware, asigurarea accesului la bazele de date;
elaborări de inginerie; elaborarea proiectelor
de construcţii; elaborări ştiinţifice de
cercetare; etalonare (gradaţie); explorarea
petrolului; explorare geologică; exploatarea
brevetelor; expertiză geologică; expertiza
zăcămintelor petroliere; expertiză inginerică;
filmări video; filmare topografică; fizio-
terapie; gardă personală; gardă de noapte
(pază); gestiunea corespondenţei personale;
grădinărit; grădinărit decorativ peisagistic;
hoteluri; implantarea părului; informaţii
meteorologice; informaţii privind evaluarea
modei; închiriere de software de calculatoare;
închirierea computerelor; închirierea îmbră-
cămintei de seară (de gală); închirierea
maşinilor de tricotat; închirierea îmbră-
cămintei; închirierea corturilor; închirierea
construcţiilor transportabile; închirierea
utilajului sanitar; închirierea utilajului agricol;
închirierea scaunelor, meselor, feţelor de
masă şi a veselei; închirierea automatelor
comerciale; îngrijirea gazoanelor; îngrijirea
bolnavilor; îngrijirea copiilor; îngrijirea
animalelor; reproducerea animalelor; inter-
pretare din limba gesturilor; licenţierea
obiectelor proprietăţii intelectuale; manichiură;
masaj; menţinerea, reînnoirea de software
pentru calculatoare; microfilmare; moteluri
(servicii); nimicirea dăunătorilor agricoli;
nimicirea buruienilor; organizarea adunărilor
religioase; pensiuni; pensiuni pentru animale;
persoane care acompaniază în locuri publice;
planificare urbană; pomicultură; pomicultură
decorativă; pompe funebre; protecţia
drepturilor de autor; protecţia civilă;
răspândirea prin metoda aeriană şi cea
superficială a îngrăşămintelor şi a altor
chimicale utilizate în agricultură; elaborare
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de software de calculatoare; reînnoire de
software; reportaje fotografice; restabilirea
datelor la computer; rezervarea locurilor
pentru cazare temporară; rezervarea locurilor
pentru cazare cu pensiuni; rezervarea
locurilor în pensiuni; saloane de frumuseţe;
saloane de coafură; sanatorii; serigrafie;
servicii de moaşe; servicii ale specialiştilor
bacteriologi; serviciul noutăţilor; serviciul
sanitar; serviciul băncii sangvine; servicii ale
menajerelor; servicii fotografice; servicii de
creare a fotocompoziţiilor; serviciile spe-
cialiştilor chimişti; serviciile specialiştilor
chiromanţi; serviciile psihologului; servicii de
organizare şi executare a înmormântărilor;
servicii consultative în domeniul tehnicii de
calculator; servicii juridice; servicii de
hotărnicie; serviciul meteorologic; serviciile
specialiştilor opticieni; servicii de pepinierit;
sortarea materiei prime refolosite; spitale;
stingerea incendiilor; stadiul proiectelor
tehnice; tabere de odihnă; testare psihologică
pentru angajare la serviciu; testarea con-
fecţiilor textile; testarea materialelor; testarea
sondelor petroliere; tipar litografic; tipar ofset;
tipar serigrafic; traduceri; tutelă.

(531) 20.05.16; 20.07.01; 26.04.04; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.21.

(210) 009147
(220) 2000.02.09
(730) Universitatea de Ştiinţe Aplicative din

Moldova, MD
Str. Ghenadie Iablocikin nr. 2, MD-2069,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

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

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

41 - educaţie, organizarea procesului de instruire,
divertisment, activitate sportivă şi culturală;

42 - servicii de alimentaţie publică; cazare
temporară, îngrijire medicală, igienică şi
cosmetică; servicii veterinare şi agricole;
servicii juridice; investigări şi elaborări
ştiinţifice şi industriale; programare pentru
computere; agenţii matrimoniale; agenţii de
detectivi; agenţii pentru asigurarea locurilor
la hoteluri, pensiuni; agenţii de redactare a
textelor; agenţii de îngrijire nocturnă;
alcătuirea horoscoapelor, analize chimice,
analiza de sistem la calculator, arbitraj
(servicii); arendarea timpului de calculator,
arendarea timpului de calculator pentru acces
la baza de date; arendarea încăperilor pentru
desfăşurarea adunărilor; arhitectură (serviciile
specialiştilor arhitecţi); asigurarea utilajului
pentru expoziţii; asigurarea spaţiului locativ;
asistenţă veterinară; asistenţa dentistului;
asistenţă medicală; aprovizionare cu produse
alimentare; aziluri pentru bătrâni; baze
turistice; băi publice; băi turceşti; baruri,
bufete; cafenele; cantine; case de odihnă;
cercetări în domeniul bacteriologiei; cercetări
în domeniul biologiei; cercetări în domeniul
geologiei; cercetări în domeniul cosmetologiei;
cercetări în domeniul mecanicii; cercetări în
domeniul fizicii; cercetări în domeniul chimiei;
cercetări în domeniul genealogiei; cercetarea
zăcămintelor de petrol în scopul explorării;
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chirurgia plantelor; chirurgie plastică; clinici;
clinici private; cluburi; organizaţii pe interese;
cofetării; gestionarea afacerilor în domeniul
protecţiei drepturilor de autor; confecţionarea
coroanelor; consultaţii în domeniul proprietăţii
intelectuale; consultaţii referitoare la
orientarea profesională; consultaţii în
domeniul construcţiilor şi arhitecturii;
consultaţii în domeniul protecţiei mediului
ambiant (ce nu ţin de afaceri); consultaţii în
domeniul construcţiilor; consultaţii în
domeniul farmaceutic; controlul calităţii;
crearea compoziţiilor florale; cremaţiuni;
producerea mărfurilor noi; creşe; curatelă;
curăţarea (acoperişurilor); decor, design de
interior; design industrial; design de
îmbrăcăminte; design de artă grafică;
deservirea barurilor; deservirea meselor de
sărbătoare şi a nunţilor; deschiderea lacătelor
cu secret; deschiderea zăvoarelor cu secret;
determinarea autenticităţii operelor de artă;
dispensare; efectuarea cercetărilor legale;
efectuarea desenelor tehnice; efectuarea
microfilmelor; elaborarea programelor (soft-
ware) pentru computere; elaborare de soft-
ware, asigurarea accesului la bazele de date;
elaborări de inginerie; elaborarea proiectelor
de construcţii; elaborări ştiinţifice de
cercetare; etalonare (gradaţie); explorarea
petrolului; explorare geologică; exploatarea
brevetelor; expertiză geologică; expertiza
zăcămintelor petroliere; expertiză inginerică;
filmări video; filmare topografică; fizio-
terapie; gardă personală; gardă de noapte
(pază); gestiunea corespondenţei personale;
grădinărit; grădinărit decorativ peisagistic;
hoteluri; implantarea părului; informaţii
meteorologice; informaţii privind evaluarea
modei; închiriere de software de calculatoare;
închirierea computerelor; închirierea îmbră-
cămintei de seară (de gală); închirierea
maşinilor de tricotat; închirierea îmbră-
cămintei; închirierea corturilor; închirierea
construcţiilor transportabile; închirierea
utilajului sanitar; închirierea utilajului agricol;
închirierea scaunelor, meselor, feţelor de
masă şi a veselei; închirierea automatelor
comerciale; îngrijirea gazoanelor; îngrijirea
bolnavilor; îngrijirea copiilor; îngrijirea
animalelor; reproducerea animalelor; inter-

pretare din limba gesturilor; licenţierea
obiectelor proprietăţii intelectuale; manichiură;
masaj; menţinerea, reînnoirea de software
pentru calculatoare; microfilmare; moteluri
(servicii); nimicirea dăunătorilor agricoli;
nimicirea buruienilor; organizarea adunărilor
religioase; pensiuni; pensiuni pentru animale;
persoane care acompaniază în locuri publice;
planificare urbană; pomicultură; pomicultură
decorativă; pompe funebre; protecţia
drepturilor de autor; protecţia civilă;
răspândirea prin metoda aeriană şi cea
superficială a îngrăşămintelor şi a altor
chimicale utilizate în agricultură; elaborare de
software de calculatoare; reînnoire de soft-
ware; reportaje fotografice; restabilirea
datelor la computer; rezervarea locurilor
pentru cazare temporară; rezervarea locurilor
pentru cazare cu pensiuni; rezervarea
locurilor în pensiuni; saloane de frumuseţe;
saloane de coafură; sanatorii; serigrafie;
servicii de moaşe; servicii ale specialiştilor
bacteriologi; serviciul noutăţilor; serviciul
sanitar; serviciul băncii sangvine; servicii ale
menajerelor; servicii fotografice; servicii de
creare a fotocompoziţiilor; serviciile
specialiştilor chimişti; serviciile specialiştilor
chiromanţi; serviciile psihologului; servicii de
organizare şi executare a înmormântărilor;
servicii consultative în domeniul tehnicii de
calculator; servicii juridice; servicii de
hotărnicie; serviciul meteorologic; serviciile
specialiştilor opticieni; servicii de pepinierit;
sortarea materiei prime refolosite; spitale;
stingerea incendiilor; stadiul proiectelor
tehnice; tabere de odihnă; testare psihologică
pentru angajare la serviciu; testarea
confecţiilor textile; testarea materialelor;
testarea sondelor petroliere; tipar litografic;
tipar ofset; tipar serigrafic; traduceri; tutelă.

(531) 26.04.03; 26.04.06; 26.04.09.

(210) 009148
(220) 2000.02.09
(730) Universitatea de Ştiinţe Aplicative din

Moldova, MD
Str. Ghenadie Iablocikin nr. 2, MD-2069,
Chişinău, Republica Moldova



T
R

A
D

E
M

A
R

K
S

MD - BOPI 7/2000

44

(540)

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

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

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

35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;
administrare comercială, servicii de birou;
comercializarea mărfurilor;

41 - educaţie, organizarea procesului de instruire,
divertisment, activitate sportivă şi culturală;

42 - servicii de alimentaţie publică; cazare
temporară, îngrijire medicală, igienică şi
cosmetică; servicii veterinare şi agricole;
servicii juridice; investigări şi elaborări
ştiinţifice şi industriale; programare pentru
computere; agenţii matrimoniale; agenţii de
detectivi; agenţii pentru asigurarea locurilor
la hoteluri, pensiuni; agenţii de redactare a
textelor; agenţii de îngrijire nocturnă;

alcătuirea horoscoapelor, analize chimice,
analiza de sistem la calculator, arbitraj
(servicii); arendarea timpului de calculator,
arendarea timpului de calculator pentru acces
la baza de date; arendarea încăperilor pentru
desfăşurarea adunărilor; arhitectură (serviciile
specialiştilor arhitecţi); asigurarea utilajului
pentru expoziţii; asigurarea spaţiului locativ;
asistenţă veterinară; asistenţa dentistului;
asistenţă medicală; aprovizionare cu produse
alimentare; aziluri pentru bătrâni; baze
turistice; băi publice; băi turceşti; baruri,
bufete; cafenele; cantine; case de odihnă;
cercetări în domeniul bacteriologiei; cercetări
în domeniul biologiei; cercetări în domeniul
geologiei; cercetări în domeniul cosmetologiei;
cercetări în domeniul mecanicii; cercetări în
domeniul fizicii; cercetări în domeniul chimiei;
cercetări în domeniul genealogiei; cercetarea
zăcămintelor de petrol în scopul explorării;
chirurgia plantelor; chirurgie plastică; clinici;
clinici private; cluburi; organizaţii pe interese;
cofetării; gestionarea afacerilor în domeniul
protecţiei drepturilor de autor; confecţionarea
coroanelor; consultaţii în domeniul proprietăţii
intelectuale; consultaţii referitoare la
orientarea profesională; consultaţii în
domeniul construcţiilor şi arhitecturii;
consultaţii în domeniul protecţiei mediului
ambiant (ce nu ţin de afaceri); consultaţii în
domeniul construcţiilor; consultaţii în
domeniul farmaceutic; controlul calităţii;
crearea compoziţiilor florale; cremaţiuni;
producerea mărfurilor noi; creşe; curatelă;
curăţarea (acoperişurilor); decor, design de
interior; design industrial; design de
îmbrăcăminte; design de artă grafică;
deservirea barurilor; deservirea meselor de
sărbătoare şi a nunţilor; deschiderea lacătelor
cu secret; deschiderea zăvoarelor cu secret;
determinarea autenticităţii operelor de artă;
dispensare; efectuarea cercetărilor legale;
efectuarea desenelor tehnice; efectuarea
microfilmelor; elaborarea programelor (soft-
ware) pentru computere; elaborare de soft-
ware, asigurarea accesului la bazele de date;
elaborări de inginerie; elaborarea proiectelor
de construcţii; elaborări ştiinţifice de
cercetare; etalonare (gradaţie); explorarea
petrolului; explorare geologică; exploatarea
brevetelor; expertiză geologică; expertiza
zăcămintelor petroliere; expertiză inginerică;
filmări video; filmare topografică; fizio-
terapie; gardă personală; gardă de noapte
(pază); gestiunea corespondenţei personale;
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grădinărit; grădinărit decorativ peisagistic;
hoteluri; implantarea părului; informaţii
meteorologice; informaţii privind evaluarea
modei; închiriere de software de calculatoare;
închirierea computerelor; închirierea îmbră-
cămintei de seară (de gală); închirierea
maşinilor de tricotat; închirierea îmbră-
cămintei; închirierea corturilor; închirierea
construcţiilor transportabile; închirierea
utilajului sanitar; închirierea utilajului agricol;
închirierea scaunelor, meselor, feţelor de
masă şi a veselei; închirierea automatelor
comerciale; îngrijirea gazoanelor; îngrijirea
bolnavilor; îngrijirea copiilor; îngrijirea
animalelor; reproducerea animalelor; inter-
pretare din limba gesturilor; licenţierea
obiectelor proprietăţii intelectuale; manichiură;
masaj; menţinerea, reînnoirea de software
pentru calculatoare; microfilmare; moteluri
(servicii); nimicirea dăunătorilor agricoli;
nimicirea buruienilor; organizarea adunărilor
religioase; pensiuni; pensiuni pentru animale;
persoane care acompaniază în locuri publice;
planificare urbană; pomicultură; pomicultură
decorativă; pompe funebre; protecţia
drepturilor de autor; protecţia civilă;
răspândirea prin metoda aeriană şi cea
superficială a îngrăşămintelor şi a altor
chimicale utilizate în agricultură; elaborare de
software de calculatoare; reînnoire de soft-
ware; reportaje fotografice; restabilirea
datelor la computer; rezervarea locurilor
pentru cazare temporară; rezervarea locurilor
pentru cazare cu pensiuni; rezervarea
locurilor în pensiuni; saloane de frumuseţe;
saloane de coafură; sanatorii; serigrafie;
servicii de moaşe; servicii ale specialiştilor
bacteriologi; serviciul noutăţilor; serviciul
sanitar; serviciul băncii sangvine; servicii ale
menajerelor; servicii fotografice; servicii de
creare a fotocompoziţiilor; serviciile spe-
cialiştilor chimişti; serviciile specialiştilor
chiromanţi; serviciile psihologului; servicii de
organizare şi executare a înmormântărilor;
servicii consultative în domeniul tehnicii de
calculator; servicii juridice; servicii de
hotărnicie; serviciul meteorologic; serviciile
specialiştilor opticieni; servicii de pepinierit;
sortarea materiei prime refolosite; spitale;
stingerea incendiilor; stadiul proiectelor
tehnice; tabere de odihnă; testare psihologică
pentru angajare la serviciu; testarea con-
fecţiilor textile; testarea materialelor; testarea

sondelor petroliere; tipar litografic; tipar ofset;
tipar serigrafic; traduceri; tutelă.

