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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.



MD - BOPI 1/2000

6

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 Euroasiatic
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 fără examinarea în fond

(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 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 without
examination as to substance

(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 disided 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)
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ICODURILE NORMALIZATE OMPI

PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET DE

INVENŢIE, CONFORM NORMEI ST. 16

THE WIPO NORMALIZED CODES FOR
IDENTIFICATION OF THE KING 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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S CODURILE  OMPI  PENTRU
CODIFICAREA TITLURILOR

INFORMAŢIILOR  PUBLICATE  ÎN
BULETINUL OFICIAL  CONFORM

NORMEI  ST. 17

FA1A - cerere retrasă, documentarea şi exami-
narea n-au fost efectuate

FA2A - cerere retrasă, cerere de brevet cu docu-
mentare, fără examinare

FA4A - cerere retrasă, cerere de brevet cu docu-
mentare şi cu examinare

FC2A - respingere, cerere de brevet cu docu-
mentare, fără examinare

FC4A - respingere, cerere de brevet cu docu-
mentare şi cu examinare

FD2A - decădere din drepturi prin neachitarea
taxei, cerere de brevet cu documentare,
fără examinare

FD4A - decădere din drepturi prin neachitarea
taxei, cerere de brevet cu documentare şi
cu examinare

MK2A - expirarea termenului de valabilitate, bre-
vet eliberat cu documentare, fără exa-
minare

MK4A - expirarea termenului de valabilitate, bre-
vet eliberat cu documentare şi cu exa-
minare

MM2A - încetarea valabilităţii brevetului din cauza
neachitării taxei, brevet eliberat cu do-
cumentare, fără examinare

MM4A - încetarea valabilităţii brevetului din cauza
neachitării taxei, brevet eliberat cu do-
cumentare şi  cu examinare

NF2A - revalidarea brevetului eliberat cu docu-
mentare, fără examinare

NF4A - revalidarea brevetului eliberat cu docu-
mentare şi cu examinare

PC2A - cesiune, brevet eliberat cu documentare,
fără examinare

PC4A - cesiune, brevet eliberat cu documentare
şi cu examinare

PD2A - modificarea titularului, brevet eliberat cu
documentare, fără examinare

PD4A - modificarea titularului, brevet eliberat cu
documentare şi cu examinare

WIPO  CODES  FOR  CODING  TITLES
OF  INFORMATION  PUBLISHED  IN  THE

OFFICIAL  JOURNAL  ACCORDING
TO  THE  STANDARD  ST. 17

FA1A - withdrawn, unsearched and unexamined
application

FA2A - withdrawn, searched and unexamined
patent application

FA4A -  withdrawn, searched and examined patent
application

FC2A - rejection of a searched and unexamined
patent application

FC4A - rejection of a searched and examined
patent application

FD2A - forfeiture of a searched and unexamined
patent application, for lack of payment of
fee

FD4A - forfeiture of a searched and examined
patent application, for lack of payment of
fee

MK2A - expiration of a granted, searched and
unexamined patent

MK4A - expiration of a granted, searched and ex-
amined patent

MM2A - termination of a granted, searched and
unexamined patent, for lack of payment
of fee

MM4A - termination of a granted, searched and ex-
amined patent, for lack of payment of fee

NF2A - restoration of a granted, searched and
unexamined as to substance patent

NF4A - restoration of a granted, searched and ex-
amined patent

PC2A - cession of a granted, searched and une-
xamined patent

PC4A - cession of a granted, searched and exam-
ined patent

PD2A - amendament of the owner of a granted,
searched and unexamined patent

PD4A - amendament of the owner of a granted,
searched and examined patent
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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 euroasiatice înregistrate conform Convenţiei privind brevetul
euroasiatic la care Republica Moldova este parte, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului
Euroasiatic 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.

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.
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S (21) 98-0145 (13) A
(51) A 01 N 29/00; C 07 C 53/21
(22) 1998.06.18
(31) 60/050166
(32) 1997.06.19
(33) US
(71) AMERICAN  CYANAMID  COMPANY,  US
(72) BUCKWALTER, Brian Lee, US; BARDEN,

Timothy Claude, US
(54) Procedeu şi compuşi intermediari pentru

obţinerea compuşilor de fluorolefine cu
activitate pesticidă

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere
a compuşilor de fluorolefine cu activitate
pesticidă având formula de structură I:

                           (I)

în care R  reprezintă hidrogen sau C
1
-C

4

alchil;
R1 reprezintă C1-C4 alchil, C1-C4 haloalchil sau
ciclopropil, sau R şi R

1 
luaţi împreună cu

atomul de carbon la care ei sunt ataşaţi
formează grupa ciclopropil;
Ar reprezintă fenil opţional substituit;
Ar1 reprezintă fenoxifenil opţional substituit.
Invenţia se mai referă la compuşi intermediari
care se utilizează în procedeul propus.

Revendicări: 19

*

*     *

(54) Process and the intermediates for prepa-
ration of pesticidal fluorolefinic compo-
sitions

(57) The invention refers to a process for prepa-
ration of the pesticidal fluorolefinic com-
pounds of the structural formula I:

                           (I)

where R represents hydrogen or C
1
-C

4
 alkyl;

R1 represents C1-C4 alkyl, C1-C4 haloalkyl or
cyclopropyl, or R and R1 together with the
carbon atom to which they are attached form
a cyclopropyl group;

Ar represents optional substituted phenyl;
Ar1 represents optional substituted pheno-
xyphenyl.
The invention also refers to the intermediates
which are utilized in the claimed process.

Claims: 19

(21) 98-0049 (13) A
(51) B 60 K 17/00, 17/08; F 16 H 59/00-59/04
(22) 1997.11.04
(71) Uzina de tractoare “TRACOM” S.A., MD
(72) Beganschi Stanislav, MD; Zabunov Iurie,

MD; Caluţchi Alexandru, MD; Pavlenco
Vitalie, MD; Urasov Iurie, MD

(54) Reductor al transmisiei tractorului
(57) Invenţia se referă la construcţia mijloacelor

de transport, în special la reductoarele
transmisiei tractoarelor.
Reductorul transmisiei tractorului include
arborele ambreiajului, arborii primar şi
intermediar ai cutiei de viteze, instalaţi în
carcasele corpurilor ambreiajului şi cutiei de
viteze. La capetele arborilor şi pe carcasa
arborelui intermediar sunt amplasate pinioane
legate unul de altul, iar arborele ambreiajului
este înzestrat cu coroană dinţată şi este
executat cu posibilitatea cuplării alternative a
ambreiajului cu pinionul, amplasat pe arborele
lui, sau cu pinionul, instalat pe arborele primar
al cutiei de viteze prin intermediul cuplajului
cu dinţi de comutare, situat pe coroana dinţată
şi înzestrat cu mecanism de comutare.
În carcasa arborelui ambreiajului este montată
o axă pe care este amplasat un pinion
intermediar, cuplat cu pinionul arborelui
ambreiajului şi pinionul instalat pe carcasa
arborelui intermediar al cutiei de viteze.
Reductorul este înzestrat cu un set de pinioane
de schimb, amplasate pe arborele ambre-
iajului, arborele primar şi carcasa arborelui
intermediar al cutiei de viteze.
Rezultatul tehnic constă în majorarea
numărului total de transmisii ale mersului
înainte şi înapoi.

Revendicări: 2
Figuri: 4

*

*     *
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I(54) Tractor transmission reduction gear

(57) The invention refers to the transport me-
chanical engineering, in particular, to tractors
transmission reduction gears.
The tractor transmission reduction gear com-
prises a clutch shaft, primary and intermedi-
ate gear boxes shafts installed into the clutch
bodies and the gear box barrels. On the shafts
ends and intermediate shaft barrel there are
mounted pinions connected to each other and
the clutch shaft is provided with a gear ring
and is installed with the possibility of an al-
ternative clutch coupling with the pinion fixed
on the shaft thereof, or with the pinion placed
on the box gear primary shaft by means of
commutation of the tooth-type coupling dis-
located on the gear ring and provided with a
change-over mechanism.
Into the clutch shaft barrel it is mounted an
axis on which it is installed an intermediate
pinion coupled with the clutch shaft pinion
and with the pinion installed on the interme-
diate shaft barrel of the gear box. The reduc-
tion gear is provided with a removable pin-
ions set installed on the clutch shaft, primary
shaft and intermediate shaft barrel of the gear
box.
The technical result consists in rising the gen-
eral number of the forward and reverse
motion gears.

Claims: 2
Fig.: 4

(21) 98-0046 (13) A
(51) B 60 K 17/16-17/20
(22) 1997.11.04
(71) Uzina de tractoare “TRACOM” S.A., MD
(72) Beganschi Stanislav, MD; Zabunov Iurie,

MD; Parfentiev Alexei, MD; Caluţchi
Alexandru, MD; Pavlenco Vitalie, MD;
Urasov Iurie, MD

(54) Angrenaj diferenţial al mijloacelor de
transport

(57) Invenţia se referă la construcţia mijloacelor
de transport, în special la angrenajele
diferenţiale ale tractoarelor cu roţi şi auto-
mobilelor.
Angrenajul diferenţial include corp cu două
roţi dinţate antrenate ale transmisiei principale
instalate pe el, asamblate cu roata dinţată

conducătoare şi roţile dinţate semiaxiale
instalate în corp, unite între ele prin pinioane-
sateliţi. Roţile dinţate antrenate sunt instalate
pe corp cu posibilitatea rotirii libere şi
echipate cu un dispozitiv, ce asigură cuplarea
rigidă a roţilor cu corpul angrenajului, executat
în formă de ambreiaj cu dinţi sau cu fricţiune.
Rezultatul tehnic constă în posibilitatea
utilizării angrenajului diferenţial în calitate de
reductor al reversului şi frână de parcare a
mijloacelor de transport.

Revendicări: 3
Figuri: 2

*

*     *

(54) Vehicle differential gear transmission
(57) The invention refers to vehicles mechanical

engineering, in particular, to differential gear
transmissions of wheel tractors and cars.
The differential gear transmission comprises
a body with two driven gear wheels of the
main transmission installed thereon conju-
gated to the driving pinion and half-axles gear
wheels placed into the body and joined with
each other by means of differential pinions.
The driven gear wheels are installed on the
body with a possibility of free rotation and
are provided with a device supplying a rigid
connection of the wheels to the transmission
body executed in the form of a controlled
flexible or friction coupling.
The technical result consists in the possibil-
ity to use a differential gear transmission as
a vehicle reverse reductor and a parker brake.

Claims: 3
Fig.: 2

(21) 98-0158 (13) A
(51) C 23 F 11/04
(22) 1998.06.15
(71) Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de

Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Parşutin Vladimir, MD; Şoltoian Nicolae, MD
(54) Soluţie pentru conservarea suprafeţei

interioare a cazanelor de abur
(57) Invenţia se referă la protecţia anticorosivă a

suprafeţelor metalice  cu ajutorul soluţiilor
inhibitoare şi poate fi folosită pentru protecţia
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în timpul staţionării.
Soluţia pentru conservarea suprafeţei
interioare a cazanelor de abur, conform
invenţiei, conţine azotit de sodiu - 1...20 g/L,
urotropină - 1...20 g/L, benzotriazol - 0,5...1,0
g/L şi apă - restul.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
sporirea gradului de protecţie anticorosivă  a
oţelului, cuprului şi alamei până la 100%.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Solution for conservation of steam boil-
ers interior surface

(57) The invention refers to the field of corrosion-
resistant protection of metallic surfaces by
means of inhibitor solutions and may be used
for protection of the steam boilers interior
surfaces.
According to the invention the solution for
steam boilers interior surfaces conservation
contains sodium nitrate 1…20 g/L, urotropin
1…20 g/L, benzotriazole 0,5…1,0 g/L, wa-
ter - the rest.
The technical result of the invention consists
in increasing the corrosion-resistant protec-
tion degree of steel, copper and brass up to
100%.

Claims: 1

(21) 98-0048 (13) A
(51) F 16 H 59/00, 59/02
(22) 1997.11.04
(71) Uzina de tractoare “TRACOM” S.A., MD
(72) Beganschi Stanislav, MD; Zabunov Iurie,

MD; Caluţchi Alexandru, MD; Nemiceniţer
Dorian, MD; Pavlenco Vitalie, MD; Urasov
Iurie, MD

(54) Mecanism de comandă a transmisiei
tractorului

(57) Invenţia se referă la construcţia mijloacelor
de transport, în special la mecanismele de
comandă a transmisiilor tractoarelor.
Mecanismul de comandă a transmisiei
tractorului include furca de comutare a
pinioanelor şi cuplajelor cu dinţi ale transmisiei
unite prin levier cu arborele pivotant. Arborele

este instalat în orificiul capacului corpului
transmisiei tractorului prin intermediul bucşei
cu ştift. În cabina tractorului este instalat
levierul de comandă a transmisiei unit cu
arborele pivotant suplimentar prin intermediul
bucşei cu ştift. Ambii arbori pivotanţi sunt
uniţi între ei printr-un element de compensare
intermediar.
Rezultatul tehnic constă în înlăturarea
oscilaţiilor verticale şi orizontale ale cabinei în
raport cu levierul de manevrare.

Revendicări: 3
Figuri: 2

*

*     *

(54) Operating mechanism for tractor trans-
mission

(57) The invention refers to vehicles mechanical
engineering, in particular, to the operating
mechanisms for tractor transmission.
The operating mechanism comprises a pin-
ions and gear couplings shifting fork joined
to a turning roller by a lever. The roller is in-
stalled into an opening of the tractor trans-
mission body cover by means of a sleeve
with a pin. In the tractor cabin is installed a
transmission operating lever which is joined
to an additional turning roller by means of the
sleeve with the pin. Both turning rollers are
coupled with each other by an intermediate
compensating bar.
The technical result consists in removing the
vertical and horizontal vibrations of the cabin
relatively to the operating lever.

