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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.
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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 9/2000

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).
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AZ1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea numerelor de depozit

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

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

BZ9A Cereri de brevet de invenţie publicate

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

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

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

FF9A Brevete de invenţie acordate

FF9A Lista brevetelor de 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 inven-
tatorilor (semestrial)

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

FG9A Lista brevetelor de invenţie eliberate

CODURILE  OMPI PENTRU CODIFICAREA
TITLURILOR INFORMAŢIILOR

REFERITOARE LA INVENŢII PUBLICATE
ÎN  BULETINUL OFICIAL CONFORM

NORMEI ST. 17

AZ1A Numerical  index of filed patent applications

AZ1A Subject index of filed patent applications

AZ1A Name index of filed patent applications

BZ9A Published patent applications

BZ9A Numerical index of published patent appli-
cations (half-yearly)

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

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

FF9A Granted patents for inventions

FF9A Numerical index of granted patents for in-
ventions (half-yearly)

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

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

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

FG9A List of granted patents for inventions

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS
OF INFORMATION CONCERNING INVEN-

TIONS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INDUSTRIAL PROPERTY

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD
ST. 17
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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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S (21) a 2000 0002 (13) A
(51) A 23 L 2/78
(22) 1998.03.27
(31) 764/97; 329898
(32) 1997.04.03; 1998.03.03
(33) CH; NZ
(85) 1999.11.02
(86) PCT/IB98/00458, 1998.03.27
(87) WO 98/43500, 1998.10.08
(71) BUCHER-ALIMENTECH LTD, NZ
(72) MILLER, Chris, J., NZ; LINDON, Rex, M.,

NZ
(74) Babak Alexandru
(54) Procedeu de reducere a concentraţiei de

patulin în sucurile de fructe
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în

special la un procedeu de reducere a
conţinutului de micotoxine  în sucurile de
fructe şi la un dispozitiv destinat acestui scop.
Procedeul de reducere a conţinutului de
micotoxine, în special de patulin, în sucurile
de  fructe include  debitarea  sucului  la
materialul confecţionat din răşină având o
mulţime de micropori  cu lăţimea minimă a
porului mai mică de 20 Å. Aria suprafeţei
răşinii trebuie să fie mai mare de 900 m2/g.
Dispozitivul folosit pentru reducerea con-
ţinutului de micotoxine în suc, constă din
camera tehnologică care conţine un strat din
material cu afinitate la micotoxine şi fun-
cţionează în două regimuri: în primul regim
sucul se debitează la răşină şi concomitent se
strânge de pe ea, iar în al doilea regim se
efectuează regenerarea materialului cu
afinitate la stratul menţionat.
Procedeul de regenerare  a răşinii include
transformarea patulinului reţinut de răşină în
derivată ce se spală mai uşor din răşină cu
ajutorul amoniacului sau al alcaliilor volatile.

Revendicări: 30
Figuri: 13

*
*     *

(54) Process of decreasing the patulin  concen-
tration in fruit juices

(57) The invention relates to the food industry, es-
pecially, to the process of decreasing the fun-
gous toxin content in fruit juices, and to a
device provided therefor.
The process of decreasing the fungous toxin
content, especially, patulin in fruit juices, in-
cluding juice feeding to the material, produced

of the resin having a great number of
micropores with minimum pore width less
than 20 Å. The resin surface area has to be
more than 900 m2/g.
The device used for decreasing the fungous
toxin content in fruit juices consists of the
technologic chamber which contains a ma-
terial layer similar to the fungous toxins: in
the first rate the juice is arriving on the resin
surface and simultaneously is removed from
it, and in the second rate the material similar
to the mentioned layer is restored.
The process of resin restoring comprises the
transformation of patulin retained by the
resin, in a derivative, which is easier washed
out from the resin by means of ammonia or
volatile alkali.

Claims: 30
Fig.: 13

(21) 99-0094 (13) A
(51) A 61 C 7/00
(22) 1999.03.19
(71)(72) Fedelenciuc Ion, MD
(54) Metodă de tratament al ocluziei inverse

frontale în dentiţie mixtă şi aparat pentru
realizarea ei

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
stomatologia ortopedică.
Esenţa invenţiei constă în aceea că pentru
corectarea muşcăturii progenice se efectuează
aplicarea aparatului ortodontic care conţine o
placă bazală din masă plastică pe mandibulă,
executată cu platouri de înălţare şi gutiere
ocluzale, şi un arc vestibular, localizat la
mijlocul plăcii. Totodată, aparatul ortodontic
conţine suplimentar un arc, amplasat pe
marginea frontală a plăcii bazale.

Revendicări: 4
Figuri: 4

*
*     *

(54) Method of mixed dentition inverse fron-
tal occlusion treatment and apparatus
therefor.

(57) The invention relates to medicine,  namely to
the orthopedic stomatology.
Summary of the invention consists in the fact
that for the mesial occlusion correction there
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ratus containing a plastic base plate on man-
dible manufactured with inclined planes and
occlusal plates and a vestibular arch located
in the middle of the plate. By this, the
orthodental apparatus complementary con-
tains an arch placed on the base plate fore
edge.

Claims: 4
Fig.: 4

(21) a 2000 0001 (13) A
(51) B 01 F 7/16, 1/00; B 01 J 19/18; C 05 B 1/00
(22) 1998.05.22
(31) 97/06783
(32) 1997.06.03
(33) FR
(85) 1999.10.29
(86) PCT/FR98/01030, 1998.05.22
(87) WO 98/55213, 1998.12.10
(71) GRANDE PAROISSE S.A., FR
(72) LIMOUSIN Laurent, FR; PEUDPIECE Jean-

Bernard, FR; LE MAT, Armand, FR
(74) Glazunov Nicolae
(54) Dispozitiv pentru amestecarea şi di-

zolvarea granulelor solide în lichid, în
particular pentru producerea îngră-
şămintelor nitrofosfatice

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru
amestecarea şi dizolvarea în lichid a granulelor
sau particulelor solide de substanţă solubilă
în acest lichid şi având o densitate mai mică
decât densitatea lui, în particular pentru
obţinerea unui reactiv sulfoureic, care des-
compune fosfaţii naturali, pentru producerea
îngrăşămintelor nitrofosfatice.
Dispozitivul conţine un vas care include un
prim mijloc de amestecare pentru orientarea
granulelor solide spre partea inferioară a
vasului şi un al doilea mijloc de amestecare
pentru crearea în amestecul de reacţie a unei
mişcări de dizolvare a granulelor.

Revendicări: 10
Figuri: 5

*
*     *

(54) Apparatus for mixing and dissolving of
solid granules into the liquid, specially, for
phosphate-nitrogen fertilizers produc-
tion.

(57) The invention relates to an apparatus for mix-
ing and dissolving in the liquid of solid gran-
ules or particles of material which is dissolv-
ing in this liquid and having a density lower
than of the liquid one, particularly for obtain-
ing sulph-uretic reagent which desintegrates
the natural phosphates, for phosphate - ni-
trogen fertilizers production.
The apparatus contains a vessel comprising
a first mixing appliance for moving the solid
granules to the lower vessel part and a sec-
ond mixing appliance for carrying out the
movement in the mixture providing granules
dissolving.

Claims: 10
Fig.: 5

(21) 99-0158 (13) A
(51) C 07 C 311/29
(22) 1998.06.23
(31) 97-01207
(32) 1997.06.30
(33) RO
(85) 1999.03.30
(86)  PCT/RO98/00009, 1998.06.23
(87) WO 99/00358, 1999.01.07
(71) SOCIETATEA COMERCIALĂ SINTO-

FARM S. A., RO
(72) ONISCU Corneliu, RO; CILIANU BIBIAN

Stefan Paul, RO; DOBRESCU Dumitru, RO;
HARLES Lucian Sergiu, RO; DUCU Ioana
Virginia, RO; FUNIERU Gabriela, RO;
CARSTEA Alexandru, RO

(74) Parasca Dumitru
(54) Procedeu de preparare a clorhidratului de

2-clor-4-dimetil-amidosulfonil-feno-
xiacetat de N,N-dimetilaminoetanol

(57) Invenţia se referă la domeniul chimiei, în par-
ticular la un procedeu de preparare a
clorhidratului de 2-clor-4-dimetil-amido-
sulfonil-fenoxiacetat de N,N-dimetila-
minoetanol cu formula (I):
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ROMENER (Meclosulfonat) cu acţiune
psihoenergizantă şi anticonvulsivantă.
Procedeul de preparare a clorhidratului de 2-
clor-4-dimetil-amidosulfonil-fenoxiacetat de
N,N-dimetilaminoetanol include transes-
terificarea la temperatura de 100°C, timp de
4 ore, a 2-clor-4-dimetil-amidosulfonil-
fenoxiacetatului de metil cu N,N-dimeti-
laminoetanol în prezenţa N,N-dimeti-
laminoetoxidului de sodiu în calitate de
catalizator, separarea uleiului esteric din
mediul de reacţie, extracţia şi anhidrizarea lui
în benzen la temperatura de până la 10°C,
tratarea soluţiei benzenice anhidre cu clorură
de hidrogen gazoasă la rece, purificarea
produsului final prin recristalizare dintr-un
amestec de etanol şi dimetilformamidă.

Revendicări: 4

*
*     *

(54) Process of N,N-dimethylaminoethanol
hydrochloride 2-chlor-4-dimethylami-
dosulphonyl-phenoxyacetate preparation

(57) The invention relates to chemistry, and par-
ticularly, to the process of N,N-dimethy-
laminoethanol hydrochloride 2-chlor-4-
dimethylamidosulphonyl-phenoxyacetate
preparation of the formula (I):

which is an active component of the
ROMENER (Meclosulphonate) remedy pos-
sessing psychoactive  and anticonvulsant ac-
tivities.
The process comprises transestherification of
methyl-2-chlor-4-dimethylamidosulphonyl-
phenoxyacetate with N,N-dimethylami-
noethanol at 100°C during 4 hours in pres-
ence of sodium N,N-dimethylaminoethoxide
as a cathalyst, separation of the estheric oil
from the reaction medium, extraction and
dehydratation thereof into benzene at up to

10°C, treatment of the anhydous benzenic
solution with gaseous hydrogen chloride in
the cold, purification of the final product by
recrystallization from the mixture of ethanol
and dimethylformamide.

Claims: 4

(21) 99-0047 (13) A
(51) C 11 B 3/06
(22) 1999.02.02
(71) Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de

Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Policarpov Albert, MD; Beril Ion, MD; Bologa

Mircea, MD
(54) Procedeu  de neutralizare a acizilor

alifatici liberi şi dispozitiv  pentru
realizarea lui

(57) Invenţia se referă la  procedeele de neu-
tralizare a acizilor alifatici liberi şi dispozitivele
pentru realizarea lor şi   poate fi utilizată  în
industria de prelucrare a grăsimilor şi
uleiurilor.
Procedeul se efectuează prin tratamentul
termic într-un câmp electric alternativ cu frec-
venţa  industrială de tensiune înaltă.
Dispozitivul conţine capacitate cu soluţie
alcalină, conductă de alimentare şi ţeavă de
evacuare a uleiului, sistem de formare a
picăturilor şi  sistem  de termostatare.
În zona de extindere a neutralizatorului este
montat schimbătorul de căldură şi sunt
instalaţi  electrozii de  înaltă tensiune
conectaţi la  pământ prin diafragma dielectrică
perforată în partea medie a spaţiului inter-
ectrodic.

Revendicări: 2
Figuri: 2

*
*     *

(54) Process of free aliphatic acid neutraliza-
tion and apparatus for realization thereof

(57) The invention refers to the processes of free
aliphatic acids neutralization and apparatuses
for realization thereof and may be used in the
oil-fat industry.
The process is carried out by means of ther-
mal processing in the alternative electrical field
with industrial frequency of a high voltage.
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IThe apparatus contains a tank  with alkali so-

lution, feeding pipeline and a pipe for  oil re-
moving, drop formation device and ther-
moregulation device.
In the neutralizer dilation zone it  is
mounted a heat exchanger and high volt-
age electrodes which are earthed by
means of a dielectric perforation dia-
phragm in the middle part of the inter-
electrode space.

Claims: 2
Fig.: 2

(21) a 2000 0034 (13) A
(51) C 12 N 15/02, 15/11, 15/40, 15/54, 15/82; C

07 K 14/005, 14/01, 14/08, 16/08; C 12 Q
1/68; G 01 N 33/53

(22) 1998.05.20
(31) 60/047,194
(32) 1997.05.20
(33) US
(85) 1999.12.20
(86) PCT/US98/10313, 1998.05.20
(87) WO 98/53055, 1998.11.26
(71) CORNELL RESEARCH FOUNDATION,

INC., US
(72) ZHU, Hai-Ying, CN; LING, Kai-Shu, CN;

GONSALVES, Dennis, US
(74) Babak Alexandru
(54) Proteinele virusului răsucirii frunzelor de

viţă de vie (tipul 2) şi utilizarea lor
(57) Invenţia se referă la proteinele sau poli-

peptidele virusului răsucirii frunzelor viţei de
vie (tipul 2) şi la utilizarea lor.
În invenţie se revendică proteină sau
polipeptidă izolată care corespunde   proteinei
sau polipeptidei virusului răsucirii frunzelor
de viţă de vie (tipul 2). De asemenea se
revendică molecule izolate de ARN şi ADN
care codifică această proteină sau polipeptidă.
În plus, se revendică sistemul de expresie care
conţine molecula de ADN, celulă-gazdă, soi
transgenic de plantă. În afară de aceasta, se
revendică o metodă de transmitere a rezis-
tenţei faţă de virusul răsucirii frunzelor de
viţă de vie, o metodă de transmitere a

rezistenţei faţă de virusul gălbinării sfeclei,
anticorpul care identifică proteina sau
polipeptida şi o metodă de detectare a virusului
răsucirii frunzelor de viţă de vie.

Revendicări: 78
Figuri: 14

*
*     *

(54) Proteins of vine leaves twisting virus
(type 2) and utilization thereof

(57) The invention relates to the proteins or
polypeptides of vine leaves twisting virus
(type 2) and utilization thereof.
There is claimed a protein or isolated polypep-
tide wchich is corresponding to the protein
or polypeptide of vine leaves twisting virus
(type 2). There are also claimed isolated RNA
and DNA molecules coding this protein or
polypeptide.
There is also claimed  an exprimation sys-
tem containing a DNA molecule, host, cell,
transgenic plant variety. There is claimed a
method of transfer of vine leaves twisting
virus resistance, method of transfer of beat
jaundice virus, antibody which identifies the
protein or the polypeptide and method of vine
leaves twisting virus revealing.

Claims: 78
Fig.: 14

(21) a 2000 0101 (13) A
(51) C 23 C 22/02; C 09 D 4/00
(22) 1998.11.10
(31) 197 51 153.8
(32) 1997.11.19
(33) DE
(85) 2000.06.14
(86) PCT/EP98/07161, 1998.11.10
(87) WO 99/25897, 1999.05.27
(71) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT

AUF AKTIEN, DE
(72) SCHIEFERSTEIN, Ludwig, DE;

GORZINSKI, Manfred, DE; KÜPPER,
Stefan, DE; FISCHER, Herbert, DE

(74) Simanenkova Tatiana
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rirea cu un strat organic a suprafeţelor
metalice, procedeu de obţinere a com-
poziţiei şi procedee de acoperire

(57) Invenţia se referă la compoziţii polimerizabile
pentru acoperirea cu un strat organic a unor
materiale metalice, la un procedeu de obţinere
a acestora şi la procedee de acoperire prin
înfăşurare a oţelului.
Esenţa invenţiei constă în aceea că compoziţia
polimerizabilă conţine săruri de titan, mangan
şi/sau  zirconiu ale unor acizi carboxilici
olefinici nesaturaţi polimerizabili şi alţi
comonomeri olefinici nesaturaţi, precum şi un
iniţiator pentru polimerizarea radicală utilizat
la acoperirea prin înfăşurare a materialelor
metalice.

Revendicări: 8

*
*     *

(54) Polymerizable composition provided for
coating the metallic surfaces with an or-
ganic cover, process of obtaining the com-
position, processes of coating

(57) The invention relates to prolymerizable com-
position for coating the metallic materials with
an organic cover, process for obtaining
thereof and process of steel wrapping coat-
ing.
Summary of the invention consists in the fact
that the polymerizable composition contains
salts of titanium, mangan, and/or zirconium
of some carboxylic olefinic unsatulated
polymerizable acids and other unsaturated
olefinic comonomers, as well as one iniciator
for radical polymerization utilized for the
metallic materials wrapping coating.

Claims: 8

(21) 99-0001 (13) A
(51) D 04 B 9/56
(22) 1997.04.28
(31) FI96A000087
(32) 1996.04.29
(33) IT
(85) 1998.11.26
(86) PCT/IT97/00097, 1997.04.28
(87) WO 97/41288, 1997.11.06

(71) Golden Lady S.P.A., IT
(72) Conti, Paolo, IT
(74) Glazunov Nicolae
(54) Procedeu şi dispozitiv de încheiere a

vârfului la începutul procesului de
tricotare a ciorapului sau şosetelor la
maşina de tricotat circular

(57) Tricotul pentru punga vârfului, iniţial, se
formează cu ajutorul acelor, situate pe primul
semicerc, iar apoi, pentru deplasarea muchiei
libere iniţiale a pungii pe acele arcului
suplimentar şi, prin urmare, pentru a începe
tricotul tubular, se creează o zonă de evacuare
concentrată a aerului cu ajutorul unui niplu de
intrare, situat de-a lungul unei părţi a muchiei
interioare a cilindrului cu ace, pentru
prinderea muchiei libere menţionate a pungii
la deplasare; în continuare, în urma mişcării
centrifuge a plăcilor, fiecare fiind utilată cu un
cui, muchia  liberă se deplasează treptat spre
exterior dincolo de marginea acelor, care se
ridică şi străpung tricotul de-a lungul muchiei
iniţiale.

Revendicări: 12
Figuri: 20

*
*     *

(54) Process  and apparatus for toe closing at
the beginning of the  process of stocking
or stock manufacturing by means of the
circular  knitting machine

(57) Material for toe pocket is formed  by means
of  needles dislocated on the first semicircle
and than for transferring the initial free
pocket edge onto the complementary arch
needles and for beginning of the tubular
material manufacturing there is formed a zone
of air concentrated suction by the inlet branch
pipe situated along the internal edge part of
the needle cylinder for gripping the mentioned
free pocket edge at the transferring; than as
a result of the centrifugal plates movement,
each of which is provided with a nail, the free
edge is gradually transferred outside beyond
the needles edge which are raised and they
are pierching the material along the initial
edge.