(531) 26.04.04; 26.04.06; 27.05.11; 27.05.17;
27.05.21.

(210) 009152
(220) 2000.02.11
(730) “Combinatul de produse alimentare din

Bălţi”, întreprindere de stat, MD
Str. Kiev nr. 114, MD-3121, Bălţi, Republica
Moldova

(540)

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

(210) 009153
(220) 2000.02.11
(730) “Combinatul de produse alimentare din

Bălţi”, întreprindere de stat, MD
Str. Kiev nr. 114, MD-3121, Bălţi, Republica
Moldova

(540)

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

(210) 009154
(220) 2000.02.11
(730) “Combinatul de produse alimentare din

Bălţi”, întreprindere de stat, MD
Str. Kiev nr. 114, MD-3121, Bălţi, Republica
Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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(210) 009156
(220) 2000.02.11
(730) DP BEVERAGES LIMITED (o corporaţie

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

(540)

DR PEPPER
(511)(510)
32 - ape minerale şi gazoase, şi alte băuturi

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

(210) 009157
(220) 2000.02.11
(730) Întreprinderea mixtă moldo-româno-

franceză “Voxtel” S.A., MD
Str. Armenească nr. 55, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

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

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

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

38 - telecomunicaţii.

(210) 009158
(220) 2000.02.14
(730) “Compania Dekart” S.R.L., MD

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

(540)

DEKART
SECRETS KEEPER

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

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

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

(210) 009159
(220) 2000.02.14
(730) “Compania Dekart” S.R.L., MD

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

(540)

DEKART
PRIVATE DISK

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

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

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

(210) 009160
(220) 2000.02.14
(730) “Compania Dekart” S.R.L., MD

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

(540)

DEKART
MEDIA PAY

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

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

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

(210) 009161
(220) 2000.02.14
(730) SmithKline Beecham p.l.c., GB

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

(540)

GSK GLAXO
SMITHKLINE

(511)(510)
21 - periuţe de dinţi, periuţe de dinţi electrice, aţe

pentru curăţarea spaţiilor dintre dinţi,

suporturi şi susţinătoare pentru scobitori de
dinţi, cu excepţia celor fabricate din materiale
preţioase şi conteinere de masă plastică
pentru periuţe de dinţi;

29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comes-
tibile şi toate produsele incluse în clasa 29;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă şi toate
produsele incluse în clasa 30;

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor şi toate produsele incluse în clasa 32.

(210) 009168
(220) 2000.02.17
(310) 2206212
(320) 1999.08.18
(330) GB
(730) SmithKline Beecham p.l.c., GB

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

(540)

(511)(510)
(220) 2000.02.17
05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi

medicinale.
(320) 1999.08.18
05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi

medicinale pentru tratamentul afecţiunilor şi
dereglărilor cardiovasculare.

(210) 009185
(220) 2000.02.25
(730) Cojocaru Stela, MD

Bd. Mircea cel Bătrân nr. 27, MD-2075,
Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(591) Culori revendicate: roşu, kaki, bej, negru, alb.
(511)(510)
33 - vinuri roşii;
35 - comercializarea produselor.
(531) 03.01.02; 05.13.07; 24.01.18; 25.01.09;

25.01.15; 26.04.06; 27.05.01; 29.01.15.

(210) 009186
(220) 2000.02.25
(730) Cojocaru Stela, MD

Bd. Mircea cel Bătrân nr. 27, MD-2075,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, kaki, alb, negru.
(511)(510)
33 - vinuri;
35 - comercializarea produselor.
(531) 03.01.02; 24.01.18; 25.01.15; 26.04.16;

27.05.02; 29.01.14.

(210) 009187
(220) 2000.02.25
(730) Cojocaru Stela, MD

Bd. Mircea cel Bătrân nr. 27, MD-2075,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, kaki, alb, negru.
(511)(510)
33 - vinuri;
35 - comercializarea produselor.
(531) 23.05.05; 24.01.01; 25.01.05; 25.01.17;

25.01.25; 27.05.02; 29.01.14.

(210) 009188
(220) 2000.02.28
(730) “Expertiza-Millenium” S.R.L., MD

Str. N. Zelinski nr. 44, ap. 113, MD-2035,
Chişinău, Republica Moldova

(540)
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(511)(510)
41 - educaţie, organizarea procesului de instruire,

divertisment, activitate sportivă şi culturală.

(210) 009189
(220) 2000.02.28
(730) UNILEVER N.V., NL

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,
Olanda

(540)

(591) Culori revendicate: verde, auriu, roşu, cafeniu,
negru, portocaliu, alb, albastru-închis, albastru,
galben, zmeuriu, bej.

(511)(510)
29 - uleiuri şi grăsimi alimentare, inclusiv unt şi

margarină, produse lactate.
(531) 02.03.01; 02.03.04; 08.07.17; 26.01.01;

26.01.16; 27.05.01; 29.01.15.

(210) 009206
(220) 2000.03.03
(730) AMERICAN HOME PRODUCTS COR-

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

(540)

P R E V N A R
(511)(510)
05 - preparate farmaceutice, inclusiv vaccinuri

pentru uz uman.

(210) 009209
(220) 2000.03.09
(730) THE GILLETTE COMPANY, o corporaţie

organizată şi existentă conform legilor
Statului Delaware, US
Prudential Tower Building, Boston, Massa-
chusetts 02199, Statele Unite ale Americii

(540)

TURBO
(511)(510)
08 - brice şi lame pentru brice, truse pentru ras;

distribuitoare, casete şi cartuşe conţinând
lame; părţi şi fitinguri pentru articolele sus-
menţionate, toate produsele sus-numite
incluse în clasa 08.

(210) 009210
(220) 2000.03.10
(730) WM. WRIGLEY JR.COMPANY, corpo-

raţie din statul Delaware, US
410 North Michigan Avenue Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru-închis,
albastru-deschis, gri.

(511)(510)
30 - articole de cofetărie, în special gumă de

mestecat.
(531) 01.15.17; 25.01.19; 26.03.23; 26.04.16;

27.05.01; 29.01.15.

(210) 009211
(220) 2000.03.13
(730)  MARS, INCORPORATED, US

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii
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(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu-închis, roşu-
deschis, bej, cafeniu, galben, albastru-închis,
albastru-deschis, violet.

(511)(510)
30 - orez, paste făinoase; cereale şi produse

cerealiere; ceai, cafea, cacao; ciocolată de
băut, esenţe de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea cu cicoare, cicoare şi
amestecuri de cicoare, toate pentru folosire
în calitate de surogate de cafea; produse de
cofetărie nemedicinale; produse de patiserie
şi panificaţie, prăjituri, biscuiţi; gheaţă
alimentară, îngheţată, produse din îngheţată;
produse de cofetărie congelate; deserturi
răcite, mousse-uri, şerbeturi; pâine; produse
de patiserie şi de panificaţie; băuturi,
umpluturi; produse dulci în formă de paste,
produse sărate în formă de paste, snack-uri
incluse în clasa 30; bucate finite şi ingrediente
pentru bucate; ciocolată; pizza şi bază pentru
pizza; sosuri şi umpluturi pentru pizza; sosuri
pentru paste făinoase şi orez; sosuri pentru
salate; maioneză; sosuri; dip-uri din
produsele incluse în clasa 30.

(531) 01.01.15; 01.01.20; 01.11.12; 01.13.05;
01.15.15; 27.05.11; 29.01.15.

(210) 009212
(220) 2000.03.13
(730) Sericol Limited, GB

Patricia way, Pysons Road Industrial Estate,
Broadstairs Kent, CT10 2LE, Regatul Unit

(540)

(511)(510)
01 - produse chimice destinate industriei; emulsii;

emulsii fotografice; filme (fotografice) de
şablon; plăci (fotografice);

02 - vopsele; cerneluri; cerneluri (vopsele)
pentru imprimante; cerneluri tipografice;
firnisuri; lacuri; (substanţe de protecţie
contra deteriorării lemnului); materiale
colorante; fixarea coloranţilor; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; foiţă metalică
şi metale sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

(210) 009214
(220) 2000.03.14
(310) 2208613
(320) 1999.09.15
(330) GB
(730) Pfizer Products Inc. (o corporaţie

organizată şi existentă conform legilor
statului Connecticut), US
Eastern Point Road, Groton, Connecticut
06340, Statele Unite ale Americii

(540)

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

parate farmaceutice pentru profilaxia,
preîntâmpinarea necrozei neuronale.

(210) 009216
(220) 2000.03.22
(730) B U.M. International, Inc., US

141 Industrial Highway, P.O.Box 240,
Slatersville, Rhode Island, 02876, Statele
Unite ale Americii
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(540)

(511)(510)
25 - îmbrăcăminte.

(210) 009227
(220) 2000.03.01
(221) “PIELART-RESURSE” S.R.L., MD

Str. Calea Ieşilor nr. 10, MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

ŞOAPTA
IZVORULUI

(511)(510)
32 - ape minerale şi gazoase.

(210) 009228
(220) 2000.03.07
(730) Întreprinderea mixtă moldo-română

“Eurofarmaco” S.A., MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 2, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

EFITONIC
ЭФИТОНИК

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

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

35 - publicitate; gestionarea afacerilor co-
merciale; administrare comercială; lucrări de
birou.

(531) 28.05.00.

(210) 009230
(220) 2000.03.07
(730) Întreprinderea mixtă moldo-română

“Eurofarmaco” S.A., MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 2, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

EFICARDIN

ЭФИКАРДИН
(511)(510)
05 - preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor

cardiace;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor co-

merciale; administrare comercială; lucrări de
birou.

(531) 28.05.00.



MD-BOPI 7/2000 

 52 

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 008363 1999.01.19 7291 2000.05.31 05 Firma ştiinţifică de producţie, 
"BIOCHEMTECH" S.R.L., MD 

9/1999 

2 007557 1998.02.19 7383 2000.05.31 33 Întreprinderea mixtă moldo-
gibraltară "VINORUM" S.A., MD 

10/1998 

3 007739 1998.04.21 7384 2000.05.31 33 Întreprinderea mixtă moldo-
gibraltară "VINORUM" S.A., MD 

2/1999 

4 008549 1999.04.01 7385 2000.05.31 33,35 Zacrâtoe Acţionernoe Obscestvo 
"Soiuzplodimport", RU 

1/2000 

5 008550 1999.04.01 7386 2000.05.31 33,35 Zacrâtoe Acţionernoe Obscestvo 
"Soiuzplodimport", RU 

1/2000 

6 008727 1999.06.30 7387 2000.05.31 34 GALLAHER LIMITED, GB 1/2000 
7 008728 1999.06.30 7388 2000.05.31 34 GALLAHER LIMITED, GB 1/2000 
8 008729 1999.06.30 7389 2000.05.31 05 Pfizer Products Inc. (o corporaţie 

organizată şi existentă conform 
legilor statului Connecticut), US 

1/2000 

9 008781 1999.07.30 7390 2000.05.31 09,15,28 YAMAHA CORPORATION, JP 1/2000 
10 008786 1999.08.04 7391 2000.05.31 36 QBE INSURANCE GROUP 

LIMITED, AU 
1/2000 

11 008789 1999.08.05 7392 2000.05.31 36 QBE INSURANCE GROUP 
LIMITED, AU 

1/2000 

12 008448 1999.02.18 7393 2000.06.02 42 Cooperativnoe Aghentstvo 
Intellectualinoi Sobstvennosti 
"INTELS", RU 

2/2000 

13 008687 1999.06.10 7394 2000.06.02 35,38,42 Hartford House, Ltd., US 2/2000 
14 008688 1999.06.10 7395 2000.06.02 35,38,42 Hartford House, Ltd., US 2/2000 
15 008689 1999.06.10 7396 2000.06.02 35,38,42 Hartford House, Ltd., US 2/2000 
16 008854 1999.09.08 7397 2000.06.02 42 GUARDSMARK, INC. (corporaţia 

statului Delaware),US 
2/2000 

17 008868 1999.09.21 7398 2000.06.02 29,30,31 Mars, Incorporated, US 2/2000 
18 008896 1999.10.08 7399 2000.06.02 01,09 CORNING INCORPORATED, o 

corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor Statului New York, 
US 

2/2000 

19 008898 1999.10.13 7400 2000.06.02 42 The American Society of 
Mechanical Engineers, US 

2/2000 

20 008899 1999.10.13 7401 2000.06.02 42 The American Society of 
Mechanical Engineers, US 

2/2000 

21 008900 1999.10.13 7402 2000.06.02 42 The American Society of 
Mechanical Engineers, US 

2/2000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

22 008166 1998.09.18 7403 2000.06.07 01,03,04,
06,07,09,
11,12,17,
37,38,40,
41,42 

UNITED TECHNOLOGIES 
CORPORATION, US 

1/2000 

23 008167 1998.09.18 7404 2000.06.07 01,03,04,
06,07,09,
11,12,17,
37,38,40,
41,42 

UNITED TECHNOLOGIES 
CORPORATION, US 

1/2000 

24 008661 1999.05.25 7405 2000.06.07 29 SADIA S/A., BR 1/2000 
25 008662 1999.05.25 7406 2000.06.07 29 SADIA S/A., BR 1/2000 
26 008744 1999.07.08 7407 2000.06.07 27,29,30,