Claims: 3
Fig.: 2

(21) 98-0141 (13) A
(51) G 01 N 7/00, 13/00
(22) 1998.05.05
(71) Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de

Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Bezniţchi Alexandr, MD; Cherner Iacov, MD;

Horoşun Irina, MD
(54) Senzor chimic
(57) Invenţia se referă la dozimetrie şi poate fi

folosită pentru indicarea depăşirii valorilor
admisibile ale concentraţiei impurităţilor în
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Imediul înconjurător (gazos sau lichid). Ea

poate  fi utilizată în industria chimică, în in-
dustria minieră şi în alte domenii ale activităţii
umane, care sunt legate cu posibile scurgeri
sau eliminări de substanţe nocive.
Problema tehnică a invenţiei propuse este
crearea unui senzor de gaze simplu şi ieftin.
Senzorul este alcătuit din corpul 1 în care se
găseşte stratul poros de granule ceramice 2
de câteva genuri, în plus fiecare gen are
caracteristicile superficiale proprii, care se
disting de caracteristicile altor genuri.
Dispozitivul mai conţine tubul capilar de
măsurat 3 şi lichidul de măsurat 4. Lichidul
formează un menisc în tubul de măsurat şi
un sistem de micromeniscuri pe suprafeţele
granulelor, totodată cantitatea de lichid este
astfel, încât lichidul nu ajunge până la nivelul
maxim posibil nici în tubul capilar de măsurat,
nici în micromeniscuri. Pe lângă aceasta, în
tubul capilar 3 este amplasat lichidul de semnal
5, iar pe suprafaţa exterioară a tubului capilar
de măsurat 3 este depusă substanţa 6, care
poate intra în reacţie chimică cu lichidul 5.
Interacţiunea chimică între lichidul de semnal
şi cel de măsurat este evitată cu ajutorul
mediului tampon 7, care reprezintă o bulă de
aer sau o picătură de un alt lichid.

Revendicări: 4
Figuri: 1

*

*     *

(54) Chemical sensor
(57) The invention refers to dosimetry and may

be used for indication of the excess of the
admissible value of impurities concentration
in the gaseous or liquid environment. It may
be used in the chemical, mining industries, as
well as in other vital activity branches relat-
ing to the possible leakage or elimination of
harmful substances.

The technical problem of the proposed inven-
tion consists in the creation of a simple and
cheap gas sensor.
The sensor consists of a body 1 which con-
tains a porous layer of several kinds ceramic
granules 2, and one granules kind differs from
the other one with the surface characteris-
tics. The apparatus also contains a measur-
ing capillary tube 3 and a measuring liquid 4.
The liquid forms a meniscus into the mea-
suring capillary tube and a micro-meniscus
system on the granules surfaces, by that its
quantity is such that it don’t reach the maxi-
mal possible level neither in the measuring
capillary tube nor in the micro-meniscuses.
Additionally, in the capillary tube 3 it is placed
a signal liquid 5, and onto the exterior capil-
lary tube surface 3 it is deposed a material 6
reacting with the liquid 5. The chemical in-
teraction of the signal and measuring liquid
isn’t possible owing to the buffer medium 7
in the form of an air bubble or another liquid
drop.

Claims: 4
Fig.: 1
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Brevete de invenţie acordate

Orice persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la AGEPI revocarea în
tot sau în parte a hotărârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la 31 ianuarie
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
January 31, 2000 if any one of the conditions set out in Articles 4 to 8 of the Law on

Patents for Inventions No 461/1995 has not been met.
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I(11) 1384 (13) F1

(51) A 01 B 39/16
(21) 96-0250
(22) 1996.04.09
(71)(73) Universitatea Agrară de Stat din Moldova,

MD
(72) Hudolii Iurii, MD; Hudolii Alexei, MD;

Lacusta Ion, MD
(54) Tambur de frezat
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini

agricole şi poate fi utilizată la  lucrarea
solului şi combaterea buruienilor în spaţiul
dintre tulpinile pomilor fructiferi în livezi.
Tamburul de frezat conţine un rotor cu cuţite
în “L” instalat în lagărele unei mantale.   Pe
pereţii frontali ai mantalei din interior la o
distanţă nu mai mică decât  jumătate din raza
cuţitului de la axa rotorului sunt fixaţi cel
puţin doi pivoţi cu axele paralele axei
rotorului.
Rezultatul tehnic constă în prevenirea
înfăşurării buruienilor pe rotorul tamburului
de frezat.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Tiller rotor
(57) The invention refers to agricultural machin-

ery engineering and may be used for tillage
and intertree weed control in orchards.
The tiller rotor contains a rotor with L-shaped
knifes installed into the housing bearings. On
the housing interior frontal walls at a distance
not less then by the knife radius half from the
rotor axis there are fixed at least two pins the
axis of which are parallel to the rotor one.
The technical result consists in preventing
the weed rolling on the tiller rotor.

Claims: 1
Fig.: 2

(11) 1385 (13) F1
(51) A 01 B 39/16
(21) 96-0255
(22) 1996.04.09
(71)(73) Universitatea Agrară de Stat din Moldova,

MD

(72) Hudolii Iurii, MD; Hudolii Alexei, MD;
Lacusta Ion, MD

(54) Dispozitiv de fixare a palpatorului  maşinii
de prelucrare a solului

(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini
agricole şi poate fi utilizată în maşinile de
prelucrare a solului şi distrugere a buruienilor
în spaţiul dintre tulpinile pomilor fructiferi în
livezi.
Esenţa invenţiei constă în aceea că dis-
pozitivul de fixare a palpatorului maşinii de
prelucrare a solului include un suport al
palpatorului, conţinând o pereche de fălci de
menghină, pe suprafeţele de strângere fiind
executate canale,  care este instalat pe un braţ
în formă de “L” cu ajutorul unei plăci elastice
în formă de “U” astfel, încât o porţiune a
plăcii  este fixată pe o falcă de menghină,
cealaltă porţiune -  pe capătul rectiliniu al
braţului, pe capătul încovoiat fiind executat
un orificiu coaxial cu canalele de pe fălcile
de menghină, iar pe partea centrală a
suportului este executată o  îndoitură în
treaptă cu  orificiu în ea. Pe muchia braţului
în locul încovoierii lui cu placa elastică este
executată o bordură.
Rezultatul tehnic constă în reducerea sarci-
nilor dinamice asupra palpatorului.

Revendicări: 2
Figuri: 3

*

*     *

(54) Device for tiller probe fixation
(57) The invention refers to the agricultural ma-

chinery engineering and may be used in
tillers and intertree weed control in orchards.
Summary of the invention consists in, that the
device for tiller probe fixation comprises the
probe holder containing a pair of grippings
on the joining faces of which there are made
channels and the probe holder is installed
into an L-shaped arm by means of an elastic
U-bended plate in such a way as to fixate a
plate part to one of  grippings when the other
one is fixed into the arm straight end in the
flanged end of which is made an orifice co-
axial to the grippings channels, and in the
arm center is situated a stepped flange with
an orifice in the shelf thereof. On the arm
edge in the bending place thereof with the
elastic plate it is made a flanging.
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the dynamic loads on the probe.

Claims: 2
Fig.: 3

(11) 1386 (13) F1
(51) A 01 C 1/00; A 01 N 55/00
(21) 99-0103
(22) 1999.03.25
(71)(73) Institutul de Fiziologie a Plantelor al

Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova,
MD; Institutul de Chimie al Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldova, MD

(72) Piscorscaia Valentina, MD; Şişcanu
Gheorghe, MD; Ştefîrţă Anastasia, MD;
Turtă Constantin, MD; Zubarev Vera, MD

(54) Procedeu de tratare a seminţelor de soia
(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la

fitotehnie, şi poate fi utilizată pentru sporirea
productivităţii plantelor de soia.
Esenţa invenţiei constă în tratarea seminţelor
înainte de semănat cu soluţie apoasă de
0,0001...0,001%  galat de caliu cu formula
chimică KC

7
H

5
O

5
.0,25C

7
H

6
O

5
.1,5H

2
O.

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
formarea unui aparat asimilator viguros,
eficacitatea înaltă a asimilării CO

2
 şi majo-

rarea fondului de pigmenţi.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for soy-bean seeds treatment
(57) The invention refers to agriculture, in par-

ticular, to the phitotechnique, and may be
used for increasing the soy-bean plants pro-
ductivity.
Summary of the invention consists in the
seed treatment before sawing with the
0,0001…0,001% potassium gallat water so-
lution of chemical formula
KC

7
H

5
O

5
.0,25C

7
H

6
O

5
.1,5H

2
O.

The technical result of the invention consists
in formation of a high-capacity assimilation
apparatus, CO2 assimilation high effective-
ness and increasing the pigments fund.

Claims: 1

(11) 1387 (13) F1
(51) A 01 K 47/02, 53/00
(21) 99-0070
(22) 1999.02.18
(71)(73) Universitatea de Stat din Comrat, MD;

Institutul Naţional pentru Zootehnie şi
Medicină Veterinară, MD

(72) Eremia Nicolai, MD; Belioglo Nicolai, MD;
Cebotaru Valentina, MD; Eremia Nina, MD

(54) Ramă furajeră pentru altoirea larvelor de
albine

(57) Invenţia se referă la apicultură şi  poate fi
aplicată la altoirea mătcilor şi colectarea
lăptişorului de matcă.
Esenţa invenţiei constă în aceea că rama
furajeră pentru altoirea larvelor la creşterea
mătcilor şi obţinerea lăptişorului de matcă
conţine două rigole paralele pe care se
fixează botcele în care se altoiesc larvele, iar
suplimentar rama furajeră conţine trei
secţiuni de fagure cu lăţimea de 25 mm,
lungimea de 418 mm şi înălţimea de 65 mm,
intervalul dintre secţiunile de fagure şi rigolă
constituind 40 mm.
Rezultatul tehnic constă în mărirea numă-
rului de larve la creşterea mătcilor, sporirea
producerii lăptişorului de matcă dintr-o botcă
şi de la o familie, ameliorarea stării fizio-
logice a albinelor, prelungirea vieţii albinelor
şi optimizarea condiţiilor microclimatice în
stup.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Feed frame for bees larvae breading
(57) The invention refers to apiculture and may

be used for bee queens breeding and mother
milk collecting.
Summary of the invention consists in, that the
feed frame for larvae breeding during queens
growing and mother milk obtaining contains
two parallel strips on which there are fixed
tureens for larvae breeding and additionally,
the frame contains three honeycombs sec-
tions having a width of 25 mm, a length of
418 mm and a height of 65 mm, the interval
between the honeycombs sections and the
strip makes up 40 mm.
The technical result consists in increasing the
obtained larvae quantity during queen grow-
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milk from a master batch and from a family,
improvement of bees physiological state, in-
creasing the longevity thereof and optimiza-
tion of micro-climatic conditions in the
beehouse.

Claims: 1
Fig.: 2

(11) 1388 (13) F1
(51) A 61 B 5/00
(21) 99-0161
(22) 1999.05.31
(71)(72)(73) Siloci Alexei, MD; Baciu Gheorghe,

MD
(54) Metodă de determinare a direcţiei de

tragere
(57) Invenţia se referă la medicina legală şi este

destinată diagnosticului tragerilor.
Metoda propusă include examinarea direcţiei
canalului glonţial, a formei depunerilor de
funingine şi pulbere în jurul orificiului
glonţial de intrare, excizia ţesutului  cutanat
în regiunea orificiului glonţial de intrare şi
examinarea formei cavităţii barobalistice în
regiunea ţesutului subcutanat adipos.
Rezultatul invenţiei constă în determinarea
direcţiei de tragere după forma cavităţii
barobalistice.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of shot direction determination
(57) The invention refers to the forensic medicine

and is destined for shots diagnosis.
The proposed method includes an examina-
tion of the bullet channel direction, shape of
the fly ash and gun powder deposition around
the input bullet orifice region, integument ex-
cision in the input bullet orifice region and
examination of the of the baroballistic cav-
ity shape in the subcutaneous adipose tissue
region.
The result of the invention consists in deter-
mination of the shot direction according to
the baroballistic cavity shape.

Claims: 1

(11) 1389 (13) B2
(51) A 61 B 7/00
(21) 97-0245
(22) 1997.07.11
(71)(72)(73) Belocur Mihai, MD; Maţarin Nichifor,

MD
(54) Stetofonendoscop
(57) Invenţia se referă la tehnica medicală, anume

la dispozitivele pentru auscultarea zgo-
motelor slabe ale activităţii vitale a orga-
nismului.
Stetofonendoscopul conţine un cap stetos-
copic 1 cu un manşon deschis şi un cap
fonendoscopic 2 cu un manşon închis cu o
membrană, un mecanism de fixare a cape-
telor stetoscopic 1 şi fonendoscopic 2 realizat
pe suprafeţele ce contactează, în  capul
fonendoscopic 2 din partea ce contactează cu
capul stetoscopic 1 este executată o adân-
citură ce coincide cu proeminenţa capului
stetoscopic 1, canale acustice, care sunt
realizate în proeminenţa capului stetoscopic
1, şi un conductor acustic 6 montat pe capul
fonendoscopic 2. Pereţii suprafeţelor de con-
tact ale capetelor stetoscopic 1 şi fonen-
doscopic 2 sunt executaţi conic cu acelaşi
unghi, totodată capetele sunt instalate cu
posibilitatea atragerii reciproce printr-un arc
3, iar mecanismul de fixare a capetelor este
executat ca două adâncituri plasate diametral
opus pe suprafaţa de contact a capului
fonendoscopic 2 şi cel puţin o proeminenţă
executată pe suprafaţa de contact a capului
stetoscopic 1, stetofonendoscopul supli-
mentar este dotat cu al doilea conductor
acustic montat pe capul fonendoscopic 2
paralel primului.
Rezultatul tehnic constă în  ameliorarea
tehnologiei de confecţionare şi ermetizarea
stetofonendoscopului pentru toată perioada
de exploatare.

Revendicări: 2
Figuri: 4

*

*     *

(54) Stethophonendoscope
(57) The invention refers to the medical tech-

nique, in particular, to an apparatus for aus-
cultation of weak murmurs of an organism
vital activity.
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scopic head 1 with an open funnel and a
phonendoscopic head 2 with a membrane
closed funnel, a mechanism for fixation of
the stethoscopic head 1 and phonendoscopic
head 2 executed on the contacting surfaces,
in the side of phonendoscopic head 2 con-
tacting to the stethoscopic head 1 it is made
a recess corresponding to the stethoscopic
head 1 bulge, acoustic channels, made into
the stethoscopic head1bulge and an acoustic
line 6 installed on the phonendoscopic head
2. The phonendoscopic head 2 and stetho-
scopic head 1 contacting walls are made
conic with the same angle, by that, the heads
are installed with the possibility to inte-
rattract by means of a spring 3 and the heads
fixation member is executed in the form of
two recesses dislocated diametrically oppo-
site on the phonendoscopic head 2 contact-
ing face, and at least one bulge executed on
the stethoscopic head 1 contacting face, the
stethophonendoscope additionally is pro-
vided with a second acoustic line installed on
the phonendoscopic head 2 in parallel to the
first one.
The technical result consists in improvement
of the technical execution and of the air-
tightness of the stethophonendoscope during
the life utility.