Claims: 12
Fig.: 20
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I(21) 99-0200 (13) A

(51) F 24 H 1/40; F 23 C 5/08
(22) 1998.09.23
(31) 101905
(32) 1997.09.23
(33) BG
(85) 1999.06.02
(86) PCT/BG98/00014, 1998.09.23
(87) WO 99/15840, 1999.04.01
(71) TOPLOFIKACIA SOFIA, BG; ATTICUS

SERVICES, US
(72) Petrov, Vassil Iordanov, BG; Ruseva, Evgenia

Tzakova, BG; Naidenova, Lilyana Dimitrova,
BG; Doynov, Kolio Todorov, BG

(74) Simanenkova Tatiana
(54) Cazan de încălzit apă
(57) Invenţia se referă la un cazan de încălzit apă

folosit în construcţiile reţelelor termice
centralizate ale clădirilor.
Cazanul de încălzit apă constă din corp, în care
este situată camera focarului. Camera
focarului este înzestrată cu arzătoare ampla-
sate la două nivele. Între corp şi camera

focarului este situat un ecran schimbător de
căldură, executat din elemente cu membrană
impermeabilă la gaz.

Revendicări: 6
Figuri: 7

*
*     *

(54) Water heating boiler
(57) The invention relates to a water heating boiler,

used in the  central heating systems construc-
tions of the buildings.
The water heating boiler consists of a body
in which is situated a furnace section. Into
the furnace section there are situated burn-
ers  in two levels. The heat exchanger screen
made of members with gas-proof membrane
is situated between the body and burner sec-
tion.

Claims: 6
Fig.: 7
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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 30 septembrie
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
September 30, 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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I(11) 1533 (13) F1

(51) A 21 D 2/00, 2/36, 8/00, 8/02
(21) 98-0258
(22) 1998.12.16
(71)(73) Purici Georgeta, MD;  S.A. “Franzeluţa”,

MD
(72) Purici Georgeta, MD
(54) Compoziţie şi procedeu pentru pre-

pararea unor produse de panificaţie
(57) Invenţia se referă la domeniul industriei

alimentare, în special la o compoziţie şi un
procedeu pentru prepararea unor produse de
panificaţie.
Esenţa invenţiei constă în aceea că com-
poziţia conţine făină de grâu, drojdii, ulei
vegetal, sare, complex proteic de soia cu
pectină şi apă.
Procedeul prevede pregătirea componen-
telor, amestecarea făinii de grâu, drojdiilor,
uleiului vegetal, sării, produsului proteic de
soia, apei, frământarea şi fermentarea
aluatului, divizarea lui în semifabricate,
dospirea şi coacerea lor, totodată frământarea
aluatului se realizează prin metoda mo-
nofazică, iar în calitate de produs proteic de
soia se utilizează complexul proteic de soia
cu pectină. Fermentarea aluatului se efec-
tuează până la aciditatea de 3,5…7,0 grade.
Rezultatul constă în micşorarea scăză-
mintelor, mărirea duratei de păstrare,
reducerea timpului şi cheltuielilor la prepa-
rarea unor produse de panificaţie.

Revendicări: 3

*
*     *

(54) Composition and process for production
of some bread baking products

(57) The invention relates to the food industry, in
particular, to a composition and process for
manufacturing of some bread baking prod-
ucts.
Summary of the invention consists in, that the
composition contains wheat flour, yeasts,
vegetal oil, salt, complex of soy-bean
proteine with pectine and water.
The process privides preparation of the com-
ponents, mixing of the wheat flour, yeasts,
vegetal oil, salt, soy-bean protein, water,
dough kneading and fermentation, dividing
thereof in the semi-fabricated pieces, further
fermentation and baking; simultaneously the
dough kneading is realized by the monopha-

sic method and as a soy-bean protein prod-
uct it is used a soy-bean complex with pec-
tin. The dough fermentation is carried out up
to the acidity of 3,5…7,0 degrees.
The result consists in diminution of the dry-
ing losses, increasing the long-term storage,
reduction of time and expenditures for pro-
duction of some bread baking products.

Claims: 3

(11) 1534 (13) B2
(51) A 23 L 3/005
(21) 98-0116
(22) 1998.05.15
(71)(72)(73) Cebotari Ion, MD; Copotienco

Serghei, MD
(54) Instalaţie pentru tratarea termică a

produselor alimentare
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în

special la instalaţiile pentru tratarea termică
a produselor alimentare şi poate fi folosită
pentru uscarea fructelor şi legumelor.
Instalaţia conţine o cameră în care sunt
fixate suporturi cu fundul perforat. Camera
este utilată cu un sistem de conducte de aer.
În interiorul camerei este instalată o  sanie cu
posibilitate de deplasare orizontală. Pe sanie
sunt fixate emiţătoare infraroşii cu reflec-
toare. Sub suporturi este situat un perete
despărţitor perforat orizontal, sub care în
pereţii laterali ai camerei  sunt executate
orificii pentru pomparea  purtătorului de
căldură.
Rezultatul constă în reducerea cheltuielilor
de energie datorită creării unui regim optim
de tratare termică a produsului.

Revendicări: 2
Figuri: 2

*
*     *

(54) Installation for food products heat treat-
ment

(57) Invention relates to the food industry, in par-
ticular, to the devices for heat treatment of
food products and may be used for fruit and
vegetable drying.
The installation contains a chamber in which
there are fixed trays with perforated bottom.
The chamber is provided with an air duct sys-
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having possibility of horizontal movement.
The infra-red sources with reflectors are
mounted on the carriage. Under the trays it
is installed a horizontal perforated partition
under which in the chamber side walls are
made  openings for heat-transfer-medium
pumping.
The result consists in reducing the power ex-
penditure due to the creation of an  optimal
regime of product heat treatment.

Claims: 2
Fig.: 2

(11) 1535 (13) B2
(51) A 24 D 1/00, 3/04
(21) 96-0097
(22) 1994.09.14
(31) P 4332019.8
(32) 1993.09.16
(33) DE
(85) 1996.03.22
(86) PCT/EP94/0305, 1994.09.14
(87) WO95/07633, 1995.03.23
(71)(73) H.F. & PH.F. REEMTSMA GmbH & Co,

DE
(72) PETERS, Gunther, DE; WILDENAU,

Wolfgang, DE; SEIDEL, Henning, DE;
ZIEHN, Klaus-Dieter, DE; BETTELS,
Erika, DE; WILLNER, Joachim, DE

(74) Simanencova Tatiana
(54) Ţigară cu filtru cu ventilare
(57) Invenţia se referă la poducerea ţigărilor, în

special la fabricarea ţigărilor cu filtru cu
ventilare.
Ţigara are un filtru combinat cu o capacitate
de reţinere majorată, care de-a lungul său are
orificii perforate pentru ventilare. Ţigara este
confecţionată din asortare de tutun, con-
ţinând tutun înfoiat, cu un procent majorat de
nicotină. Părţile componente ale asortării de
tutun sunt tutunul laminar cu conţinut de
nicotină de la 1,0 până la 8,0% şi/sau tutunul
pelicular cu conţinut de nicotină de la 5,0
până la 10,0% şi adaos de acid de fructe,
asortarea de tutun, în general, conţinând
nicotină în limitele 2,5...5,0%. Rezistenţa
filtrului combinat la aspirarea fumului este
mai mare din partea ştrangului decât din
partea gurii, iar gradul de ventilare este în
limitele 50...95% de aer aspirat. Fluxul prin-

cipal de fum, calităţile gustative fiind practic
neschimbate, are pentru fiecare aspirare un
gust preponderent de amestec “American
Blend”. Indicele pH al fumului constituie
6,0...7,5. Sunt stabilite valorile condensatului
şi nicotinei, care, respectiv, sunt mai mici de
1 mg/ţigară şi 0,1 mg/ţigară, iar în cazuri
speciale - mai mici de 3 mg/ţigară
(condensat) şi 0,6 mg/ţigară (nicotină).

Revendicări: 9
Figuri: 1

*
*     *

(54) Cigarette with ventilating filter
(57) The invention relates to manufacturing of

cigarettes, in particular, to manufacturing of
cigarettes with ventilating filter.
The cigarette possesses a combined filter
with improved retaining capacity, along
which there are made perforated openings for
ventilation. The cigarette is made of  tobacco
sort containing friable tobacco with in-
creased nicotine content. The components of
the tobacco sort are: tobacco lamina with
nicotine content from 1,0 to 8,0% and/or to-
bacco foil with nicotine content from 5,0 to
10,0% and addition of the fruit acid, the sort
tobacco containing, in general, nicotine in
limits of 2,5...5,0%. The resistance of the
combined filter at the smoke aspiration is
more at the strong part than at the mouth part,
and the ventilation degree is in limits of
50...95% of the aspirated air. The main
smoke flow at the invariable flavoring qual-
ity per each inhalation has the prior taste of
the mixture “American Blend”. The smoke
pH consists 6,0…7,5. There are deter-
minated the condensing and nicotine values
which are accordingly less than 1 mg/ciga-
rette and 0,1 mg/cigarette and in the particu-
lar cases - less than 3 mg/cigarette (conden-
sate) and 0,6 mg/cigarette (nicotine).

Claims: 9
Fig.: 1

(11) 1536 (13) F1
(51) A 61 B 17/00
(21) 99-0203
(22) 1999.07.19
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I(71)(73) Universitatea de Stat de Medicină şi

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

(72) Cicala Evstafii, MD; Boţan Ion, MD; Curca
Victor, MD

(54) Metodă de tratament chirurgical al
pancreatitei destructive

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
chirurgia abdominală.
Metoda propusă include laparotomia me-
diană superioară, transsecţionarea liga-
mentului gastrocolic pe tot parcursul, revizia
bursei omentale, fixarea ligamentului gastro-
colic transsecţionat pe dreapta către mar-
ginea plăgii şi spre stânga cu 5…7 cm lateral
de la marginea plăgii către peretele abdomi-
nal anterior, suturarea plăgii operatorii până
la tampon şi drenuri. Suplimentar la a 7-8-a
zi după prima operaţie se efectuează o incizie
transversală a peretelui abdominal anterior
de la mijlocul plăgii cu 4…6 cm spre stânga,
până la locul fixării ligamentului gastrocolic
transsecţionat.

Revendicări: 1

*
*     *

(54) Method of distructive pancreatitis treat-
ment

(57) The invention relates to medicine, particu-
larly, to the abdominal surgery.
The proposed method includes the upper
middle laparotomy the gastrocolic ligament
along the full length, omental bursa revision,
transsection of fixation of the transsected
gastrocolic ligament to the right of the wound
and to the left more lateral of the wound edge
with 5…7 cm to the force abdominal wall
and further suture of the operation wound up
to the tampon and drainages. In 7-8 days af-
ter the first operation complementary it is
carried out a transversal section of the fore
abdominal wall from the middle of the
wound with 4…6 cm to the left up to the
place of fixation of the transsected gastro-
colic ligament.

Claims: 1

(11) 1537 (13) F1
(51) A 61 F 9/00; A 61 M 29/00

(21) 99-0142
(22) 1999.04.30
(71)(72)(73) Cuşnir Valeriu, MD; Cuşnir Vitalie,

MD
(54) Dispozitiv oftalmologic
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la

oftalmologie, şi contribuie la perfecţionarea
dispozitivelor de deschidere a fantei palpe-
brale pentru fixarea câmpului de intervenţie
chirurgicală sau pentru terapia medica-
mentoasă a ochilor.
Dispozitivul conţine două braţe 1, 2 cu
elemente detaşabile de prindere a pleoapelor
3, 4, dotate cu pernuţe 9, 10 din material
atraumatic permeabil la apă, conectate la un
sistem de infuzie cu soluţii curative.
Braţele 1, 2 sunt unite între ele cu ajutorul
unui mecanism de apropiere şi îndepărtare a
lor executat sub formă de un şurub 16
angrenat cu o piuliţă 17 legate fiecare cu
pârghiile 21, 22. Braţele 1, 2 şi pârghiile 21,
22 formează un paralelogram articulat.
Capătul şurubului 16 este instalat într-un
lagăr situat pe o articulaţie a paralelo-
gramului, iar piuliţa 17 angrenată cu şurubul
pe articulaţia diagonal opusă faţă de prima
articulaţie a paralelogramului.
Rezultatul obţinut constă în posibilitatea de
utilizare unică a elementelor de prindere a
pleoapelor, în asigurarea deplasării acestor
elemente strict paralele, reducând  astfel
traumatizarea ţesuturilor ochiului, în posi-
bilitatea administrări dozate a soluţiilor cura-
tive.

Revendicări: 4
Figuri: 3

*
*     *

(54) Ophtalmologic device
(57) The invention relates to medicine, in particu-

lar, to the ophtalmology and is provided for
improvement of  devices for eyelids opening,
surgical field fixation or eyes medicamental
therapy.
The device contains two shoulders 1, 2 with
removable members for catching the eyelids
3, 4 provided with pillows 9, 10 of the wa-
terproof traumaticless material, connected to
the infusion system containing  medica-
mental solutions.
The shoulders 1, 2 are interconnected by
means of a mechanism for contraction and
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connected with a nut 17 and coupled with the
levers 21, 22. The shoulders 1, 2 and the le-
vers 21, 22 form a parallel link mechanism.
The screw 16 is installed into the bearing,
situated in an articulation of the parallel link
mechanism, and the nut 17 fixed to the screw
- to the articulation which is diagonal oppo-
site to the first parallelogram articulation.
The obtained result consists in the possibil-
ity of  single utilization of the eyelids catch-
ing members, in providing a strict parallel
movement thereof reducing thus traumatism
of the eye tissue, in the possibility of dosed
administration of the medicamental solu-
tions.

Claims: 4
Fig.: 3

(11) 1538 (13) F1
(51) B 23 H 5/00
(21) 99-0257
(22) 1999.11.02
(71)(72)(73) Baliţchii Vitalii, MD
(54) Generator de impulsuri
(57) Invenţia se referă la metode de tratare

electrofizică şi electrochimică a materialelor
conducătoare de curent.
Generatorul conţine o sursă de tensiune
continuă, conectată la condensatorul de
acumulare prin tranzistor de încărcare,
emitorul căruia este conectat prin diodă la
sarcină, iar baza la punctul de mijloc al
divizorului de tensiune. La condensatorul de
acumulare este conectat în paralel un circuit,
ce constă dintr-un rezistor şi un condensator,

la care este conectată în paralel o ramificaţie,
formată dintr-un dinistor şi bobinajul primar
al unui transformator de impulsuri, bobinajul
secundar al căruia uneşte catodul şi elec-
trodul de dirijare al tiristorului, conectat între
sarcină şi polul sursei de tensiune, iar punctul
de mijloc al divizorului de tensiune şi bazei
tranzistorului de încărcare este unit cu
punctul comun al tiristorului şi sarcinii.
Rezultatul constă în stabilizarea energiei
impulsurilor şi schimbarea ei operativă în
anumite limite independent de sarcină.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*
*     *

(54) Pulse oscillator
(57) The invention relates to electrophysical and

electrochemical methods of the current con-
ducted materials processing
The oscillator contains a contact voltage
source connected to the accumulating con-
denser through a charging transistor, the
emitter of which is connected through the
diode to the charge, and the base - to the
voltage divider middle point. Parallel to the
accumulating condenser is connected a cir-
cuit consisting of a resistor and condenser, to
this circuit it is parallel connected a branch
formed of the dinistor and pulse transformer
primary winding, the secondary winding of
which connects the cathode and the control
electrode of the thyristor, connected between
the charge and voltage source pole, and the
midpoint of the voltage devider and charg-
ing transistor base is coupled to the general
thyristor and charge point.
The result consists in stabilization of the
pulse power and in  the operative change
thereof in the indicated limits independently
of the charge.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1539 (13) F1
(51) B 23 P 17/00
(21) 99-0115
(22) 1999.03.25
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I(71)(73) Intreprinderea 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; Terzi Serghei, MD

(54) Instalaţie pentru aliere cu explozie
electrică

(57) Invenţia se referă la electrotehnică şi este
destinată alierii cu explozie electrică.
Instalaţia pentru aliere cu explozie electrică
conţine un motor electric  pe arborele căruia
sunt  instalate un cap rotativ cu mulţi
electrozi şi un element de  contact cu o perie
imobilă principală, cu care este cuplată una
din bornele  condensatorului, cealaltă bornă
a căruia este cuplată cu una din bornele de
ieşire ale sursei de tensiune şi cu produsul
supus alierii. Instalaţia conţine  suplimentar
o perie imobilă auxiliară, iar elementul de
contact este executat ca o bucşă, la unul din
capetele căreia este amplasată peria prin-
cipală, iar la celălalt capăt peria auxiliară,
totodată la acest capăt sunt fixate succesiv
garnituri de izolare şi plăci conductoare,
numărul cărora este egal cu numărul de
electrozi ai capului rotativ, ce contactează cu
peria auxiliară, conectată cu altă bornă  de
ieşire a sursei de tensiune.
Rezultatul constă în prevenirea transferului
macrodispers al materialului electrozilor pe
piesă.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*
*     *

(54) Installation for electrospark alloying
(57) The invention relates to the electrical engi-

neering and is provided for electrospark al-
loying.
The installation for electrospark alloying
comprises an electric  drive on the shaft of
which there are installed a rotative multielec-
trode head and a contacting member with the
main fixed brush to which it is connected a
condenser outlet and the other outlet is con-
nected to one of the voltage source outlets
and alloying article. The installation comple-
mentary contains an immovable brush, and
the contacting element is made in the form
of a sleeve on the one end of which it is in-

stalled the main brush and on the other one -
a complementary brush, on the same end
there are fixed the alternative insulation
straps and conductive plates, the number of
which is equal to the number of rotary head
electrodes, contacting with the complemen-
tary brush connected to the other voltage
source outlet.
The result consists in the prevention of the
coarse-dispersed electrode material transfer
on the article.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1540 (13) F1
(51) C 02 F 1/48, 1/40
(21) 99-0267
(22) 1999.11.23
(71)(73)  Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Covaliova Olga, MD; Saleh Riad M.M., JO;

Duca Gheorghe, MD; Covaliov Victor, MD
(54) Aparat pentru purificarea apei de

impurităţi organice
(57) Invenţia se referă la instalaţiile pentru

purificarea apei cu lumină ultravioletă şi
câmp electromagnetic şi poate fi utilizată
pentru tratarea apei potabile, precum şi
pentru purificarea apelor reziduale de
impurităţi organice.
Aparatul conţine o carcasă tronconică în
mijlocul căreia, într-o husă de cuarţ, este
instalată o lampă ultravioletă. Pe suprafaţa
laterală interioară a carcasei sunt amplasate
elemente reflectoare de lumină. În partea de
jos carcasa conţine o cameră magneto-
hidrodinamică cilindrică cu un ştuţ instalat
tangenţial pentru intrarea apei poluate,
totodată ştuţul este cuplat la un ejector, pe
când camera magnetohidrodinamică este
umplută cu elemente feromagnetice sferice.
Pe partea exterioară a camerei menţionate, în
jurul ei, este instalat un solenoid cu reostat,
în vederea reglării gradului de fluidizare
magnetică a elementelor sferice.
Apa purificată iese printr-un ştuţ instalat
tangenţial pe partea de sus a carcasei, iar
degajările de gaz - printr-un colector de
evacuare conic.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*
*     *
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organic impurities

(57) The invention relates to apparatuses for treat-
ment of water by ultraviolet light and elec-
tromagnetic field and may be used for po-
table water treatment as well as for purifica-
tion of sewage from the organic impurities.
The apparatus contains a body in the form of
truncated cone in the middle of which it is in-
stalled a ultraviolet lamp into the quartz
housing. On the internal side body surface
there are situated light reflecting elements. In
the lower part of the body it is situated cy-
lindrical magnetohydrodinamic chamber
with tangential located coupling for feeding
the sewage, and the coupling is connected to
the ejector, and the magnetohydrodynamic
chamber is filled with  spheric ferromagnetic
elements. On the external part of the men-
tioned chamber around it there is installed a
solenoid with a rheostat for regulation of the
magnetic fluidization of the spherical ele-
ments.
The purified water passes through the tan-
gential situated coupling in the upper body
part and the gasforming material-through the
outlet cone-shaped collector.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1541 (13) F1
(51) C 12 N 1/20
(21) 98-0212
(22) 1998.10.19
(71)(73) Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie

al  Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova, MD

(72) Leorda Ana, MD; Timoşco Maria, MD;
Goguni Natalia, MD

(54) Mediu de cultură pentru acumularea
biomasei de bifidobacterii

(57) Invenţia se referă la biotehnologie şi poate fi
aplicată la fabricarea preparatelor micro-
biene, conţinând bifidobacterii.
Mediul de cultură include lactoză, peptonă,
clorură  de sodiu, bragă obţinută la produ-
cerea drojdiilor, agar şi apă potabilă, în
următorul raport al componentelor, g/l:
lactoză 9,00…11,00
peptonă 9,00…11,00
clorură de sodiu 4,50…5,50

bragă obţinută la
producerea drojdiilor, ml 450,0…500,0
agar 0,65…0,75
apă potabilă restul.
Rezultatul invenţiei constă în acumularea
sporită a biomasei de bifidobacterii.