32,33,34,
35,36,37,
38,39,40,
41,42 

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

1/2000 

27 008745 1999.07.08 7408 2000.06.07 27,29,32,
33,34,36,
37,38,39,
40,41,42 

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

1/2000 

28 008770 1999.07.20 7409 2000.06.07 35,38,42 "MEGA-DAT" S.R.L., MD 2/2000 
29 008778 1999.07.27 7410 2000.06.07 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 

INC., US 
1/2000 

30 008790 1999.08.06 7411 2000.06.07 33 Întreprinderea tehnico-ştiinţifică 
"Oenolab" S.R.L., MD 

2/2000 

31 008892 1999.10.07 7413 2000.06.07 33,35 "MIGDAL-P" S.A., MD 2/2000 
32 008901 1999.10.18 7414 2000.06.07 33 Întreprinderea mixtă moldo-

gibraltară  "VINORUM", MD 
2/2000 

33 008902 1999.10.19 7415 2000.06.07 34 "TUTUN-CTC" S.A., MD 2/2000 
34 008916 1999.10.25 7416 2000.06.07 09 INTEL CORPORATION (o 

corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware), 
US 

2/2000 

35 008926 1999.11.08 7417 2000.06.07 34 "TUTUN-CTC" S.A., MD 2/2000 
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Lista mărcilor reînnoite 
Se  publică  următoarele  date:  numărul curent, numărul  mărcii  reînnoite, data  expirării  

termenului  de  reînnoire, clasele conform CIPS, denumirea  şi  adresa  titularului, 
codul  ţării  conform  ST. 3 OMPI, numerele de BOPI în  care au fost publicate 

cererea  de  înregistrare a  mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116) 
Nr. mărcii 
reînnoite 

(186) 
Data expirării  

reînnoirii 

(511) 
Clase 

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

(442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 R9 2010.05.17  14,18,
24,25 

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

- 2-3/1994 

2   R141 2010.02.27 14 SEIKO KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as SEIKO 
CORPORATION), JP 
5-11, Ginza, 4-Chome, Chuo-ku,  
Tokyo, Japonia 

- 6/1994 

3 R142 2010.03.16 25 KUKJE CORPORATION, KR 
360-1, An-Dong, Kim-Hae City,  
Kyung-Nam, Republica Coreea 

- 7-8/1994 

 



54

D
E

S
I

G
N

MD - BOPI 7/2000

VI. Design industrial

Protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în
temeiul înregistrării lor la AGEPI în modul stabilit de Legea privind protecţia  desenelor şi
modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996.

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau
prin mandatar autorizat, de către persoana care dispune de dreptul la certificat. Cererea trebuie să
conţină documentele prevăzute în art. 11 (2), (3) şi (4) din Lege.

Desenele şi modelele industriale înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.
Desenele şi modelele industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, la care Re-

publica  Moldova este parte, se publică în limbile franceză şi engleză în Buletinul de Desene şi Modele
Internaţionale (“Bulletin des dessins et modeles internationaux/ International Designs Bulletin”). Buletinul,
editat pe suport electronic, include atât datele bibliografice, cât şi reproducerile desenelor/modelelor
industriale şi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.

În BOPI se publică listele acestor desene/modele, aranjate în ordinea  numerelor de înregistrare
internaţională şi a claselor CIDMI.

Legal protection of the industrial designs in the Republic of Moldova shall be afforded on the
basis of registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on Protection
of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996.

The industrial design application shall be filed with the AGEPI either directly or through a rep-
resentative, by the person to whom belongs the right to the grant of certificate. The application shall
contain documents foreseen in Art. 11 (2), (3) and (4) of the Law.

Industrial designs registered under the national procedure shall be published in the Official Bul-
letin of Industrial Property.

Industrial designs registered under the Hague Arrangement to which the Republic of Moldova
is party, shall be published in French and English in the “International Designs Bulletin/Bulletin des dessins
et modeles internationaux”. The Bulletin published on the electronic carrier comprises both bibliogra-
phy and industrial designs reproductions and is available to the public in the AGEPI library.

In the BOPI shall be published designs arranged in order of numbers of the international regis-
trations and of classes IDC.
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(11) Numărul certificatului

(15) Data de înregistrare

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

(21) Numărul depozitului

(22) Data depozitului

(23) Data priorităţii de expoziţie

(28) Numărul de desene / modele

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

(31) Numărul depozitului prioritar

(32) Data depozitului prioritar

(33) Ţara depozitului  prioritar

(43) Data de publicare a cererii neexaminate

(44) Data de publicare a cererii după examinare

(45) Data eliberării certificatului

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

(51) Clasificarea internaţională

(54) Denumirea produsului

(55) Reproducerea desenului/modelului industrial

(57) Culorile revendicate

(71) Numele sau denumirea şi adresa solicitantului

(72) Numele autorului

(73) Numele sau denumirea şi adresa titularului

(74) Numele  mandatarului autorizat

(80) Datele de depozit internaţional conform

Aranjamentului de la Haga

(11) Number of the registration

(15) Date of the registration

(18) Expected expiration date of the regis-
tration

(21) Number of the application

(22) Date of  filing of the application

(23) Exhibition priority data

(28) Number of industrial designs

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

(31) Number assigned to the priority application

(32) Data of filing of the priority application

(33) The country of the priority application

(43) Date of publication of the industrial design
before  examination

(44) Date of publication of the industrial design
after examination

(45) Date of the certificate granting

(46) Date of expiration of deferment

(51) International Classification for Industrial
Designs

(54) Designation of article or product

(55) Reproduction of the industrial design

(57) Indication of colors

(71) Name and address of the applicant

(72) Name of the creator

(73) Name and address of the owner

(74) Name of the representative

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

CODURILE  INID  PENTRU  IDENTI-
FICAREA DATELOR  BIBLIOGRAFICE

REFERITOARE  LA DESENE  ŞI  MODELE
INDUSTRIALE

LIST  OF  INID  CODES  CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC  DATA  RELATING  TO

INDUSTRIAL  DESIGNS
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FF4L Desene şi modele industriale înregistrate

Orice persoană interesată are dreptul să depună la Agenţie o contestaţie motivată împotriva
hotărârii de înregistrare a desenului sau modelului industrial în termen de 6 luni de la data
publicării acestei hotărâri în BOPI, dacă nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute

la art. 4-8 din Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie
1996.

Any person having an interest may, where at least one of the conditions set forth in Articles
4 to 8 of the Law on Protection of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996
has not been met, file with the Agency a reasoned declaration of opposition to any decision

to register an industrial design within six months following the date of the publication of that decision in
the BOPI.
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(11) 231
(15) 2000.05.26
(51) LOC (7) Cl. 09-01
(21) 0270
(22) 1999.11.15
(18) 2004.11.15
(28) 6

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

(72) DJALO Anatolii, MD; LEVIŢCHII Anatolii,
MD; TEHNOREADKO Larisa, MD

(54) Butelii, borcane

(55)

1 2

3 4



58

D
E

S
I

G
N

MD - BOPI 7/2000

(11) 231

5

6
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare 
a desenelor/modelelor industriale 

eliberate în iunie 2000 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, 

 clasele conform CIDMI, numărul depozitului, data depozitului, 
numărul de desene/modele industriale, titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI, 

numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
 Clase   

(21) 
Nr. 

depozit 

(22) 
Data depozit 

(28) 
Nr. de 

des./ mod. 
industr.  

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 155 19-08 0166 1998.04.22 1 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
"SOLEMIO" (Moldova-Rusia-
Liechtenstein), MD 

1/1999 

2 188 02-04 0229 1999.04.07 6 FIRMA COMERCIAL-
INDUSTRIALĂ   
"ТИГИНА", MD 

11/1999 

3 189 09-03 
13-03, 99 

0217 1999.01.27 1 "INTRASCOP" S.A., MD 11/1999 

4 190 28-01 0224 1999.03.12 3 "R.I.F" S.A., MD 11/1999 

Lista desenelor şi modelelor 
industriale reînnoite  

Se  publică  următoarele  date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării 
termenului de reînnoire, numărul  depozitului,  data  depozitului, clasele conform CIDMI,  

numărul de desene şi modele industriale, numele sau denumirea titularului, codul ţării 
conform ST. 3 OMPI,  numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. certifica-

tului 

(18) Data 
expirării 
reînnoirii 

(21) 
Nr.  

depozit 

(22) 
Data depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Numărul 

de 
des./mod. 
industr. 

(73) 
Titular, cod ST. 3 

OMPI 

(44) 
Nr.  BOPI 

1 22 2004.12.18 0030 1994.12.29 09-02 4 Giordano 
Magnoni, IT 

Via Emilia Est 
No. 207,  
1-41100 

Modena, Italia 

9/1995 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, data priorităţii, 
 titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, 

numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, 
numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30)  
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(54) 
Denumirea des. / mod. ind. 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr.de des./ 
mod. ind. 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 DM/050241 1999.12.17  SONY OVERSEAS SA, CH Playere cu casete / Tape 

players / Lecteurs de bandes 
14-01 2 2004.12.17 1/2000 

2 DM/050244 1999.12.22  SONY OVERSEAS SA, CH Înregistrator/player  pentru 
echipament de înregistrare şi aparat 
de fotografiat electronic dotat cu 
ecran / Recorder/player for recording 
media and electronic still camera 
incorporating a monitor /  
Lecteur/enregistreur pour supports 
d'enregistrement et appareil 
photographique électronique 
comprenant un écran  

14-02 
16-01 

2 2004.12.22 1/2000 

3 DM/050251 1999.12.28  SONY OVERSEAS SA, CH Player cu disc audio digital dotat cu 
radio pentru automobil / Digital audio 
disc player combined with radio 
receiver for car / Lecteur de disques 
audionumérique combiné à un 
récepteur radio pour automobiles  

14-01, 
03 

1 2004.12.28 1/2000 

4 DM/050253 1999.09.03  INTERIOR'S SA, FR Mese / Tables / Tables 06-03 3 2004.09.03 1/2000 
5 DM/050 254 1999.10.07 1999.04.26, 

IT 
DE' LONGHI S.P.A.,  IT Aparat pentru condiţionarea aerului, 

al cărui parte superioară este rotunjită 
/ Air conditioning apparatus having a 
curved superior section / Appareil de 
climatisation dont la partie supérieure 

23-04 1 2004.10.07 1/2000 



 

 

 

est arrondie  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 DM/050272 1999.12.08  LOGO SOCIÉTÉ ANONYME 

À DIRECTOIRE  ET 
CONSEIL DE; 
SURVEILLANCE, FR 

Ochelari / Lunettes / Spectacles 16-06 1 2004.12.08 1/2000 

7 DM/050329 1999.12.01  CWS INTERNATIONAL AG, 
CH 

Distribuitor / Dispenser / Distributeur 23-02 1 2004.12.01 1/2000 

8 DM/050358 1999.09.10  S.A. ANCIENNE FABRIQUE 
GEORGES PIAGET & CIE, 
CH 

Bijuterii / Bijoux / Jewellery 11-01 9 2004.09.10 1/2000 

9 DM/050362 1999.12.06  UNDERBERG KG, DE Dop / Stopper / Bouchon  09-07 1 2004.12.06 1/2000 
10 DM/050366 1999.11.19 1999.05.20, 

BX 
STICHTING 
ENERGIEONDERZOEK 
CENTRUM NEDERLAND, 
NL 

Baterie solară / Solar cell / Capteur 
solaire 

13-99 1 2004.11.19 1/2000 

11 DM/050379 1999.09.07  CHRISTIAN LACROIX 
SOCIÉTÉ EN NOM 
COLLECTIF, FR 

Flacon / Flacon / Bottle 09-01 1 2004.09.07 1/2000 

12 DM/050381 1999.12.21  INTERIOR'S, FR  Tavă  / Plateau  / Tray 07-99 1 2004.12.21 1/2000 
13 DM/050386 1999.09.03  INTERIOR'S, FR Cazier pentru sticle / Casier à 

bouteilles / Bottle cage 
06-04 1 2004.09.03 1/2000 

 
14 DM/050399 2000.01.17 1999.07.19, 

FR 
PIERRE LANNIER SARL, FR  Ceasuri de mână / Montres-

bracelets / Wrist-watches 
10-02 2 2005.01.17 1/2000 

15 DM/050406 1999.11.11 1999.06.18, 
DE 

HENKEL 
KOMMANDITGESELLSC-
HAFT AUF AKTIEN, DE  

Sticlă, sticlă cu suport pentru 
chiuvetă / Bottle, bottle with toilet 
basket / Bouteille, bouteille avec 
panier pour toilettes  

09-01 2 2004.11.11 1/2000 

16 DM/050414 1999.08.23 1999.02.22, 
US 

TURNILS SARL FRENCH 
BODY CORPORATE, FR 

Suprafaţă netedă cu punct de sprijin 
oblong / Extended headrail / Lisse 
d'appui allongée  

08-99 1 2004.08.23 1/2000 

17 DM/050440 2000.01.18 1999.07.30, 
IT      

TECNOPIU' DI BENZI 
MARIO, IT  

Suport mural pentru televizor / Wall 
supports for a television set / 
Supports muraux pour postes de 
télévision 

14-99 2 2005.01.18 1/2000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18 DM/050458 2000.01.14  SONY OVERSEAS SA, CH Player cu discuri optice, cameră video 

dotată cu magnetoscop şi magnetofon 
cu semiconductoare / Optical disc 
player, video camera combined with 
semiconductor recorder and video 
tape recorder / Lecteur de disque 
optique, caméra vidéo équipée d'un 
magnétoscope et d'un magnétophone 
à semi-conducteurs  

14-01 
16-01 

2 2005.01.14 1/2000 

19 DM/050462 2000.01.24 1999.07.27, 
IT 

PASTORE & LOMBARDI 
S.R.L., IT  

Mâner pentru autovehicul / Poignée 
pour véhicule automobile / Handle for 
motor vehicle  

08-06 1 2005.01.24 1/2000 

20 DM/050465 2000.01.24  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / Montre-
bracelet / Wristwatch 

10-02 1 2005.01.24 1/2000 

21 DM/050472 1999.04.19 1999.03.23, 
FR 

YVES SAINT LAURENT 
PARFUMS, SOCIÉTÉ 
ANONYME, FR 

Flacon / Flacon / Bottle 09-01 1 2004.04.19 1/2000 

22 DM/050483 1999.09.03  INTERIOR'S SA, FR Tave / Plateaux / Trays 07-99 2 2004.09.03 1/2000 
23 DM/050502 1999.11.11 1999.06.18, 

DE 
HENKEL 
KOMMANDITGESELLSC-
HAFT AUF AKTIEN,  DE 

Suport detergent pentru chiuvetă/ 
Toilet basket / Support pour pain 
détergent de toilettes 

23-02 1 2004.11.11 1/2000 

24 DM/050509 2000.01.10  COUDERC PIERRE, FR Platou pentru jocuri în grup / 
Plateau de jeu de société / 
Board game board 

21-01 1 2005.01.10 1/2000 

 



 

 

 

 FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova  
conform Aranjamentului de la Haga aranjate în ordinea claselor CIDMI 

Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, data priorităţii, 
 titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, numărul de desene 

şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului  
de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30)  
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(54) 
Denumirea des. / mod. ind. 