Claims: 2
Fig.: 4

(11) 1390 (13) F1
(51) A 61 B 10/00; G 01 N 33/50
(21) 99-0159
(22) 1999.05.27

(71)(73) Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru
Ocrotirea Sănătăţii Mamei şi Copilului, MD

(72) Mihu Ion, MD; Gusicova Alexandra, MD
(54) Metodă de pronostic al recidivelor bolii

ulceroase a duodenului
(57) Invenţia se referă la medicină şi anume la

imunologia clinică şi gastroenterologie.
Esenţa metodei constă în aceea că se deter-
mină parametrii de asociere a receptorilor
limfocitelor B, se apreciază cantitatea
procentuală a celulelor, ce formează agregate
mici, şi a celulelor în stadiu de caping, se
compară valorile obţinute şi în cazul pre-
dominării celulelor ce formează agregate
mici se prognozează recidiva bolii ulceroase
a duodenului.
Rezultatul este determinarea indicelui care
reflectă posibilitatea dezvoltării recidivei
bolii ulceroase a duodenului.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of duodenum ulcer recidivation
prognostication

(57) The invention refers to medicine, in particu-
lar, to the clinical immunology and gastroen-
terology.
Summary of the invention consists in, that
there are determined parameters of the
lymphocites B receptors association, it is
revealed cells percent quantity which form
small aggregates and cells in the caping
stage, there are compared the obtained val-
ues and in case of the small aggregates form-
ing cells one prognosticates the duodenum
ulcer recidivation.
The result of the invention consists in deter-
mining the indice reflecting the possibility of
duodenum ulcer recidivation development.

Claims: 1

(11) 1391 (13) F1
(51) A 61 B 10/00; G 01 N 33/50
(21) 99-0160
(22) 1999.05.27
(71)(73) Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru

Ocrotirea Sănătăţii Mamei şi Copilului, MD
(72) Mihu Ion, MD; Denicenco Tatiana, MD;

Vişnevschi-Rusnac Liliana, MD
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I(54) Metodă de diagnostic al afecţiunilor

gastroduodenale inflamatorii cronice la
copii

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
imunologia clinică şi gastroenterologie.
Esenţa metodei constă în aceea că se recol-
tează proba salivei timp de 10 min peste o oră
după masă. Proba obţinută se centrifughează
la 1500 g timp de 20 min. Apoi se selectează
supernatantul, în el se determină concentraţia
IgA,  IgA secretoare şi IgG prin metoda
imunodifuziei radiale în gel.  În cazul
concentraţiei IgA  în limitele 0,11..0,13 g/L,
IgA secretoare - 0,67..0,77 g/L şi IgG -
0,37…0,45 g/L, se diagnostichează gastro-
duodenită cronică, dacă concentraţia IgA
este în limitele 0,16..0,33 g/L, IgA secretoare
- 1,03..1,21 g/L şi IgG - 0,49…0,62 g/L, se
diagnostichează afectarea eroziv-ulceroasă a
mucoasei gastroduodenale.
Rezultatul este determinarea indicelui care
reflectă caracterul afectării mucoasei gastro-
duodenale.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of diagnosis of gastroduodenal in-
flammatory chronic affections to children

(57) The invention refers to medicine, in particu-
lar, to the clinical immunology and gastroen-
terology.
Summary of the invention consists in, that one
makes a saliva intake during 10 min, an hour
after a meal. The obtained intake is centri-
fuged during 20 min at 1500 g. Thereafter, one
separates a supernatant and determines the
IgA, secretory IgA and IgG concentration
therein by the method of radial immunodiffu-
sion into the gel. When the IgA concentration
is 0,11…0,13 g/L, the secretory IgA -
0,67…0,77 g/L and IgG - 0,37…0,45 g/L, one
diagnosticates the chronical gastroduodenitis,
if the IgA concentration is in the range of
0,16…0,33 g/L, the secretory IgA - 1,03…1,21
g/L and the IgG - 0,49…0,62 g/L, one diag-
nosticates the erosive-ulcerous, affection of
the gastroduodenal mucose.
The result of the invention consists in reveal-
ing the indice reflecting the character of the gas-
troduodenal mucose affection.

Claims: 1

(11) 1392 (13) F1
(51) A 61 B 17/56
(21) 99-0060
(22) 1999.02.10
(71)(73) Universitatea de Stat de Medicină şi

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

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

piciorului strâmb congenital la copii
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la

ortopedie, şi este destinată tratamentului
chirurgical al piciorului strâmb echino-varus
congenital.
Metoda propusă  include alungirea tendoa-
nelor ahilian, tibial posterior, flexorului
comun al degetelor şi flexorului lung al
halucelui, ligamentocapsulotomia taloc-
rurală, talocalcaneană, talonaviculară,
naviculo-I cuneiform-I metatarsiană,  adap-
tarea oaselor,    mobilizarea inserţiei ten-
donului muşchiului tibial posterior cu
disecarea acestuia de pe partea plantaro-
medială a osului navicular şi fixarea pe partea
dorsală a lui, mobilizarea inserţiei tendonului
muşchiului tibial anterior cu disecarea de pe
partea plantaro-medială a primului os
metatarsian şi fixarea pe partea dorsală a lui
şi fixarea ulterioară a oaselor.
Rezultatul invenţiei constă în restabilirea
echilibrului muscular al grupelor de muşchi
tibiali şi peronieri, ceea ce permite de a
preveni recidiva aducţiei şi supinaţiei
piciorului.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of congenital club foot surgical
treatment to children

(57) The invention refers to medicine, in particu-
lar, to the orthopedics and is provided for the
congenital club foot surgical treatment to
children.
The proposed method comprises the elonga-
tion of the Achilles tendon, posterior tibial
tendon, common fingers flexor and the long
hallux flexor, ligamentocapsulotomy of the
talocrural, talocalcaneous, talonavicular,
cuneonavicular-I metatarsal articulations,
bones adaptation, mobilization of the poste-
rior tibial muscle tendon insertion with a dis-
section thereof from the plantar-medial part
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sal part thereof, mobilization of the anterior
tibial muscle tendon insertion with the dis-
section thereof from the plantar-medial part
of the first navicular bone, fixation to the
dorsal part thereof and the subsequent bones
fixation.
The result of the invention consists in recov-
ery of the muscle equilibrium between the
tibial and peroneal muscles group which al-
lows to prevent the adduction recidivation
and foot supination.

Claims: 1

(11) 1393 (13) F1
(51) A 61 K 35/78; A 61 N 5/00
(21) 99-0062
(22) 1999.02.11
(71)(73) Universitatea de Stat de Medicină şi

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

(72) Eţco Ludmila, MD; Bivol Grigore, MD;
Spânu Constantin, MD; Zarbailov Natalia,
MD; Bîrcă Liudmila, MD

(54) Metodă de profilaxie a recidivelor
pielonefritei cronice în sarcină

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
medicina internă şi la obstetrică, şi este
destinată profilaxiei recidivelor pielonefritei
cronice în sarcină.
Metoda propusă include fitoterapia, admi-
nistrarea biomasei uscate de cianobacterie
Spirulina platensis în doză de 0,5…1,0 g de
2...3 ori pe zi în decurs de 28...35 zile şi
iradierea transcutanată în regiunea venei
cubitale a sângelui cu raze laser heliu-neon
cu lungimea de undă de 632,8 nm,  puterea
fluxului de 20 mW, durata de expunere de
8...22 min zilnic  în decurs de 7...10 zile.
Rezultatul invenţiei constă în creşterea
imunităţii specifice şi nespecifice şi în
supresiunea virulenţei şi patogenităţii florei
microbiene.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of prophylaxis of the pielone-
phritis chronic recidivations during  preg-
nancy

(57) The invention refers to medicine, in particu-
lar, to the therapy and obstetrics, and is pro-
vided for prophylaxis of chronical pielo-
nephritis recidivation during the pregnancy.
The proposed method comprises the phyto-
therapy, administration of the cianobacteria
Spirulina platensis dry biomass in a dose of
0,5…1,0 g, 2...3 times a day during 28…35
days and the transcutaneous blood irradiation
in the cubital vein region by the helium-neon
laser rays at a wave length of 632,8 nm, flow
power of 20 mW, exposure duration of
8…22 min daily during 7…10 days.
The result of the invention consists in in-
creasing the specific and non-specific immu-
nity and in microbian flora virulence and
pathogenicity suppression.

Claims: 1

(11) 1394 (13) F2
(51) A 61 K 38/00
(21) 94-0370
(22) 1994.07.12
(31) 07/719,898
(32) 1991.06.24
(33) US
(71)(73) AMERICAN CYANAMID COMPANY,

US
(72) Willian  D. Steber, US; Susan M. Cady, US;

David F. Johnson, US; Theresa Rice, US
(54) Compoziţie implantabilă pentru admi-

nistrare parenterală care conţine proteină,
peptidă sau polipeptidă biologic active şi
procedeu de preparare a ei

(57) Compoziţia este compactă, cu o cavitate şi
parţial învelită, include de la unu până la trei
straturi, fiecare dintre ele conţinând de la 20
până la 80% de proteină, peptidă sau poli-
peptidă biologic active, de la 10 până la 75%
de grăsime sau ceară, sau amestec al aces-
tora, de la 0 până la 20% de tampon sau sare,
sau un amestec al acestora, şi de la 0 până la
25% de zahăr.
Procedeul de preparare a  compoziţiei
implantabile include amestecarea proteinei,
peptidei sau polipeptidei biologic active cu
grăsime sau ceară topită, sau cu un amestec
al acestora şi neobligatoriu cu un tampon,
sare sau zahăr pentru a forma un praf grosier,
compactarea  lui de la unu până la trei straturi
şi obţinerea unei mase compacte, perforarea
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Iei până la formarea cavităţii conice şi

acoperirea ei în aşa mod, încât să se formeze
o trecere prin cavitate din masa compactă
prin înveliş.

Revendicări: 10

*

*     *

(54) Implanting composition for the parenteral
administration containing a biologic active
protein, peptide and polypeptide and pro-
cess for preparation thereof

(57) The composition is compact with a cavity
and partially coated containing 1…3 layers
each of which contains 20…80% of a bio-
logic active protein, peptide or polypeptide,
10…75% of fat or wax or mixture thereof,
0…20% of a buffer or salt, or a mixture
thereof and 0…25% of sugar.
The process for preparation of the implant-
ing composition comprises mixing of a bio-
logic active protein, peptide or polypeptide
with melted fat or wax, or mixture thereof
and optionally, with a buffer, salt or sugar for
coarse-grained powder formation, compact-
ing one up to three layers thereof and obtain-
ing of a compact mass, perforation thereof up
to a conic cavity formation and coating
thereof in such a way as to form a passage
into the compacting mass cavity through the
coating.

Claims: 10

(11) 1395 (13) F1
(51) B 23 P 17/00, 17/02
(21) 99-0028
(22) 1998.12.14
(71)(73) Întreprinderea de Transport şi Expediţii

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

(72) Safronov Ion, MD; Fateev Vladislav, MD;
Ţurcan Ilie, MD; Semenciuc Alexandru, MD

(54) Generator de impulsuri pentru aliere cu
explozie electrică

(57) Invenţia se referă la domeniul electrotehnicii,
anume la generatoarele de impulsuri, şi este
destinată alierii cu explozie electrică a
materialelor.

Generatorul de impulsuri pentru aliere cu
explozie electrică este constituit din conec-
tarea în serie a sursei de tensiune continuă,
tiristorului şi punţii, la braţele adiacente ale
căreia sunt conectate un tiristor şi un
condensator, la celelalte braţe ale punţii sunt
conectate o inductanţă, în serie cu braţul
punţii ce conţine un condensator, o diodă, în
serie cu braţul punţii ce conţine un tiristor,
iar în diagonală - jocul dintre electrod şi
piesă, totodată ambele tiristoare sunt orien-
tate în acelaşi sens, iar dioda în sens opus lor.
Rezultatul tehnic constă în posibilitatea de a
produce alierea cu explozie electrică la
îndepărtarea şi apropierea electrodului fără
iniţierea descărcării cu explozie.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Pulse generator for electrosparking alloy-
ing

(57) The invention relates to the electrical engi-
neering field, especially to the pulse genera-
tors and it is provided for materials elec-
trosparking alloying.
The pulse generator for electrosparking al-
loying consists of the subsequently con-
nected constant-voltage source, thyristor and
bridge, into the contiguous arms of which
there are connected a thyristor and a capaci-
tor, into the other arms of the bridge there are
connected an inductance, in series with the
bridge arm containing a capacitor, a diode,
in series with the bridge arm containing a
thyristor, and diagonally - a gap between the
electrode and the piece, both thyristors be-
ing agreeably connected, and the diode in
opposition to them.
The technical result consists in the possibil-
ity of producing the electrosparking alloying
at the electrode backward and forward move-
ment, not requiring initiation of the dis-
charge.

Claims: 1
Fig. : 1

(11) 1396 (13) F1
(51) B 62 D 55/08
(21) 98-0044
(22) 1997.11.04
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S (71)(73) Uzina de tractoare “TRACOM” S.A., MD
(72) Beganschi Stanislav, MD; Zabunov Iurie,

MD; Caluţchi Alexandru, MD; Nemiceniţer
Dorian, MD; Pavlenco Vitalie, MD; Urasov
Iurie, MD

(54) Procedeu de modificare a caracteristicilor
de tracţiune ale tractorului pe şenile şi
tractor pe şenile pentru realizarea lui

(57) Invenţia se referă la construcţia mijloacelor
de transport, în special la tractoarele pe
şenile.
Esenţa invenţiei constă în aceea că tractorul pe
şenile,  ce include roţile conducătoare, fixate pe
carcasa maşinii, şi lonjeroanele cu roţile
directoare, amplasate pe ele, lanţurile de şenile,
ce cuprind roţile conducătoare şi directoare, şi
rolele de reazem, lonjeroanele fiind executate
în formă de mantale tubulare, fiecare rolă de
reazem, prin intermediul scoabei-colier, este
instalată pe lonjeroane cu posibilitatea depla-
sării continue de-a lungul lonjeronului şi fixării
rigide pe el în poziţiile alese.
Concomitent, modificarea caracteristicilor de
tracţiune ale tractorului pe şenile este
efectuată prin deplasarea rolelor de reazem
faţă de centrul de greutate al tractorului de-a
lungul axei lui longitudinale, la aplicarea
sarcinii în faţă - înainte, în direcţia de mişcare
a tractorului, iar la aplicarea sarcinii în spate
- în urmă.
Rezultatul tehnic al invenţiei este posi-
bilitatea modificării caracteristicilor de
tracţiune ale tractorului pe şenile, precum şi
sporirea randamentului tracţiunii.