Revendicări: 1

*
*     *

(54) Nutritive medium for biphidobacteria
biomass accumulation

(57) The invention relates to the biotechnology
and may be used for the preparation of mi-
crobial materials containing biphidobacteria.
The nutritive medium contains lactose, pepton,
sodium chloride, home-brewed beer obtained
at yeast production, agar and potable water, at
the following components rate, g/l:
lactose 9,00…11,00
pepton 9,00…11,00
sodium chloride 4,50…5,50
home-brewed beer obtained at
the yeast production, ml 450,0…500,0
agar 0,65…0,75
potable water the rest.
The result of the invention consists in in-
creasing the biphidobacteria biomass.

Claims: 1

(11) 1542 (13) F2
(51) E 06 B 9/00
(21) 96-0281
(22) 1992.10.23
(31) 784,171
(32) 1991.10.25
(33) US
(85) 1996.10.02
(86) PCT/US92/09221, 1992.10.23
(87) WO 93/08361, 1993.04.23
(71)(73) Firexx Corporation, SA
(72) ALHAMAD, Shaikh, Ghaleb, Mohammad,

Yassin, SA
(74) Glazunov Nicolai
(54) Amortizator antiexploziv uşor cu mai

multe straturi pentru prevenirea urmă-
rilor distrugătoare ale exploziei, pentru
protecţia edificiilor contra acţiunii dis-
trugătoare a exploziei şi procedeu de
protecţie a edificiilor contra acţiunii
distrugătoare a substanţelor explozive
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I(57) Invenţia se referă la amortizatoare anti-

explozive, care pot fi utilizate pentru
protejarea edificiilor contra urmărilor
catastrofale ale exploziilor accidentale sau
imprevizibile.
Amortizatorul antiexploziv constă dintr-un
ansamblu de elemente stratificate care
cuprinde un prim strat de reţea metalică
celulară, urmat de un strat de material
permeabil la aer şi de un alt strat de reţea
metalică celulară, asamblate între ele prin
mijloace clasice de prindere şi fixare.
Amortizatorul antiexploziv, acoperind
peretele sau altă structură protejată, permite
disiparea undelor de şoc rezultate de la
detonarea materialului exploziv.

Revendicări: 20
Figuri: 7

*
*     *

(54) Multilayer light explosion resistant shock-
absorber for prevention of the destructive
explosion consequences, protection of the
buildings against the destructive explosion
activity and process of buildings protec-
tion against the destructive explosion
materials activity

(57) The invention relates mainly to the explosion
resistant shock-absorbers which may be used
for protection of buildings against the cata-
strophic consequences, accidental or unfore-
seen explosions.
The explosion resistant shock-absorber com-
prises a multilayer composition structure,
consisting of the first stretched metallic net
layer, further layer of air permeable material
and of anohter second stretched metallic net
layer, coupled each  by traditional methods
of connection and fixation.
The explosion resistant shock-absorber,
which closes the wall or other protectable
subject, allows to disperse the shock waves
appearing at the explosion of the explosive
material.

Claims: 20
Fig.: 7

(11) 1543 (13) B1
(51) F 03 D 5/02

(21) 97-0116
(22) 1997.04.25
(71)(72)(73) Arsene Ion, MD
(54) Motor eolian cu transportor
(57) Invenţia se referă la instalaţiile de trans-

formare a energiei vântului în energie
mecanică şi poate fi folosită la producerea
autonomă a energiei electrice.
Motorul eolian cu transportor conţine patru
transmisii prin lanţ cu vele amplasate pe o
platformă montată pe o axă verticală şi dotată
cu role instalate pe perimetrul suprafeţei
inferioare a platformei, ultima având posi-
bilitate de a se roti pe o şină circulară.
Transmisiile prin lanţ sunt amplasate într-un
tub aerodinamic cu intrare largă şi ieşire
îngustă. La ieşirea îngustă a tubului aero-
dinamic sunt montate bare verticale de sprijin
şi un cilindru de înfăşurare amplasat orizon-
tal în rulmenţi, de care este fixat un capăt al
unui scut flexibil din pânză densă, lăţimea
căruia este egală cu lăţimea ieşirii înguste a
tubului aerodinamic, la celălalt capăt al
scutului flexibil este fixată uniform pe toată
lăţimea lui o greutate cu posibilitatea
deplasării libere între barele verticale de
sprijin, pe capetele cilindrului de înfăşurare
sunt fixate palete de reglare şi tambure de
înfăşurare a cablului, de care sunt atârnate
contragreutăţi, în interiorul tubului aero-
dinamic, pe partea de sus, în dreptul trans-
misiilor prin lanţ, pe toată lăţimea lui, sunt
instalate articulat clapete.
Rezultatul constă în intensificarea curenţilor
de aer şi stabilizarea vitezei de rotaţie a roţii
eoliene.

Revendicări: 1
Figuri: 3

*
*     *

(54) Conveyer-type windmill
(57) The invention relates to the installations for

transformation of the wind power in the
mechanical one and may be used for the in-
dependent production of the electric power.
The conveyer-type   windmill contains four
chain gears with  sails  installed on the plat-
form, mounted on the vertical axis and pro-
vided with rolls, installed along the perimeter
of the platform lower surface, the latter  hav-
ing a possibility to rotate on the ring rail. The
chain gears are installed into the aerody-
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outlet. On the narrow pipe outlet there are
installed vertical supporting bars and a shaft
for winding horizontally mounted  into the
bearings to which is fixed one end of the flex-
ible shield made of  dense canvas, the width
of which is equal to the width of the aerody-
namic pipe narrow outlet. To the other flex-
ible shield end is fixed a charge uniform
along its full width having the possibility of
free movement between the vertical support-
ing bars. On the shaft ends for winding there
are fixed regulating blades and drums for
ropes winding to which there are suspended
the counter-charges, into the aerodynamic
pipe on the upper part thereof opposite to the
chain gears along its full width there are ar-
ticulated  gates.
The result consists in increasing the air flow
and stabilization of wind wheel rotation ve-
locity.

Claims: 1
Fig.: 3

(11) 1544 (13) F1
(51) G 01 N 27/02
(21) 99-0085
(22) 1999.02.26
(71)(73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Lozovanu Petru, MD; Caraman Mihail, MD
(54) Procedeu de confecţionare a sesizorului

pentru determinarea concentraţiei com-
puşilor în stare gazoasă

(57) Invenţia se referă la un procedeu de con-
fecţionare a sesizorului cu un strat de
fullereni C60 rezistent în mediu corosiv,
destinat determinării concentraţiei vaporilor
de apă şi a gazelor.
Esenţa invenţiei constă în aceea că procedeul
include depunerea pe suprafaţa unui dielec-
tric a stratului de semiconductor din fullereni
C60, pe care apoi sunt depuşi doi electrozi,
care sunt executaţi cu o configuraţie având
lungimea hotarului de separare dintre ei de
2-3 ori mai mare decât lungimea unei laturi
a sesizorului.
Rezultatul constă în mărirea sensibilităţii
sesizorului şi receptarea selectivă a vaporilor
de apă şi a diferitelor gaze.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*
*     *

(54) Process for manufacturing a gauge for de-
termination of compound concentration
in gaseous state

(57) The invention relates to the process for
manufacturing a gauge having a fullerene
layer C60 resistant to the corrosion medium,
provided for determination of water vapour
and gas concentration.
Summary of the invention consists in, that the
process comprises deposition on the dielec-
tric surface of the semi-conductor fullerene
layer C60 onto which  there are further applied
two electrodes, the configuration of which
has a length of the separation limit between
them 2-3 times more than the length of one
of the gauge sides.
The result consists in increasing  the  gauge
sensibility and in the selective reception of
water vapours and different gases.

Claims: 1
Fig.: 2

(11) 1545 (13) B1
(51) G 11 B 7/24, 11/00
(21) 99-0219
(22) 1999.08.25
(30)* 46622339/31-12, 1989.03.16, SU
(10)* Certificat de autor, nr. 1637567, SU
(71)(73) Biroul Specializat de Construcţie şi

Tehnologie a Electronicii Corpului Solid al
Institutului de Fizică Aplicată al Academiei
de Ştiinţe a Republicii Moldova, MD

(72) Bivol Valeriu, MD; Iovu Maria, MD; Iovu
Mihai, MD; Hancevschi  Elena, MD;
Ciumacov Ion, MD

(54) Purtător pentru imprimarea imaginilor
optice şi a informaţiei holografice

(57) Invenţia se referă la domeniul fotografiei cu
semiconductori fără argint.
Purtătorul conţine un substrat  dielectric pe
care consecutiv sunt plasaţi primul electrod,
un strat fotoinjector cu conductibilitatea de
tip p, un strat de semiconductor calcogenic
vitros şi al doilea electrod, în care stratul
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perechi de semistraturi alternându-se, cel
inferior este confecţionat din As2Se3 cu
grosimea de 8-10 nm, iar cel superior din
In2S3 cu grosimea de 10-12 nm sau din In2Se3
cu grosimea de 40-50 nm, stratul de im-
primare având grosimea de 0,2-0,5 µm, iar
al doilea electrod fiind confecţionat din
aluminiu cu grosimea de 10-50 nm.
Rezultatul constă în majorarea sensibilităţii
la lumină a purtătorului de informaţie.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*
*     *

(54) Carrier for registration of  optic images
and holographic information

(57) The invention relates to the silverless semi-
conductive photography.
The carrier consists of the dielectric support
with subsequently situated thereon first elec-
trode, photoinjective layer of P-type conduc-
tivity, chalcogenide vitreous semiconductor
layer and the second electrode in which the
photoinjection  layer is made of ten inter-
changable semi-layer pairs, the lower one is
manufactured of As2Se3 with a  thickness of
8—10 nm and the upper one - of In2S3 with
a  thickness of 10-12 nm or In2Se3 with a
thickness of 40-50 nm,  the registration layer
having a thickness of 0,2-0,5 µm, and the
second  electrode  is manufactured of alu-
minium and has a thickness of 10-50 nm.
The result consists in increasing the light sen-
sibility of the information carrier.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1546 (13) F2
(51) H 01 B 13/06
(21) 97-0155
(22) 1997.05.12
(71)(73) Laboratorul Internaţional de Supra-

conductibilitate la Temperaturi Înalte şi
Electronica Corpului Solid, MD

(72) Ghiţu Dumitru, MD; Bodiul Pavel, MD;
Botoşan Nicolai, MD; Nicolaev Albina, MD;
Corolevschi Alexandru, MD

(54) Procedeu de obţinere a microfirului
metalic în izolaţie  de sticlă

(57) Invenţia se referă la tehnologiile de pro-
ducere a microfirului fin şi extrafin în izolaţie
de sticlă.
Procedeul constă în aceea că pentru con-
fecţionarea microfirului se alege materialul
izolator şi metalul microfirului cu coeficienţi
de viscozitate la topire apropiaţi. Microfirul
gata se încălzeşte şi se extinde până la
obţinerea microfirului extrafin, reglând forţa
şi viteza de extindere.
Rezultatul constă în obţinerea unui microfir
metalic extrafin în izolaţie extrafină de sticlă.

Revendicări: 1

*
*     *

(54) Process for obtaining of a metallic
microwire into the glass insulation

(57) The invention relates to the technology of
manufacturing the fine and super-fine
microwire into the glass insulation.
The process consists in, that for manufactur-
ing of the microwire it is choosed the insu-
lation material and microwire metal  having
close viscosity ratios during melting. The fin-
ished microwire is heated and pulled up to
obtaining of the super-fine microwire by con-
trolling the pulling force and velocity.
The result consists in obtaining a super-fine
metallic microwire into the glass super-fine
insulation.

Claims: 1

(11) 1547 (13) F1
(51) H 02 K 33/02, 7/065
(21) 99-0108
(22) 1999.03.05
(71)(73) Întreprinderea de Transporturi 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; Terzi Serghei, MD

(54) Vibrator electromagnetic bifazic
(57) Invenţia se referă la tehnica oscilatorie şi este

destinată generării a două oscilaţii mecanice
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deplasarea electrozilor în procesul alierii cu
explozie electrică.
Dispozitivul conţine un sistem electromag-
netic de excitare ce include un miez cu o
bobină înfăşurată pe el, două armături
instalate cu posibilitatea deplasării faţă de
miez şi unite cu miezul prin arcuri de rapel,
armăturile fiind dotate cu elemente fero-
magnetice. O armătură este amplasată
înăuntrul alteia, iar elementele feromagnetice
sunt plasate pe armături astfel încât împreună
cu miezul formează un circuit magnetic în
serie.
Rezultatul constă în ameliorarea calităţii
acoperirii aplicate la alierea cu explozie
electrică.

Revendicări: 1
Figuri: 3

*
*     *

(54) Two-phase electromagnetic vibrator
(57) The invention relates to the vibration equip-

ment and is provided  for   elaboration of two
counter-phase mechanical vibrations used,
particularly, for moving the electrodes dur-
ing electrospark alloying.
The device contains an electromagnetic ex-
citation system including a core with a coil
pulled thereon, two armatures installed with
the possibility of moving about the core and
coupled with it by rotary springs, the
armatures are provided with ferromagnetic
elements. One armature is located into the
other one and the ferromagnetic elements are
situated on the armatures so, as together with
the core they form a series magnetic circuit.
The result consists in improving the quality
of coating applied during  electrospark alloy-
ing.

Claims: 1
Fig.: 3
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FG9A Lista brevetelor de invenţie eliberate 
la 2000.08.31  

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

clasele conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI 
în care a fost publicată hotărârea de acordare a brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST. 3 OMPI  

(11) 
Nr. brevet 

(13) 
Cod ST. 16 

OMPI 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

(43)(44) 
Nr. BOPI 

1 MD 1380 G2 G 01 R 17/10 98-0228 1998.11.18 12/1999 
2 MD 1383 C2 H 02 H 7/06 

G 01 R 31/02 
96-0313 1996.07.25 12/1999 

3 MD 1410 G2 A 61 B 1/24 
A 61 C 9/00 

99-0017 1998.12.30 2/2000 

4 MD 1412 G2 A 61 C 13/28 99-0016 1998.12.30 2/2000 
5 MD 1415 G2 B 60 K 17/08 99-0041 1999.01.27 2/2000 
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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
constructive 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 pub-
lishing in the BOPI.



31

MD - BOPI 9/2000

M
O

D
E

L
E

 D
E

 U
T

IL
IT

A
T

E

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 appli-
cation.

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, exam-
ined utility model registration application (is
applied 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,
examinată (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 documen-
tul cu codul Y1,Y2).

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

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



33

MD - BOPI 9/2000

M
O

D
E

L
E

 D
E

 U
T

IL
IT

A
T

E

AZ1K Lista cererilor  de înregistrare a modelelor
de utilitate depuse aranjate în ordinea
numerelor de depozit

BZ9K Cereri de înregistrare a modelelor de
utilitate publicate

FF9K Modele de utilitate înregistrate

FG9K Lista certificatelor de înregistrare a
modelelor de utilitate eliberate

NZ9K Lista modelelor de utilitate reînnoite

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

BZ9K Published applications for the registra-
tion of utility models

FF9K Registered utility models

FG9K List of granted utility model certificates

NZ9K List of renewed utility models

CODURILE OMPI PENTRU
CODIFICAREA TITLURILOR

INFORMAŢIILOR REFERITOARE LA
MODELELE DE UTILITATE PUBLICATE

ÎN  BULETINUL OFICIAL CONFORM
NORMEI ST. 17

WIPO CODES ON CODING OF HEADING
OF INFORMATION CONCERNING

UTILITY MODELS MADE IN THE OFFI-
CIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROP-

ERTY IN ACCORDANCE WITH THE
STANDARD ST. 17
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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) 39 (13) W1
(51) H 02 K 33/00, 33/02, 7/065
(21) u 2000 0008
(22) 2000.04.26
(31) 99-0113
(32) 1999.03.05
(33) MD
(71)(73) Întreprinderea de Transporturi 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; Terzi Serghei, MD

(54) Dispozitiv pentru aliere cu explozie
electrică

(57) Modelul de utilitate se referă la domeniul
electrotehnicii şi este destinat alierii cu
explozie electrică.
Dispozitivul pentru aliere cu explozie
electrică este constituit dintr-un disc pe care
sunt fixaţi electrozi şi care este instalat rigid
pe un ax, paralel discului cu electrozi este
instalat rigid un disc cu orificii, pe ambele
părţi ale căruia sunt instalate imobil o sursă
de lumină şi o fotodiodă de impulsuri de
sincronizare, borna de ieşire a căreia este
conectată la borna de intrare a blocului de
comandă al generatorului de impulsuri de
erodare, orificiile pe disc sunt executate la
aceeaşi distanţă unghiulară unul faţă de
altul şi echidistanţate unul faţă de altul,
fiecare electrod fiind înzestrat cu o sursă
de lumină şi o fotodiodă de impulsuri de
sincronizare, amplasate pe un  ax, paralel
axei de rotaţie.
Rezultatul constă în lărgirea posibilităţilor
funcţionale.