(28) 
Nr.de des./ 
mod. ind. 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
06-03 DM/050253 1999.09.03  INTERIOR'S SA, FR Mese / Tables / Tables 3 2004.09.03 1/2000 
06-04 DM/050386 1999.09.03  INTERIOR'S, FR Cazier pentru sticle / Casier à 

bouteilles / Bottle cage 
1 2004.09.03 1/2000 

 
07-99 DM/050381 1999.12.21  INTERIOR'S, FR  Tavă  / Plateau  / Tray 1 2004.12.21 1/2000 
07-99 DM/050483 1999.09.03  INTERIOR'S SA, FR Tave / Plateaux / Trays 2 2004.09.03 1/2000 
08-06 DM/050462 2000.01.24 1999.07.27, 

IT 
PASTORE & LOMBARDI 
S.R.L., IT  

Mâner pentru autovehicul / Poignée pour 
véhicule automobile / Handle for motor 
vehicle  

1 2005.01.24 1/2000 

08-99 DM/050414 1999.08.23 1999.02.22, 
US 

TURNILS SARL FRENCH 
BODY CORPORATE, FR 

Suprafaţă netedă cu punct de sprijin oblong / 
Extended headrail / Lisse d'appui allongée  

1 2004.08.23 1/2000 

09-01 DM/050379 1999.09.07  CHRISTIAN LACROIX 
SOCIÉTÉ EN NOM 
COLLECTIF, FR 

Flacon / Flacon / Bottle 1 2004.09.07 1/2000 

09-01 DM/050406 1999.11.11 1999.06.18, 
DE 

HENKEL 
KOMMANDITGESELLSC-
HAFT AUF AKTIEN, DE  

Sticlă, sticlă cu suport pentru chiuvetă / 
Bottle, bottle with toilet basket / Bouteille, 
bouteille avec panier pour toilettes  

2 2004.11.11 1/2000 

09-01 DM/050472 1999.04.19 1999.03.23, 
FR 

YVES SAINT LAURENT 
PARFUMS, SOCIÉTÉ 
ANONYME, FR 

Flacon  / Flacon / Bottle 1 2004.04.19 1/2000 

09-07 DM/050362 1999.12.06  UNDERBERG KG, DE Dop / Stopper / Bouchon  1 2004.12.06 1/2000 
10-02 DM/050399 2000.01.17 1999.07.19, 

FR 
PIERRE LANNIER SARL, FR  Ceasuri de mână / Montres-bracelets / 

Wrist-watches 
2 2005.01.17 1/2000 

10-02 DM/050465 2000.01.24  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / Montre-bracelet / 
Wristwatch 

1 2005.01.24 1/2000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11-01 DM/050358 1999.09.10  S.A. ANCIENNE FABRIQUE 
GEORGES PIAGET & CIE, 
CH 

Bijuterii / Bijoux / Jewellery 9 2004.09.10 1/2000 

13-99 DM/050366 1999.11.19 1999.05.20, 
BX 

STICHTING 
ENERGIEONDERZOEK 
CENTRUM NEDERLAND, 
NL 

Baterie solară / Solar cell / Capteur solaire 1 2004.11.19 1/2000 

14-01 DM/050519 1999.09.03  SONY OVERSEAS SA, CH Playere cu casete / Tape players / 
Lecteurs de bandes 

2 2004. 12.17 1/2000 

14-01 
16-01 

DM/050458 2000.01.14  SONY OVERSEAS SA, CH Player cu discuri optice, cameră video dotată 
cu magnetoscop şi magnetofon cu 
semiconductoare / Optical disc player, video 
camera combined with semiconductor 
recorder and video tape recorder / Lecteur de 
disque optique, caméra vidéo équipée d'un 
magnétoscope et d'un magnétophone à semi-
conducteurs  

2 2005.01.14 1/2000 

14-01, 
03 

DM/050251 1999.12.28  SONY OVERSEAS SA, CH Player cu disc audio digital dotat cu radio 
pentru automobil / Digital audio disc player 
combined with radio receiver for car / Lecteur 
de disques audionumérique combiné à un 
récepteur radio pour automobiles  

1 2004.12.28 1/2000 

14-02 
16-01 

DM/050244 1999.12.22  SONY OVERSEAS SA, CH Înregistrator/player  pentru echipament de 
înregistrare şi aparat de fotografiat electronic 
dotat cu ecran / Recorder/player for recording 
media and electronic still camera 
incorporating a monitor / Lecteur/enregistreur 
pour supports d'enregistrement et appareil 
photographique électronique comprenant 
un écran  

2 2004.12.22 1/2000 

14-99 DM/050440 2000.01.18 1999.07.30, 
IT      

TECNOPIU' DI BENZI 
MARIO, IT  

Suport mural pentru televizor / Wall supports 
for a television set / Supports muraux pour 
postes de télévision 

2 2005.01.18 1/2000 

16-06 DM/050272 1999.12.08  LOGO SOCIÉTÉ ANONYME 
À DIRECTOIRE  ET 
CONSEIL DE; 
SURVEILLANCE, FR 

Ochelari / Lunettes / Spectacles 1 2004.12.08 1/2000 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21-01 DM/050509 2000.01.10  COUDERC PIERRE, FR Platou pentru jocuri în grup / 
Plateau de jeu de société / 
Board game board 

1 2005.01.10 1/2000 

23-02 DM/050329 1999.12.01  CWS INTERNATIONAL AG, 
CH 

Distribuitor / Dispenser / Distributeur 1 2004.12.01 1/2000 

23-02 DM/050502 1999.11.11 1999.06.18, 
DE 

HENKEL 
KOMMANDITGESELLSC-
HAFT AUF AKTIEN,  DE 

Suport detergent pentru chiuvetă/ 
Toilet basket / Support pour pain détergent 
de toilettes 

1 2004.11.11 1/2000 

23-04 DM/050254 1999.10.07 1999.04.26, 
IT 

DE' LONGHI S.P.A.,  IT Aparat pentru condiţionarea aerului, 
al cărui parte superioară este rotunjită / 
Air conditioning apparatus having a curved 
superior section / Appareil de climatisation 
dont la partie supérieure est arrondie  

1 2004.10.07 1/2000 
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NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul de 
desene şi modele industriale reînnoite (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data de expirare a reînnoirii, numărul BOPI în care 
a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

Nr. 
crt. 

(11)  
Nr. înregistrare 

(73)  
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de des. / mod. ind. Reînnoite 

(nr. desenului/ modelului industrial reînnoit) 

(17) 
 Data expirării reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 DM/031728 SONY OVERSEAS S.A., CH 2 2005.01.04 (1R) 12/1997 1/2000 
2 DM/031845 SONY OVERSEAS S.A., CH 1 2005.01.18 (1R) 12/1997 1/2000 
3 DM/032005 SONY OVERSEAS S.A., CH 4 2005.02.01 (1R) 12/1997 1/2000 
4 DM/032016 ADATTE  DESIGN S.A., CH 1 2005.02.03 (1R) 12/1997 1/2000 
5 DM/032078 THOMAS GOLETZ, DE 1 2005.02.10 (1R)  12/1997 1/2000 
6 DM/032349 CHARLATTE S.A. (SOCIÉTÉ ANONYME), FR  1 2005.03.06 (1R) 12/1997 1/2000 
7 DM/032643 WESTFÄLISCHE TEXTIL-GES. KLINGENTHAL & CO. 

MBH, DE 
20 (3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 
26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39) 

2005.04.03 (1R) 12/1997 1/2000 

8 DM/032818 BRILLIANT AG., DE 2 2005.04.24 (1R) 12/1997 1/2000 
9 DM/032841 MOERMAN  (SOCIÉTÉ ANONYME), BE 4 2005.04.26 (1R) 12/1997 1/2000 
10 DM/032998 CHRISTIAN DIOR COUTURE  (SOCIÉTÉ ANONYME), 

FR 
1 2005.05.12 (1R) 12/1997 1/2000 

11 DM/033043 WESTFÄLISCHE TEXTIL-GES. KLINGENTHAL & CO. 
MBH, DE 

5 (3, 4, 5, 6, 7) 2005.05.18 (1R) 12/1997 1/2000 

12 DM/033069 VARTA  BATTERIE AKTIENGESELLSCHAFT, DE 1 2005.05.24 (1R) 12/1997 1/2000 
13 DM/033160 VARTA  BATTERIE AKTIENGESELLSCHAFT, DE 1 2005.06.02 (1R) 12/1997 1/2000 
14 DM/033439 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 6 2005.07.03 (1R)  12/1997 1/2000 
15 DM/033440 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 7 2005.07.03 (1R) 12/1997 1/2000 
16 DM/033441 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 6 2005.07.03 (1R) 12/1997 1/2000 
17 DM/033442 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 4 2005.07.03 (1R) 12/1997 1/2000 
18 DM/033443 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 5 2005.07.03 (1R) 12/1997 1/2000 
19 DM/033467 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 1 2005.07.06 (1R) 12/1997 1/2000 
20 DM/033468 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 10 2005.07.06 (1R) 12/1997 1/2000 
21 DM/033518 CHRISTIAN DIOR COUTURE  (SOCIÉTÉ ANONYME), FR 1 2005.07.12 (1R) 12/1997 1/2000 
22 DM/033534 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 8 (5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17) 2005.07.13 (1R) 12/1997 1/2000 
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VIII. Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor sau titlurilor de protecţie 
ale obiectelor de proprietate industrială 

 
n acest capitol sunt prezentate schimbările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi 
titlurilor de protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor / titularilor, ale adreselor 
acestora; date despre cererile retrase, respinse, decăzute din drepturi, repuse în termenele 

omise; titluri de protecţie decăzute din drepturi, anulate, revalidate; date privind contractele de 
cesiune, licenţă şi franchising; listele eratelor. 
 

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

relating to the assignment, license and franchise agreements; the errata. 

 
 
 
 

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

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit  

Nr. titlului 
de protecţie 

   Nr. BOPI  Date iniţiale Date modificate 

1 Marcă 000397    75 7/1994 
 

(730) Fabrica de confecţii 
din Chişinău "IONEL", MD 

(730) Fabrica de confecţii 
"IONEL" S.A., MD 

2 Mărci 001604 
001605 
001542   

2202 
2203 
2570 

11/1995 
11/1995 
11/1995 

(730) ALKO LTD, FI (730) ALKO GROUP LTD, 
FI 

3 Mărci 000748 
002670  
002671 
002672  
002738 
002737 

1576 
1608 
1609 
1466 
3465 
3678 

6/1995 
6/1995 
6/1995 
6/1995 
4/1996 
8/1995 

(730) 888 Seventh Avenue, 
New York, New York 
10106,  Statele Unite ale 
Americii 
 

(730) 2000 Purchase Street, 
Purchase, New York 10577-
2509,  Statele Unite ale 
Americii 

4 Marcă 008399    6984 9/1999 
2/2000 

(730) Physio-Control 
Corporation, US 

(730) Medtronic Physio-
Control Corporation, US  

FC2A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, 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 99-0112 1999.03.05 2000.05.03 - 
2 MD 99-0119 1999.03.25 2000.05.03 - 
3 MD 99-0176 1999.06.09 2000.03.31 - 

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 97-0319 1996.04.26 2000.04.28 8/1999 
2 US 98-0067 1996.03.21 2000.05.02 7/1999 

MC9A Anulări 
În urma cererii de examinare în fond  cu nr. 31- 02/36 din 1998.11.11. a fost reexaminată cererea de 

brevet de invenţie cu nr. depozit 97-0236 şi data depozit 1997.08.15. 
În urma examinării în fond, în baza raportului de examinare şi în temeiul art. 16(12) din Legea 

nr. 461/1995, Secţia Examinare Invenţii  a luat hotărârea nr. 2100  din 2000.04.12: 
1)  de abrogare a hotărârii nr. 1147 din 1997.11.24 de acordare a brevetului de invenţie  pe răspunderea  

solicitantului; 
2)  de acordare  a brevetului nr.911 cu examinarea în fond, care va fi publicată în BOPI nr. 8/ 2000. 
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IX. Contestaţii 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 mandatari autorizaţi) 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 patent 
attorneys) or by third parties. 