Revendicări: 4
Figuri: 6

*

*     *

(54) Process for modification of the crawler
tractor tractive characteristics and
crawler tractor for realization thereof

(57) The invention relates to the transportation en-
gineering industry, especially to the crawler
tractors.
Summary of the invention consists in the fact
that in the crawler tractor, containing drive
wheels, fixed on the machine skeleton and
side members with guiding wheels placed on
them, track chains, embracing the drive and
guiding wheels and bearing rollers, the side
members are made in the form of tubular
housings, each bearing roller is installed on
the side member by means of the clamp-

yokes with the possibility of stepless dis-
placement along the side member and of
rigid fixation on it in the chosen positions.
The modification of the crawler tractor trac-
tive characteristics with that  is effected by
displacement of bearing rollers relative to the
tractor center of gravity  along its longitudi-
nal axis, with the front application of load  -
in the forward movement  of the tractor and
with the application of load from behind -
backwards.
The technical result of the invention consists
in the possibility of modifying the tractive
characteristics of the crawler tractor, as well
as in increasing the propulsion efficiency
thereof.

Claims: 4
Fig.: 6

(11) 1397 (13) B1
(51) C 04 B 39/02
(21) 97-0138
(22) 1997.04.15
(71)(73) Întreprinderea mixtă “MOLDIS”, MD
(72) Gherşkovici Boris, MD
(54) Procedeu de fasonare a pietrelor de

construcţie cave
(57) Invenţia se referă la domeniul producerii

articolelor de construcţie, în special la
fasonarea pietrelor de construcţie cave, şi
poate fi aplicată la construcţia caselor de
locuit, edificiilor publice, clădirilor agro-
zootehnice etc.
Procedeul de fasonare a pietrelor de con-
strucţie cave include turnarea în straturi a
amestecului de beton în forme, vibropresarea
după turnarea fiecărui strat şi compactarea cu
formarea golurilor prin bătătorirea cu
poansoane la finalul vibropresării tuturor
straturilor.
Amestecul de beton conţine ciment, deşeuri
de concasare şi apă în următorul raport al
componentelor, în părţi de masă:
ciment : deşeuri de concasare : apă = 1 :
(8…15) : 1.
Rezultatul tehnic constă în reducerea condu-
ctibilităţii termice a pietrelor de construcţie
pe baza majorării volumului golurilor.

Revendicări: 2

*

*     *
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I(54) Process for hollow construction stones

moulding
(57) The invention relates to the construction ar-

ticles production, especially to the hollow
construction stones moulding and can be
applied for the construction of dwelling-
houses, public buildings, agrozootechnical
structures etc.
The process for hollow construction stones
moulding includes the concrete mix layer-by-
layer placement into the moulds, vibro-
compression after placement of each layer
and compaction with the hollow formation
by the punch ramming at the vibrocom-
pression end of all layers.
The concrete mix contains cement, aggregate
and water in the following mass parts com-
ponent ratio:
cement : aggregate : water =1 : (8 : 15) : 1.
The technical result consists in reducing the
thermal conductivity of the construction
stones at the expense of increasing the hol-
low volume thereof.

Claims: 2

(11) 1398 (13) B2
(51) C 07 D 207/30, 207/50
(21) 95-0009
(22) 1994.07.14
(31) 4356615
(32) 1988.09.14
(33) RU
(71)(73) AMERICAN CYANAMID COMPANY,

US
(72) BROWN, Dale, Gordon, US; SIDDENS,

Jack, Kenneth, US; DIEHL, Robert, Eugene,
US; WRIGHT, Donald, Perry, US

(54) Derivaţi ai arilpirolului, procedeu de
obţinere a lor, compuşi intermediari şi
procedeu de combatere a insectelor,
nematozilor şi căpuşelor

(57) Invenţia se referă la derivaţii arilpirolului cu
proprietăţi pesticide având formula generală:

unde X reprezintă  F, Cl, Br, I sau CF
3
;

Y - F, Cl, Br, I, CF3 sau CN;
W - CN sau NO2;
A - H sau diferiţi radicali de natură alifatică
sau aromatică;
L - F, Cl, Br sau  I;
M şi R fiecare independent reprezintă H, CN,
NO2, halogen, amine, diferiţi radicali de
natură alifatică.
Procedeul de obţinere a arilpirolilor include
ciclizarea acidă a intermediaţilor revendicaţi
α -(2,2-dialcoxi)etilamino-β-ciano(sau
nitro)stireni cu formarea ciclului pirolic.
Intermediaţii se obţin la rândul lor prin
interacţiunea dintre aroilacetonitrili sau α-
nitroacetofenone şi 2,2-(dialcoxi)etilamină.
Arilpirolii revendicaţi sunt eficienţi în
protecţia culturilor agricole şi combaterea
insectelor, nematozilor şi căpuşelor.

Revendicări: 16

*

*     *

(54) Aryl pyrrol derivatives, process for ob-
taining thereof, intermediates and method
of  pest, nematode and tick control

(57) The invention relates to the aryl pyrrol de-
rivatives possessing pesticidal properties of
general formula:

wherein X represents F, Cl, Br, I and CF3;
Y - F, Cl, Br, I, CF

3
 or CN;

W - CN or NO
2
;

A - H or different radicals of aliphatic or aryl
nature;
L - F, Cl, Br or I;
M and R each independently represents H,
CN, NO

2
, halogen, amines, different radicals

of aliphatic nature.
The process for obtaining aryl pyrrols in-
cludes the acidic cyclization of the claimed
intermediates α-(2,2 - dialkoxy)ethylamine-
β-cyano (or nitro)styrenes, leading to the
pyrrolic ring. The intermediates are obtained,
in its turn, by interaction of  aroylacetonitriles
or α -nitroacetophenones and 2,2-(dial-
koxy)ethylamine.
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protection of farm crops and in the pest,
nematode and tick control.

Claims: 16

(11) 1399 (13) F1
(51) C 12 G 3/06
(21) 98-0229
(22) 1998.11.18
(71)(73) S.A. “BERECHET CEADÎR-LUNGA”,

MD
(72) Caireac Ion, MD; Vlah Nicolae, MD;

Parasca Petru, MD
(54) Rachiu
(57) Invenţia se referă la industria lichiorurilor şi

rachiurilor, în special la o compoziţie de
rachiu.
Esenţa invenţiei constă în aceea că rachiul
conţine, la 1000 dal de cupaj, L: alcool aro-
matic de mintă şi seminţe de mărar -
9,5…10,5, alcool aromatic de busuioc -
9,5…10,5, alcool aromatic de isop -
19,5…20,5, alcool aromatic de chimen -
9,5…10,5, sirop de zahăr - 34…35, alcool
etilic rectificat de o purificare superioară şi
apă dedurizată - restul.
Rezultatul tehnic constă în ameliorarea
calităţii rachiului prin ameliorarea proprie-
tăţilor lui organoleptice.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Brandy
(57) The invention relates to the alcoholic bever-

age industry, especially to one of the brandy
compositions.
Summary of the invention consists in the fact
that the brandy comprises to 1000 dal of
blending, L: mint and dill seeds aromatic
alcohol - 9,5…10,5, sweet basil aromatic
alcohol - 9,5…10,5, hyssop aromatic alcohol
- 19,5…20,5, caraway aromatic alcohol -
9,5…10,5, sugar syrup - 34…35, high-rec-
tified alcohol and soft water - the rest.
The technical result consists in increasing the
brandy quality by improving its organolep-
tic properties.

Claims: 1

(11) 1400 (13) B2
(51) C 12 N 15/82; A 01 H 1/02, 5/00; A 01 N

63/02
(21) 96-0266
(22) 1993.03.11
(31) 9205474.1
(32) 1992.03.13
(33) GB
(85) 1996.07.30
(86) PCT/GB93/00514, 1993.03.11
(87) WO 93/18170, 1993.09.16
(71)(73) ADVANCED TECHNOLOGIES (CAM-

BRIDGE) LTD., GB
(72) ATKINSON, Howard, John, GB; BOWLES,

Dianna Joy, GB; GURR, Sarah, Jane, GB;
McPHERSON, Michael, John, GB

(54) Procedeu de producere a plantelor rezis-
tente la nematodul galicol javanez, plantă
obţinută prin procedeul indicat, mlădiţă a
ei şi genă himeră

(57) Invenţia se referă la rezistenţa plantelor la
acţiuni distructive, provocate de nematodul
galicol javanez.
Esenţa invenţiei constă în aceea că pentru a
obţine plante rezistente la contaminarea cu
nematozii galicoli javanezi se efectuează
identificarea genei plantei infestate, care este
expresată în locusul nematodic nutritiv.
Promotorul locusului nutritiv al genei se
separă şi se fuzionează cu secvenţa care
codifică o moleculă ostilă infestării cu
nematodul galicol javanez. În continuare
planta se modifică cu ajutorul genei himere
construite astfel.
Rezultatul tehnic al procedeului propus este
obţinerea plantelor rezistente la nematodul
galicol javanez pe baza transformării lor cu
ajutorul genei himere.

Revendicări: 14

*

*     *

(54) Process for obtaining plants, resistant to
the root-knot nematode, a plant obtained
by said process, shoot thereof and chi-
maeric gene

(57) The invention relates to the  resistance of
plants to the root knot nematode destructive
action.
Summary of the invention consists in the fact
that for obtaining plants resistant to the root
knot nematodes infestation, it is effectuated
the identification of the infested plant gene,
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Iwhich is expressed into the nematode nutri-

tive locus. The promoter of the gene nutritive
locus is separated and associated with the se-
quence, which is coding the molecule hostile
to the infestation with the root-knot nematode.
Further the plant is modified by means of a
chimaeric gene, created in such a way.
The technical result of the proposed process
consists in obtaining root-knot nematode re-
sistant plants on the basis of transformation
thereof by means of a chimaeric gene.

Claims: 14

(11) 1401 (13) B1
(51) F 03 D 5/04, 7/00
(21) 97-0091
(22) 1997.03.28
(71)(72)(73) Arsene Ion, MD
(54) Motor eolian carusel (variante)
(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 carusel conţine o roată
eoliană cu un arbore de rotaţie orizontal 1
dotat cu palete arcuite 2 şi instalat pe
suporturi 3, care sunt fixate pe o platformă
rotativă 4, dotată cu role 5, instalate pe
perimetrul părţii ei inferioare, montată pe o
axă verticală 6 şi pe o şină circulară 7 cu
posibilitatea de a se roti. Instalaţia este dotată
cu o priză de aer 8 cu intrare largă şi ieşire
strâmtă, care este amplasată pe platforma
rotativă 4. Din partea ieşirii priza de aer 8 este
dotată cu gratii rigide de sprijin 9 şi cu un
cilindru de înfăşurare 10 orizontal în rul-
menţi, de care este fixat un capăt al scutului
flexibil 11, lăţimea căruia este egală cu
lăţimea ieşirii, confecţionat din pânză
elastică şi densă, la celălalt capăt al scutului
flexibil 11 este fixată uniform pe toată
lăţimea lui o greutate 12 cu posibilitatea
deplasării libere între gratiile rigide de sprijin
9, la capetele cilindrului de înfăşurare 10 sunt
fixate roţi de lanţ şi tambure, pe care sunt
înfăşurate cabluri cu contragreutăţi. Din
părţile laterale la intrarea prizei de aer 8 este
fixat un arbore, dotat cu palete de reglare 18,
capetele căruia ies în afară prin orificiile din
priza de aer 8, şi pe care sunt fixate roţi de
lanţ, unite prin transmisiile prin lanţ cu roţile
de lanţ situate pe capetele cilindrului de
înfăşurare 10.

Scutul este rigid, plasat pe ghidaje şi
manipulat de cremaliere-tachete.
Rezultatul tehnic constă în intensificarea
curenţilor de aer şi stabilizarea vitezei de
rotaţie a roţii eoliene.

Revendicări: 2
Figuri: 6

*

*     *

(54) Rotor-type windmill (variants)
(57) The invention relates to tne installations for

conversion of wind energy into the mechani-
cal energy and can be used for the electric
power autonomous production.
The rotor-type windmill contains a win-
dwheel with a horizontal rotation shaft 1 pro-
vided with arc blades 2 and installed on posts
3, which are fixed on a rotary platform 4, pro-
vided with rollers 5, installed around the
perimeter of its lower surface, mounted on a
vertical axis 6 and on a circular rail 7 with
the rotation possibility. The installation is
provided with an air intake 8 having a wide
inlet and a narrow outlet, which is placed on
the rotary platform 4. From the outlet side,
the air intake 8 is provided with rigid bear-
ing grids 9 and a horizontal rolling shaft 10
in bearings, to which it is fixed one end of
the flexible shield 11, the width of which is
equal to the outlet width, made of flexible
and dense cloth, to the other end of the flex-
ible shield 11 it is uniformly fixed along its
full width a load 12, with the possibility of
freely displacing between the rigid bearing
grids 9, to the ends of the rolling shaft 10
there are fixed chain sprockets and drums, on
which there are rolled cables with coun-
terloads. From the lateral sides at the inlet of
the air intake 8 it is fixed a shaft, provided
with control blades 18, the ends of which are
brought out through the openings in the air
intake 8 and on which there are fixed chain
sprockets, joined through chain gears with
the chain sprockets placed on the ends of the
rolling shaft 10.
The shield is made rigid, placed on the grids
and it is controlled by means of a rack pusher.
The technical result consists in the intensifi-
cation of the air flow and stabilization of the
windwheel rotation speed.

Claims: 2
Fig.: 6
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(11) 1402 (13) F2
(51) G 07 F 19/00
(21) 96-0345
(22) 1992.10.16
(31) 9121995.6
(32) 1991.10.16
(33) GB
(85) 1996.08.05
(86) PCT/GB92/01901, 1992.10.16
(87) WO 93/08545, 1993.04.29
(71)(73) Mondex International Limited, GB
(72) JONES Timothy Lloyd, GB; HIGGINS Gra-

ham Robert Leslie, GB
(54) Sistem de transfer al valorii
(57) Invenţia se referă la un sistem de transfer al

valorii.
Sistemul de transfer al valorii conţine com-
puter, pungi electronice, aparate de schimb
prin intermediul cărora pungile electronice
comunică una cu alta pentru a transfera
valoarea în tranzacţiile ce nu se fac prin com-
puter şi în fiecare pungă sau aparat de schimb
este asociat un microprocesor, tranzacţiile
fiind executate între perechi de pungi, una
dintre care, punga transmiţătoare, transmite
valoarea şi alta, punga receptoare, primeşte
valoarea, microprocesorul este programat în
aşa fel, încât fiecare tranzacţie include
următoarele etape:
A. Punga receptoare trimite un mesaj:
“cerere de primire a valorii”;
B. Punga transmiţătoare creează un mesaj
valoric;
C. Punga transmiţătoare creează şi păstrează
un mesaj de transmitere a valorii cerute la
punga receptoare;
D. Punga transmiţătoare trimite mesajul de
transmitere;
E. Punga transmiţătoare trimite mesajul
valoric.