Revendicări: 1
Figuri: 4

*
*     *

(54) Device for electrospark alloying
(57) The utility model relates to the electrical

engineering and is provided for eletrospark
alloying.
The device for electrospark alloying con-
sists of a disk with electrodes fixed on it

and rigidly installed on an axle, parallel to
the disk with electrodes it is  rigidly in-
stalled a disk with openings, on both sides
of which there are rigidly installed a light
source and a sync pulse photodiode, the
outlet terminal of which is connected to the
inlet terminal of the control unit of the erod-
ing pulse generator, the openings on the
disk are made at equal angular distances
one from another and equidistant one from
another, each electrode being provided with
a light source and a sync pulse photodiode,
placed on an axle, parallel to the axis of
rotation.
The result consists in expanding the func-
tional possibilities.

Claims: 1
Fig.: 4

(11) 40 (13) W1
(51) H 02 K 33/00
(21) u 2000 0009
(22) 2000.04.26
(31) 99-0117
(32) 1999.03.25
(33) MD
(71)(73) Întreprinderea de Transporturi 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; Terzi Serghei, MD

(54) Cap rotativ cu mulţi electrozi pentru
aliere cu explozie electrică

(57) Modelul de utilitate se referă la domeniul
electrotehnicii şi este destinat alierii cu
explozie electrică.
Capul rotativ cu mulţi electrozi pentru
aliere cu explozie electrică este constituit
dintr-o bază executată ca un disc cu
electrozi fixaţi pe el în ordine succesivă în
grupuri decuplate galvanic, fiecare din ele
fiind conectate la un conductor de curent
separat, ce conţine un inel rotativ de con-
tact şi o perie imobilă, la care este conectat
în serie un şunt.
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Rezultatul constă în lărgirea posibilităţilor
funcţionale.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*
*     *

(54) Multielectrode rotary head for elec-
trospark alloying

(57) The utility model relates to the electrical
engineering and is provided for elec-
trospark alloying.
A multielectrode rotary head for elec-
trospark alloying consists of a base, made
in the form of a disk with electrodes, fixed
on it in consecutive order in galvanic
decoupled groups, each of which being
connected to a separate current lead, con-
taining a rotary slip-ring and a fixed brush
to which it is serially connected a shunt.
The result consists in expanding the func-
tional possibilities.

Claims: 1
Fig.: 2

(11) 41 (13) W1
(51) H 02 K 33/00, 33/02, 7/065
(21) u 2000 0010
(22) 2000.04.26
(31) 99-0109
(32) 1999.03.05
(33) MD
(71)(73) Întreprinderea de Transporturi 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; Terzi Serghei, MD

(54) Dispozitiv pentru aliere cu explozie
electrică

(57) Modelul de utilitate se referă la domeniul
electrotehnicii şi este destinat alierii cu
explozie electrică.
Dispozitivul pentru aliere cu explozie
electrică conţine un disc pe care sunt fixaţi
electrozi şi care este instalat rigid pe un ax
rotativ, un conductor de curent ce conţine
un inel de contact rotativ şi o perie imobilă,
iar pe ax suplimentar este montat un gen-
erator de impulsuri de sincronizare.
Rezultatul constă în lărgirea posibilităţilor
funcţionale.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*
*     *

(54) Device for electrospark alloying
(57) The utility model relates to the electrical

engineering and is provided for electro-
spark alloying.
The device for electrospark alloying com-
prises a disk with electrodes fixed on it and
rigidly installed on a live axle, a current
lead, containing a slip-ring and a fixed
brush, and on the axle it is supplementary
mounted a sync pulse generator.
The result consists in expanding the func-
tional possibilities.

Claims: 1
Fig.: 1
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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)
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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) 008244
(220) 1998.11.02
(730) Pharmacia & Upjohn S.A., LU

c/o credit Europeen 52, Route D’Esch,
L-1470 Luxembourg, Luxembourg

(540)

AROMASIN
(511)(510)
05 - preparate farmaceutice şi substanţe pentru

tratarea şi prevenirea cancerului.

(210) 008972
(220) 1999.11.24
(730) Obschestvo s Ogranicennoi Otvets-

tvennostiu “Sankt-Peterburgskii Marga-
rinovâi Kombinat”, RU
ul. Arsenalnaia 1, corp. 2, 195009, Sankt-
Peterburg, Federaţia Rusă

(540)

(591) Culori revendicate: verde-deschis, verde,
verde-închis, cafeniu-deschis, cafeniu,
cafeniu-închis, gri-deschis, gri, gri-închis,
negru, alb, galben, galben-deschis, galben-
închis, albastru, albastru-închis, roşu, roz.

(511)(510)
05 - unt dietetic pentru uz medical; produse

alimentare dietetice pentru uz medical, în spe-
cial uleiuri dietetice;

29 - unt de frişcă; grăsimi alimentare; grăsimi
alimentare de origine animală; uleiuri vegetale
alimentare; amestecuri de grăsimi pentru
tartine;

42 - aprovizionare cu unt; aprovizionare cu
produse alimentare.

(531) 03.04.02; 06.19.11; 27.05.11; 28.05.00;
29.01.15.

(210) 009066
(220) 2000.01.06
(730) Asociaţia expeditorilor din Republica

Moldova AEM-TRANS, MD
Str. Decebal nr. 2, MD-2001, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru-
deschis.

(511)(510)
39 - transport, ambalarea şi depozitarea măr-

furilor; transport şi livrare de mărfuri; servicii
în vederea traficului rutier de mărfuri; servicii
în vederea traficului feroviar de mărfuri;
servicii în vederea traficului maritim de
mărfuri; servicii în vederea traficului aerian
de mărfuri; servicii în vederea transportării
de pasageri; organizarea călătoriilor; servicii
prestate de birourile de călătorii şi rezervare
de bilete.

(531) 01.01.17; 01.01.09; 26.01.13; 27.01.12;
27.05.01.
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(210) 009072
(220) 2000.01.10
(730) MASTERCARD INTERNATIONAL IN-

CORPORATED (o corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului
Delaware), US
2000 PURCHASE STREET, PURCHASE,
NEW YORK 10577-2509, Statele Unite ale
Americii

(540)

(511)(510)
09 - aparataj (hardware) de calculator, mijloace

programabile (software) şi programe de cal-
culator; aparataj (hardware) de calculator şi
mijloace programabile (software) de criptare
(codificare), chei de criptare (codificare), cer-
tificate digitale, semnături digitale, mijloace
programabile (software) pentru păstrarea
sigură a datelor, căutarea şi transmiterea
informaţiei confidenţiale a consumatorilor de
către persoane particulare, instituţii bancare
şi financiare; cartele magnetice codificate şi
cartele conţinând un microcircuit cu circuit
integrat (“smart cards”); cartele de accesare,
cartele bancare; cartele de credit, cartele de
debit şi cartele de plată; cititor de cartele;
cartele perforate; mijloace programabile
(software) de calculator proiectate pentru a
valida interacţiunea de “smart cards” cu
terminale şi cititoare; echipament de
telecomunicaţii; terminale pentru puncte de
tranzacţii de vânzare şi programe de calcula-
tor pentru transmiterea, afişarea şi stocarea
informaţiei de tranzacţie, de identificare şi
financiare pentru utilizare în serviciile
financiare, industriile bancare şi de tele-
comunicaţie, dispozitive pentru identificarea
frecvenţei radio (transpondere); aparataj elec-
tronic pentru verificarea autenticităţii
cartelelor de accesare, cartelelor bancare,
cartelelor de credit, cartelelor de debit şi
cartelelor de plată;

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, materiale 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, publicaţii
imprimate, prospecte, broşuri, ziare, cataloage
şi reviste, produse imprimate, toate refe-
ritoare la afacerile bancare;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
asistenţă în managementul comercial, indus-
trial şi al afacerilor; estimarea afacerilor,
servicii de consulting pentru managementul
afacerilor; cercetarea pieţei; studiul pieţei;
informaţie statistică (business); întocmirea
rapoartelor oficiale privind conturile;
contabilitate; cercetări în afaceri; relaţii
publice, publicarea textelor publicitare;
editarea foilor volante publicitare;

36 - servicii financiare; servicii bancare şi de credit;
servicii de asigurare cu cartele de credit,
cartele de debit; cartele de accesare şi cartele
de preplată cu valoare stocată; servicii de
asigurare cu mijloace băneşti electronice cu
valoare stocată; servicii de asigurare cu
fonduri electronice şi de transfer valutar elec-
tronic; servicii de plată electronică; servicii
de cartele telefonice cu preplată; servicii de
plată în numerar şi servicii de autorizare şi
organizare a tranzacţiilor; prestarea serviciilor
de debitare şi creditare prin intermediul
aparatelor de identificare a frecvenţei radio
(transpondere); servicii de asigurare în
călătorii; servicii de verificare a cecurilor;
servicii de emitere şi rambursare, toate
referitoare la cecurile călătorilor şi la bonurile
de călătorie; servicii de consulting referitoare
la toate serviciile sus-numite;

38 - servicii de telecomunicaţii; servicii de
telecomunicaţii bazate pe Internet; servicii de
comunicare a datelor; servicii de oferire a
informaţiei on-line; transmiterea electronică
a datelor la distanţă prin reţeaua globală de
procesare a datelor, inclusiv Internet; servicii
pentru transmiterea, oferirea şi afişarea
informaţiei dintr-o bancă de date stocată în
calculator sau prin Internet; transmiterea
datelor utilizând procesarea imaginii elec-
tronice prin legătura telefonică;

39 - transport; organizarea călătoriilor; închirierea
automobilelor; arenda locurilor de parcare;
livrarea mărfurilor; stocarea mărfurilor;
transportarea mărfurilor; învelirea şi
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ambalarea mărfurilor; livrarea coletelor;
distribuirea coletelor; ambalarea şi stocarea
mărfurilor; servicii de transportare la
evacuare; servicii ale agenţiilor turistice;
organizarea tururilor; servicii ale agenţiilor de
turism în vederea rezervării locurilor în ho-
tel; servicii ale curierilor de călătorii; servicii
ale ghizilor de călătorii; asigurarea călătoriilor;
rezervarea călătoriilor; însoţirea călătorilor;
transportarea călătorilor; aranjarea călătorilor;

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;
servicii care nu pot fi clasificate în altă clasă,
şi anume: consultaţii în domeniul arhitecturii;
oferirea utilajelor pentru întâlniri la bordul
navelor; oferirea utilajelor pentru expoziţii;
servicii de cazare a turiştilor; servicii de arendă
a caselor; servicii de eliberare a caselor;
servicii de îngrijire a bolnavilor la domiciliu;
birouri matrimoniale; servicii ale birourilor
matrimoniale; elaborarea ambalajului;
designul ambalajului; servicii de editare;
consultaţii profesionale; restaurante, cafenele;
cofetării; servicii ale translatorilor; pro-
gramare de calculator; oferirea accesului la o
reţea informaţională de calculator; oferirea
accesului simultan pentru mai mulţi utilizatori
la o reţea informaţională sigură de calculator,
pentru transferul şi distribuirea diverselor
informaţii în domeniul serviciilor financiare.

(210) 009073
(220) 2000.01.10
(730) MASTERCARD INTERNATIONAL IN-

CORPORATED (o corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului
Delaware), US
2000 PURCHASE STREET, PURCHASE,
NEW YORK 10577-2509, Statele Unite ale
Americii

(540

(511)(510)
09 - aparataj (hardware) de calculator, mijloace

programabile (software) şi programe de cal-
culator; aparataj (hardware) de calculator şi
mijloace programabile (software) de criptare
(codificare), chei de criptare (codificare), cer-
tificate digitale, semnături digitale, mijloace
programabile (software) pentru păstrarea
sigură a datelor, căutarea şi transmiterea
informaţiei confidenţiale a consumatorilor de
către persoane particulare, instituţii bancare
şi financiare; cartele magnetice codificate şi
cartele conţinând un microcircuit cu circuit
integrat (“smart cards”); cartele de accesare,
cartele bancare; cartele de credit, cartele de
debit şi cartele de plată; cititor de cartele;
cartele perforate; mijloace programabile
(software) de calculator proiectate pentru a
valida interacţiunea de “smart cards” cu
terminale şi cititoare; echipament de
telecomunicaţii; terminale pentru puncte de
tranzacţii de vânzare şi programe de calcula-
tor pentru transmiterea, afişarea şi stocarea
informaţiei de tranzacţie, de identificare şi
financiare pentru utilizare în serviciile
financiare, industriile bancare şi de tele-
comunicaţie, dispozitive pentru identificarea
frecvenţei radio (transpondere); aparataj elec-
tronic pentru verificarea autenticităţii
cartelelor de accesare, cartelelor bancare,
cartelelor de credit, cartelelor de debit şi
cartelelor de plată;

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, materiale 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, publicaţii
imprimate, prospecte, broşuri, ziare, cataloage
şi reviste, produse imprimate, toate refe-
ritoare la afacerile bancare;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
asistenţă în managementul comercial, indus-
trial şi al afacerilor; estimarea afacerilor,
servicii de consulting pentru managementul
afacerilor; cercetarea pieţei; studiul pieţei;
informaţie statistică (business); întocmirea
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rapoartelor oficiale privind conturile;
contabilitate; cercetări în afaceri; relaţii
publice, publicarea textelor publicitare;
editarea foilor volante publicitare;

36 - servicii financiare; servicii bancare şi de credit;
servicii de asigurare cu cartele de credit,
cartele de debit; cartele de accesare şi cartele
de preplată cu valoare stocată; servicii de
asigurare cu mijloace băneşti electronice cu
valoare stocată; servicii de asigurare cu
fonduri electronice şi de transfer valutar elec-
tronic; servicii de plată electronică; servicii
de cartele telefonice cu preplată; servicii de
plată în numerar şi servicii de autorizare şi
organizare a tranzacţiilor; prestarea serviciilor
de debitare şi creditare prin intermediul
aparatelor de identificare a frecvenţei radio
(transpondere); servicii de asigurare în
călătorii; servicii de verificare a cecurilor;
servicii de emitere şi rambursare, toate
referitoare la cecurile călătorilor şi la bonurile
de călătorie; servicii de consulting referitoare
la toate serviciile sus-numite;

38 - servicii de telecomunicaţii; servicii de
telecomunicaţii bazate pe Internet; servicii de
comunicare a datelor; servicii de oferire a
informaţiei on-line; transmiterea electronică
a datelor la distanţă prin reţeaua globală de
procesare a datelor, inclusiv Internet; servicii
pentru transmiterea, oferirea şi afişarea
informaţiei dintr-o bancă de date stocată în
calculator sau prin Internet; transmiterea
datelor utilizând procesarea imaginii elec-
tronice prin legătura telefonică;

39 - transport; organizarea călătoriilor; închirierea
automobilelor; arenda locurilor de parcare;
livrarea mărfurilor; stocarea mărfurilor;
transportarea mărfurilor; învelirea şi
ambalarea mărfurilor; livrarea coletelor;
distribuirea coletelor; ambalarea şi stocarea
mărfurilor; servicii de transportare la
evacuare; servicii ale agenţiilor turistice;
organizarea tururilor; servicii ale agenţiilor de
turism în vederea rezervării locurilor în ho-
tel; servicii ale curierilor de călătorii; servicii
ale ghizilor de călătorii; asigurarea călătoriilor;
rezervarea călătoriilor; însoţirea călătorilor;
transportarea călătorilor; aranjarea călătorilor;

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;

servicii care nu pot fi clasificate în altă clasă,
şi anume: consultaţii în domeniul arhitecturii;
oferirea utilajelor pentru întâlniri la bordul
navelor; oferirea utilajelor pentru expoziţii;
servicii de cazare a turiştilor; servicii de arendă
a caselor; servicii de eliberare a caselor;
servicii de îngrijire a bolnavilor la domiciliu;
birouri matrimoniale; servicii ale birourilor
matrimoniale; elaborarea ambalajului;
designul ambalajului; servicii de editare;
consultaţii profesionale; restaurante, cafenele;
cofetării; servicii ale translatorilor; pro-
gramare de calculator; oferirea accesului la o
reţea informaţională de calculator; oferirea
accesului simultan pentru mai mulţi utilizatori
la o reţea informaţională sigură de calculator,
pentru transferul şi distribuirea diverselor
informaţii în domeniul serviciilor financiare.

(531) 26.01.06; 26.02.05; 26.07.01; 26.11.18;
27.05.01.