 
 
 
 
 
 
 

Î 

I 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia 

de Apel a AGEPI în aprilie-mai 2000 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data depozitului, 

solicitantul, denumirea titlului de protecţie, data  şi obiectul contestaţiei, contestatarul, 
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
depozitului 

 

Solicitantul Denumirea 
titlului de 
protecţie 

Data depunerii 
şi obiectul 
contestaţiei 

Contestatarul Data 
examinării 

Rezultatul 
examinării 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 007659 
1998.03.25  

“NEO-PACK” 
S.R.L., MD 

Alcedar 
(marcă 
combinată) 

1999.11.12 
Privind 
decizia de 
respingere a 
cererii de 
înregistrare 

“NEO-
PACK” 
S.R.L., MD 

2000.04.06 Contestaţia privind 
decizia de respingere a 
cererii de înregistrare a 
fost satisfăcută  parţial, 
marca  a fost înregistrată 
cu disclamarea cuvântului 
“Alcedar” (elementului 
verbal) 

2 677450 
1997.06.19  

 
 

Laboratories 
Biologiques 

Arval S.A., CH 
 

SINTHEZA 
(marcă 
verbală) 

2000.01.12 
Privind 
decizia de 
respingere a 
cererii  de  
înregistrare 

Laboratories 
Biologiques 
Arval S.A., 
CH 

2000.04.06 
 

Contestaţia privind 
decizia de respingere a 
cererii de înregistrare a 
fost satisfăcută parţial,  
marca a fost înregistrată 
cu limitarea listei 
produselor conform 
scrisorii de acord  

3 007985 
1998.07.10 

 

British 
American 
Tobacco 
(Brands) 

Limited, GB 

JAN III 
SOBIESKI 
(marcă 
verbală) 

2000.01.31 
Privind 
decizia de 
respingere a 
cererii  de  
înregistrare 

British 
American 
Tobacco 
(Brands) 
Limited, GB 

2000.04.06 
 

Contestaţia privind 
decizia de respingere a 
cererii de înregistrare a 
fost satisfăcută, marca a 
fost înregistrată 

4 280691 
1984.03.06 

 
 

Roche 
Consumer Healt 

(Worldwide) 
Ltd., CH 

BIOVIT 
(marcă 
verbală) 

1999.06.18 
Privind 
decizia de 
respingere 
parţială a 
cererii  de  
înregistrare 

Roche 
Consumer 
Healt 
(Worldwide) 
Ltd., CH 

2000.04.06 
 

Contestaţia privind 
decizia de respingere 
parţială a cererii  de  
înregistrare a fost 
satisfăcută parţial,  marca 
a fost înregistrată pentru 
produsele clasei 05 
specificate în cerere  

5 588957  
1992.06.24 

 

SCHERING 
AKTIENGES-
ELLSCHAFT, 

DE 

“MIREL-
LE”  
(marcă 
verbală) 

2000.02.22 
Privind 
decizia de 
respingere a 
cererii  de  
înregistrare  

SCHERING 
AKTIENGE-
SELLS-
CHAFT, DE 

2000.05.18 
 

Contestaţia privind 
decizia de respingere a 
cererii de înregistrare a 
fost satisfăcută, marca a 
fost înregistrată 

6  007397 
1997.12.23. 

 
 

BOEANA-
GROUP S.A., 

MD 

МАГА-
РЕШКО 
МЛЯКО 
(marcă 
combinată) 

2000.04.17 
Privind 
decizia de 
respingere a 
cererii  de  
înregistrare 

BOEANA-
GROUP S.A., 
MD 

2000.05.18 
 

Contestaţia privind 
decizia de respingere a 
cererii de înregistrare a 
fost respinsă, 
înregistrarea a fost 
refuzată  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 007962  
1998.07.06 

 
 
 

Hoechst 
Schering 

AgrEvo S.A., 
FR 

DELTA-
PHOS 
(marcă 
verbală) 

2000.04.25 
Privind 
decizia de 
respingere a 
cererii de 
înregistrare 

Hoechst 
Schering 
AgrEvo S.A., 
FR 

2000.05.18 
 

Contestaţia privind 
decizia de respingere a 
cererii de înregistrare a 
fost satisfăcută, marca a 
fost înregistrată 

8 98-0220 
1998.11.16 

 

Universitatea 
de Stat de 

Medicină şi 
Farmacie 
“Nicolae 

Testemiţanu”, 
MD 

Metodă de 
profilaxie a 
afecţiunilor 
eroziv-
ulceroase 
ale tractului 
gastrointes-
tinal la 
pacienţii cu 
arsuri 
(brevet de 
invenţie) 

2000.03.16 
Privind 
decizia de 
respingere a 
cererii de 
brevet 

Universitatea 
de Stat de 
Medicină şi 
Farmacie 
“Nicolae 
Testemiţanu”, 
MD 

2000.05.18 
 

Contestaţia privind 
decizia de respingere a 
cererii de brevet a fost 
satisfăcută, dosarul 
98-0220 a fost returnat la 
reexaminare 
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X. Monitor

În 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.

In this Chapter there are published acts issued by the President, Parliament and  Government of
the Republic of Moldova regulating the intellectual property protection in our republic, orders
of the General Director of the AGEPI, informative communications, comments and other ex-

planatory notes on base thereof.
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Regula 1. Dispoziţii generale
1.1. Topografiile circuitelor integrate sunt

protejate pe teritoriul Republicii Moldova, în
condiţiile prevăzute de Legea nr. 655/1999, privind
protecţia topografiilor circuitelor integrate, cu
respectarea tratatelor la care Republica Moldova
este parte.

1.2. Prezentul Regulament stabileşte
condiţiile şi procedura privind înregistrarea
topografiilor circuitelor integrate.

Regula 2. Definiţii
Lege Legea nr. 655/1999 privind pro-

tecţia topografiilor circuitelor inte-
grate

AGEPI Agenţia de Stat pentru Protecţia
Proprietăţii Industriale

Topografie topografia circuitului integrat
Creator persoana care prin munca sa a

creat o topografie
Solicitant persoana fizică sau juridică care

solicită înregistrarea pe numele
său a unei topografii

Titular persoana pe numele căreia este
înregistrată o topografie la AGEPI
şi căreia îi aparţin drepturile con-
ferite prin înregistrarea topografiei

Cerere cererea de înregistrare a unei to-
pografii

Reprezentant reprezentant în proprietatea indus-
trială este o persoană care repre-
zintă interesele persoanelor fizice
sau juridice în faţa AGEPI în con-
formitate cu împuternicirile acor-
date prin procură şi care  activează
în conformitate cu  regulamentul
aprobat  de Guvern

BOPI Buletinul Oficial de Proprietate
Industrială

Regula 3. Condiţiile necesare
pentru înregistrarea topografiei

3.1. AGEPI înregistrează o topografie în
Registrul  Naţional al Topografiilor Circuitelor  In-
tegrate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) obiectul cererii îndeplineşte condiţiile legale

pentru a fi protejat, în conformitate cu art. 1
din Lege;

b) solicitantul are dreptul la obţinerea protecţiei
pentru topografia care face obiectul cererii,
în conformitate cu art. 2 din Lege;

c) este constituit depozitul naţional reglementar
al cererii, conform art. 3(2) din Lege;

d) topografia nu a mai fost înregistrată la AGEPI;
e) cererea a fost depusă la AGEPI în termen de

2 ani de la data primei exploatări comerciale
a topografiei sau, după caz, dacă topografia
nu a fost exploatată comercial, cererea a fost
depusă la AGEPI înainte de împlinirea a 15
ani de la data la care topografia a fost creată.
3.2. În cazul neîndeplinirii uneia sau mai

multora din condiţiile prevăzute la regula 3.1. din
prezentul Regulament topografia nu poate fi
înregistrată ş i AGEPI emite hotărârea de
respingere a cererii.

Regula 4. Obiectul cererii
4.1. Cererea poate avea ca obiect numai o

topografie, în înţelesul definit de art. 1 din Lege.
4.2. Nu pot face obiectul unei cereri:

a) proiectele, procedeele şi mijloacele tehno-
logice utilizate pentru realizarea topografiilor
sau a circuitelor integrate;

b) informaţiile stocate în circuitele integrate;
c) alte creaţii care pot fi denumite topografii, dar

care nu corespund înţelesului definit în art. 1
din Lege.
4.3. Cererile care au ca obiect creaţii din

categoria celor menţionate la Regula 4.2 din
prezentul Regulament sunt respinse.

 APROBAT
prin ordinul Directorului General
al AGEPI. nr. 72 din 2000.06.20

Regulament de aplicare
a Legii nr. 655/1999 privind protecţia

topografiilor circuitelor integrate
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4.4. Solicitantul poate revendica originalitatea
topografiei în ansamblul ei sau numai a  unei părţi
din aceasta.

4.5. În cazul în care numai o parte a
topografiei este originală, protecţia conferită prin
înregistrare se referă numai la aceasta, partea
neoriginală a topografiei neconstituind obiectul
protecţiei.

4.6. O topografie care este constituită dintr-o
combinaţie de elemente şi interconexiuni uzuale
este originală, dacă combinaţia, luată în ansamblul
ei, este originală; o combinaţie originală poate fi
constituită şi din elemente şi interconexiuni
uzuale, asociate cu elemente şi interconexiuni
originale.

4.7. Cererea care are ca obiect două sau mai
multe topografii este neunitară şi solicitantul are
posibilitatea să o divizeze în atâtea cereri unitare
câte topografii fac obiectul acestei cereri.

4.8. În cazul unei cereri neunitare, obiectul
cererii îl constituie o singură topografie şi anume
aceea care este indicată de solicitant, în termen
de 2 luni de la data primirii notificării în care
AGEPI i-a notificat că cererea este neunitară.

4.9. În cazul în care solicitantul nu comunică
în termenul menţionat în Regula 4.8 din prezentul
Regulament  care dintre topografii rămâne ca
obiect al cererii, obiectul acesteia este considerat
prima dintre topografiile menţionate în cerere.

4.10. Cererile depuse ulterior de solicitant,
având ca obiect celelalte topografii ale cererii
neunitare iniţiale, sunt considerate ca cereri
divizionare din depozitul acestei cereri, dacă sunt
depuse la AGEPI în termen de 3 luni de la data
primirii notificării privind lipsa de unitate, ce are
ca dată de depozit data la care a fost constituit
depozitul cererii iniţiale.

4.11. În  cazul în care cererile ulterioare sunt
depuse la AGEPI după expirarea termenului de
3 luni menţionat în Regula 4.10 din prezentul
Regulament, ele nu mai sunt recunoscute ca
cereri divizionare şi au ca dată de depozit data
depunerii lor la AGEPI.

4.12. Lipsa de unitate a unei cereri nu poate
constitui un motiv pentru respingerea acesteia.

Regula 5. Depozitul naţional
reglementar al cererii

5.1. Depozitul naţional reglementar este
constituit dacă sunt depuse la AGEPI în două
exemplare următoarele materiale:
a) cererea redactată în conformitate cu preve-

derile Regulii 7 din prezentul Regulament;

b) documentaţia tehnică, constituită din mate-
riale grafice şi texte, necesară pentru identifi-
carea topografiei şi pentru evidenţierea func-
ţiunii electronice a circuitului întegrat realizabil
pe baza topografiei, întocmită în conformitate
cu Regula 8 din prezentul Regulament;

c) circuitul integrat pe baza topografiei, dacă
topografia a fost realizată şi exploatată
comercial;

d) procură, în cazul în care este numit un
reprezentant;

e) dovada de plată a taxelor pentru  înregistrarea
cererii şi înregistrarea topografiei  (1 ex.).
5.2. Data constituirii depozitului naţional

reglementar se consideră data depunerii la AGEPI
a tuturor materialelor enumerate în Regula 5.1
din prezentul Regulament.

5.3. La depozitul  naţional reglementar se
anexează:
a) toate documentele depuse ulterior de so-

licitant sau de reprezentantul acestuia în
legătură cu cererea, documentele redactate
de examinare în legătură cu rezolvarea
cererii, precum şi corespondenţa purtată de
AGEPI cu solicitantul sau reprezentantul
acestuia;

b) actul care certifică prima exploatare comer-
cială a topografiei, în cazul în care prima
exploatare comercială a topografiei este
anterioară datei depozitului naţional regle-
mentar.

Regula 6. Limba oficială
6.1. Toate documentele care se depun la

AGEPI în legătură cu protecţia topografiei, precum
şi corespondenţa purtată de AGEPI cu solicitantul
se redactează în limba de stat.

6.2. Se permite depunerea documentelor
depozitului  naţional reglementar, inclusiv anexele,
cu excepţia cererii, redactate în una din limbile
de circulaţie internaţională: engleză, franceză,
germană, rusă. În acest caz, traducerea
documentelor cererii în limba de stat, certificată
în mod corespunzător, se depune la AGEPI în
termen de 2 luni de la data prezentării materialelor
cererii. Dacă, în termenul indicat, solicitantul nu
va depune traducerea documentelor cererii în
limba de stat, cererea se consideră nedepusă.

6.3. Este admisă utilizarea în documentaţia
tehnică din depozitul cererii a unor termeni tehnici
de specialitate exprimaţi în limba engleză, dacă
aceşti termeni au fost deja preluaţi şi utilizaţi ca
atare în limba de stat de către specialişti în
domeniu.
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Regula 7. Cererea
7.1. Cererea se tipăreşte pe un formular, con-

form modelului stabilit de AGEPI.
7.2. Cererea trebuie să cuprindă în mod

obligatoriu toate datele referitoare la topografia
depusă pentru înregistrare.

7.3. Toate rubricile formularului cererii trebuie
completate clar şi lizibil.

7.4. La rubrica “Referinţă” solicitantul sau
reprezentantul va scrie datele sale, numărul şi
data de ieşire.

7.5. La rubrica I sunt indicate datele de
identificare ale solicitantului (numele, prenumele,
denumirea, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,
adresa completă, telefonul şi faxul cu indicativul
zonei). Pentru persoanele fizice se  indică ţara ai
cărei cetăţeni sunt, iar în cazul apatrizilor,
domiciliul ori ţara în care au întreprindere
industrială sau comercială.

Pentru persoanele juridice se indică denu-
mirea oficială completă şi codul ţării în con-
formitate cu legislaţia căreia s-au instituit.

În cazul mai multor solicitanţi aceste date se
indică pentru fiecare în parte.

În cazul în care spaţiul dat va fi insuficient,
completarea se va face pe o filă aparte.

7.6. La rubrica II a) se indică datele de
identificare ale reprezentantului: numele,
prenumele, adresa completă, telefonul, faxul cu
indicativul zonei, numărul procurii;

La rubrica II b) se indică datele persoanei
desemnate pentru corespondenţa cu  AGEPI, în
cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi şi nu este
desemnat reprezentantul: numele, prenumele,
adresa completă, telefonul, faxul cu indicativul
zonei.

În lipsa acestei menţiuni, AGEPI va cores-
ponda cu primul dintre solicitanţi înscris în cerere.

7.7. La rubrica III se va trece numărul
alineatului din art. 2 din Lege în baza căruia
dreptul la înregistrarea  topografiei   aparţine
solicitantului, respectiv:
a) art. 2(5), dacă dreptul la  protecţia topografiei

aparţine creatorului ei sau succesorului în
drepturi al acestuia;

b) art. 2(6), dacă topografia a fost creată de un
salariat în cadrul obligaţiilor de serviciu sau
executând o sarcină concretă încredinţată în
scris şi dreptul la protecţia topografiei aparţine
sau creatorului, sau unităţii, conform con-
tractului dintre creator şi unitate;

c) art. 2(7), dacă topografia a fost creată de o per-
soană la comanda unei alte persoane şi dreptul

la protecţia topografiei aparţine persoanei indi-
cate în contractul încheiat între ele.
La aceeaşi rubrică se indică titlul şi destinaţia

circuitului integrat realizat pe baza topografiei.
Titlul circuitului va fi formulat succint, de preferinţă
în maximum 15 cuvinte.