Rezultatul tehnic constă în asigurarea
posibilităţii întreruperii tranzacţiilor, înde-
plinirii tranzacţiilor cu reţinerea achitării,
asigurarea confidenţialităţii tranzacţiilor.

Revendicări: 8
Figuri: 5

*

*     *

(54) Value transfer system
(57) The invention relates to a value transfer sys-

tem.
A value transfer system contains a computer,
electronic purses, exchange devices by
means of which the electronic purses com-
municate with each other in order to trans-
fer the value into the transactions that can-
not be made through the computer and a mi-
croprocessor is associated in each purse or
corresponding exchange device. The trans-
action payments are effectuated between a
pair of purses, one of which a transmitting
purse, transmits the value and the other a
receiving purse, receives the value, the mi-
croprocessor is programmed so that each
transaction consists of the following stages:
A. The receiving purse sends a message:
“value receiving request”;
B. The transmitting purse creates a value
message;
C. The transmitting purse creates and keeps
a commitment message, determining the
transmission of the requested value to the re-
ceiving purse;
D. The transmitting purse sends the commit-
ment message;
E. The transmitting purse sends the value
message.
The technical result consists in ensuring the
possibility of breaking off the transactions,
of carrying out transactions with the payment
holding, in ensuring the transaction confi-
dentiality.

Claims: 8
Fig.: 5

(11) 1403 (13) B1
(51) G 03 G 5/00
(21) 99-0218
(22) 1999.08.25
(30)* 4612157/31-12, 1988.11.28, SU
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I(10)* Certificat de autor, nr. 1588170, 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) Buzdugan Artur, MD; Andrieş Andrei, MD;
Iovu Mihail, MD; Bivol Valeriu, MD

(54) Material electrofotografic
(57) Invenţia se referă la domeniul fabricării

materialelor electrofotografice.
Invenţia permite extinderea fotosensibilităţii
materialului în domeniul IR al spectrului.
Materialul electrofotografic conţine un
substrat electroconductor care constă dintr-
un substrat dielectric 1, de exemplu sticlă,
lavsan, substratul electroconductor 2, de
exemplu din Al, Ni, Cr, substratul injector 3
care constă din fosfură de indiu amorfă,
substratul 4 din material vitros din sistemul
sulfură de arsen-sulfură de stibiu şi substratul
de transport 5 din sulfură de arsen ori
seleniură de arsen.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Electrophotographic material
(57) The invention relates to the creation of elec-

trophotographic materials.
The invention allows to extend the material
photosensitivity into the infra-red range of
the spectrum.
An electrophotographic material contains an
electroconducting base, including a dielec-
tric base 1, for example glass, lavsan, an
electroconducting layer 2, for example of Al,
Ni, Cr, an injecting layer 3, consistsing of
amorphous indium phosphide, a vitreous
layer 4 of the arsenous sulphide - antimony
sulphide system and a transporting layer 5 of
the arsenous sulphide or arsenous selenide.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1404 (13) B1
(51) G 03 G 5/00; G 03 F 7/00
(21) 99-0222
(22) 1999.08.25
(30)* 4766988/12, 1989.10.16, SU
(10)* Certificat de autor, nr. 1752091, 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;
Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldova, MD

(72) Andrieş Andrei, MD; Ţiuleanu Dumitru,
MD; Iovu Mihail, MD; Bivol Valeriu, MD;
Kleizit Liuda, MD

(54) Procedeu de înregistrare cu relief a ima-
ginilor optice

(57) Invenţia se referă la domeniul fotografiei cu
semiconductori şi poate fi utilizată în holo-
grafie, microelectronică, la confecţionarea
microfişelor etc.
Esenţa invenţiei: pe structura fotosensibilă cu
straturi subţiri  SnO

2 
- As

2
Se

3
 - Al prin

intermediul expunerii  se obţine imaginea.
Concomitent la structura fotosensibilă se
aplică un câmp electric, apoi se efectuează
tratarea  într-o soluţie care conţine, g/L:
carbonat de sodiu anhidru 50
cromat de potasiu 15
apă distilată restul.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for relief recording of optical im-
ages

(57) The invention relates to the semiconductor
photography and can be utilized in hologra-
phy, microelectronics, in the production of
microfiches etc.
Summary of the invention: on the fine layer
photosensitive structure SnO

2
 - As

2
Se

3
 - Al

is obtained an image by means of exposure.
Simultaneously, an electric field is applied to
the photosensitive structure, then it is effec-
tuated the treatment in a solution containing,
g/L:
anhydrous sodium carbonate                     50
potassium chromate                                   15
distilled water                                         the rest.

Claims: 1
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S (11) 1405 (13) B1
(51) G 03 G 5/08
(21) 99-0229
(22) 1999.08.25
(30)* 4726573/12, 1989.07.28, SU
(10)* Certificat de autor, nr. 1632230, SU
(71)(73) Institutul de Fizică Aplicată al Academiei

de Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Buzdugan Artur, MD; Iovu Mihail, MD
(54) Suport de  imprimare electrofotografică
(57) Invenţia se referă la domeniul electro-

fotografiei şi permite a ameliora calitatea
suportului prin intermediul micşorării
relaxării potenţialului la întuneric. Pe
substratul electroconductor se aplică un
fotoconductor vitros din seleniură de ger-
maniu şi un substrat  fotoconductor din
sulfură de arsen.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) An electrophotographic recording me-
dium

(57) The invention relates to the electrophotogra-
phy and allows to improve the quality of the
medium by reducing the darkness decay. On
the electroconducting base it is applied a vit-
reous photoconductor of the germanium se-
lenide and a photoconductor layer of arse-
nous sulphide.

Claims: 1

(11) 1406 (13) B1
(51) H 01 L 31/06
(21) 99-0224
(22) 1999.08.25
(30)* 4604898/31-25, 1988.11.14, SU
(10)* Certificat de autor, nr. 1591778, 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) Iovu Mihail, MD; Cerbari Pavel, MD; Cernii
Mihail, MD

(54) Detector de fotoni
(57) Invenţia se referă la domeniul microe-

lectronicii cu fotoni, în special la detectorii
de fotoni cu semiconductoare (DF).
DF constă dintr-un substrat dielectric, pe care
sunt depuse consecutiv primul substrat de
contact, substraturi semiconductoare amorfe,
suplimentar din material cu banda de energie
interzisă mai mică şi cel de bază din mate-
rialul As

2
Se

3
Sn

x
, al doilea substrat de contact.

Lărgirea domeniului spectral se datoreşte
aportului în răspunsul fotoelectric al sub-
stratului semiconductor cu banda de energie
interzisă mai mică, confecţionat spre exem-
plu din In2Se3, Sb2Se3, TlSbSe2. Majorarea
fotosensibilităţii integrale este obţinută ca
rezultat al utilizării mai eficiente a spectrului
radiaţiei incidente. DF cu structura SnO

2
-

TlSbSe2/ As2Se3Snx-Al confecţionat pe
substrat de sticlă posedă domeniul de
sensibilitate spectrală 0,5-1,4 µm şi o
fotosensibilitate integrală de 4×4×10-1A/W.

Revendicări: 2
Figuri: 1

*

*     *

(54) Photodetector
(57) The invention relates to the microelectronics

field; especially to the semiconductor photo-
detectors (PD).
The photodetector consists of a dielectric
base on which there are applied in series the
first contact layer, amorphous semiconduc-
tor layers, the supplementary layer being of
narrow-band material and the basic one of
the As

2
Se

3
Sn

x
 material, the second contact

layer. The widening of the spectral range is
owed to the contribution to the photoelectric
response of the narrow-band semiconductor
layer, made, for example, of the In

2
Se

3
,

Sb2Se3, TlSbSe2.The integral photosensitiv-
ity increase is obtained at a more efficient
utilization of the registered radiation spec-
trum. The PD with the structure SnO

2
 -

TlSbSe2 / As2Se3Snx - Al, made on a glass
base possesses a spectral sensitivity range of
0,5 - 1,4 µm and an integral photosensitivity
of 4×4×10-1 A / W.

Claims: 2
Fig.: 1
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Lista brevetelor de invenţie eliberate
la 1999.12.31

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

 numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI
în care s-a publicat hotărârea de acordare a brevetului

Nr.
crt.

Codul
ţării

(11)
Nr. brevet

(13)
Codul tipului
de document

(51)
Clase

(21)
 Nr. depozit

(22)
Data depozit

(43)(44)
Nr. BOPI

1 MD 1065 G2 C 10 M 101/04 //
C 10 N 40:04

97-0285 1997.11.06 10/1998

2 CH 1121 G2 A 61 N 5/06 96-0152 1995.08.14 12/1998
3 MD 1180 G2 F 23 D 14/18 97-0278 1997.10.14 3/1999
4 MD 1197 C2 B 01 D 3/32 97-0025 1997.01.27 4/1999
5 DE 1202 C2 B 65 D 81/36 96-0220 1992.06.09 4/1999
6 MD 1204 G2 C 07 J 71/00

C 07 H 3/06
98-0187 1998.09.01 4/1999

7 IL 1210 G2 E 05 B 19/08 95-0105 1994.12.29 4/1999
8 MD 1215 G2 G 01 N 33/38 97-0156 1997.03.17 4/1999
9 MD 1227 G2 A 61 M 16/00

A 61 M 16/10
98-0054 1998.02.19 5/1999

10 DE 1229 C2 B 21 B 37/00 94-0320 1994.07.14 5/1999
11 MD 1239 G2 G 01 N 33/38 97-0019 1996.12.09 5/1999
12 MD 1245 G2 A 61 B 5/0205

A 61 B 5/14
G 01 N 33/48
G 01 N 33/50
G 01 N 33/576

98-0166 1998.08.03 6/1999

13 MD 1246 G2 A 61 B 10/00
G 01 N 33/48

98-0240 1998.12.01 6/1999

14 MD 1247 G2 A 61 B 17/00
A 61 B 17/03

98-0013 1998.01.11 6/1999

15 MD 1248 G2 A 61 B 17/00
A 61 N 5/00

98-0208 1998.10.06 6/1999

16 MD 1249 G2 A 61 B 17/00
A 61 K 35/14

98-0202 1998.09.30 6/1999

17 MD 1250 G2 A 61 B 17/00 98-0203 1998.09.30 6/1999
18 MD 1251 G2 A 61 F 2/18 98-0118 1998.05.18 6/1999
19 MD 1252 G2 A 61 F 2/18

A 61 F 11/00
98-0151 1998.07.17 6/1999
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II. Modele de utilitate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la care prezentul document este divizionar

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

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

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

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

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

(87) Publicarea internaţională PCT: numărul
şi data

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE A BREVETELOR

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

ment. Exploziv
G  - Fizică
H  - Electricitate

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING THE

UTILITY MODEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

publication date, publication number

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION  SECTIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CODURILE  NORMALIZATE  OMPI
PENTRU  IDENTIFICAREA  TIPURILOR
DE  DOCUMENTE  DE  ÎNREGISTRARE

A  MODELULUI  DE  UTILITATE,
CONFORM  NORMEI  ST.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

THE  WIPO  NORMALIZED  CODES  FOR
IDENTIFICATION  OF  THE  KIND

OF  UTILITY  MODEL  REGISTRATION
DOCUMENTS  IN  ACCORDANCE  WITH

THE  STANDARD  ST.16



35

MD - BOPI 1/2000

M
O

D
E

L
E

 
D

E
 
U

T
IL

IT
A

T
E

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) 31 (13) W 1
(51) B 66 C 23/18
(21) 0049
(22) 1999.07.12
(31) 98-0043
(32) 1997.11.04
(33) MD
(71)(73) Uzina de tractoare “TRACOM” S.A.
(72) Beganschii Stanislav, MD; Zabunov Iurii, MD;

Caluţchii Alexandru, MD; Lenschii Albert,
MD; Pavlenco Vitalie, MD; Serov Valeriu,
MD; Urasov Iurie, MD; Cercavschii Zinovii,
MD

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

cu destinaţie specială, anume la instalatoarele
de conducte şi este destinată construcţiei şi
reparaţiei conductelor.
Instalatorul de conducte este dotat cu o
platformă pe care este instalat un agregat de
sudat conectat la arborele de priză de putere
al instalatorului de conducte, platforma fiind
fixată de mecanismul de suspendare.

Rezultatul tehnic - extinderea posibilităţilor
funcţionale ale instalatorului de conducte.

Revendicări: 2
Figuri: 1     

*

*     *

(54) Pipe-layer
(57) The utility model relates to the cranes of spe-

cial destination, especially to pipe-layers and
is destined to pipe laying and repair.
The pipe-layer is provided with a platform
onto which there is installed a welding unit
connected to the power take-off shaft of the
pipe-layer, the platform being connected to
the hitch.
The technical result - extension of the pipe-
layer functional possibilities.

Claims: 2
Fig.: 1

Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate eliberate la 1999.12.31

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului,
codul tipului de document, numărul clasei conform CIB, numărul depozitului,

data depozitului, numărul BOPI în care s-a publicat cererea de înregistrare

Nr.
crt.

(11)
Nr. certificat

(13)
Codul tipului
de document

  (51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(41)
Nr. BOPI

1 29 I2 A 62 B 37/00 0026 1996.05.31 8/1999
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III. 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) 008149
(220) 1998.09.11
(730) LA TONDENA DISTILLERS, INC., PH

453 Carlos Palanca Street, Quiapo, Manila,
Filipine

(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, argintiu, roşu,
albastru, auriu.

(511)(510)
33 - rom.
(531) 24.01.18; 24.01.25; 24.05.07; 25.01.15;

27.05.22; 29.01.15.