(210) 009074
(220) 2000.01.10
(730) MASTERCARD INTERNATIONAL IN-

CORPORATED (o corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului
Delaware), US
2000 PURCHASE STREET, PURCHASE,
NEW YORK 10577-2509, Statele Unite ale
Americii

(540)

(511)(510)
09 - aparataj (hardware) de calculator, mijloace

programabile (software) şi programe de cal-
culator; aparataj (hardware) de calculator şi
mijloace programabile (software) de criptare
(codificare), chei de criptare (codificare), cer-
tificate digitale, semnături digitale, mijloace
programabile (software) pentru păstrarea
sigură a datelor, căutarea şi transmiterea
informaţiei confidenţiale a consumatorilor de
către persoane particulare, instituţii bancare
şi financiare; cartele magnetice codificate şi
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cartele conţinând un microcircuit cu circuit
integrat (“smart cards”); cartele de accesare,
cartele bancare; cartele de credit, cartele de
debit şi cartele de plată; cititor de cartele;
cartele perforate; mijloace programabile
(software) de calculator proiectate pentru a
valida interacţiunea de “smart cards” cu
terminale şi cititoare; echipament de
telecomunicaţii; terminale pentru puncte de
tranzacţii de vânzare şi programe de calcula-
tor pentru transmiterea, afişarea şi stocarea
informaţiei de tranzacţie, de identificare şi
financiare pentru utilizare în serviciile
financiare, industriile bancare şi de tele-
comunicaţie, dispozitive pentru identificarea
frecvenţei radio (transpondere); aparataj elec-
tronic pentru verificarea autenticităţii
cartelelor de accesare, cartelelor bancare,
cartelelor de credit, cartelelor de debit şi
cartelelor de plată;

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, materiale 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, publicaţii
imprimate, prospecte, broşuri, ziare, cataloage
şi reviste, produse imprimate, toate refe-
ritoare la afacerile bancare;

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
asistenţă în managementul comercial, indus-
trial şi al afacerilor; estimarea afacerilor,
servicii de consulting pentru managementul
afacerilor; cercetarea pieţei; studiul pieţei;
informaţie statistică (business); întocmirea
rapoartelor oficiale privind conturile;
contabilitate; cercetări în afaceri; relaţii
publice, publicarea textelor publicitare;
editarea foilor volante publicitare;

36 - servicii financiare; servicii bancare şi de credit;
servicii de asigurare cu cartele de credit,
cartele de debit; cartele de accesare şi cartele
de preplată cu valoare stocată; servicii de
asigurare cu mijloace băneşti electronice cu
valoare stocată; servicii de asigurare cu
fonduri electronice şi de transfer valutar elec-
tronic; servicii de plată electronică; servicii

de cartele telefonice cu preplată; servicii de
plată în numerar şi servicii de autorizare şi
organizare a tranzacţiilor; prestarea serviciilor
de debitare şi creditare prin intermediul
aparatelor de identificare a frecvenţei radio
(transpondere); servicii de asigurare în
călătorii; servicii de verificare a cecurilor;
servicii de emitere şi rambursare, toate
referitoare la cecurile călătorilor şi la bonurile
de călătorie; servicii de consulting referitoare
la toate serviciile sus-numite;

38 - servicii de telecomunicaţii; servicii de
telecomunicaţii bazate pe Internet; servicii de
comunicare a datelor; servicii de oferire a
informaţiei on-line; transmiterea electronică
a datelor la distanţă prin reţeaua globală de
procesare a datelor, inclusiv Internet; servicii
pentru transmiterea, oferirea şi afişarea
informaţiei dintr-o bancă de date stocată în
calculator sau prin Internet; transmiterea
datelor utilizând procesarea imaginii elec-
tronice prin legătura telefonică;

39 - transport; organizarea călătoriilor; închirierea
automobilelor; arenda locurilor de parcare;
livrarea mărfurilor; stocarea mărfurilor;
transportarea mărfurilor; învelirea şi
ambalarea mărfurilor; livrarea coletelor;
distribuirea coletelor; ambalarea şi stocarea
mărfurilor; servicii de transportare la
evacuare; servicii ale agenţiilor turistice;
organizarea tururilor; servicii ale agenţiilor de
turism în vederea rezervării locurilor în ho-
tel; servicii ale curierilor de călătorii; servicii
ale ghizilor de călătorii; asigurarea călătoriilor;
rezervarea călătoriilor; însoţirea călătorilor;
transportarea călătorilor; aranjarea călătorilor;

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;
servicii care nu pot fi clasificate în altă clasă,
şi anume: consultaţii în domeniul arhitecturii;
oferirea utilajelor pentru întâlniri la bordul
navelor; oferirea utilajelor pentru expoziţii;
servicii de cazare a turiştilor; servicii de arendă
a caselor; servicii de eliberare a caselor;
servicii de îngrijire a bolnavilor la domiciliu;
birouri matrimoniale; servicii ale birourilor
matrimoniale; elaborarea ambalajului;
designul ambalajului; servicii de editare;
consultaţii profesionale; restaurante, cafenele;
cofetării; servicii ale translatorilor; pro-
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gramare de calculator; oferirea accesului la o
reţea informaţională de calculator; oferirea
accesului simultan pentru mai mulţi utilizatori
la o reţea informaţională sigură de calculator,
pentru transferul şi distribuirea diverselor
informaţii în domeniul serviciilor financiare.

(531) 26.01.06; 26.02.05; 26.07.01; 26.01.18.

(210) 009088
(220) 2000.01.20
(730) MASTERCARD INTERNATIONAL IN-

CORPORATED (o corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului
Delaware), US
2000 PURCHASE STREET, PURCHASE,
NEW YORK 10577-2509, Statele Unite ale
Americii

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, galben.
(511)(510)
09 - aparataj (hardware) de calculator, mijloace

programabile (software) şi programe de cal-
culator; aparataj (hardware) de calculator şi
mijloace programabile (software) de criptare
(codificare), chei de criptare (codificare), cer-
tificate digitale, semnături digitale, mijloace
programabile (software) pentru păstrarea
sigură a datelor, căutarea şi transmiterea
informaţiei confidenţiale a consumatorilor de
către persoane particulare, instituţii bancare
şi financiare; cartele magnetice codificate şi
cartele conţinând un microcircuit cu circuit
integrat (“smart cards”); cartele de accesare,
cartele bancare; cartele de credit, cartele de
debit şi cartele de plată; cititor de cartele;
cartele perforate; mijloace programabile
(software) de calculator proiectate pentru a
valida interacţiunea de “smart cards” cu
terminale şi cititoare; echipament de
telecomunicaţii; terminale pentru puncte de
tranzacţii de vânzare şi programe de calcula-
tor pentru transmiterea, afişarea şi stocarea
informaţiei de tranzacţie, de identificare şi

financiare pentru utilizare în serviciile
financiare, industriile bancare şi de tele-
comunicaţie, dispozitive pentru identificarea
frecvenţei radio (transpondere); aparataj elec-
tronic pentru verificarea autenticităţii
cartelelor de accesare, cartelelor bancare,
cartelelor de credit, cartelelor de debit şi
cartelelor de plată;

36 - servicii financiare; servicii bancare şi de credit;
servicii de asigurare cu cartele de credit,
cartele de debit; cartele de accesare şi cartele
de preplată cu valoare stocată; servicii de
asigurare cu mijloace băneşti electronice cu
valoare stocată; servicii de asigurare cu
fonduri electronice şi de transfer valutar elec-
tronic; servicii de plată electronică; servicii
de cartele telefonice cu preplată; servicii de
plată în numerar şi servicii de autorizare şi
organizare a tranzacţiilor; prestarea serviciilor
de debitare şi creditare prin intermediul
aparatelor de identificare a frecvenţei radio
(transpondere); servicii de asigurare în
călătorii; servicii de verificare a cecurilor;
servicii de emitere şi rambursare, toate
referitoare la cecurile călătorilor şi la bonurile
de călătorie; servicii de consulting referitoare
la toate serviciile sus-numite.

(531) 26.01.06: 26.02.05; 26.07.01; 26.01.18.

(210) 009089
(220) 2000.01.20
(730) MASTERCARD INTERNATIONAL IN-

CORPORATED (o corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului
Delaware), US
2000 PURCHASE STREET, PURCHASE,
NEW YORK 10577-2509, Statele Unite ale
Americii

(540)

(591) Culori revendicate: albastru-bleu.
(511)(510)
09 - aparataj (hardware) de calculator, mijloace

programabile (software) şi programe de
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calculator; aparataj (hardware) de calculator
şi mijloace programabile (software) de
criptare (codificare), chei de criptare
(codificare), certificate digitale, semnături
digitale, mijloace programabile (software)
pentru păstrarea sigură a datelor, căutarea şi
transmiterea informaţiei confidenţiale a
consumatorilor de către persoane particulare,
instituţii bancare şi financiare; cartele
magnetice codificate şi cartele conţinând un
microcircuit cu circuit integrat (“smart
cards”); cartele de accesare, cartele bancare;
cartele de credit, cartele de debit şi cartele de
plată; cititor de cartele; cartele perforate;
mijloace programabile (software) de calcu-
lator proiectate pentru a valida interacţiunea
de “smart cards” cu terminale şi cititoare;
echipament de telecomunicaţii; terminale
pentru puncte de tranzacţii de vânzare şi
programe de calculator pentru transmiterea,
afişarea şi stocarea informaţiei de tranzacţie,
de identificare şi financiare pentru utilizare
în serviciile financiare, industriile bancare şi
de telecomunicaţie, dispozitive pentru
identificarea frecvenţei radio (transpondere);
aparataj electronic pentru verificarea
autenticităţii cartelelor de accesare, cartelelor
bancare, cartelelor de credit, cartelelor de debit
şi cartelelor de plată;

36 - servicii financiare; servicii bancare şi de credit;
servicii de asigurare cu cartele de credit,
cartele de debit; cartele de accesare şi cartele
de preplată cu valoare stocată; servicii de
asigurare cu mijloace băneşti electronice cu
valoare stocată; servicii de asigurare cu
fonduri electronice şi de transfer valutar elec-
tronic; servicii de plată electronică; servicii
de cartele telefonice cu preplată; servicii de
plată în numerar şi servicii de autorizare şi
organizare a tranzacţiilor; prestarea serviciilor
de debitare şi creditare prin intermediul
aparatelor de identificare a frecvenţei radio
(transpondere); servicii de asigurare în
călătorii; servicii de verificare a cecurilor;
servicii de emitere şi rambursare, toate
referitoare la cecurile călătorilor şi la bonurile
de călătorie; servicii de consulting referitoare
la toate serviciile sus-numite.

(531) 26.01.06; 26.02.05; 26.07.01; 26.01.18.

(210) 009090
(220) 2000.01.20
(730) MASTERCARD INTERNATIONAL IN-

CORPORATED (o corporaţie organizată
şi existentă conform legilor statului
Delaware), US
2000 PURCHASE STREET, PURCHASE,
NEW YORK 10577-2509, Statele Unite ale
Americii

540)

(591) Culori revendicate: roşu-bleu.
(511)(510)
09 - aparataj (hardware) de calculator, mijloace

programabile (software) şi programe de cal-
culator; aparataj (hardware) de calculator şi
mijloace programabile (software) de criptare
(codificare), chei de criptare (codificare), cer-
tificate digitale, semnături digitale, mijloace
programabile (software) pentru păstrarea
sigură a datelor, căutarea şi transmiterea
informaţiei confidenţiale a consumatorilor de
către persoane particulare, instituţii bancare
şi financiare; cartele magnetice codificate şi
cartele conţinând un microcircuit cu circuit
integrat (“smart cards”); cartele de accesare,
cartele bancare; cartele de credit, cartele de
debit şi cartele de plată; cititor de cartele;
cartele perforate; mijloace programabile
(software) de calculator proiectate pentru a
valida interacţiunea de “smart cards” cu
terminale şi cititoare; echipament de teleco-
municaţii; terminale pentru puncte de tran-
zacţii de vânzare şi programe de calculator
pentru transmiterea, afişarea şi stocarea in-
formaţiei de tranzacţie, de identificare şi
financiare pentru utilizare în serviciile finan-
ciare, industriile bancare şi de telecomunicaţie,
dispozitive pentru identificarea frecvenţei
radio (transpondere); aparataj electronic
pentru verificarea autenticităţii cartelelor de
accesare, cartelelor bancare, cartelelor de cre-
dit, cartelelor de debit şi cartelelor de plată;
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36 - servicii financiare; servicii bancare şi de credit;
servicii de asigurare cu cartele de credit,
cartele de debit; cartele de accesare şi cartele
de preplată cu valoare stocată; servicii de
asigurare cu mijloace băneşti electronice cu
valoare stocată; servicii de asigurare cu
fonduri electronice şi de transfer valutar elec-
tronic; servicii de plată electronică; servicii
de cartele telefonice cu preplată; servicii de
plată în numerar şi servicii de autorizare şi
organizare a tranzacţiilor; prestarea serviciilor
de debitare şi creditare prin intermediul
aparatelor de identificare a frecvenţei radio
(transpondere); servicii de asigurare în
călătorii; servicii de verificare a cecurilor;
servicii de emitere şi rambursare, toate
referitoare la cecurile călătorilor şi la bonurile
de călătorie; servicii de consulting referitoare
la toate serviciile sus-numite.

(531) 26.01.01; 26.01.06; 26.02.05; 26.07.01;
26.15.01; 29.01.01; 29.01.04.

(210) 009116
(220) 1999.12.30
(730) GENERAL ELECTRIC COMPANY, US

1, River Road, SCHENECTADY, N.Y., Statele
Unite ale Americii

(540)

(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;

02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foi şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti;

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;

04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări, fitiluri;

06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice;
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi
metalice; safeuri; produse metalice neincluse
în alte clase; minereuri;

07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre); instrumente pentru
agricultură altele decât cele acţionate manual,
incubatoare pentru ouă;

08 - scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras;

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;

10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali; articole ortopedice; material pentru
suturi;

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;
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12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală;

14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale sau placate neincluse în alte
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente de cronometrat;

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;

17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale neincluse în alte
clase; produse din materiale plastice
semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare
şi izolare; tuburi flexibile nemetalice;

18 - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole
de şelărie;

19 - materiale de construcţie nemetalice; tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile, monumente nemetalice;

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperit capul;

28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport neincluse în alte clase; ornamente pentru
pomul de Crăciun;

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

36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare;

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;

organizare de călătorii;
40 - tratament de materiale;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale;
42 - aprovizionarea cu produse alimentare şi

băuturi; cazare temporară; îngrijiri medicale,
de igienă şi de frumuseţe; servicii veterinare
şi agricole; servicii juridice; cercetare
ştiinţifică şi industrială; programare pentru

calculatoare; serviciile din clasa 42, inclusiv
servicii în domeniul designului şi studierii
asigurării de program; servicii consultative
în domeniul calculatoarelor; deservirea şi
renovarea asigurării cu programe pentru cal-
culator; servicii în domeniul de studierii
sistemelor de calculator, reţelei şi designului;
servicii în domeniul accesului de calculator,
testării şi petrecerii timpului liber; servicii în
domeniul păstrării şi căutării informaţiei de
calculator; servicii în domeniul anunţurilor de
calculator; consultaţii în domeniul asigurării
cu calculatoare; restabilirea datelor la
calculatoare; leasingul şi arenda calculatoarelor
şi asigurarea cu programe pentru cal-
culatoare; asigurarea serviciilor în domeniul
soluţionării problemelor managementului,
tehnologiilor integrate prin desktop services
şi a integrării reţelei; asigurarea accesului a
multor consumatori concomitent la reţelele
globale informaţionale de calculator pentru
transmiterea şi difuzarea unui stoc mare de
informaţie; leasingul şi arenda instalaţiilor şi
articolelor medicinale şi stomatologice;
managementul şi funcţionarea instalaţiilor
medicinale şi stomatologice; consultaţii în
domeniul instalaţiilor destinate ştiinţei,
industriei, tehnicii şi engineeringului; leasingul
şi arenda dispozitivelor, instalaţiilor, mo-
ntărilor şi articolelor pentru iluminare electrică;
leasingul şi arenda construcţiilor mobile şi de
modul; management în domeniul deşeurilor
dăunătoare; management în domeniul
drepturilor de autor; licenţierea proprietăţii
industriale; consultaţii în domeniul protecţiei
mediului ambiant.

(531) 05.13.11; 26.01.01; 26.01.15; 26.01.18;
27.05.22.

(210) 009169
(220) 2000.02.17
(310) 2207550
(320) 1999.09.03
(330) GB
(730) SmithKline Beecham p.l.c., GB

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

(540)
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(511)(510)
(220) 2000.02.17
05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi

medicinale;
(320) 1999.09.03
05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi

medicinale pentru tratamentul afecţiunilor şi
dereglărilor cardiovasculare.

(210) 009195
(220) 2000.02.29
(730) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corpo-

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

(540)

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

mestecat.

(210) 009196
(220) 2000.02.29
(730) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corpo-

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

(540)

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

mestecat.

(210) 009197
(220) 2000.03.02
(730) Banca comercială pe acţiuni “Banca de

Economii”, MD
Str. Columna nr. 115, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: alb, verde.
(511)(510)
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;

afaceri imobiliare.
(531) 26.03.23; 26.04.04; 27.05.01; 29.01.03.

(210) 009207
(220) 2000.03.06
(730) Twentieth Century Fox Film Corpora-

tion, corporaţie din statul Delaware, US
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
California 90035, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
38 - telecomunicaţie; informaţie despre teleco-

municaţie; închirierea echipamentului de
telecomunicaţie; servicii de comunicaţie;
anume, servicii de teledifuziune, servicii de
televiziune prin cablu şi servicii de televiziune
prin satelit;

41 - educaţie; asigurarea procesului de instruire;
organizarea activităţilor sportive şi culturale;
academii; cursuri fără frecvenţă; închirierea
filmelor, echipamentului audio pentru camere
video, magnetofoanelor video, filmelor video,
decorurilor, înregistrărilor sonore, proiec-
toarelor cinematografice şi accesoriilor
cinematografice, echipamentului pentru
stadioane, aparaturii de iluminare pentru teatre
sau studiouri de televiziune, aparatelor radio
şi televizoarelor, echipamentului pentru
scufundare subacvatică, echipamentului
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sportiv (cu excepţia vehiculelor); parcuri de
distracţii; serviciile artiştilor de estradă;
organizarea expoziţiilor cu scopuri culturale
şi educaţionale, cu excepţia celor de
comercializare; organizarea şi desfăşurarea
concursurilor, competiţiilor educaţionale sau
de divertisment, concursurilor de frumuseţe;
organizarea loteriilor; organizarea balurilor;
informaţie cu privire la probleme de educaţie,
învăţământ, odihnă, distracţii; serviciile
antrenorilor de gimnastică; împrumut de la
bibliotecă; planificarea petrecerilor, recepţiilor;
discoteci; dresarea animalelor; grădini
zoologice; asigurarea echipamentului şi
deservirea sălilor de joc, cazinouri; servicii
de editare a cărţilor; jocuri de noroc; studiouri
cinematografice; turnarea filmelor cine-
matografice; cluburi; organizarea şi des-
făşurarea colocviilor, congreselor, confe-
rinţelor, seminarelor, simpozioanelor; agenţii
cu privire la acordarea modelelor pentru artişti
plastici; muzic-hall-uri; show-uri; publicarea
de texte (cu excepţia celor publicitare);
difuzări radio şi televizate cu conţinut
distractiv; prezentări; pregătirea programelor
de radio şi televiziune; rezervarea biletelor
pentru spectacole; montarea spectacolelor de
teatru; închirierea utilajului pentru stadioane;
servicii ale studiourilor de înregistrare sonoră;
servicii pentru scrierea şi redactarea
scenariilor; circuri; promovarea examenelor;
servicii de amuzament ce includ producerea
şi distribuirea programelor televizate, filmelor
cinematografice, casetelor, benzilor ma-
gnetice, discurilor şi CD-ROM-urilor, pre-
zentarea şi asigurarea informaţiei ON-LINE
din domeniul sportului, televiziunii, filmelor
cinematografice; amuzamente video şi audio
prin reţeaua de comunicaţie globală.

(531) 26.04.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.24.