7.8. La rubrica IV este declarată originalitatea
topografiei. Se va preciza dacă topografia este
originală în ansamblu sau originalitatea se referă
numai la o parte a topografiei, caz în care se va
preciza modul în care partea originală este
evidenţiată în documentaţia tehnică anexată
cererii.

7.9. La rubrica V este declarată data primei
exploatări comerciale, în cazul în care topografia
a fost exploatată comercial, şi data creării
topografiei.

7.10. Rubrica VI se completează numai în
cazul depunerii cererii divizionare. La această
rubrică se indică numărul şi data depunerii cererii
de  înregistrare divizate.

7.11. La rubrica VII se indică în diviziunile
corespunzătoare numărul exemplarelor pre-
zentate, numărul paginilor fiecărui exemplar, iar
în căsuţe se completează cu “X” documentele
sau materialele depuse.

7.12. La rubrica VIII este declarat creatorul
topografiei. Se completează printr-un “X” una din
cele două căsuţe respectiv în cazul când creatorii
sunt sau nu sunt solicitanţi.

La aceeaşi rubrică se menţionează numele,
prenumele creatorului. Creatorii naţionali indică
adresa completă a domiciliului, codul ţării con-
form normei ST.3 OMPI şi semnează.

Creatorii străini indică, la această rubrică,
numele complet şi codul ţării conform normei ST.3
OMPI.

În cazul în care spaţiul dat va fi insuficient,
completarea se va face pe o filă aparte.

7.13. Cererea se semnează de către solici-
tant la rubrica IX şi se indică data semnăturii.
Dacă solicitantul este o persoană juridică, cererea
va fi semnată de conducătorul unităţii. În acest
caz se indică funcţia semnatarului.

Dacă sunt mai mulţi solicitanţi, cererea va fi
semnată de toţi solicitanţii.

Dacă cererea este depusă prin reprezentant,
ea va fi semnată de acesta.

Semnătura va fi urmată de indicarea în clar a
numelui şi prenumelui semnatarului.

În cazul expunerii unor date pe o filă supli-
mentară, ultima va fi semnată conform cerinţelor
Regulii 7.13. din prezentul Regulament.
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7.14. Dacă cererea nu este semnată, AGEPI
va returna un exemplar al formularului cererii
solicitantului, pentru ca acesta, în  termen de 2
luni, să-l restituie semnat. În acest caz data
depunerii cererii se păstrează. În caz contrar
cererea se consideră nedepusă.

7.15. Rubrica X se completează de AGEPI.
La compartimentul X a) se indică numele,

prenumele şi numărul actului de identitate ale
persoanei care a depus documentele cererii la
AGEPI.

La compartimentul X b) semnează persoana
care a primit documentele cererii, semnătura fiind
urmată de indicarea  în clar a numelui ş i
prenumelui.

7.16. Rubrica XI se completează de AGEPI
cu numărul şi data de ieşire. Un exemplar al
cererii se transmite solicitantului în calitate de
notificare privind rezultatul pozitiv al examinării
formale.

Regula 8. Documentaţia tehnică
de identificare a topografiei

8.1. Documentaţia tehnică de identificare a
topografiei este constituită din materiale grafice
şi un text explicativ.

8.2. Materialele grafice vor fi prezentate sub
una sau mai multe dintre următoarele forme:
a) desenul sau fotografia reprezentând con-

figuraţia setului de straturi ale circuitului
integrat;

b) desene sau fotografii ale straturilor individuale
ale circuitului integrat;

c) desene sau fotografii ale măştilor utilizate
pentru fabricarea circuitului integrat.
8.3. Desenele sau fotografiile trebuie să fie

clare şi realizate la o scară suficient de mare,
încât să permită identificarea topografiei.

Se va utiliza formatul A4 sau un alt format
care, prin pliere, este adus la formatul A4.

Marginile filelor grafice trebuie să fie:
a) marginea de sus şi din stânga - 20 mm;
b) marginea din dreapta - 15 mm;
c) marginea de  jos - 10 mm.

8.4. În cazul în care numai o parte a topo-
grafiei este originală, această parte va fi evidenţiată
în mod distinct în materialele grafice.

8.5. Cu scopul identificării topografiei
exploatate comercial anterior datei depozitului
naţional reglementar, la cerere se anexează un
exemplar al circuitului integrat care încorporează
această topografie şi descrierea caracteristicilor
tehnice ale acestui circuit integrat.

8.6. Textul explicativ va avea o redactare
succintă şi va cuprinde prezentarea unui mini-
mum de informaţ i i, strict necesar pentru
identificarea topografiei, evidenţierea părţii originale
a topografiei (când este cazul), evidenţierea funcţiei
electronice a circuitului integrat şi precizarea
destinaţiei acestuia, tehnologia aplicată pentru
fabricarea circuitului integrat.

8.7. Pe toate documentele de identificare a
topografiei va fi înscris titlul circuitului integrat,
aşa cum a fost menţionat în cerere.

8.8. În afara materialelor menţionate în reg.
8.2, 8.5 din  prezentul Regulament, solicitantul
mai poate depune la AGEPI suporturi de date pe
care topografia este înregistrată.

8.9. Reproducerea materialelor grafice se
execută pe hârtie de calc sau pe hârtie rezistentă,
albă, netedă, cu linii negre pronunţate şi cu
haşurări clare, fără estompări şi colorare, care
asigură desenului contrastul necesar pentru
copierea prin metode electrostatice.

8.10. Pe toate exemplarele de desene şi
fotografii se indică scara de imagine.

8.11. Imaginile fotografiilor trebuie să fie
contraste.

8.12. În cazul în care solicitantul declară că
o parte a materialelor  grafice de identificare a
topografiei conţine secrete comerciale, partea
respectivă va fi acoperită, prin haşurare sau prin
alt procedeu, pe unul dintre exemplarele acestor
materiale grafice; cel de-al doilea exemplar al
materialelor grafice respective nu va fi acoperit,
pentru a exista în depozitul cererii informaţiile
necesare identificării topografiei.

Regula 9. Reprezentarea
9.1. Persoanele îndreptăţite  să obţină

protecţ ia  legală a unei  topografii pot fi
reprezentate în procedurile AGEPI personal sau
printr-un reprezentant, autorizat printr-o procură,
cu domiciliul sau sediul în Republica Moldova
care activează în conformitate  cu regulamentul
aprobat  de Guvern.

9.2. Reprezentantul poate fi numit de solici-
tant la depunerea cererii sau ulterior.

9.3. În cazul în care solicitantul este o per-
soană fizică sau juridică nerezidentă în Repub-
lica Moldova, reprezentarea printr-un reprezentant
din Republica Moldova este obligatorie, la
depunerea cererii şi ulterior.

9.4. În toate cazurile în care este numit un
reprezentant, este necesară depunerea la AGEPI
a procurii, care constituie împuternicirea lui. În
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lipsa procurii, AGEPI nu ia în considerare
reprezentarea prin reprezentantul menţionat în
cerere sau în alte documente.

Regula 10. Depunerea cererii
10.1. Cererile de înregistrare a topografiilor

pot fi depuse direct la AGEPI sau pot fi transmise
la AGEPI prin poştă, recomandat, cu confirmare
de primire, sau prin poşta electronică cu condiţia
prezentării în termen de 2 luni a originalului sau
copiei acestuia, autentificată în mod cores-
punzător de către un organ oficial.

10.2. Cererea prezentată la AGEPI se
înregistrează cu înscriere pe ea a numărului şi
datei de intrare în AGEPI a cererii, după care
este transmisă la examinarea formală.

Regula 11. Examinarea cererilor
11.1.  În procesul examinării cererii AGEPI

efectuează examinarea ei formală şi examinarea
depozitului naţional reglementar din punctul de
vedere al îndeplinirii condiţiilor necesare pentru
înregistrarea topografiei.

11.2. Examinarea formală în termen de o lună
de la data intrării cererii la AGEPI organizează o
evidenţă a cererilor de înregistrare a topografiilor,
în care sunt înscrise toate cererile care au
documentul de plată a taxelor de depunere şi de
înregistrare.

11.3. Cererile la care nu este plătită taxa de
depunere şi de înregistrare se returnează
solicitantului, însoţite de o notificare prin care se
comunică motivul returnării. AGEPI reţine, ca
martor, un exemplar al cererii.

11.4. Dacă, în urma examinării formale a
cererii, se constată îndeplinirea condiţiilor pentru
constituirea depozitului naţional reglementar
datele privind cererea se înscriu în Registrul
Naţional de Cereri de Înregistrare a Topografiilor
Circuitelor Integrate şi solicitantului i se notifică
despre aceasta.

11.5.  În calitate de notificare privind rezultatul
pozitiv al examinării formale solicitantului i se
trimite un exemplar de cerere de înregistrare,
întocmită conform cerinţelor Regulii 7.17 din
prezentul Regulament.

11.6. Cererea înscrisă în Registrul Naţional
de Cereri de Înregistrare a Topografiilor Circuitelor
Integrate se numerotează  în modul următor:

numărul cererii va include desemnarea
codului alfabetic pentru cererea  de înregistrare
a topografiei - t, indicarea anului  de depunere  a
cererii constând dintr-o  configuraţie din patru
digiţi,  conform calendarului gregorian, şi  numărul

de ordine destinat identificării unei cereri constituit
din patru cifre şi  în fiecare  an  începându-se  de
la 0001 pentru  prima cerere  depusă.

De  exemplu:  cereri depuse în anul 2000: t
2000 0001, t 2000 0015 etc.

11.7. Dacă condiţiile conform regulii 5 din
prezentul Regulament n-au fost îndeplinite, AGEPI
în termen  de 15 zile de la data depunerii cererii
notifică solicitantului actele care lipsesc şi care
trebuie să fie depuse în termen de 2 luni de la
data notificării. În acest caz data depozitului
naţional reglementar se consideră data depunerii
actelor cerute. Dacă în termenul indicat actele
cerute n-au fost depuse, cererea se consideră
nedepusă.

11.8. Dacă rezultatul examinării formale este
pozitiv, depozitul naţional reglementar este
transmis în secţia de examinare, care în termen
de 2 luni de la data intrării lui în secţie efectuează
examinarea depozitului naţional reglementar din
punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor
necesare pentru înregistrarea topografiei.

11.9. Dacă, în urma examinării depozitului
naţional reglementar, se constată îndeplinirea
condiţiilor legale pentru acordarea protecţiei, se
emite hotărârea de înregistrare a topografiei şi
se notifică solicitantului.

11.10. În cazul în care, din examinarea
depozitului naţional reglementar, rezultă că:

obiectul cererii nu constituie o topografie, în
sensul definit în art. 1(2) din Lege;
solicitantul nu este îndreptăţit la obţinerea
protecţiei pentru topografia care face obiectul
cererii;
topografia a mai fost înregistrată la AGEPI;
cererea a fost depusă după expirarea terme-
nului de 2 ani de la data primei exploatări
comerciale a topografiei;
topografia nu a fost exploatată comercial şi
cererea de înregistrare a fost depusă după
expirarea termenului de 15 ani de la crearea
topografiei;

sau sunt  relevate alte lipsuri sau deficienţe, AGEPI
notifică solicitantului cele constatate sau faptul
că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru
înregistrarea topografiei, acordându-i un termen
de trei luni de la data primirii notificării pentru
răspunsul motivat.

11.11. În cazul în care răspunsurile solici-
tantului prevăzute în regulile 11.7, 11.10 la două
notificări repetate nu conţin completările şi
rectificările cerute,  fără expunerea motivelor,
AGEPI are dreptul să ceară solicitantului să
acţioneze ulterior numai prin reprezentant.
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 11.12. Dacă în termenul acordat, solicitantul
nu prezintă la AGEPI argumente şi, după caz,
documente relevante sau completările necesare,
prin care să demonstreze că sunt îndeplinite
condiţiile legale pentru înregistrarea topografiei,
AGEPI emite hotărârea de respingere a cererii,
comunicându-i în scris solicitantului motivele
respingerii.

11.13. În cazul respingerii cererii AGEPI nu
restituie solicitantului taxele plătite şi materialele
cererii.

11.14. În cazul în care, din examinarea cererii,
rezultă că aceasta este neunitară, AGEPI notifică
solicitantului cele constatate, în conformitate cu
prevederile regulilor 4.7...4.13 din prezentul
Regulament privind modul de soluţionare a
cererilor neunitare.

Regula 12. Înregistrarea topografiilor
12.1. Hotărârea de înregistrare a unei  topo-

grafii se înscrie în Registrul Naţional al Topo-
grafiilor Circuitelor Integrate.

12.2. Data  oficială  a înregistrării topografiei
este data la care  s-a constituit depozitul naţional
reglementar al cererii de înregistrare.

12.3. În Registrul Naţional al Topografiilor
Circuitelor Integrate se înscriu toate datele  care
privesc statutul juridic al topografiei înregistrate,
precum şi toate modificările care survin în timpul
perioadei  de protecţie.

12.4. Topografiile înscrise în Registrul Naţional
al Topografiilor Circuitelor Integrate se nume-
rotează  în seria continuă, în care numărul topo-
grafiei, în ordine crescătoare,  este destinat  topo-
grafiilor  înregistrate în cursul  unei perioade  care
depăşeşte un an.

De  exemplu: 1, 15 , 45  etc.

Regula 13. Eliberarea certificatului
de înregistrare

13.1. Certificatul de înregistrare a unei
topografii este redactat pe baza hotărârii de
înregistrare a topografiei.

13.2. Certificatul de înregistrare a unei
topografii, semnat de Directorul General al AGEPI,
se eliberează titularului în termen de 3 luni de la
data la care i s-a comunicat hotărârea de înre-
gistrare a topografiei.

Regula 14. Publicarea înregistrării
topografiilor

14.1. AGEPI publică datele privind înregis-
trarea topografiilor în Buletinul Oficial de
Proprietate Industrială în Secţiunea “Topografii ale
circuitelor integrate”.

14.2. Publicarea se face în termen de 2 luni
de la data eliberării certificatului de înregistrare
şi conţine următoarele date:

(11) numărul de înregistrare al topografiei;
(18) data prevăzută de expirare a termenului

de valabilitate a înregistrării;
(22) data depozitului naţional reglementar;
(54) denumirea circuitului integrat realizat pe

baza topografiei înregistrate;
(72) numele creatorului;
(73) numele / denumirea titularului;
(74) numele reprezentantului;
data primei exploatări comerciale a topo-
grafiei;
data creării topografiei.
14.3. AGEPI publică în BOPI toate modifi-

cările survenite la topografiile înregistrate.