(210) 008166
(220) 1998.09.18
(730) UNITED TECHNOLOGIES CORPORA-

TION, US
United Technologies Building, HARTFORD,
CT 06101, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
01  - preparate chimice, şi anume elastomeri lichizi

reactivi folosiţi pentru producerea cauciucului
sintetic; catalizatori pentru combustibilul solid
pentru navele cosmice  şi combustibil pentru
rachete reactive; anticoagulante cu destinaţie
industrială, şi anume anticoagulante pentru
polimeri;

03  - detergenţi universali pentru maşini şi
detergenţi pentru echipamentul de maşini de
tipul elevatoarelor (ascensoarelor) electrice,
ascensoarelor pentru bucătării şi esca-
latoarelor;

04 - materiale lubrifiante pentru şinele de ghidaj
(ale echipamentului de maşini) şi ascensoarele
pentru bucătării; materiale lubrifiante, uleiuri
lubrifiante şi lubrifianţi consistenţi pentru
ascensoarele electrice, ascensoarele pentru
bucătării şi escalatoare;

06 - supape metalice pentru echipamente cosmice
şi de avioane şi piese de rezervă pentru cele
sus-menţionate; suporturi metalice de con-
tact, lanţuri metalice de transmisie, broaşte
metalice de uşă, dispozitive metalice de
strângere, plăci metalice dinţate, plăci metalice
de apăsare, dispozitive metalice de redare a
poziţiei şi plan-şaibe metalice în calitate de
piese de rezervă pentru elevatoare, escalatoare
pentru deplasare înclinată şi orizontală,
escalatoare păşitoare cu acţionare electronică
şi pentru aparatele de zbor cu decolare
orizontală de utilizare multiplă şi cu pernă de
aer;

07 - carburanţi pentru motoarele navelor cosmice,
rachetelor reactive şi motoare pentru nave
cosmice şi rachete reactive, regulatoare ale
vectorului sarcinii axiale pentru motoarele
navelor cosmice şi rachetelor reactive, piese
de rezervă pentru ele; pulverizatoare de înaltă
presiune acţionate cu sursă de energie şi
dirijare prin intermediul robotului şi piese
pentru ele, anume ajutaje de pulverizare de
înaltă presiune pentru înlăturarea învelişurilor
de pe substraturi, turbine industriale cu gaze
şi piese pentru ele; instalaţii pentru generarea
energiei în componenţa turbomotoarelor,
echipament pentru generarea energiei
electrice, pentru generatoarele de abur,
regenerând căldura şi pentru turbinele de forţă
utilizate în instalaţiile terestre şi nautice;
startere pneumatice pentru motoare de
avioane; sisteme de acţionare electro-
mecanică, electrohidraulică, hidraulică şi
mecanică pentru motoare de avioane, cum
sunt sisteme de acţionare hidraulică cu jet de
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aer pentru motoare reactive şi sisteme de
acţionare hidraulică cu stator lamelar pentru
motoare reactive; sisteme de acţionare
hidromecanică pentru sistemele de comandă
a zborurilor avioanelor; instalaţii auxiliare de
forţă în formă de turbomotoare; regulatoare
electrice, electronice şi hidraulice de debitare
a combustibilului pentru motoare de avion;
regulatoare hidromecanice şi electrice de
admisiune a aerului în motoare; motoare-
rachete de tracţiune; separatoare de apă cen-
trifuge; sisteme de filtrare a admisiunii aerului
pentru turbomotoare; sisteme de răcire,
încălzire şi transfer de căldură a lichidului,
utilizate în aparatele de zbor şi cosmice şi în
calitate de regulatoare mecanice şi electro-
mecanice de temperatură, dispozitive
pneumatice utilizate în calitate de regulatoare
de temperatură în aparatele de zbor,
dispozitive pentru evaporarea apei utilizate
în sistemele pneumatice ale aparatelor de
zbor; pompe de combustibil; regulatoare de
debitare a combustibilului pentru turbo-
motoare staţionare; accesorii pentru turbo-
motoare, cum sunt supape de reglare şi
captoare; pale şi dispozitive de ghidare pentru
motoarele avioanelor şi tunelurile aerodi-
namice, suflerii aerodinamice; prefiltre
utilizate în turbomotoarele navale; echi-
pament automat  şi manual de încercare pentru
regulatoarele hidromecanice şi electronice de
debitare a combustibilului utilizate în motoare
de avion; analizatoare automate şi manuale
acţionate de turbină cu gaze pentru avioane
destinate echilibrării şi controlului de
diagnosticare; elice de motor de avion;
sisteme de acţionare hidraulică pentru
motoare de avion, cum sunt sisteme de
acţionare hidraulică a racordurilor de evacuare
ale motoarelor reactive şi sisteme de acţionare
hidraulică cu inversor de sarcină axială a
motoarelor reactive; dispozitive electronice
şi hidromecanice de comandă a pasului elicei
pentru elicele de motor de avion; pale pentru
motoarele rachetelor şi piese de rezervă
pentru cele menţionate mai sus; electro-
generatoare funcţionând pe bază de elemente
cu combustibil şi piese de rezervă pentru ele;
motoare pentru alimentarea electrică a
avioanelor, navelor, şi anume feriboturilor,
cargoboturilor, spărgătoarelor de gheaţă,
navelor militare / vedetelor şi navelor
experimentale rapide, şi instalaţiilor terestre
staţionare, şi anume blocurilor energetice fiind
părţi componente ale motoarelor cu ardere

internă, echipamentului de generare a energiei
electrice, generatoarelor de abur regenerând
căldura, turbinelor cu abur şi turbinelor de
forţă; startere de motoare pentru acţionarea
motoarelor mici cu benzină şi motoarelor
instalate în afara fuzelajului; module de răcire
a motoarelor pentru vehicule terestre şi piese
pentru ele, şi anume module cu pale pentru
răcirea radiatoarelor, module de răcire pentru
injectoarele de carburanţi şi/sau  carburatoare,
motoare pentru ventilatoarele de răcire, şi
module pentru ventilatoare condensatoare şi
de răcire; escalatoare şi piese pentru ele;
elevatoare (ascensoare) şi piese pentru ele;
electromotoare pentru maşini elevatoare
(ascensoare) cu comandă electronică şi
regulatoare electronice şi piese de rezervă
pentru ele; generatoare electrice; piese de
rezervă pentru elevatoare (ascensoare) şi
escalatoare; generatoare electrice şi elec-
tronice de semnale sonore şi vizuale utilizate
în elevatoare (ascensoare) şi ascensoare de
bucătării; piese pentru maşini, şi anume lagăre,
bucşe, garnituri de frână cu tambur, nituri
pentru garniturile de frână cu tambur, cuzineţi,
perii, portperii, electromotoare, cuzineţi
pentru lagăre, rulmenţi în formă de lagăre cu
role, plăci dinţate, cutii de viteze, prizoane,
braţe mecanice, fire, plan-şaibe, fălci de
strângere, tije, inele cu came, roţi de
transmisie, cabluri  pentru roţi de transmisie,
corduri pentru declanşarea uşilor, corduri
pentru ascensoarele de bucătării, arcuri, roţi
de lanţ şi garnituri în calitate de piese de
rezervă pentru elevatoare (ascensoare),
escalatoare şi escalatoarele păşitoare
mişcându-se orizontal şi oblic, acţionate prin
intermediul electronicii; mantale pentru
escalatoare şi piese pentru ele; sisteme de
suspans pentru cabinele de ascensor,
constituite din platforme pentru ascensoare,
dispozitiv pendular de suspensie pentru
cabină, tije de cuplare şi inele cu came cu
etanşor;

09 - aparatură de comutare utilizată în ascen-
soarele / elevatoarele electrice, ascensoarele
de bucătării, şi anume comutatoare electrice
şi comutatoare electronice senzitive;
dispozitive vizuale şi sonore de semnalizare
utilizate în ascensoarele electrice şi ascen-
soarele de bucătării, şi anume sonerii de apel
şi procesoare; fitinguri pentru cablurile
utilizate în reţelele electrice ale ascensoarelor
(elevatoarelor), ascensoarelor de bucătării şi
escalatoarelor; regulatoare electrice senzitive
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şi piese de rezervă pentru ele; surse de
alimentare cu energie electrică în formă de
blocuri auxiliare de siguranţă de alimentare
cu energie electrică, acţionate cu scopul
coborârii sigure a ascensorului la parter sau
coborârii ascensorului după întreruperea
alimentării cu energie electrică; monitoare
computerizate şi electronice video pentru
sistemele de alimentare cu căldură a edificiilor,
sistemelor de ventilaţie, sistemelor de
condiţionare a aerului, ascensoarelor şi
escalatoarelor; piese de rezervă pentru
elevatoare (ascensoare), escalatoare, esca-
latoare înclinate şi păşitoare mişcându-se
orizontal, acţionate prin intermediul mij-
loacelor electronice şi aparatelor de zbor de
utilizare multiplă, şi anume condensatoare,
bobine electrice, conductoare electrice, cabluri
electrice, contacte electrice, regulatoare
electronice şi unităţile de asamblare ale
acestora, lectori electronici de poziţie,
siguranţe fuzibile, microcomutatoare şi
comutatoare electrice, relee, rezistoare,
redresoare, contacte electrice de grafit, lămpi
electrice şi dispozitive de strângere pentru
cabinele ascensoarelor şi vestibulurilor, şi
anume ecrane pentru reproducerea infor-
maţiei în formă de panouri, terminale video
de tip display cu diodă luminescentă,
sintetizatoare electronice sonore şi părţi
pentru ele, anume panouri electronice oblice
de comutare şi semnalizare electronică fonică
cu ritm unic sau dublu şi indicatoare de
număr al etajului; telefoane de siguranţă
utilizate în cabinele ascensoarelor şi părţi
pentru ele; mijloace electronice de control
asupra securităţii în scop de prevenire a
închiderii uşilor ascensorului sau elevatorului
până la ieşirea tuturor pasagerilor sau până
la descărcarea încărcăturii; dispozitive
electronice pentru sistemele de supraveghere
a edificiilor, anume monitoare computerizate
şi video; dispozitive computerizate pentru
urmărirea  ascensoarelor în exploatare,
anume monitoare computerizate şi video;
software, şi anume software pentru serviciile
de dispecerat de control al ascensoarelor;
regulatoare computerizate pentru ascensoare,
piese de rezervă şi software pentru ele;
aparatură computerizată pentru controlul
curent, supravegherea şi diagnosticarea
ascensoarelor; produse electromecanice
pentru vehicule terestre, şi anume sisteme
de acţionare electromagnetică, solenoizi,
sisteme de acţionare electromecanică şi

comutatoare, anume comutatoare de lămpi
pentru căşti, comutatoare de lămpi pentru
încăperi, comutatoare de lămpi pentru viziere,
comutatoare de faze (scurtă şi lungă) ale
luminii farurilor, buton al semnalelor de viraj,
întrerupătoare de curent electric, comutatoare
multifuncţionale de coloane, conjuctoare-
disjuctoare regulatoare de oglindă, comu-
tatoare pentru broaştele de uşă, între-
rupătoare cu limitator de tensiune, manşoane
pentru comutatoare şi comutatoare de con-
trol pentru vehicule terestre; produse
electronice pentru vehicule terestre, anume
sisteme computerizate pentru deschiderea
uşilor fără chei, module de iluminat încăperile,
sisteme de acţionare cu telecomandă, sisteme
antifurt, taimere electronice, regulatoare de
semnale de viraj, regulatoarele semnalizării
de avariere cu impulsuri de lumină, regu-
latoare de iluminare a panoului de comandă,
regulatoare de încălzire a dispozitivului de
parbriz pentru difuzarea ceţii, module de
reglare 4WD a deplasării, regulatoare de
încălzire, ventilaţie şi condiţionare a aerului,
regulatoare limitatoare pasive şi module de
regulatoare asociate cu motoare şi comu-
tatoare pentru vehicule terestre; produse
electrice pentru vehicule terestre şi anume
toroane de conductoare, cleme şi conectoare
pentru toroanele de conductoare, cutii de
distribuţie, cutii ale surselor de alimentare de
la reţea, cutii cu siguranţe fuzibile, cabluri
pentru racordarea bateriilor de acumulatoare,
borne pentru bateriile de acumulatoare,
sistemele multiplexe şi modulele electronice
de control asociate cu ele; elemente cu
combustibil utilizate pentru generarea energiei
electrice în scopuri industriale şi comerciale;
software şi hardware pentru computere
destinate colectării informaţiei la distanţă,
efectuării controlului de diagnostic, evaluării
şi supravegherii instalaţiilor de forţă cu
elemente cu combustibil; instalaţii de forţă
cu elemente cu combustibil şi piese de rezervă
pentru ele; instalaţii cu elemente cu com-
bustibil generatoare de energie electrică şi
piese de rezervă pentru ele; instalaţii cu
elemente cu combustibil generatoare de
energie electrică şi părţile lor componente, şi
anume pachet de baterii cu combustibil de
transformare a combustibilului în energie
electrică şi/sau instalaţie pentru reformarea
combustibilului, dacă acesta necesită
prelucrare, şi/sau amplificator inversor de
putere, dacă energia electrică generată
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necesită convertire din curent continuu în
curent alternativ;  instalaţii generatoare de
energie electrică şi părţi pentru ele; software
pentru computere, programe pentru com-
putere şi programe de modelare a lor pentru
utilizare în analize folosite în simulare de
sistem, şi anume software de realitate virtuală
în domeniul posibilităţilor funcţionale ale
motoarelor şi echipamentului industrial;
circuite integrate, anume procesoare de
conveier; circuite integrate utilizate în bazele
de date multiplexe în serie; instalaţii de forţă
funcţionând cu elemente cu combustibil;
elemente cu combustibil şi piese de rezervă
pentru ele; instalaţii de forţă funcţionând cu
elemente cu combustibil care includ pachetul
de baterii cu combustibil transformând
electrochimic combustibilul chimic şi
oxidantul chimic în curent electric continuu,
vândute în formă de blocuri sau vândute
împreună cu instalaţii pentru reformarea
combustibilului, dacă combustibilul chimic
necesită prelucrare, şi/sau amplificator
inversor de putere, dacă curentul electric
continuu necesită convertire în curent elec-
tric alternativ; baterii cu combustibil menite
să fie utilizate pentru generarea energiei
electrice în scopuri industriale şi comerciale;
regulatoare electromecanice utilizate în
aparatele de zbor; dispozitive periferice de
comandă pentru aparatele de zbor; regu-
latoare electronice de dirijare a zborurilor,
utilizate în aparatele de zbor şi aparatele
cosmice; sisteme cosmice de asigurare a
condiţiilor de viaţă a astronauţilor; dispozitive
periferice de comandă pentru aparatele de
zbor; amplificatoare electronice statice
inversoare de putere; convertoare electronice
statice de putere; captoare de presiune pentru
motoare; dispozitive de rotire cu sincronizare
de fază pentru elicele aparatelor de zbor;
sisteme de recepţionare a informaţiei pentru
aparatele de zbor şi pentru motoarele utilizate
în aparate de zbor, nave maritime, vehicule
terestre şi instalaţii staţionare terestre, şi
pentru sistemele vehiculelor terestre, şi anume
pentru sistemele electrice şi sistemele de
suspendare; captoare de presiune vândute ca
părţi ale sistemelor de măsurare a presiunii
şi separat şi piese pentru ele; captoare şi
indicatoare electrice de viteză; echipament
electronic de stabilizare automată (de regulă
numite ESA), utilizate în aparate de zbor,
aparate cosmice şi nave maritime; regulatoare
de temperatură; sisteme pneumatice şi