(210) 009208
(220) 2000.03.06
(730) Twentieth Century Fox Film Corpora-

tion, corporaţie din statul Delaware, US
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
California 90035, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
38 - telecomunicaţie; informaţie despre teleco-

municaţie; închirierea echipamentului de
telecomunicaţie; servicii de comunicaţie;
anume, servicii de teledifuziune, servicii de
televiziune prin cablu şi servicii de televiziune
prin satelit;

41 - educaţie; asigurarea procesului de instruire;
organizarea activităţilor sportive şi culturale;
academii; cursuri fără frecvenţă; închirierea
filmelor, echipamentului audio pentru
camere video, magnetofoanelor video,
filmelor video, decorurilor, înregistrărilor
sonore, proiectoarelor cinematografice şi
accesoriilor cinematografice, echipamentului
pentru stadioane, aparaturii de iluminare
pentru teatre sau studiouri de televiziune,
aparatelor radio şi televizoarelor, echi-
pamentului pentru scufundare subacvatică,
echipamentului sportiv (cu excepţia
vehiculelor); parcuri de distracţii; serviciile
artiştilor de estradă; organizarea expoziţiilor
cu scopuri culturale şi educaţionale, cu
excepţia celor de comercializare; organizarea
şi desfăşurarea concursurilor, competiţiilor
educaţionale sau de divertisment, con-
cursurilor de frumuseţe; organizarea
loteriilor; organizarea balurilor; informaţie
cu privire la probleme de educaţie, în-
văţământ, odihnă, distracţii; serviciile
antrenorilor de gimnastică; împrumut de la
bibliotecă; planificarea petrecerilor, re-
cepţiilor; discoteci; dresarea animalelor;
grădini zoologice; asigurarea echipamentului
şi deservirea sălilor de joc, cazinouri; servicii
de editare a cărţilor; jocuri de noroc;
studiouri cinematografice; turnarea filmelor
cinematografice; cluburi; organizarea şi des-
făşurarea colocviilor, congreselor, confe-
rinţelor, seminarelor, simpozioanelor; agenţii
cu privire la acordarea modelelor pentru
artişti plastici; muzic-hall-uri; show-uri;
publicarea de texte (cu excepţia celor
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publicitare); difuzări radio şi televizate cu
conţinut distractiv; prezentări; pregătirea
programelor de radio şi televiziune;
rezervarea biletelor pentru spectacole;
montarea spectacolelor de teatru; închirierea
utilajului pentru stadioane; servicii ale
studiourilor de înregistrare sonoră; servicii
pentru scrierea şi redactarea scenariilor;
circuri; promovarea examenelor; servicii de
amuzament ce includ producerea şi dis-
tribuirea programelor televizate, filmelor
cinematografice, casetelor, benzilor mag-
netice, discurilor şi CD-ROM-urilor, pre-
zentarea şi asigurarea informaţiei ON-LINE
din domeniul sportului, televiziunii, filmelor
cinematografice; amuzamente video şi au-
dio prin reţeaua de comunicaţie globală.

(210) 009217
(220) 2000.03.23
(310) 2.299.024
(320) 2000.03.13
(330) ES
(730) RETEVISION INTERACTIVA, S.A., ES

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

(540)

(511)(510)
38 - servicii de telecomunicaţie şi de telematică;

servicii de transmitere a comunicaţiilor; servicii
de transmitere a informaţiei prin reţele de
comunicaţie particulare şi publice; servicii de
acordare a accesului la informaţia globală-web
şi la comerţul electronic; crearea şi dezvoltarea
serviciilor informaţionale în regimul on-line şi
of-line; serviciile corespondenţei electronice;
serviciile comunicaţiei vocale sau vizuale între
oameni cu ajutorul computerului, radiofoanelor
sau cu oricare alt terminal de telematic.

(531) 27.05.01; 27.05.10.

(210) 009242
(220) 2000.04.10
(310) 20000331
(320) 2000.03.15
(330) BY
(730) Zacrâtoe Acţionernoe Obscestvo

“INFAMED”, RU
Orujeinâi per., d. 15, str. 1, 125047 Moscva,
Federaţia Rusă

(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice şi veterinare,

preparate medicamentoase pentru scopuri
medicale, remedii medicamentoase pentru uz
uman şi animal.

(531) 28.05.00.



MD-BOPI 9/2000 

 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 007266 1997.10.28 6644 2000.08.17 25 CATERPILLAR INC., US 4/2000 

2 007526 1998.02.09 6797 2000.08.17 03,05 THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY, US 

12/1998 

3 008599 1999.04.26 7436 2000.06.23 33 Întreprinderea mixtă "Vitanta-
Intravest" S.A. (Moldova-
Liechtenstein), MD 

12/1999 

4 007841 1998.05.27 7460 2000.08.04 05 Berlin-Chemie AG, DE 4/2000 

5 008112 1998.08.26 7488 2000.07.25 09 Societatea cu Răspundere 
Limitată "MAXLINIE-MCS", 
MD 

3/2000 

6 008852 1999.09.07 7489 2000.07.25 09 Lucent Technologies Inc., US 3/2000 

7 008933 1999.11.01 7490 2000.07.25 38 Asociaţia "DNT", MD 3/2000 

8 008713 1999.06.21 7491 2000.08.01 33 Întreprinderea mixtă moldo-
greacă Vasiliou and Company, 
MD 

4/2000 

9 008897 1999.10.13 7492 2000.08.01 05 BRISTOL - MYERS SQUIBB 
COMPANY a Delaware 
Corporation, US 

3/2000 

10 008954 1999.11.10 7493 2000.08.01 05 BRISTOL - MYERS SQUIBB 
COMPANY a Delaware 
Corporation, US 

3/2000 

11 008974 1999.11.24 7494 2000.08.01 09 CORNING INCORPORATED, o 
corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor Statului New 
York, US 

4/2000 

12 008977 1999.11.25 7495 2000.08.01 16 PARKER PEN PRODUCTS, GB 4/2000 

13 009001 1999.12.07 7496 2000.08.01 09 CORNING INCORPORATED, o 
corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor Statului New 
York, US 

4/2000 

14 009009 1999.12.09 7497 2000.08.01 33  Întreprinderea mixtă moldo-
italiană "Classicork" S.R.L., MD 

4/2000 

15 009031 1999.12.15 7498 2000.08.01 33 Vîşcu Andrei, MD 4/2000 

16 009032 1999.12.16 7499 2000.08.01 21,35 "Fabrica de sticlă din Chişinău" 
S.A., MD 

4/2000 

17 009048 1999.12.15 7500 2000.08.01 33 Vîşcu Andrei Vasile, MD 4/2000 

18 006707 1997.06.19 7501 2000.08.14 32,33 Societatea mixtă moldo-cehă-
americană "CEMA" S.A., MD 

3/1998 

19 008320 1998.12.16 7502 2000.08.14 33 Zacrâtoe Acţionernoe Obscestvo 
"Soiuzplodimport", RU 

3/2000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

20 009180 2000.02.22 7503 2000.08.01 32,33,35 Întreprinderea mixtă moldo-
germano-rusă RESAN S.R.L., 
MD 

4/2000 

21 008931 1999.10.28 7504 2000.08.02 05 American Home Products 
Corporation, corporaţia statului 
Delaware, US 

3/2000 

22 008941 1999.11.02 7505 2000.08.02 05,35,42 American Home Products 
Corporation, corporaţia statului 
Delaware, US 

3/2000 

23 008944 1999.11.03 7506 2000.08.02 05 Întreprinderea mixtă moldo-
română "Eurofarmaco" S.A., MD 

3/2000 

24 008945 1999.11.03 7507 2000.08.02 05 Întreprinderea mixtă moldo-
română "Eurofarmaco" S.A., MD 

3/2000 

25 008946 1999.11.03 7508 2000.08.02 05 Întreprinderea mixtă moldo-
română "Eurofarmaco" S.A., MD 

3/2000 

26 008953 1999.11.09 7509 2000.08.02 34 P.T. HANJAYA MANDALA 
SAMPOERNA TBK., ID 

3/2000 

27 008971 1999.11.24 7510 2000.08.02 05,29,42 Obschestvo s Ogranicennoi 
Otvetstvennostiu "Sankt-
Peterburgskii Margarinovâi 
Kombinat", RU 

3/2000 

28 008978 1999.11.25 7511 2000.08.02 18,20,24,
25,26,28 

Bersuţchi Alexandr,  MD 4/2000 

29 009033 1999.12.21 7512 2000.08.04 05 PHARMACIA & UPJOHN AB, 
SE 

4/2000 

30 009034 1999.12.21 7513 2000.08.04 10 PHARMACIA & UPJOHN AB, 
SE 

4/2000 

31 008724 1999.06.23 7514 2000.08.14 34 "TUTUN-CTC" S.A., MD 4/2000 

32 008862 1999.09.20 7515 2000.08.14 33 Fabrica de vinuri şi coniacuri din 
Tiraspol "KVINT", MD 

1/2000 

33 008863 1999.09.20 7516 2000.08.14 33 Fabrica de vinuri şi coniacuri din 
Tiraspol "KVINT", MD 

2/2000 

34 007795 1998.05.13 7517 2000.08.17 09,42 STMicroelectronics N.V., NL 3/2000 

35 008548 1999.01.31 7518 2000.08.17 05 BRISTOL - MYERS SQUIBB 
COMPANY (corporaţia 
Delaware), US 

4/2000 

36 008987 1999.11.30 7519 2000.08.17 16,18,24,
25,26 

PHILIP MORRIS PRODUCTS 
INC., US 

4/2000 

37 009029 1999.11.02 7520 2000.08.17 03 COLGATE-PALMOLIVE 
COMPANY, US 

4/2000 

38 009030 1999.11.02 7521 2000.08.17 03 COLGATE-PALMOLIVE 
COMPANY, US 

4/2000 
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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 R75 2010.07.02  25 Fabrica de confecţii “IONEL” S.A., MD 
Str. Bulgară nr. 47, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova  

- 7-8/1994 

2 R113 2010.03.06 05 KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 
mesto, SI 
8501 NOVO MESTO, Smarjeska cesta 
6, Slovenia 

- 6/1994 

3 R114 2010.03.06 05 KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 
mesto, SI 
8501 NOVO MESTO, Smarjeska cesta 
6, Slovenia 

- 6/1994 

4 R118 2010.01.22 01, 03, 
05, 17, 

42 

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 
mesto, SI 
8501 NOVO MESTO, Smarjeska cesta 
6, Slovenia 

 6/1994 

5 R122 2010.08.06  30 BESTFOODS, US 
International Plaza, 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, NJ 07632, Statele 
Unite ale Americii  

-   6/1994 

6 R124 2010.05.11 09 SONY KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Sony Corporation Tokio), JP 
7-35, Kitashinagawa, 6-chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo, Japonia 

- 6/1994 

7 R283 2010.10.14 03 Chanel SARL, CH 
Burgstrasse 26, CH-8750 Glarus, Elveţia 

- 7-8/1994 

8 R285 2010.10.14 03 Chanel SARL, CH 
Burgstrasse 26, CH-8750 Glarus, Elveţia 

- 7-8/1994 

9 R293 2010. 07.21 03 Chanel SARL, CH 
Burgstrasse 26, CH-8750 Glarus, Elveţia  

-   7-8/1994 

10 R321 2010. 07.13 09, 10, 
16, 35, 
37, 41, 

42 

International Business Machines 
Corporation, US 
New Orchard Road, Armonk, N.Y. 
10504, Statele Unite ale Americii 

 7-8/1994 

11 R339 2010.07.02 06,07, 
16 

THE STANLEY WORKS, corporaţia 
statului Connecticut, US 
1000 Stanley Drive, New Britain, 
Connecticut 06050, Statele Unite ale 
Americii 

-   7-8/1994 
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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.

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

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 bibliography 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 registrations and of classes IDC.

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

(15) Data de înregistrare

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

(21) Numărul depozitului

(22) Data depozitului

(23) Data priorităţii de expoziţie

(28) Numărul de desene / 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

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

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

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

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate

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

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

NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale
reînnoite

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

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

CODURILE OMPI PENTRU
CODIFICAREA TITLURILOR

INFORMAŢIILOR REFERITOARE LA
DESENE / MODELE INDUSTRIALE

PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL
CONFORM NORMEI ST. 17

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS
OF INFORMATION CONCERNING

INDUSTRIAL DESIGNS MADE IN THE
OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE
STANDARD ST. 17

FF4L Registered industrial designs

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

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

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

FG4L List of granted industrial design certificates

FG4L International numerical index of industrial
designs registered under the Hague Agree-
ment (monthly, half-yearly)

FG4L Subject index of industrial designs regis-
tered under the Hague Agreement (monthly,
half-yearly)

NZ4L List of renewed industrial designs

NZ4L List of industrial designs renewed under the
Hague Agreement

MG4L List of forfeited industrial design certificates
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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) 236
(15) 2000.08.21
(51) LOC (7) Cl. 09-01
(21) 0246
(22) 1999.06.29
(18) 2004.06.29
(28) 1

(71)(73) ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ (MOLDO-
RUSĂ) “WEST WORLDWIDE CORP.”
S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 26, MD-4400,
Călăraşi, Republica Moldova

(72) OSIPEAN Serghei, RU
(54) Butelie

(55)

1.1 1.2

1.3
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(11) 237
(15) 2000.08.21
(51) LOC (7) Cl. 14-02
(21) 0272
(22) 1999.12.10
(18) 2004.12.10
(31) 11-22631
(32) 1999.08.26
(33) JP

(28) 1
(71)(73) SONY COMPUTER ENTERTAINMENT

INC., JP
1-1, Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo,
Japonia

(72) GOTO Teiyu, JP
(54) Bloc de sistem
(55)

1.1 1.2

1.5 1.6

1.3 1.4
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1.7 1.8

1.9

(11) 237

(11) 238
(15) 2000.08.21
(51) LOC (7) Cl. 14-02
(21) 0273
(22) 1999.12.10
(18) 2004.12.10
(31) 11-22643
(32) 1999.08.26
(33) JP

(28) 1
 (71)(73) SONY COMPUTER ENTERTAINMENT

INC., JP
1-1, Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo,
Japonia

(72) GOTO Teiyu, JP
(54) Bloc de sistem
(55)

1.1 1.2
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(11) 238

1.3 1.4 1.5

1.6 1.7

1.8 1.9
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(11) 239
(15) 2000.08.21
(51) LOC (7) Cl. 14-02
(21) 0274
(22) 1999.12.10
(18) 2004.12.10
(31) 11-22648
(32) 1999.08.26
(33) JP

(28) 1
(71)(73) SONY COMPUTER ENTERTAINMENT

INC., JP
1-1, Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo,
Japonia

(72) GOTO Teiyu, JP
(54) Suport portant
(55)

1.1

1.2

1.31.4

1.5

1.6

1.7
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1.1

(11) 240
(15) 2000.08.21
(51) LOC (7) Cl. 14-02
(21) 0275
(22) 1999.12.10
(18) 2004.12.10
(31) 11-22652
(32) 1999.08.26
(33) JP

(28) 1
(71)(73) SONY COMPUTER ENTERTAINMENT

INC., JP
1-1, Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo,
Japonia

(72) GOTO Teiyu, JP
(54) Suport portant
(55)

1.2

1.3

1.4 1.5

1.6 1.7
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(11) 241
(15) 2000.08.21
(51) LOC (7) Cl. 14-02
(21) 0276
(22) 1999.12.10
(18) 2004.12.10
(31) 11-22660
(32) 1999.08.26
(33) JP

(28) 1
(71)(73) SONY COMPUTER ENTERTAINMENT

INC., JP
1-1, Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo,
Japonia

(72) GOTO Teiyu, JP
(54) Conector
(55)

1.1

1.3

1.2

1.4

1.5 1.6
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(11) 242
(15) 2000.08.21
(51) LOC (7) Cl. 19-08
(21) 0247
(22) 1999.05.07
(18) 2004.05.07
(28) 1

(57) Culori revendicate: alb, negru, auriu, cafeniu,
roşu, galben.

(71)(73) ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ (MOLDO-
RUSĂ) “WEST WORLDWIDE CORP.”
S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 26, MD-4400,
Călăraşi, Republica Moldova

(72) OSIPEAN Serghei, RU
(54) Etichetă pentru vin

(55)

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează
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1

(11) 243
(15) 2000.08.21
(51) LOC (07) Cl. 19-08
(21) 0249
(22) 1999.07.15
(18) 2004.07.15
(28) 4
(57) Culori revendicate: modelul 1 - verde-kaki,

galben, roşu, auriu, alb, albastru, cafeniu,

negru; modelul 2 - verde-intens, galben, auriu,
alb, albastru, cafeniu, negru; modelul 3 - vio-
let-intens, galben, auriu, roşu, alb, albastru,
cafeniu, maro-deschis, verde, negru.