Regula 15. Consultarea materialelor
din depozitul cererii

15.1. După publicarea înregistrării unei
topografii AGEPI pune la dispoziţia publicului
pentru consultare documentaţia din depozitul
naţional reglementar al cererii. În acest scop, se
întocmeşte un dosar, conţinând câte un exem-
plar al materialelor care constituie depozitul
naţional reglementar.

15.2. În cazul topografiilor la care solicitantul
a declarat că o anumită parte a documentaţiei
tehnice conţine secrete comerciale, în dosarul
destinat consultării publice se vor introduce numai
documentele care nu dezvă luie secretele
comerciale.

15.3. Dosarele cererilor respinse sau retrase
nu sunt supuse consultării publice şi sunt pre-
date la arhivă.

15.4. La cererea oricărei persoane interesate,
AGEPI poate elibera contra cost cópii certificate
ale documentelor publice din depozitul naţional
reglementar sau ale filelor din Registrul Naţional
al Topografiilor Circuitelor Integrate.
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Dispoziţii generale
1. Prezentul  regulament este elaborat în

conformitate cu  Norma  ST. 17 OMPI şi stabileşte
modul de codificare a titlurilor informaţiilor
publicate în Buletinul Oficial de Proprietate
Industrială (BOPI).

2. Codurile de identificare a titlurilor
informaţiilor sunt destinate utilizatorilor   care nu
au cunoştinţe speciale în domeniul proprietăţii
industriale şi nu posedă limbile de publicare a
BOPI. Ele facilitează accesul utilizatorilor la
informaţii, furnizându-le operativ date despre
cererile şi titlurile de protecţie publicate.

3. Pentru fiecare titlu al informaţiei publicate
în BOPI se aplică codul corespunzător prevăzut
de prezentul regulament.

4. Codul se scrie cu litere majuscule şi se
plasează înaintea primului cuvânt din titlul
informaţiei.

5. Codurile nu sunt destinate interpretării
juridice a titlurilor informaţiilor sau a datelor
publicate.

6. În cazul în care pentru codificarea vreunui
titlu este necesară aplicarea a două sau mai
multor coduri,  acestea se separă unul de altul
prin linie oblică.

7. Codurile sunt constituite din patru digiţi care
întotdeauna apar în aceeaşi succesiune: “LITERĂ
- LITERĂ - CIFRĂ - LITERĂ”.

Codurile sunt formate din două părţi principale:
a) Partea A, constituită din două litere, se

aplică pentru a identifica:
(I) acţiuni sau hotărâri privind respectiva cerere

de  solicitare a dreptului de proprietate industrială
emise în cadrul procedurii de depunere şi
examinare, incluzând eliberarea titlului  de
protecţie:
AZ - procedura de depunere
BZ - publicarea
CZ - contestaţii

DZ - modificări operate în descrierea invenţiei
şi în revendicări

EZ - documentarea şi examinarea
FZ - procedura de eliberare a titlului de protecţie
GZ - statutul  juridic; licenţa
HZ - corectări, modificări, diverse

(II) acţiuni sau hotărâri emise după eliberarea
titlului de protecţie sau după  înregistrarea
dreptului de proprietate industrială:
KZ - taxe
LZ - limitări ale dreptului de proprietate indus-

trială
MZ - decăderi din dreptul de proprietate indus-

trială
NZ - reînnoirea sau extinderea dreptului de

proprietate industrială
PZ - statutul juridic
QZ - licenţe
RZ - hotărâri care nu intră sub incidenţa altor

coduri
SZ - divulgarea publică
TZ - corectări, modificări, diverse
b) Partea B, constituită dintr-o cifră şi o literă,

se aplică pentru a  identifica un drept
prezumtiv de proprietate industrială care face
obiectul acţiunii sau hotărârii în sensul pct.
7(a), în special:
(I) cifra  se aplică pentru a indica statutul

cererii de solicitare a dreptului de proprietate
industrială:
1 - cerere fără documentare şi examinare
2 - cerere cu documentare, dar fără examinare
3 - cerere cu examinare, dar fără  documentare
4 - cerere cu documentare şi examinare
9 - cereri care intră sub incidenţa câtorva din

categoriile sus-menţionate 1-4
(II) litera se aplică pentru a indica tipul dreptului

de proprietate industrială:
A - brevet de invenţie
E - brevet pentru soi de plantă

APROBAT
prin ordinul Directorului  General al AGEPI

nr. 73  din  2000.06.22

REGULAMENT
privind codificarea titlurilor informaţiilor publicate

în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială
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K - certificat pentru model de utilitate
L - certificat pentru desen şi model industrial
Y - tipul dreptului de proprietate industrială ne-

evidenţiat sau care intră sub incidenţa câtorva
din categoriile sus-menţionate A - L.

Modul de aplicare
8. În conformitate cu consecutivitatea

procedurilor de eliberare sau  înregistrare a
drepturilor de proprietate industrială oficializată
în Republica Moldova şi cu structura deja
constituită a BOPI, se stabileşte începând cu
2000.07.01 lista titlurilor informaţiilor publicate în
BOPI, codificate în modul următor:

INFORMAŢIE GENERALĂ
Coduri normalizate OMPI utilizate în BOPI

I.  INVENŢII
AZ1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse

în perioada  ....., aranjate în ordinea
numerelor de depozit

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

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

BZ9A Cereri de brevet de invenţie publicate
BZ9A Lista cererilor de brevet de invenţie publi-

cate, aranjate în ordinea numerelor de
depozit (semestrial)

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

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

FF9A Brevete de invenţie acordate
FF9A Lista brevetelor de invenţie acordate,

aranjate în ordinea numerelor de brevete
(semestrial)

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

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

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

FG9A Lista brevetelor de invenţie eliberate
la.........

II. SOIURI DE PLANTE
AZ1E Lista cererilor de brevet pentru soi de

plantă depuse în perioada  ....., aranjate
în ordinea numerelor de depozit

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă
publicate

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
FG9E Lista brevetelor pentru soi de plantă

eliberate la.........
NZ9E Lista brevetelor pentru soi de plantă cu

durată de valabilitate prelungită

III. MODELE DE UTILITATE
AZ1K Lista cererilor  de înregistrare a modelelor

de utilitate depuse în perioada .....,
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 mode-

lelor de utilitate eliberate la.........
NZ9K Lista modelelor de utilitate reînnoite

IV. TOPOGRAFII ALE CIRCUITELOR
INTEGRATE
FF9Y Topografii ale circuitelor integrate înre-

gistrate
FG9Y Lista certificatelor de înregistrare a topogra-

fiilor circuitelor integrate eliberate la.........

V. MĂRCI
Cereri de înregistrare
Lista cererilor de înregistrare a mărcilor,

aranjate în ordinea numerelor de depozit  (anual)
Lista mărcilor înregistrate
Lista mărcilor reînnoite
Lista mărcilor înregistrate, aranjate în ordinea

numerelor de înregistrare (semestrial)
Lista mărcilor înregistrate, aranjate în ordinea

claselor CIPS (semestrial)
Lista mărcilor înregistrate, aranjate în ordinea

alfabetică a numelor titularilor (semestrial)

VI. DENUMIRI DE ORIGINE
A  PRODUSELOR

Cereri de înregistrare
Lista denumirilor de origine a produselor

înregistrate

VII. DESENE ŞI MODELE
INDUSTRIALE  (DESIGN INDUSTRIAL)
FF4L Desene  şi modele industriale înregistrate
FF4L Lista desenelor  şi modelelor industriale

înregistrate, aranjate în ordinea numerelor
de înregistrare (semestrial)
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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 dese-
nelor  şi modelelor industriale eliberate în
luna ...............

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

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

NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale
reînnoite

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

VIII. REGISTRE NAŢIONALE
MG9A Lista brevetelor de invenţie decăzute din

drepturi prin neachitarea taxelor de
publicare a descrierii şi de eliberare a
brevetului

MM9A Lista brevetelor de invenţ ie a căror
valabilitate a încetat înainte de termen prin
neachitarea taxei de menţinere în vigoare
a brevetului

NF9A Lista brevetelor de invenţie revalidate
MK9A Lista brevetelor de invenţie al căror termen

de valabilitate a expirat
FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
FA9K Lista cererilor de înregistrare a modelelor

de utilitate retrase
FC9K Lista cererilor de înregistrare a modelelor

de utilitate respinse
PZ9A Lista brevetelor de invenţie valabile în Re-

publica Moldova (situaţia la...)
Lista cererilor de înregistrare a mărcilor
retrase prin neachitarea taxei de eliberare
a certificatului (anual)

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

MC9A/MC9K/MC9L Anulări
PC9A/PC9K/PC4L Lista contractelor de cesiune
QB9A/QB9K/QB4L Lista  contractelor de licenţă

TZ9A/TZ9K/TZ4L Lista modificărilor şi  corectărilor
TK9A/TK9K/TK4L Erate
RH9A/RH9K/RH4L Lista duplicatelor titlurilor de

protecţie

IX. CONTESTAŢII EXAMINATE
LA COMISIA DE APEL A AGEPI

X. MONITOR

XI. MATERIALE DE INFORMARE
DIN DOMENIUL PROPRIETĂŢII
INTELECTUALE

XII. ANUNŢURI. PUBLICITATE
9. Titlurile informaţiilor destinate Oficiului Eu-

ropean de Brevete (OEB)  se codifică în BOPI în
conformitate cu următoarea listă:
BZ1A Cereri de brevet de invenţie publicate fără

documentare
BZ2A Cereri de brevet de invenţie publicate cu

documentare
FF2A Brevete de invenţie acordate cu docu-

mentare, dar fără examinare
FF4A Brevete de invenţie acordate cu docu-

mentare şi examinare
FA1A Cereri de brevet de invenţie retrase, fără

documentare şi examinare
FA2A Cereri de brevet de invenţie retrase, cu

documentare, dar fără examinare
FA4A Cereri de brevet de invenţie retrase, cu

documentare şi examinare
FC2A Cereri de brevet de invenţie respinse, cu

documentare, dar fără examinare
FC4A Cereri de brevet de invenţie respinse, cu

documentare şi examinare
MG2A Brevete de invenţie acordate cu documen-

tare, dar fără examinare, decăzute din drep-
turi prin neachitarea taxelor de publicare a
descrierii şi de eliberare a brevetului

MG4A Brevete de invenţie acordate cu documen-
tare şi examinare, decăzute din drepturi
prin neachitarea taxelor de publicare a
descrierii şi de eliberare a brevetului

MM2A Brevete de invenţie eliberate cu docu-
mentare, dar fără examinare, a căror vala-
bilitate a încetat înainte de termen prin
neachitarea taxei de menţinere în vigoare
a brevetului

MM4A Brevete de invenţie eliberate cu docu-
mentare şi examinare, a căror valabilitate
a încetat înainte de termen prin neachi-
tarea taxei de menţinere în vigoare a
brevetului
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În scopul perfecţionării procedurii de exa-
minare a cererilor de brevet de invenţie, în
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 461/1995
privind brevetele de invenţie se înscriu, conform
ordinului Directorului General al AGEPI nr. 62 din
2000.05.05, următoarele modificări:

1. În Regula 4.2.1 alineatul 2 va avea
următorul cuprins:

“Pentru definirea acestor dispozitive se
folosesc, în special, următoarele caracteristici:
– elementul(ele) constructiv(e);
– legăturile constructive şi  funcţionale dintre

elemente;” mai departe  conform textului
iniţial.
2. În Regula 12.10 se exclud cuvintele “şi

ştampilată”.
3. Regula 15.5 va avea  următorul cuprins:
“Se  exclude folosirea în titlul invenţiei a

cuvântului brevet, numelor de persoane, denu-
mirilor derivate din nume de persoane, abrevierilor,
denumirilor fanteziste, mărcilor, denumirilor de
origine a produselor sau denumirilor comerciale,
prescurtărilor şi termenilor ca “etc.”, care nu
contribuie la identificarea  invenţiei”.

4. Regula 15.14 se abrogă.
5. Regula 18.1.11 va avea  următorul cuprins:
“Este necesară indicarea rezultatului aşteptat

de la aplicarea invenţiei”.
6. În regulile 18.1.12, 18.1.13, 18.1.14,

18.1.15 se exclud cuvintele “tehnic”, “tehnice”.
7.   Regula 18.2.5 va avea  următorul cuprins:
“Pentru descrierea dispozitivului nu se admite

folosirea elementelor care reflectă existenţa pe

dispozitivul în ansamblu sau pe una din piesele
lui a semnelor verbale, figurative sau combinate,
de care nu depinde funcţionarea dispozitivului şi
realizarea destinaţiei lui”.

 8. În Regula  22.5.1 se exclud cuvintele
“analoage”, “analoagă”, iar cuvintele ”noţiunea
generică” se substituie cu cuvintele “titlul invenţiei”

 9. În Regula 22.5.3 după cuvintele “- un
compus individual” se  introduce textul:

“, un  procedeu de obţinere a lui şi o compoziţie
care conţine  compusul dat în calitate  de singurul
ingredient activ asociat  cu adaosuri uzuale;” mai
departe  conform textului iniţial.

10. Regula 22.6.2, litera b) după cuvântul
“substanţei” se completează cu textul:

“(cu excepţia ingredientelor facultative, care
nu influenţează  asupra obţinerii rezultatului
declarat)”.

11. Regula 22.10 se completează cu regula
22.10.2 ce va avea  următorul cuprins:

“Pentru procedeul care include câteva etape
este posibilă marcarea acestor etape prin litere
sau cifre.”,
iar prima regulă va fi  marcată “22.10.1”.

12. Regula 22.13  se completează în final cu
următorul text:

“sau “Aplicare (se indică denumirea sau
caracteristica produsului, procedeului cunoscut)
pentru fabricarea (se indică denumirea sau
caracteristica produsului nou)”.

13. În Regula 25.2 se exclud cuvintele “şi
ştampilată”.

Comunicat

NF2A Brevete de invenţie revalidate, eliberate cu
documentare, dar fără examinare

NF4A Brevete de invenţie revalidate, eliberate cu
documentare şi  examinare

PC2A Brevete de invenţie cesionate, eliberate cu
documentare, dar fără examinare

PC4A Brevete de invenţie cesionate, eliberate cu
documentare şi  examinare

PD2A Modificări şi corectări ale brevetelor elibe-
rate cu documentare, dar fără examinare

PD4A Modificări şi corectări ale brevetelor elibe-
rate cu documentare şi  examinare
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14. În Regula 26.1 se exclude textul “cu
indicarea  rezultatului tehnic obţinut”.