electronice de reglare a presiunii în cabine;
echipament auxiliar de pământ (numit de
regulă EAP) pentru aparate de zbor, aparate
terestre şi cosmice, şi anume echipament de
întreţinere tehnică şi aparatură de măsură şi
control; bancuri de încercări şi control pentru
determinarea combustibilului în motor;
echipament de măsură şi control cu gaze
pentru regenerarea aerului şi prelucrarea
lichidelor în scopul utilizării în zborurile
cosmice şi zborurile deasupra suprafeţei
pământului; dispozitive electronice de rotire
cu sincronizare de fază pentru elicele
motoarelor aparatelor de zbor; sisteme de
alimentare cu oxigen utilizate în aparate
cosmice, de zbor şi nave submarine; sisteme
portabile de asigurare a condiţiilor de viaţă
(numite de regulă SPACV) pentru controlul
mediului ambiant în cadrul zborurilor
cosmice; scafandre cosmice; computere
pentru controlul diagnostic al echipamentului
de asigurare a condiţiilor de viaţă; captoare
de viteză şi detectoare giroscopice vândute
ca părţi ale sistemelor de comandă şi/sau de
ghidaj ale aparatelor de zbor, rachetelor şi
vehiculelor spaţiale (cosmice) şi separat;
modulatoare de control al instalaţiilor
generatoare de energie electrică; testere
pneumatice, electrice şi electronice pentru
butucii elicelor de motoare ale aparatelor de
zbor, aparatelor de condiţionare a aerului,
regulatoarelor de combustibil în motoare,
pompelor de combustibil ale motoarelor şi
aparatelor de zbor şi mecanismelor de
acţionare a motoarelor; regulatoare elec-
tronice de admisiune a aerului pentru
aparatele de zbor; sisteme electronice inte-
grate de colectare a datelor ale aparatelor de
zbor pentru monitorizarea, diagnosticarea şi
pronosticarea subsistemelor, funcţionării
aparatului de zbor şi operării echipei aparatului
de zbor; blocuri computerizate de dirijare a
zborului pentru controlul suprafeţelor de
comandă în scopul sporirii stabilităţii şi
dirijării mişcării aparatului de zbor, şi anume
a elicopterelor, mecanismelor de acţionare
pentru controlul suprafeţelor de comandă, şi
anume a voleturilor de ampenaj ale avioanelor
cu aripile rigide sau palele elicopterului;
sisteme inerţiale de navigaţie pentru aparatele
de zbor, inclusiv giroscoape, accelerometre,
surse de energie şi display-uri electronice;
blocuri de comandă şi ghidaj administrate de
calculator pentru ghidarea şi comanda navei
cosmice în scop de transportare a încăr-
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căturilor comerciale la o anumită staţie de
destinaţie în spaţiul cosmic, şi controlului
vitezei consumului de combustibil în motor
pentru stabilirea faptului dacă nava cosmică
dispune de cantitatea suficientă de com-
bustibil pentru a atinge locul selectat de
destinaţie în spaţiul cosmic; aparatură pentru
determinarea poziţiei spaţiale a navei în timpul
zborului utilizând captoare de viteză în scopul
controlului şi conservării capului prestabilit
al navei aeriene şi conservării satelitului pe
orbită; sisteme de ghidaj şi control, şi anume
regulatoare de poziţie spaţială pentru
proiectile, utilizând captoare de viteză;
dispozitive de rotire cu sincronizare de fază
pentru elicele aparatelor de zbor; elemente
electrochimice, şi anume gazogene, elemente
cu combustibil, compresoare şi captoare;
organe de comandă cu zborul aparatului de
zbor; accelerometre; echipament electronic
de pământ utilizat pentru aparatele de zbor;
echipament electronic nautic de bord pentru
conectarea captoarelor de bord, cum sunt
sonarele sau radarele pentru arma de pe navă
cu scopul lansării semnalelor de comandă;
echipament electronic instalat pe bordul
aparatului de zbor pentru colectarea sem-
nalelor referitoare la caracteristicile navei
submarine aflate sub supraveghere şi
transmiterea acestor semnale înapoi pe nava
cosmică purtătoare pentru analiză şi cu scopul
reglării aprinderii; dispozitive computerizate
de bord cu monitoare de urmărire a zboru-
rilor; aparataj electronic de bord pentru apa-
rate de zbor, şi anume interfaţă de comandă
a computerului care permite computerului şi
echipei să efectueze controlul curent asupra
activităţii ordinare, funcţionării şi condiţiilor
la bordul aparatului de zbor, mijloace de con-
trol microcomputerizat pentru executarea
ajustării dispozitivelor cu frecvenţe radio de
telecomunicaţie prin antenă care cuplează
multiple receptoare radio aflate la bordul navei
maritime cu una sau mai multe antene;
aparataj de radiotelemetrie care efectuează
colectarea informaţiei în timpul zborului
rachetei şi lucrări de transmitere a informaţiei
la centrul de dirijare a zborurilor; aparataj
electronic care permite utilizarea receptoarelor
radio aflate la bordul aparatului de zbor, care
formează un “cocon” electronic de protecţie
în jurul receptorului radio al aparatului de zbor
şi interconectează receptoarele radio, astfel
interacţionând receptoarele radio ale apa-
ratului de zbor cu parametrii bordului navei,

cum este puterea navei, cu sistemele de răcire,
regulatoarele stării mediului ambiant; testere
electronice portabile destinate încercărilor
terestre ale diverselor sisteme de bord, cum
sunt sistemele de bord ale avioanelor şi
subsistemele submarine de suprimare pentru
avioane; electrolizor şi piese de rezervă pentru
el; elemente electrochimice, şi anume
gazogene electrochimice, gazocompresoare
electrochimice, captoare electrochimice de
gaze, dispozitive electrochimice de com-
bustibil generatoare de energie şi gazo-
separatoare electrochimice, şi anume
subsisteme generatoare de oxigen, având
electrolizoare, gazocompresoare şi gazo-
separatoare şi piese de rezervă pentru fiecare
din dispozitivele sus-menţionate; regulatoare
electronice, anume regulatoare de timp, de
umiditate, de temperatură, de presiune, de
curent, a momentului de rotaţie; motoare şi
analizatoare computerizate de vehicule pentru
testarea şi diagnosticarea lucrului motorului
şi vehiculului; monitoare electronice ale
motoarelor; lasere infraroşii cu dioxid de car-
bon; generatoare de oxigen pentru acu-
mulatoarele aflate la bordul aparatelor de zbor;
aparataj electronic pentru sistemele de dirijare
a zborurilor (numite de regulă SDZ) pentru
echipamentul de bord şi aparataj de măsură
şi control, piese de rezervă pentru ele;
echipamentul sistemului de comandă a
caracteristicilor tehnice de zbor (numit de
regulă SCCTZ) pentru aparatajul de bord de
măsură şi control şi piese de rezervă pentru
el; echipamentul sistemului de inspectare a
zborurilor (numit de regulă SIZ) pentru
aparatajul de bord de măsură şi control, şi
piese de rezervă pentru el; echipamentul
sistemului de control al activităţii pilotului
pentru aparatajul de bord de măsură şi con-
trol, şi piese de rezervă pentru el; hardware
şi software pentru computere utilizate pentru
măsurarea în timp real a obiectelor staţionare
sau în mişcare, inclusiv a parametrilor
obiectelor, cum sunt orientarea spaţială,
dimensiunile, viteza şi distanţa până la obiect;
software pentru computer utilizat pentru
analiza computerizată a datelor generate de
dispozitivul optoelectronic, şi anume a datelor
senzoriale privind frontul de undă şi datelor
privind viteza particulelor; software şi hard-
ware pentru  computere, inclusiv copro-
cesoare de număr întreg în timp real utilizate
pentru sisteme de control rapid şi vizualizare
la scară reală a timpului, inclusiv dirijarea
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mişcării camerei în scara reală a timpului şi
urmărirea expresiei feţei în scara reală a
timpului; hardware de cameră pentru
prevenirea distorsiunilor minime ale ima-
ginilor în camerele dotate cu detectori cu
ieşire minimă, anume dispozitive microoptice
şi module pentru seturile de lentile monolite;
echipament pentru colectarea datelor
referitoare la mişcarea obiectului şi vizua-
lizarea imaginilor animate generate de com-
puter, şi anume canale de imagine fibrooptice
pentru cablu şi scanere optice; echipament
electrooptic optic pentru procesarea ima-
ginilor şi piese de completare pentru el, şi
anume lentile, matrice de lentile, discuri
optice, filtre, oglinzi, aparatură de identificare
optică a semnalelor (AIOS) şi aparate de
ochire optică pentru lentile; legătură
electrooptică între camera cu telecomandă şi
staţia de bază; software pentru computere
de diagnostic, evaluare şi monitorizare a
motoarelor elicopterelor în timpul zborurilor;
software pentru computere de diagnostic,
evaluare şi monitorizare a datelor referitoare
la circularea gazelor în motoarele aparatelor
de zbor; aparataj electronic de inspectare
pentru detectarea fisurilor şi defecţiunilor pe
palele elicelor elicopterului şi elicelor de avion;
aparataj electronic de efectuare a controlului
de diagnosticare a funcţionării şi detectării
intrării în pană a dispozitivelor; organe
electronice de dirijare a zborurilor şi organe
automate de dirijare a zborurilor; comutatoare
electrice pentru panourile de comandă ale
elicopterelor; aparataj şi instrumente
electronice pentru controlul (inclusiv controlul
prin intermediul legăturii radio) a sistemelor
de încălzire, ventilaţie, răcire şi sistemelor de
condiţionare a aerului şi piese pentru ele,
anume microprocesoare, microregulatoare,
hardware pentru computer, regulatoare,
termostate, microcipuri, sisteme operaţionale
şi programe, programe de deservire pentru
computere şi monitoare pentru computere;

11  - dispozitive pentru condiţionarea aerului, şi
anume aparate de condiţionare a aerului
pentru încăperi, aparate centrale de condi-
ţionare a aerului şi aparate de mare tonaj
pentru condiţionarea aerului instalate pe
acoperişurile edificiilor; dispozitive de răcire,
şi anume compresoare, condensatoare,
răcitoare şi camere de răcire, inclusiv
compresoare cu piston, condensatoare cu
răcire cu aer şi condensatoare cu răcire cu
apă, răcitoare cu piston şi răcitoare de tip

absorbant, la fel şi răcitoare tubulare cu
manta; dispozitive de încălzire, şi anume
cuptoare, pompe de încălzire, terminale pentru
admisiunea aerului; radiatoare electrice şi
radiatoare de încălzire cu abur, panouri de
încălzire solară şi surse calde pentru încălzirea
apei; dispozitive de ventilaţie, şi anume
dispozitive pentru debitarea aerului, inclusiv
sisteme de distribuţie a aerului la staţia
centrală, sisteme de distribuţie a aerului
înglobate în tavan, sisteme de regenerare a
energiei, dispozitive de umezire şi epuratoare
electronice de aer, toate cele enumerate pentru
utilizare în comerţ şi industrie; lămpi electrice
şi corpuri de iluminat indicând direcţia
mişcării cabinei ascensorului de tipul pieselor
de rezervă pentru ascensoare, escalatoare,
escalatoare înclinate sau portante, mişcându-
se orizontal acţionate prin intermediul
electronicii; sisteme de condiţionare a aerului
pentru controlul stării mediului ambiant la
bordul aparatului de zbor; epuratoare de aer
utilizate în timpul zborurilor cosmice;
dispozitive pentru înlăturarea apei şi
utilizatoare pentru zborurile cosmice;
dispozitive de umezire pentru cabina echipei
aparatului de zbor; schimbătoare de căldură
utilizate în aparate de zbor, nave maritime şi
aparate cosmice şi piese de rezervă pentru
cele enumerate;

12  - aparate de zbor, şi anume avioane şi părţile
componente ale acestora, în special aripi,
corpuri, ampenaje, suprafeţe de comandă
(cârme de direcţie), trenuri de aterizare,
elemente de interconexiune, elice de avion şi
părţile lor componente; avioane cu aripi
girante şi părţi componente pentru ele;
elicoptere, părţi componente pentru ele, şi
anume: cadre, trenuri de aterizare, elice
portante şi elice de ampenaj, pompe hidraulice
şi piese dinamice pentru ele, şi anume: părţile
componente şi piesele ansamblurilor de elice
portante şi elice de ampenaj asigurând dirijarea
aerodinamică a elicopterului în timpul
zborurilor, părţi componente mecanice şi
hidraulice pentru sistemele de comandă ale
elicelor asigurând accesele în formă de accese
comune şi/sau oblice ciclice la dispozitivele
elicelor portante şi elicelor din ampenaj cu
scopul dirijării zborurilor elicopterului, piesele
şi părţile componente ale sistemului de
transmisie care transmit energia de la motoare
elicopterului dispozitivelor elicelor portante
şi elicelor din ampenaj, pentru alimentarea
elicopterului cu energie în timpul zborurilor,
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elicoptere militare (inclusiv piese de rezervă
şi echipament pentru întreţinere tehnică);
părţi de volan pentru vehicule terestre, şi
anume volane de direcţie, garnituri cu coarne,
capace (carcase) pentru perne pneumatice şi
alte părţi componente pentru sistemul
volanului de direcţie, şi anume semnale
sonore pentru vehicule, electromotoare pentru
vehicule, anume, motoare pentru şter-
gătoarele de parbrize şi protectoarele de vânt,
motoare pentru ştergătoarele de parbrize şi
protectoarele de vânt cu servomecanism,
motoare pentru pompa maşinii de spălat,
motoare pentru  broaştele de uşă cu sisteme
de acţionare, motoare pentru mecanismele de
ridicat ferestrele, motoare pentru meca-
nismele de ridicat ferestrele cu sisteme de
acţionare, motoare pentru sistemele de
prevenire a spargerilor şi pătrunderii
nesancţionate, electromotoare pentru scaune,
motoare pentru acoperişurile antisolare,
motoare pentru   acoperişurile automobilelor
tip cabrioletă, motoare pentru pompe cu con-
trol de emisie, motoare de suport, motoare
cu sistem de acţionare şi canal de ventilaţie,
motoare pentru ventilatoarele prin refulare
ale sistemelor de încălzire, de ventilaţie şi de
condiţionare a aerului, motoare de reglare a
vitezei cursei moarte, motoare de schimbare
a vitezei, motoare pentru mecanismul de
direcţie cu amplificator, motoare 4WD pentru
mecanismele de acţionare a cutiilor de trans-
fer şi piese componente ale mecanismelor de
acţionare pentru asemenea motoare, sisteme
electronice antifurt de tipul lacătelor antifurt
şi sistemelor de alarmă antifurt aplicate  la
volanele  de direcţie ale vehiculelor terestre;
module de răcire a motorului pentru vehicule
terestre; module de răcire a motorului pentru
vehicule terestre, şi anume module pentru
ventilatoare de răcire a radiatoarelor, module
pentru ventilatoare de condensare şi răcire,
module de răcire a injectoarelor şi carbu-
ratoarelor, motoare pentru ventilatoare de
răcire, părţi componente pentru produsele
sus-menţionate; sisteme ale finisajului inte-
rior al salonului şi părţi componente pentru
vehicule terestre, şi anume panouri de
comandă, panouri de finisaj pentru uşi,
panouri tetraedrice de finisaj, panouri  de
finisaj decorativ, ansambluri de sprijin pentru
braţ de tipul sprijinelor pentru braţ şi părţi
pentru ele, console, panere pentru obiecte,
situate proeminent pe tabloul de comandă şi
compartimentele de mănuşi, tetiere, viziere,

parasolare, suporturi pentru cap, centuri
auxiliare, căptuşeli de scaune, suporturi pentru
tocuri, panourile enumerate, garnitură
decorativă, mecanisme fonoabsorbante şi
ansambluri de barieră acustică, şi anume:
panouri şi suporturi (perne); sisteme de
acţionare electromecanice, electrohidraulice şi
mecanice de control asupra funcţionării
elicelor portante ale elicopterelor; vehicule cu
motor destinate deplasării pe cale ferată, căi
ferate, sau ghidaje pentru trafic de pasageri,
materiale şi/sau încărcături; dispozitive pe
pernă de aer de susţinere a vehiculelor în
cauză, şi anume: mantale nemetalice flexibile
de securitate pentru partea inferioară a
vehiculelor;