(71)(73) ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-
AMERICANĂ “BIMACO” S.R.L., MD
Str. A. Mateevici nr. 70, MD-2020, Chişinău,
Republica Moldova

(72) COJOCARU Alexandru, MD
(54) Etichete pentru vin

(55)

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează



68

D
E

S
I

G
N

MD - BOPI 9/2000

(11) 243

2

3
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(11) 243

4

(11) 244
(15) 2000.08.21
(51) LOC (7) Cl. 25-01
(21) 0277
(22) 1999.12.13
(18) 2004.12.13

(28) 2
(71)(72)(73) GHERŞCOVICI Boris, MD

Str. Aron Pumnul  nr. 133, MD-2043,
Chişinău, Republica Moldova

(54) Pietre de construcţie
(55)

1.1

1.2

1.3
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare 
a desenelor/modelelor industriale 

eliberate în august 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 

1 193 06-01 0219 1999.02.22 3 ÎNTREPRINDEREA DE 
PRODUCŢIE ŞI COMERŢ  
"ICAM" S.A., MD 

1/2000 

2 194 06-01 0225 1999.03.17 2 ÎNTREPRINDEREA DE 
PRODUCŢIE ŞI COMERŢ  
"ICAM" S.A., MD 

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, refilled in the 
omitted terms applications; forfeited, cancelled, revalidated titles of protection; data 

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

Î 

I 
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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 000415 387 2-3/1994 (730) Combinatul de 
Tutun din Chişinău, MD 

(730) ”TUTUN-CTC” S.A., 
MD 

2 Mărci 000863 
 

000866 
 

000870 
 

001178 
 

001471 
 

002183 

942 
 

945 
 

946 
 

955 
 

956 
 

2444 

2/1995 
1/1998 
2/1995 
1/1998 
2/1995 
1/1998 
2/1995 
1/1998 
2/1995 
1/1998 
5/1995 
1/1998 

(730) SANOFI, FR 
32/34, RUE MARBEUF, 
75008, PARIS, FRANŢA 

(730) SANOFI-
SYNTHELABO, FR 
174 avenue de France, 75013 
Paris, Franţa 

3 Mărci 003880 
003882    
003881 

3063 
3064 
3365 

 

2/1996 
2/1996 
3/1996 
 

(730) SANOFI S.A., FR 
32/34, RUE MARBEUF - 
75374 PARIS, FRANŢA 

(730) SANOFI-
SYNTHELABO, FR 
174 avenue de France,  75013 
Paris,  Franţa 

4 Marcă 003883 3467 4/1996 (730) SANOFI S.A., FR 
32/34, RUE MARBEUF, 
75008, PARIS, FRANŢA 

(730) SANOFI-
SYNTHELABO, FR 
174 avenue de France, 75013 
Paris, Franţa 

5 Marcă 003896    3626 4/1996 
4/1999 
 

(730) SANOFI, a french 
Société Anonyme, FR 
 

 (730) SANOFI-
SYNTHELABO, FR  

6 Mărci 005040  
005039   

4499 
4501 

10/1996 
4/1997 
 
 

(730) SANOFI, o societate 
franceză, FR  
32/34 rue Marbeuf, Paris 
75374, Franţa 

(730) SANOFI-
SYNTHELABO, FR 
174 avenue de France, 75013 
Paris, Franţa  

7 Marcă 006332 
 
 

5609 
 
 
 

12/1997 
5/1998 
 
 

(730) SANOFI, FR 
32/34, Rue Marbeuf, Paris 
75008, Franţa 
 

(730) SANOFI-
SYNTHELABO, FR 
174 avenue de France, 75013 
Paris, Franţa  

8 Marcă 007500    6428 12/1998 
6/1999 
 
 

(730) Société Anonyme 
"SANOFI", FR 
32/34 Rue Marbeuf, Paris-
75008, Franţa 

(730) SANOFI-
SYNTHELABO, FR 
174 avenue de France, 75013 
Paris, Franţa  

9 Marcă 008357   6993 9/1999 
2/2000 

(540) CRISTI GRIGORII 
ION 

(540) KRISTI GRIGORII 
ION 

10 Marcă 008853    7465 3/2000 
 
 
 
 

(730) Întreprinderea 
individuală "S.T.A.N. 
NAUMENCO" S.R.L., 
MD 
Str. Işnovăţ,  
MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730) NAUMENCO 
Tatiana Mefodii, MD  
Str. Işnovăţ nr. 9, bloc 1, 
ap. 20,  
MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 
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Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul  curent, obiectul de proprietate industrială, numărul 

şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent, 
date despre cesionar, numărul, data înregistrării şi alte informaţii despre contract 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre cedent Date despre cesionar Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1  Mărci 003899 
1994.12.28 

003900 
1994.12.28 

 
 
 

3281 
 

3282 

3/1996 
 

3/1996 

SQUARE D 
COMPANY, 
corporaţia statului 
Delaware, US  
Executive Plaza, 
Palatine, Illinois, 
Statele Unite ale 
Americii 

SQUARE D 
INVESTMENT 
COMPANY, 
corporaţia statului 
Delaware, US 
1105 North Market  
Street, 
Wilmington, 
Delaware, Statele 
Unite ale Americii 

232 
2000.08.11 

2  Mărci 003899 
1994.12.28 

003900 
1994.12.28 

 
 
 

3281 
 

3282 

3/1996 
 

3/1996 

SQUARE D 
INVESTMENT 
COMPANY, 
corporaţia statului 
Delaware, US 
1105 North Market 
Street, 
Wilmington, 
Delaware, Statele 
Unite ale Americii 

SNA HOLDINGS 
INC, corporaţia 
statului Delaware, 
US  
1105 North Market 
Street, 
Wilmington, 
Delaware, Statele 
Unite ale Americii 

233 
2000.08.11 

3 Marcă 005059 
1995.12.01 

4979 10/1997 SOCIETATEA PE 
ACŢIUNI DE TIP 
ÎNCHIS “AVIS” 
S.A., MD  
Str. Petru 
Zadnipru, nr. 15, 
bloc 1, MD-2042, 
Chişinău, 
Republica 
Moldova 

WIZARD CO., 
INC., US 
900 Old Country 
Road, Garden City, 
N.Y 11530, Statele 
Unite ale Americii 

234 
2000.08.11 

 
FA1A  Lista cererilor de brevet de invenţie retrase  

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, 
 numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, 

numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 OMPI (21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

Data retragerii (41) 
Nr. BOPI 

1 MD 97-0149 1997.06.03 2000.06.23 3/1999 
2 MD 98-0174 1998.08.25 2000.06.23  
3 MD 99-0192 1999.05.12 2000.07.21  
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TK9A Lista eratelor 
Se publică următoarele date: numărul curent, 

obiectul de proprietate industrială, numărul titlului de protecţie, 
numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate  

Nr. 
crt. 

OPI (11) Nr. 
titlului de 
protecţie 

(44) 
Nr. BOPI 

Publicat Se  va  citi 

1 Invenţie 1529 8/2000 (54) Process for obtaining 4-
styryl amine 
(57) The invention relates to 
the chemical industry, in par-
ticular to a process for obtai-
ning 4-styryl amine. The gi-
ven monomer can be utilized 
for the synthesis of other mo-
nomers, chemically active po-
lymers and copolymers, for 
obtaining polymeric materials 
of higher adhesion, high cros-
slinkable capacity and with 
antioxidant properties etc. 
Summary of the invention 
consists in the fact that the 4-
styryl amine is obtained by 
hydrolysis of 4-acetylstyryla-
mine, which is hydrolized in 
the presence of alkali and 
water at a molar reagents 
ratio, respectively of 1: (1,1… 
1,5) : (1…1,5), in alcoholic 
solution at a temperature of 
80…100°C. 
The technical result of the 
invention consists in incre-
asing the 4-styryl amine yield 
to 94…96% (in the proximate 
solution 80%), due to utili-
zation of a new substrate. 

(54) Process for obtaining 4-
aminostyrene  
(57) The invention relates to the 
chemical industry, in particular 
to a process for obtaining 4-ami-
nostyrene. The given monomer 
can be utilized for the synthesis 
of other monomers, chemically 
active polymers and copolymers, 
for obtaining polymeric mate-
rials of higher adhesion, high 
cross-linkable capacity and with 
antioxidant properties etc. 
Summary of the invention 
consists in the fact that the 4-
aminostyrene is obtained by 
hydrolysis of 4-acetylaminosty-
rene, which is hydrolized in the 
presence of alkali and water at a 
molar reagents ratio, respectively 
of 1: (1,1…1,5) : (1…1,5), in al-
coholic solution at a temperature 
of 80…100°C. 
The technical result of the 
invention consists in increasing 
the 4-aminostyrene yield to 
94…96% (in the proximate solu-
tion 80%), due to utilization of a 
new substrate. 
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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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Dat fiind faptul că au devenit frecvente cazurile de înregistrare
ca desene / modele industriale a etichetelor şi ambalajului care reproduc

elemente verbale a căror semnificaţie semantică nu se protejează
(conform Regulii 15.1, alin. 7 a Regulamentului de aplicare a Legii nr. 911 / 1996

privind protecţia desenelor şi modelelor industriale), iar titularii şi persoanele
terţe nu întotdeauna cunosc această prevedere, pentru a evita posibilele

coliziuni între aceste şi alte obiecte de proprietate industrială,
precum şi violarea drepturilor de autor, prin ordinul nr. 119 din 20 septembrie 2000

emis de Directorul General al AGEPI se operează următoarele modificări:

1. În BOPI, Capitolul “Design industrial”, adiţional la informaţia referitoare la codul
INID (55) se va publica următorul text: “Remarcă: Ponderea semantică a părţii
verbale nu se protejează”.

2. Această prevedere se va aplica în toate documentele referitoare la desenele /
modelele industriale care conţin elemente verbale: etichete şi ambalaje cu
semnificaţie verbală, şi anume în hotărârea de înregistrare a desenului /
modelului industrial, în certificatul de înregistrare a desenului / modelului industrial
şi în publicaţiile oficiale.

Comunicat
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XII. Informaţie internaţională

Capitolul inserează informaţii privind diverse forumuri internaţionale în domeniul protec-
ţiei proprietăţii industriale, comunicări despre reuniuni şi alte acţiuni ale organelor
administrative ale organizaţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte; reflectă

activitatea comitetelor şi grupurilor de lucru ale acestor organizaţii, precum şi alte materiale în domeniu.

The Chapter inserts  information relating to diverse international forums in the field of
industrial property protection, communications about the reunions and other actions of
the administrative bodies of the international organizations to which the Republic of Moldova

is party; reflects the activity of the committees and working groups of those organizations and other
materials in the field.
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Programul “Problemele actuale ale
contemporaneităţii în actele de susţinere a
libertăţii” este lansat de SUA şi este destinat
ţărilor în curs de dezvoltare şi celor puţin
avansate. Acţiunea este finanţată de Biroul
de Instruire şi Relaţii Culturale al Depar-
tamentului de Stat al SUA şi administrată de
Biroul Internaţional de Cercetare şi Schimb
de Experienţă (IREX). De menţionat că încă
din 1958 IREX susţine cercetările din diferite
domenii şi efectuează schimb de instruire
profesională între SUA şi ţările din Europa
Centrală şi de Est.

Programul cuprinde cinci domenii de
bază:
! Ridicarea nivelului de trai şi dezvoltarea

economică a ţărilor CSI;
! Democratizarea drepturilor omului şi

legislaţia în domeniu;
! Problemele vizând politica, domeniul

militar, securitatea şi administrarea
publică în ţările CSI;

! Consolidarea societăţii în ţările CSI;
! Internet-ul, revoluţia în domeniul comu-

nicaţiilor şi drepturile de proprietate
intelectuală în ţările CSI.
Tot în cadrul acestui program, spe-

cialiştilor din zonele menţionate li se oferă
posibilitatea de a studia dreptul de proprietate
intelectuală la instituţiile specializate din SUA.

În SUA numai cinci şcoli de drept
acordă titlul de Doctor în Dreptul de proprietate
intelectuală: Centrul de Drept Franklin Pierce,

Centrul Naţional de Drept al Universităţii
George Washington, Universitatea din New
York, Şcoala de Drept John Marshall şi Centrul
de Drept al Universităţii Houston din Texas.

 Cursurile de instruire în domeniul
protecţiei proprietăţii intelectuale organizate
de Centrul de Drept Franklin Pierce se
desfăşoară în oraşul Concord, Statul New
Hampshire.

Mai mult de 400 de studenţi din ţările
Pacificului, SUA, Europa şi Africa îşi fac anual
studiile la această instituţie. Din numărul to-
tal al studenţilor 40% se specializează în
dreptul de proprietate intelectuală. Mai mult
de 2500 de absolvenţi ai acestei instituţii
activează în 42 de ţări.

Centrul de Drept Franklin Pierce a fost
instituit în 1973 şi conferă titlul de Doctor
(Masterat) în proprietatea intelectuală şi Doc-
tor (Masterat) în drept. Este o instituţie care
oferă cele mai eficiente cursuri în domeniul
proprietăţii intelectuale din lume.

Programul de Doctorat în domeniul
dreptului este destinat absolvenţilor facultăţilor
de drept care doresc să-şi aprofundeze
cunoştinţele în proprietatea intelectuală.

Este de menţ ionat că în cadrul
Centrului de Drept Franklin Pierce fun-
cţionează Clinica Inovaţională şi Creativă,
care acordă asistenţă inventatorilor.
Programul de asistenţă este susţinut de
Centrul de Dezvoltare Economică a Statului
New Hampshire.

Aspecte
de cooperare internaţională



MD - BOPI 9/2000

80

Biblioteca de Proprietate Intelectuală a
Centrului de Drept Franklin Pierce este
deţinătoarea celor mai mari colecţii de
documente şi materiale juridice din acest stat
şi este unica bibliotecă care conţine majo-
ritatea publicaţiilor de proprietate intelectuală
din SUA: 10.000 de volume ce cuprind toate
domeniile de drept din SUA, dreptul
internaţional de proprietate intelectuală şi
practica din acest domeniu. Servicii
informaţionale on-line sunt accesibile gratuit
atât pentru profesori, cât şi pentru studenţi.
Biblioteca conţine mai mult de 150 de titluri în
domeniul proprietăţii intelectuale din toată
lumea. Pe lângă bibliotecă funcţionează
Centrul de computere, destinat studenţilor. La
înmatriculare fiecare student primeşte parola
pentru utilizarea calculatorului, acces la
E-mail, parola şi contul pentru bazele de date
Westlaw şi Lexis-Nexis.

Centrul de Drept Franklin Pierce a
elaborat metodici care abordează tematica
şi obiectivele de bază ale cursurilor în
domeniul proprietăţii intelectuale. Prezintă
interes mai ales metodica de evaluare a
cunoştinţelor studenţilor. Este relevant de
asemenea că, din examenele susţinute de
către studenţi, 70-80% sunt cu manualul
deschis. Se practică şi examenele tip grilă.
La unele discipline examenele sunt bazate
pe rezultatele testărilor efectuate în timpul
prelegerilor (30%) şi pe examenul final (70%).
La sfârşitul trimestrelor studenţii primesc
formulare de evaluare a performanţei cur-
surilor audiate şi a activităţii profesorilor în
procesul de instruire.

După estimările efectuate de orga-
nismele internaţionale, Centrul de Drept

nominalizat este considerat cea mai
eficientă instituţie de învăţământ în do-
meniul proprietăţii intelectuale, având tradiţii
vechi atât în domeniul instruirii studenţilor,
cât şi în organizarea activităţii sociale şi
culturale.

Studenţi din circa 28 de ţări îşi fac
studiile în această instituţie. În fiecare vineri,
în cadrul programului Bill’s Lunch studenţii au
posibilitate să prezinte o prelegere privind
istoria, economia, industria, cultura, sistemul
de instruire, de protecţie a proprietăţii
intelectuale, tradiţiile populare şi bucătăria
naţională ale ţării pe care o reprezintă.

În prezent, mai multe instituţii din SUA
organizează cursuri de instruire juridică
continuă care vizează domeniul de proprietate
intelectuală. Aceste programe sunt destinate
persoanelor cu studii juridice. Vom trece în
revistă câteva dintre ele.

În 1990 Asociaţia Instituţiilor de Studii
în Drept din SUA (AALS) a înfiinţat un
Comitet de Proprietate Intelectuală în
scopul familiarizării profesorilor de drept  cu
problemele proprietăţii intelectuale. Ultima
promoţie a profesorilor de drept a înregistrat
300 de profesori din SUA, care predau în
prezent diverse aspecte ale proprietăţii
intelectuale.

Reuniunile profesionale Societatea
Dreptului de Autor a SUA, Societatea
Executivă de Licenţiere (LES), Asociaţia
Americană de Drept în Proprietatea Inte-
lectuală (AIPLA) şi Asociaţia Internaţională de
Mărci (INTA) au instituit comitete speciale de
instruire în vederea îmbunătăţirii metodelor de
predare a disciplinei de proprietate inte-
lectuală în SUA.
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Cursurile de proprietate intelectuală
incluse în procesul de instruire în SUA
vizează următoarele domenii: legislaţia în
artă, biotehnologie, comunicaţii şi teleco-
municaţii, legislaţia privind mijloacele de
informare, informatica şi cibernetica, dreptul
de autor, divertismentul, licenţierea, litigiile în
proprietatea intelectuală, legislaţia în muzică,
sport, comerţ etc.

Cursuri de proprietate intelectuală sunt
organizate şi la unele instituţii tehnice, de
exemplu la Colegiul Tehnic al Universităţii Co-
lumbia din New York.

Cele mai avansate programe de ins-
truire deseori constituie o asociere bună a mai
multor metode de instruire. De exemplu, la
predarea cursurilor de proprietate intelectuală
privind legislaţia în domeniul invenţiilor, măr-
cilor şi secretului comercial în SUA se folo-
seşte atât metoda de proces, cât şi cea de
soluţionare a problemei. Cursurile sunt orga-
nizate astfel, încât studenţii au posibilitate să
selecteze disciplinele după interes.

Concomitent, în SUA sunt propuse şi
alte cursuri de drept internaţional: Proprie-
tatea intelectuală şi Legea privind concurenţa
în Uniunea Europeană; Dreptul comparativ
internaţional privind dreptul de autor; Tranzac-
ţiile internaţionale în business; Dreptul

comparativ internaţional privind brevetele de
invenţie; Dreptul comparativ internaţional
privind mărcile; Aranjamentele internaţionale
în economie etc.

Realizările obţinute de Republica
Moldova în domeniul protecţiei pro-

prietăţii intelectuale sunt evidente. Există
însă multe aspecte privind realizarea
drepturilor de proprietate intelectuală care
urmează să fie studiate şi implementate. În
acest sens prezintă interes practica ţărilor
avansate, iar subiecte gen Legea SUA
privind brevetele de invenţie; originea şi
dezvoltarea Legii SUA privind mărcile;
filozofia proprietăţii intelectuale; particu-
larităţile brevetului SUA pentru soi de plantă,
certificatul pentru soi de plantă şi brevetul
de utilitate; administrarea de adrese Internet
în SUA; activitatea Curţii de Apel pentru
Circuitul Federal al SUA; progresul
comercial şi efectul acestuia asupra
invenţiilor şi inovaţiilor etc. vor fi de mare
folos pentru examinatori, mandatari auto-
rizaţi, inventatori.
Pentru a vă satisface interesul, vă puteţi
adresa la Serviciul cooperare interna-
ţională al AGEPI.

Maria CERNOBROVCIUC,
şef Serviciu cooperare internaţională AGEPI
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Sesiunea a doua a Grupului de lucru pentru
reforma administrativ-juridică a avut loc în
perioada 4-6 iulie curent. Grupul de lucru
pentru reforma administrativ-juridică a fost
creat de Adunarea Generală a statelor
membre ale OMPI în septembrie 1999.
La sesiune au participat reprezentanţi
din 67 de state: Algeria, Argentina, Australia,
Austria, Bahrein, Bangladesh, Brazilia,
Bulgaria, Canada, Republica Centrafricană,
Chile, China, Columbia, Congo, Costa Rica,
Coasta de Fildeş, Croaţia, Cuba, Republica
Populară Democrată Coreea, Danemarca,
Ecuador, Egipt, Eritrea, Finlanda, Franţa,
Germania, Ghana, Ungaria, India, Indonezia,
Irak, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japonia,
Kenya, Letonia, Lituania, Luxembourg,
Madagascar, Malaysia, Mexic, Maroc,
Olanda, Nigeria, Oman, Panama, Paraguay,
Filipine, Polonia, Portugalia, Republica
Coreea, Republica Moldova, România,
Federaţia Rusă, Arabia Saudită, Slovacia,
Slovenia, Africa de Sud, Spania, Suedia,
Marea Britanie, SUA, Venezuela, Vietnam,
Zimbabwe.