15. Regula 26 se completează cu Regula 26.7,
ce va avea  următorul cuprins:

“Conţinutul rezumatului publicat în BOPI este
determinat de către examinator”.

16. Regula 34.1 va avea  următorul cuprins:
“Raportul de documentare întocmit pe un

formular tip aprobat de AGEPI trebuie să conţină
datele privind colecţiile cererilor de brevet şi
brevetelor Republicii Moldova, OEAB, SUA, Marii
Britanii, Germaniei, Franţei, Elveţiei, Federaţiei
Ruse, României,  PCT, OEB, URSS, certificatelor
de autor ale URSS  şi perioada de documentare,
indicii CIB, alte surse de informaţie cercetate şi
datele bibliografice ale materialelor selectate”.

17. Regula 43 se completează cu Regula 43.8,
ce va avea următorul cuprins:

“Materialele prezentate la AGEPI cu defi-
cienţe de redactare, făcându-le necitibile, şi
materialele semnate de către persoane, altele
decât solicitantul sau  reprezentantul acestuia,
nu se examinează. Persoanei în cauză i se
comunică o notificare corespunzătoare”.

 18. În Regula 55.9 se exclud cuvintele “şi
ştampilată”.

19. Regula 59.4 va avea  următorul cuprins:
“Dacă în urma examinării se propune o nouă

redactare a revendicărilor, solicitantului i se trimit
pentru aprobare revendicările, rezumatul şi
desenele, dacă este cazul.

În acest caz solicitantul, în termen de 3 luni
de la primirea lor, trebuie să le returneze  la AGEPI
aprobate sau cu obiecţiile ori propunerile moti-
vate de îmbunătăţire.” Mai departe conform
textului iniţial.

 20. Regula 60.3 se completează în final cu
următorul text:

“În acest caz solicitantul, în termen de 3 luni
de la primirea notificării, trebuie să prezinte la
AGEPI un răspuns cu acordul sau dezacordul
motivat cu argumentele examinatorului”.

 21. Regula 60.4 va avea  următorul cuprins:
“În cazul în care solicitantul nu a răspuns în

termenul stabilit sau în răspunsul la notificare

şi-a exprimat dezacordul nemotivat cu argu-
mentele examinatorului, se adoptă hotărârea de
respingere a cererii de brevet care i se notifică
solicitantului”.

 22. În Regulile 69.2 şi 69.3 cuvintele “o lună”
se substituie cu cuvintele “trei luni”, iar cuvintele
“cu care este de acord” se substituie cu cuvintele
“redactate de el”.

23. Regula 77 va avea  următorul cuprins:
“77.1. Conform art. 20 din Lege, după

expirarea termenului de 6 luni de la data publicării
hotărârii de acordare a brevetului, dacă nu au fost
depuse contestaţii sau contestaţiile depuse au
fost respinse, au fost plătite taxa pentru eliberarea
brevetului, precum şi taxele de menţinere în vigoare
a brevetului pentru termenul de la data depozitului
naţional reglementar până la eliberarea brevetului,
inclusiv anul eliberării, AGEPI eliberează brevetul
de invenţie în termen de 2 luni.

77.2. În  cazul în care titularul nu a prezentat
dovada de plată a taxelor pentru eliberarea
brevetului şi de menţinere în vigoare a brevetului
în termen de 6 luni de la data publicării hotărârii
de acordare a brevetului, AGEPI emite  hotărârea
de suspendare a  procedurii şi  acest fapt  se
notifică titularului.

77.3. În  cazul în care titularul în termen de 6
luni de la data omisă nu a prezentat dovada de
plată a taxei majorate pentru eliberarea brevetului,
AGEPI emite hotărârea de decădere din drepturi,
acest fapt  se notifică titularului şi se publică în
BOPI informaţia  corespunzătoare.

77.4. În  cazul în care titularul în termen de 6
luni de la data omisă nu a prezentat dovada de
plată a taxelor majorate de menţinere în vigoare
a brevetului, AGEPI emite hotărârea de încetare
a valabilităţii brevetului din  cauza neplăţii taxei,
acest fapt  se notifică titularului şi se publică în
BOPI informaţia  corespunzătoare.

77.5. Conform art. 30(3) din Lege, valabilitatea
brevetului poate fi restabilită în termen de 6 luni
de la data publicării hotărârii privind încetarea
valabilităţii brevetului din  cauza neplăţii taxei, cu
condiţia plăţii taxei pentru revalidarea brevetului,
majorate cu 100%”.
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XI. Materiale de informare şi documentare
din domeniul proprietăţii industriale

Capitolul inserează texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova
este parte, ale acordurilor regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme
OMPI; alte materiale de informare şi documentare în domeniul protecţiei proprietăţii

industriale.

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

industrial property protection.
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Capitolul I

Dispoziţii de drept material
Articolul 1

Obligaţiile statelor

Orice stat parte la prezentul Tratat va fi obligat,
în temeiul art. 2 şi 3, să refuze sau să anuleze
înregistrarea în calitate de marcă şi să interzică,
prin măsuri corespunzătoare, utilizarea ca marcă
sau ca alt semn, în scopuri comerciale, a oricărui
semn care constă din/sau conţ ine Simbolul
Olimpic, aşa cum acesta este descris în Statutul
Comitetului Olimpic Internaţional. Descrierea sus-
menţionată şi reprezentarea grafică a simbolului
sus-menţionat sunt redate în Anexă.

Articolul 2
Excepţii de la obligaţii

1) Obligaţia prevăzută în art. 1 nu angajează
statele părţi în următoarele privinţe:
i) orice marcă constând din/sau conţinând

Simbolul Olimpic, înregistrat în statul respectiv
anterior momentului intrării în vigoare a
prezentului Tratat în acel stat sau în perioada
în care pentru statul respectiv obligaţ ia
prevăzută în art. 1 este suspendată în temeiul
art. 3;

ii) utilizarea permanentă în scopuri comerciale a
mărcii sau a oricărui alt semn constând din/
sau conţinând Simbolul Olimpic în cadrul
statului respectiv de către orice persoană sau
întreprindere care a început să-l utilizeze în
mod legal în statul respectiv anterior
momentului intrării în vigoare a prezentului
Tratat pe teritoriul statului respectiv sau în
perioada în care obligaţia prevăzută în art. 1
este suspendată pe teritoriul statului respectiv
în temeiul art. 3.

2) Prevederile paragrafului (1) (i) se vor aplica
şi mărcilor a căror înregistrare are efect în stat în
baza unei înregistrări în conformitate cu tratatul la
care statul respectiv este parte.

3) Utilizarea, în baza autorizaţiei unei persoane
sau întreprinderi dintre cele vizate în paragraful (1)
(ii), va fi considerată, în sensul paragrafului sus-
menţionat, ca utilizare de către persoana sau
întreprinderea respectivă.

4) Nici un stat parte la prezentul Tratat nu va fi
obligat să interzică utilizarea Simbolului Olimpic
în ipoteza în care simbolul este utilizat în mijloacele
mass-media în scopul informării despre Mişcarea
Olimpică şi activitatea acesteia.

Articolul 3
Suspendarea obligaţiei

Obligaţia prevăzută în art. 1 va fi suspendată
pentru orice stat parte la prezentul Tratat pentru
perioada în decursul căreia nu este în vigoare nici
un tratat dintre Comitetul Olimpic Internaţional şi
Comitetul Olimpic Naţional al statului respectiv cu
privire la condiţiile în conformitate cu care Comitetul
Olimpic Internaţional va acorda autorizaţii pentru
utilizarea Simbolului Olimpic în statul respectiv şi
cu privire la partea din veniturile Comitetului Olimpic
Naţional respectiv pe care Comitetul Olimpic
Internaţional le obţine pentru acordarea autorizaţiei
respective.

Capitolul II

Grupările de state
Articolul 4

Excepţii de la Capitolul I

Prevederile Capitolului 1, în ceea ce priveşte
statele părţi la prezentul Tratat care sunt membri
ai Uniunii Vamale, ai zonei de liber schimb, ai

*  În vigoare pentru Republica Moldova din 25 decembrie 1991.

TRATATUL DE LA NAIROBI PRIVIND
PROTECŢIA SIMBOLULUI OLIMPIC*

Adoptat la 26 septembrie 1981
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oricărei alte grupări economice sau grupări regionale
ori subregionale, nu vor afecta angajamentele
asumate în actele care stabilesc o asemenea
uniune, zonă sau grupare, îndeosebi dispoziţiile
care reglementează libera circulaţie a bunurilor şi
serviciilor.

Capitolul III

Dispoziţii finale

Articolul 5
Aderarea la Tratat

1) Orice stat membru al Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelectuală (denumită în continuare
Organizaţia) sau al Uniunii Internaţionale pentru
Protecţia Proprietăţii Industriale (denumită în
continuare Uniunea de la Paris) poate deveni parte
la prezentul Tratat prin:
i) semnare urmată de depunerea instrumentelor

de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare,
ori

ii) depunerea instrumentului de aderare.
2) Orice stat care nu se încadrează în

prevederile paragrafului 1), dar care este membru
al Organizaţiei Naţiunilor Unite sau al uneia dintre
Agenţiile Specializate ale Organizaţiei Naţiunilor
Unite, poate deveni parte la prezentul Tratat prin
depunerea instrumentelor de aderare.

3) Instrumentele de ratificare, acceptare,
aprobare sau aderare vor fi depuse la Directorul
General al Organizaţiei (denumit în continuare
Directorul General).

Articolul 6
Intrarea în vigoare a Tratatului

1) Pentru cele trei state care au depus primele
instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau
aderare prezentul Tratat va intra în vigoare la o lună
de la data când a fost depus al treilea instrument
de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

2) Pentru un stat terţ care depune instru-
mentele de ratificare, acceptare, aprobare sau
aderare, prezentul Tratat va intra în vigoare la o
lună de la data depunerii acestora.

Articolul 7
Denunţarea Tratatului

1) Orice stat poate denunţa prezentul Tratat
prin modificarea adresată Directorului General.

2) Denunţarea va avea efect la un an de la data
primirii notificării de către Directorul General.

Articolul 8

Semnarea şi limbile Tratatului

1) Prezentul Tratat vor fi semnat într-un singur
exemplar original în limbile engleză, franceză, rusă
şi spaniolă, toate textele fiind egal autentice.

2) După consultarea guvernelor interesate,
Directorul General va stabili textele oficiale în limbile
arabă, germană, italiană şi portugheză, precum şi
în alte limbi stabilite de Conferinţa Organizaţiei sau
Adunarea Uniunii de la Paris.

3) Prezentul Tratat rămâne deschis spre
semnare la Nairobi până la 31 decembrie 1982, iar
apoi la Geneva până la 30 iunie 1983.

Articolul 9
Depunerea Tratatului; transmiterea copiilor;

înregistrarea Tratatului

1) Originalul prezentului Tratat, după expirarea
termenului de la Nairobi va fi depus la Directorul
General.

2) Directorul General va transmite două copii
certificate statelor vizate în art. 5(1) şi 5(2) şi, la
cerere, oricărui stat terţ.

3) Directorul General va înregistra prezentul
Tratat la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor
Unite.

Articolul 10
Notificări

Directorul General va notifica statelor vizate în
art. 5(1) şi 5(2) următoarele:
i) semnăturile în conformitate cu art. 8;
ii) depunerea instrumentelor de ratificare,

acceptare, aprobare şi aderare în conformitate
cu art. 5(3);

iii) data intrării în vigoare a prezentului Tratat în
conformitate cu art. 6(1);

iv) orice denunţare notificată în conformitate cu
art. 7.

ANEXĂ

Simbolul Olimpic constă din cinci inele inter-
calate: albastru, galben, negru, verde şi roşu,
aranjate în această ordine de la stânga la dreapta.
Simbolul constă doar din inele, indiferent dacă sunt
într-o singură culoare sau în mai multe culori.
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În cadrul Proiectului TACIS PCA Implemen-
tation Project - Implementarea APC
(Acordul de Parteneriat şi Cooperare) la
Chişinău a fost organizat în perioada 28 iunie -
26 iulie 2000 un ciclu de seminare cu
participarea experţilor din Uniunea Europeană.

Scopul seminarelor a fost familiarizarea
specialiştilor din Republica Moldova  cu
cerinţele Comunităţii Europene vizavi de
elaborarea legislaţiei naţionale şi armonizarea
ei cu legislaţia comunitară. Participanţii au
relevat şi au analizat diverse aspecte
ale etapei de tranziţie.

La 12 iulie 2000 s-a desfăşurat seminarul
Protecţia proprietăţii intelectuale în Europa,
care a fost susţinut de către prof. univ., dr. Dl.
Ulrih LOEWENHEIM de la Universitatea
Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt pe Main,
judecător la Curtea de Apel din Frankfurt pe
Main, membru al Consiliului Institutului Max
Planck pentru brevete internaţionale, copyright
şi Legea Concurenţei. Seminarul a fost găzduit
de Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale.

Participanţii seminarului au abordat
următoarele subiecte: rolul proprietăţii

intelectuale în Uniunea Europeană, activitatea
Curţii Europene în vederea protecţiei
proprietăţii intelectuale, regulamentele
europene privind dreptul de autor şi
drepturile conexe, Cartea Verde a Uniunii
Europene, programele de calculator, bazele
de date, comunicarea prin satelit şi
transmisia prin cablu, dreptul de revânzare
în beneficiul autorului a unei opere artistice
originale, aspecte ale dreptului de autor în
condiţiile informatizării societăţii, aderarea la
Convenţiile internaţionale în domeniu,
legislaţia privind brevetele de invenţie,
brevetul european, Convenţia privind
Brevetul European, invenţiile din domeniul
biotehnologiei, semiconductoarele, modele
de utilitate, mărcile şi designul industrial în
cadrul Comunităţii Europene, raporturile
dintre Uniunea Europeană şi Republica
Moldova cu privire la concurenţa neloială,
legislaţia în domeniul antreprenoriatului,
protecţia proprietăţii intelectuale,
standardizare etc.

Au fost exprimate şi analizate propuneri care
vor fi luate în considerare în procesul
armonizării legislaţiei Republicii Moldova cu
cea comunitară.

Pentru cooperare în Europa
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