La prima sesiune a Grupului de lucru,
Dl Marino Porzio (Chile), a fost ales
în funcţia de Preşedinte, iar Dl Vladimir
Bansky (Slovacia) şi Dna Michele Weil
Guthmann (Franţa) în funcţia
de vicepreşedinte. Dl Francis Gurry

activează în prezent ca secretar
al Grupului de lucru pentru reforma
administrativ-juridică.

Agenda de lucru a sesiunii a inclus
următoarele subiecte:

" Examinarea proiectelor referitoare la
sistemul unitar de contribuţii;

" Conferinţa reprezentanţilor;

" Comitetul executiv al Uniunii de la Paris,
Comitetul executiv al Uniunii de la Berna,
Comitetul executiv al Uniunii PCT şi
Comitetul de coordonare al OMPI;

" Conferinţa OMPI;

" Adunarea Unitară;

" Examinarea proiectelor ce vizează
periodicitatea sesiunilor ordinare ale
organelor de conducere.

Proiectul privind sistemul unitar de
contribuţii, tipurile de contribuţii şi instituirea
Adunării Unitare vor fi discutate la
următoarea sesiune a Grupului de lucru,
după ce vor fi introduse amendamentele
necesare.

Referitor la structura OMPI, Preşedintele
Grupului de lucru a propus elaborarea unui
program de examinare treptată a tuturor
problemelor aferente, notând că structura
unei organizaţii ce are peste sute de ani nu
poate fi modificată într-un an. Preşedintele a

Grupul de lucru
pentru reforma administrativ-juridică

al Adunării Generale OMPI
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mai relevat că obiectivul Grupului de lucru
este de a propune decizii eficiente şi de a
preveni emiterea unor decizii premature.

În urma examinării proiectului privind perio-
dicitatea sesiunilor ordinare ale Adunării
Generale a fost adoptată decizia de a
oficializa periodicitatea anuală a Adunării
Generale. Delegaţia SUA s-a pronunţat
pentru forma scrisă a rapoartelor delegaţiilor
naţionale şi nu cea orală. Mai mult a opinat
că este mai indicat ca rapoartele să fie
prezentate până la întrunirea Adunării
Generale în sesiune.

Delegaţia din Slovenia a propus ca
programul bugetar bienal să fie menţinut.

La sesiune a  fost examinată şi propunerea
privind suspendarea activităţii Conferinţei
reprezentanţilor, luând în considerare sus-
pendarea Conferinţei reprezentanţilor Uniunii
de la Paris şi a Conferinţei reprezentanţilor
Uniunii de la Lisabona.

A fost analizată posibilitatea suspendării
activităţii Comitetului Executiv al Uniunii de la
Paris, Comitetului Executiv al Uniunii de la
Berna şi Comitetului Executiv al Uniunii PCT,
deoarece, după cum a demonstrat practica,
aceste comitete nu mai au un rol important în
activitatea OMPI.

O dată cu instituirea Adunării Unitare,
Comitetul de coordonare îşi va pierde
actualitatea. La următoarele sesiuni vor fi
reexaminate atribuţiile Comitetului de
coordonare, componenţa şi eficacitatea
activităţii lui . În funcţie de rezultatul
evaluărilor, se va emite decizia de remaniere
sau suspendare a acestui Comitet.

Ca urmare a discuţiilor, a fost aprobată
decizia de a propune suspendarea
Conferinţei OMPI, deoarece aceasta a
realizat obiectivele trasate şi în prezent nu
are o importanţă primordială.

Statele membre ale Convenţiei OMPI care nu
sunt state membre ale Uniunii OMPI (în
prezent 12 ţări) vor obţine statut de membru
al Adunării Generale, dar vor fi limitaţi în
dreprul de vot. Documentul OMPI privind
exercitarea dreptului de vot de către aceste
state va fi elaborat la următoarea sesiune.

Raportul final al Grupului de lucru va fi
prezentat la Adunarea Generală OMPI.
Propunerile formulate în cadrul sesiunii de
către delegaţiile statelor membre vor fi
examinate la sesiunea ordinară a Adunării
Generale a statelor membre ale OMPI care
se va ţine în perioada 25 septembrie - 3
octombrie 2000 la sediul organizaţiei.
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Programul RESC este destinat instituţiilor
de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova,
în vederea dotării acestora cu echipament mo-
dern şi performant, care va include spectrometre,
microscoape, difractometre cu raze X etc.
Acţiunea are drept scop susţinerea cercetătorilor
din sfera ştiinţifică şi tehnologică din republică.
Cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat
al SUA, Fundaţia pentru cercetare-dezvoltare
civilă (CRDF) din SUA va asigura finanţarea unui
grant pentru Republica Moldova în sumă de
aproximativ 315.000 dolari SUA.

Fiecare proiect trebuie să corespundă
următoarelor criterii:
! Să se realizeze într-o instituţie de cerce-

tare-dezvoltare civilă (universitate, institut de
cercetări ştiinţifice, centru ştiinţific etc.).

! Să reflecte aplicarea în această instituţie
civilă a cercetărilor efectuate anterior în sfera
militară, pentru a coopta cercetători din
domeniul militar în activitatea de cercetare-
dezvoltare civilă.

! Să asigure participarea în program a tinerilor
cercetători.

! Să prezinte colaborări cu cercetători din
SUA şi alte ţări.

! Să fie administrat de un director care va
gestiona activitatea de cercetare-dezvoltare
şi care va participa activ la consolidarea
Centrului; directorul de proiect nu poate fi
concomitent şi directorul instituţiei de
cercetare-dezvoltare în baza căreia va fi
realizat proiectul.

! Să prezinte un angajament de participare
la costuri (cu fonduri sau în altă formă) din
propriile mijloace sau ale unui agent eco-
nomic.
Fundaţia pentru cercetare-dezvoltare civilă

(CRDF) din SUA este o organizaţie de caritate
nonprofit, instituită în 1995 de Fundaţia Naţională
pentru Ştiinţă şi autorizată de Congresul SUA.
CRDF promovează colaborarea ştiinţifică şi
tehnică  dintre SUA ş i  ţăr i le ex-Uniunii
Sovietice.

Obiectivele CRDF sunt:
" Să sprijine proiectele de cercetare pro-

miţătoare, fapt ce va oferi oamenilor de ştiinţă
şi inginerilor din republică o alternativă în
raport cu emigraţia, care ia proporţii,
prevenind astfel destrămarea infrastructurii
ştiinţifice şi tehnologice a ţărilor ex-Uniunii
Sovietice.

" Să impulsioneze tranziţia cercetătorilor care
au activat în domeniul militar la activităţi civile
prin subvenţionarea cercetărilor şi a
proiectelor de cercetare-dezvoltare
nemilitare.

" Să contribuie la valorificarea cercetărilor
aplicate şi să aducă beneficii importante atât
ţărilor ex-Uniunii Sovietice, cât şi SUA.
Pentru a obţine informaţii suplimentare,

contactaţ i Fundaţ ia CRDF prin e-mail:
resc@crdf.org sau fax (1-703) 526-9721 şi
Asociaţia pentru Cercetare-Dezvoltare din Repub-
lica Moldova (MRDA), la tel./fax (373-2) 577557,
e-mail: romanch@usm.md.

Fundaţia pentru cercetare-dezvoltare civilă (CRDF) din SUA anunţă
Programul

“Centrul regional de sprijin al cercetărilor
experimentale” (RESC)
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I. Introducere

A. Informaţie generală
În cadrul primului program RESC din 1996,

CRDF a acordat şase granturi în cinci ţări: Arme-
nia, Georgia, Kazahstan, Rusia şi Ucraina. În
1998, obţinerea unor resurse financiare supli-
mentare a permis fundaţiei CRDF să acorde două
granturi în America şi Kazahstan. Cu sprijinul
financiar al Departamentului de Stat al SUA, în
anul curent CRDF va asigura subvenţionarea unui
grant pentru Republica Moldova în valoare de
aproximativ 315.000 dolari.

B. Obiectivele programului
Programul RESC este destinat instituţiilor

de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova,
în vederea dotării acestora cu echipament mo-
dern şi performant, care va include spectrometre,
microscoape, difractometre cu raze X aparate de
cercetare a fasciculelor de radiaţie sincrotronă
etc. Acţiunea are drept scop susţinerea
cercetătorilor din sfera ştiinţifică şi tehnologică
din republică. CRDF are menirea de a plasa
echipamentul necesar la instituţiile de cercetare-
dezvoltare unde va fi utilizat pentru efectuarea
investigaţiilor ce vor contribui la progresul
tehnologic ş i economic al regiunii
corespunzătoare. Centrul de sprijin al cercetărilor
experimentale RESC trebuie să:
! realizeze funcţionarea unui Centru model de

excelenţă de cercetare experimentală şi
dezvoltare pe termen lung;

! achiziţioneze echipamentul necesar care va
fi utilizat pentru susţinerea şi ameliorarea
activităţii industriale, dezvoltarea comerţului
şi va condiţiona crearea de noi locuri de
muncă în republică;

! contribuie la realizarea unor performanţe în
domeniul tehnico-ştiinţific, astfel încât pe

baza rezultatelor obţinute să se obţină
subvenţii noi pentru cercetare-dezvoltare din
surse naţionale şi internaţionale;

! contribuie la accelerarea tranziţiei de la
cercetări din sfera militară la cercetări în
sfera civilă.

C. Susţinerea şi subvenţionarea
programului

" Acest program este administrat de Fundaţia
pentru cercetare-dezvoltare civilă (CRDF)
din SUA şi este destinat ţărilor independente
ale ex-Uniunii Sovietice.

" Fundaţia CRDF este subvenţionată de
Departamentul de Stat al SUA.

D. Particularităţile cerinţelor
pentru Centrele RESC

Deşi structura generală a programului este
flexibilă, fiecare Centru RESC trebuie să:
! activeze în baza unei instituţii de cercetare-

dezvoltare civile (universitate, institut de
cercetări ştiinţifice, centru ştiinţific etc.);

! coopereze cu o instituţie de cercetări care
a activat anterior în sfera militară;

! asigure în activitatea Centrului RESC
oportunităţi pentru tinerii cercetători;

! colaboreze cu cercetători din SUA şi alte
ţări;

! fie administrat de un director de proiect care
va gestiona activitatea de cercetare-
dezvoltare şi care va participa activ la
dezvoltarea Centrului; directorul de proiect
nu poate fi concomitent şi directorul
instituţiei de cercetare-dezvoltare civilă;

! prezinte un angajament de participare la
costuri (cu fonduri sau în altă formă) din
propriile mijloace sau ale unui agent eco-
nomic.

AVIZ DE PROGRAM
Fundaţia pentru cercetare - dezvoltare civilă  (CRDF) din SUA

pentru statele independente ale ex-Uniunii Sovietice
Programul “Centrul regional de sprijin

al cercetărilor experimentale” (RESC) 2000
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E. Termenele de desfăşurare a
concursului

Instituţiile trebuie să prezinte proiecte
respectând principiile de bază ale programului
expuse în secţiunea II. C nu mai târziu de 1
noiembrie 2000. O instituţie nu poate depune
decât un singur proiect. Vizitarea instituţiilor care
vor fi  preselectate va avea loc în ianuarie 2001.
Decizia cu privire la acordarea grantului va fi
anunţat aproximativ la 15 februarie 2001.

  II. Principiile de bază ale programului

A. Eligibilitatea
Instituţia de cercetare-dezvoltare civilă poate

participa numai într-un singur proiect de program
RESC. Centrul propus trebuie să prezinte o
dovadă care să confirme sprijinul şi acordul
directorului instituţiei în baza căreia se va realiza
proiectul. O persoană poate figura ca director
numai într-un singur proiect RESC.

B. Depunerea proiectelor
Toate proiectele trebuie prezentate până la

1 noiembrie 2000 la CRDF şi Asociaţia pentru
Cercetare-Dezvoltare din Republica Moldova
(MRDA).

Proiectele se depun în trei exemplare în
limbile engleză, română şi rusă.

Exemplarele tipărite trebuie să fie însoţite
de o dischetă, care să conţină textul proiectului
în format MS Word sau (txt). Proiectele depuse
doar prin fax sau e-mail nu vor fi acceptate.

Proiectele se depun pe următoarele adrese:
RESC Program
U.S. Civilian Research & Development
Foundation
1800 North Kent Street
Suite 1106
Arlington, VA 22209
SUA
Tel: (703) 526-9720
Fax (703) 526-9721
resc@crdf.org

RESC Program
Moldovian Research and Development As-
sociation (MRDA)
60 A. Mateevici str.
Chişinău 2009

Republica Moldova
Tel/Fax: +373 2 577557
romanch@usm.md

Toate proiectele trebuie să fie întocmite
conform cerinţelor prevăzute în secţiunea II.C.
Proiectele care nu vor întruni aceste condiţii, nu
vor fi acceptate. Nu se va accepta nici o modificare
adusă proiectelor după depunerea acestora la
CRDF şi MRDA. Dacă după expedierea scrisorii
de calificare sau după depunerea proiectului
condiţiile se modifică astfel încât acesta nu mai
poate fi realizat, directorul de proiect va anunţa
CRDF şi MRDA, solicitând retragerea din con-
curs a proiectului.

C. Conţinutul proiectelor
Fiecare proiect de program RESC trebuie

să conţină compartimentele expuse mai jos. Vor
fi luate în considerare doar proiectele care
corespund acestor cerinţe. Toate proiectele
trebuie să fie dactilografiate la un interval şi
jumătate, cu marginile de 2,5 cm lateral, sus şi
jos. Toate filele trebuie numerotate consecutiv în
colţul din dreapta sus.

Proiectele nu trebuie să depăşească
zece file.
1. Formularul A, pagina titulară trebuie să

conţină semnăturile originale ale directorului
de proiect şi directorului instituţiei.

2. Formularul B, bugetul. Instituţia selectată
pentru programul RESC va fi subvenţionată
cu o sumă de până la 316.000 dolari. Din
această sumă, 260.000- 280.000 dolari sunt
preconizaţi pentru achiziţionarea echipa-
mentului necesar. O suplimentare a buge-
tului poate fi solicitată pentru următoarele
cheltuieli: publicitate, pregătirea personalului
tehnico-ştiinţific, deplasări la conferinţe în
scopul promovării Centrului şi a instituirii
unor relaţii de colaborare cu potenţialii
parteneri, modernizare etc. În cadrul
actualului program CRDF nu oferă sprijin
financiar individual sau pentru cheltuieli de
regie instituţiei. Bugetul trebuie să indice
de asemenea participarea la costuri a
instituţiei respective din propriile mijloace
sau din alte surse autohtone. Achiziţiile de
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echipament şi deplasările legate de proiect
trebuie efectuate în maxim un an de la data
începerii subvenţionării.

3. Integrare. Proiectul trebuie să conţină un
program de integrare a instituţiei respective
în activitatea industrială din republică.

4. Dezvoltarea pe termen lung. Proiectul
trebuie să conţină un program de întreţinere
şi funcţionare a echipamentului, precum şi
de activare a Centrului după finalizarea
perioadei de subvenţionare.

5. Cercetători tineri. Proiectul trebuie să
indice modul de cooptare a tinerilor
cercetători în activitatea Centrului.

6. Management. Proiectul trebuie să cuprindă
un program real de management al Centrului,
care să reflecte structura, modul de ges-
tionare şi asigurare a funcţionării Centrului.

7. Colaborări. Proiectul trebuie să conţină un
program de dezvoltare a relaţiilor de
colaborare dintre Centrul RESC şi instituţiile
din SUA şi alte ţări. Pot fi solicitate deplasări
la conferinţe sau de participare la programe
de reciclare, stabilirea unor colaborări prin
Internet.

D. Examinarea proiectelor
Toate proiectele eligibile şi corect depuse

vor fi examinate, iar cele ce nu corespund
cerinţelor nu vor fi transmise la expertiza ştiinţifică.
CRDF şi MRDA vor invita experţi pentru a examina
proiectele depuse şi vor întreprinde vizite în
instituţiile preselectate. Examinarea proiectelor
se va efectua în baza criteriilor de evaluare
prezentate mai jos. După finalizarea analizelor
paralele, CRDF şi MRDA vor selecta un Centru
RESC. Decizia CRDF şi MRDA de acordare a
subvenţionării va fi anunţată aproximativ la 15
februarie 2001 şi va fi definitivă.

Criteriile de evaluare:
1. Meritul ştiinţific al proiectului. Proiectul

trebuie să contribuie la obţinerea noilor cu-
noştinţe şi crearea de noi metode ştiinţifice,
care vor avea un impact substanţial asupra
unui sau mai multor domenii ale ştiinţei.

2. Implementarea cercetărilor în activi-
tatea industrială. Centrul propus trebuie
să promoveze şi să contribuie la cola-
borarea dintre instituţiile de cercetare-
dezvoltare şi industria autohtonă, având un
impact asupra calităţii produselor industriale
şi generarea de noi locuri de muncă.

3. Cercetarea civilă. Este asigurată de nivelul
şi formele noi de organizare şi implicare în
cercetarea civilă a instituţiilor de cercetare-
dezvoltare şi a cercetătorilor care au activat
anterior în sfera militară.

4. Inovarea. Implicarea noilor structuri admin-
istrative sau organizatorice inclusiv atragerea
resurselor altor instituţii, constituirea unor
noi relaţii de colaborare cu cercetători din
alte state etc.

5. Potenţialul tehnic. Reprezintă experienţa
cercetătorilor din instituţia dată, argumen-
tarea tehnică pentru promovarea proiectului,
corespunderea resurselor tehnice (existente
şi solicitate) scopului şi sarcinilor pro-
gramului.

6. Managementul. Include argumentarea
programului de asigurare  a administrării şi
gestionării proiectului.

7. Cercetătorii tineri. Prevede asigurarea
condiţiilor pentru activitatea tinerilor
cercetători.

E. Confidenţialitate
CRDF şi MRDA va examina toate proiectele

în regim confidenţial şi va cere tuturor experţilor
să respecte această condiţie. Autorii de proiecte
sunt informaţi că proiectele care vor trece
concursul vor fi aduse la cunoştinţa publicului  în
vederea asigurării transparenţei programului. De
aceea, la discreţia autorului, informaţiile care au
caracter confidenţial şi care nu sunt destinate
publicului larg trebuie marcate pe partea de sus
şi de jos a paginilor respective. În cazul când
proiectul va fi aprobat, aceste pagini vor fi extrase
şi nu vor fi făcute publice. Proiectele care nu vor
fi admise la concurs nu vor fi publicate.
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Articol solicitat Sumă solicitată
de la CRDF

Sumă cu care
contribuie instituţia

Echipament

Deplasări

Materiale pentru
întreţinerea
tehnică a
echipamentului

Acces Internet

Salarii

Securitate

Total solicitat

RESC Formular B

FORMULAR DE BUGET PENTRU CEREREA DE PROGRAM RESC
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