17  - materiale de etanşare, izolatoare şi etanşoare
în formă de piese de rezervă pentru elevatoare
(ascensoare), escalatoare, escalatoare înclinate
şi păşitoare mişcându-se orizontal, acţionate
prin intermediul electronicii; cauciuc presat
şi fasonat sau material cu însuşiri de cauciuc
pentru etanşări, utilizat pentru etanşarea
îmbinărilor în caplama cu metale sau
materiale plastice, izolaţie termică pentru
sistemele de încălzire/fierbere, garnituri
pentru sistemele electrice, izolatoare acustice
şi antivibratoare, etanşoare industriale şi
pentru automobile,  adezivi industriali şi
pentru automobile;

37  - instalarea, întreţinerea tehnică şi repararea
instalaţiilor cu elemente cu combustibil;
servicii în vederea reparării şi întreţinerii
tehnice a avioanelor şi motoarelor de avioane;
asigurare cu întreţinere tehnică în cadrul
exploatării elicopterelor; instalarea, între-
ţinerea tehnică şi repararea sistemelor de
încălzire, de ventilaţie, de răcire şi condiţionare
a aerului; servicii în vederea  reparării pieselor
de motoare; întreţinerea ascensoarelor,
escalatoarelor, escalatoarelor păşitoare şi
dispozitivelor de încărcare-descărcare şi
părţilor lor componente, şi anume instalarea,
întreţinerea tehnică, repararea şi mo-
dernizarea acestora, la fel şi serviciile sus-
enumerate referitor la piesele lor de
completare; asigurarea tehnică a echi-
pamentului electronic; întreţinerea tehnică şi
repararea ascensoarelor utilizând echi-
pamentul sofisticat de diagnosticare; servicii
referitoare la întreţinerea tehnică şi repararea
ascensoarelor şi escalatoarelor utilizând
sistemul telefonic reglat;

38  - servicii în domeniul telecomunicaţiilor, şi
anume servicii de legătură telefonică  de
siguranţă pentru pasagerii de ascensoare;
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40  - servicii de aplicare a acoperirilor de protecţie
pe piese din materiale metalice, ceramice şi
compuse sau plastice; servicii la comanda
consumatorului de elaborare a circuitelor
electronice şi softwarelor pentru computere
de tipul elaborărilor de circuite integrate,
aplicând prescripţiile tehnice pentru circuitele
electronice;

41  - desfăşurarea zborurilor de antrenament
pentru instruirea de pilotare şi întreţinerea
tehnică a  aparatelor de zbor; servicii
referitoare la programele de sponsorizare în
sfera divertismentului, inclusiv prezentarea
baletului pe gheaţă cu acompanierea
orchestrei;

42  - servicii de asistenţă în perfecţionarea calităţilor
profesionale, studiilor şi intereselor inginerilor
şi consolidarea relaţiilor şi schimbului de
experienţă între ingineri; servicii de engineer-
ing în elaborarea şi aplicarea echipamentului
electrooptic de vizualizare; servicii de
asigurare a engineeringului şi a susţinerii
tehnice, şi anume supervizare tehnică,
inspectare, cercetare şi consulting privind
exploatarea elicopterelor; monitorizarea
curentă a sistemelor de încălzire, sistemelor
de ventilaţie, de răcire şi de condiţionare a
aerului; elaborarea circuitelor integrate la
comandă şi/sau conform prescripţiilor
tehnice acordate de către terţi şi proiectarea
circuitelor electronice la comanda consu-
matorului; servicii de elaborare şi per-
fecţionare a materialelor pentru acoperiri, la
fel şi metodelor, servicii de binefacere, anume
selectarea şi asigurarea voluntarilor să
activeze în sfera serviciilor publice; servicii
de elaborare şi testare în domeniul deter-
minării configuraţiei optime a ascensoarelor;
prestarea serviciilor de testare şi monitorizare
a procesului de funcţionare şi utilizare a
ascensoarelor; monitorizarea procesului de
funcţionare a escalatoarelor şi purtătorilor de
acest tip; servicii de computerizare şi
diagnosticare utilizând echipamentul pentru
controlul de diagnosticare al problemelor
intervenite în procesul ascensoarelor,
escalatoarelor şi purtătorilor de acest tip.

(531) 05.05.20; 26.01.20; 26.02.03.

(210) 008167
(220) 1998.09.18
(730) UNITED TECHNOLOGIES CORPORA-

TION, US

United Technologies Building, HARTFORD,
CT 06101, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
01   - preparate chimice, şi anume elastomeri lichizi

reactivi folosiţi pentru producerea cauciucului
sintetic; catalizatori pentru combustibilul solid
pentru navele cosmice  şi combustibil pentru
rachete reactive; anticoagulante cu destinaţie
industrială, şi anume anticoagulante pentru
polimeri;

03   - detergenţi universali pentru maşini şi
detergenţi pentru echipamentul de maşini de
tipul elevatoarelor (ascensoarelor) electrice,
ascensoarelor pentru bucătării şi esca-
latoarelor;

04   - materiale lubrifiante pentru şinele de ghidaj
(ale echipamentului de maşini) şi ascensoarele
pentru bucătării; materiale lubrifiante, uleiuri
lubrifiante şi lubrifianţi consistenţi pentru
ascensoarele electrice, ascensoarele pentru
bucătării şi escalatoare;

06   - supape metalice pentru echipamente cosmice
şi de avioane şi piese de rezervă pentru cele
sus-menţionate; suporturi metalice de con-
tact, lanţuri metalice de transmisie, broaşte
metalice de uşă, dispozitive metalice de
strângere, plăci metalice dinţate, plăci metalice
de apăsare, dispozitive metalice de redare a
poziţiei şi plan-şaibe metalice în calitate de
piese de rezervă pentru elevatoare, escalatoare
pentru deplasare înclinată şi orizontală,
escalatoare păşitoare cu acţionare electronică
şi pentru aparatele de zbor cu decolare
orizontală de utilizare multiplă şi cu pernă
de aer;

07   - carburanţi pentru motoarele navelor cosmice,
rachetelor reactive şi motoare pentru nave
cosmice şi rachete reactive, regulatoare ale
vectorului sarcinii axiale pentru motoarele
navelor cosmice şi rachetelor reactive, piese
de rezervă pentru ele; pulverizatoare de înaltă
presiune acţionate cu sursă de energie şi
dirijare prin intermediul robotului şi piese
pentru ele, anume ajutaje de pulverizare de
înaltă presiune pentru înlăturarea învelişurilor
de pe substraturi, turbine industriale cu gaze
şi piese pentru ele; instalaţii pentru generarea
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energiei în componenţa turbomotoarelor,
echipament pentru generarea energiei
electrice, pentru generatoarele de abur,
regenerând căldura şi pentru turbinele de forţă
utilizate în instalaţiile terestre şi nautice;
startere pneumatice pentru motoare de
avioane; sisteme de acţionare electro-
mecanică, electrohidraulică, hidraulică şi
mecanică pentru motoare de avioane, cum
sunt sisteme de acţionare hidraulică cu jet de
aer pentru motoare reactive şi sisteme de
acţionare hidraulică cu stator lamelar pentru
motoare reactive; sisteme de acţionare
hidromecanică pentru sistemele de comandă
a zborurilor avioanelor; instalaţii auxiliare de
forţă în formă de turbomotoare; regulatoare
electrice, electronice şi hidraulice de debitare
a combustibilului pentru motoare de avion;
regulatoare hidromecanice şi electrice de
admisiune a aerului în motoare; motoare-
rachete de tracţiune; separatoare de apă cen-
trifuge; sisteme de filtrare a admisiunii aerului
pentru turbomotoare; sisteme de răcire,
încălzire şi transfer de căldură a lichidului,
utilizate în aparatele de zbor şi cosmice şi în
calitate de regulatoare mecanice şi elec-
tromecanice de temperatură, dispozitive
pneumatice utilizate în calitate de regulatoare
de temperatură în aparatele de zbor,
dispozitive pentru evaporarea apei utilizate
în sistemele pneumatice ale aparatelor de
zbor; pompe de combustibil; regulatoare de
debitare a combustibilului pentru tur-
bomotoare staţionare; accesorii pentru
turbomotoare, cum sunt supape de reglare
şi captoare; pale şi dispozitive de ghidare
pentru motoarele avioanelor şi tunelurile
aerodinamice, suflerii aerodinamice; prefiltre
utilizate în turbomotoarele navale; echi-
pament automat  şi manual de încercare pentru
regulatoarele hidromecanice şi electronice de
debitare a combustibilului utilizate în motoare
de avion; analizatoare automate şi manuale
acţionate de turbină cu gaze pentru avioane
destinate echilibrării şi controlului de
diagnosticare; elice de motor de avion;
sisteme de acţionare hidraulică pentru motor
de avion, cum sunt sisteme de acţionare
hidraulică a racordurilor de evacuare  ale
motoarelor reactive şi sisteme de acţionare
hidraulică cu inversor de sarcină axială a
motoarelor reactive; dispozitive electronice
şi hidromecanice de comandă a pasului elicei
pentru elicele de motor de avion; pale pentru
motoarele rachetelor şi piese de rezervă

pentru cele menţionate mai sus; electro-
generatoare funcţionând pe bază de elemente
cu combustibil şi piese de rezervă pentru ele;
motoare pentru alimentarea electrică a
avioanelor, navelor, şi anume feriboturilor,
cargoboturilor, spărgătoarelor de gheaţă,
navelor militare / vedetelor şi navelor
experimentale rapide, şi instalaţiilor terestre
staţionare, şi anume blocurilor energetice fiind
părţi componente ale motoarelor cu ardere
internă, echipamentului de generare a energiei
electrice, generatoarelor de abur regenerând
căldura, turbinelor cu abur şi turbinelor de
forţă; startere de motoare pentru acţionarea
motoarelor mici cu benzină şi motoarelor
instalate în afara fuzelajului; module de răcire
a motoarelor pentru vehicule terestre şi piese
pentru ele, şi anume module cu pale pentru
răcirea radiatoarelor, module de răcire pentru
injectoarele de carburanţi şi/sau  carburatoare,
motoare pentru ventilatoarele de răcire, şi
module pentru ventilatoare condensatoare şi
de răcire; escalatoare şi piese pentru ele;
elevatoare (ascensoare) şi piese pentru ele;
electromotoare pentru maşini elevatoare
(ascensoare) cu comandă electronică şi
regulatoare electronice şi piese de rezervă
pentru ele; generatoare electrice; piese de
rezervă pentru elevatoare (ascensoare) şi
escalatoare; generatoare electrice şi electronice
de semnale sonore şi vizuale utilizate în
elevatoare (ascensoare) şi ascensoare de
bucătării; piese pentru maşini, şi anume lagăre,
bucşe, garnituri de frână cu tambur, nituri
pentru garniturile de frână cu tambur, cuzineţi,
perii, portperii, electromotoare, cuzineţi pentru
lagăre, rulmenţi în formă de lagăre cu role,
plăci dinţate, cutii de viteze, prizoane, braţe
mecanice, fire, plan-şaibe, fălci de strângere,
tije, inele cu came, roţi de transmisie, cabluri
pentru roţi de transmisie, corduri pentru
declanşarea uşilor, corduri pentru ascensoarele
de bucătării, arcuri, roţi de lanţ şi garnituri în
calitate de piese de rezervă pentru elevatoare
(ascensoare), escalatoare şi escalatoarele
păşitoare mişcându-se orizontal şi oblic,
acţionate prin intermediul electronicii; mantale
pentru escalatoare şi piese pentru ele; sisteme
de suspans pentru cabinele de ascensor, con-
stituite din platforme pentru ascensoare,
dispozitiv pendular de suspensie pentru
cabină, tije de cuplare şi inele cu came cu
etanşor;

09 - aparatură de comutare utilizată în ascen-
soarele / elevatoarele electrice, ascensoarele
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de bucătării, şi anume comutatoare electrice
şi comutatoare electronice senzitive;
dispozitive vizuale şi sonore de semnalizare
utilizate în ascensoarele electrice şi ascen-
soarele de bucătării, şi anume sonerii de apel
şi procesoare; fitinguri pentru cablurile
utilizate în reţelele electrice ale ascensoarelor
(elevatoarelor), ascensoarelor de bucătării şi
escalatoarelor; regulatoare electrice senzitive
şi piese de rezervă pentru ele; surse de
alimentare cu energie electrică în formă de
blocuri auxiliare de siguranţă de alimentare
cu energie electrică, acţionate cu scopul
coborârii sigure a ascensorului la parter sau
coborârii ascensorului după întreruperea
alimentării cu energie electrică; monitoare
computerizate şi electronice video pentru
sistemele de alimentare cu căldură a edificiilor,
sistemelor de ventilaţie, sistemelor de
condiţionare a aerului, ascensoarelor şi
escalatoarelor; piese de rezervă pentru
elevatoare (ascensoare), escalatoare, esca-
latoare înclinate şi păşitoare mişcându-se
orizontal, acţionate prin intermediul mij-
loacelor electronice şi aparatelor de zbor de
utilizare multiplă, şi anume condensatoare,
bobine electrice, conductoare electrice, cabluri
electrice, contacte electrice, regulatoare
electronice şi unităţile de asamblare ale
acestora, lectori electronici de poziţie,
siguranţe fuzibile, microcomutatoare şi
comutatoare electrice, relee, rezistoare,
redresoare, contacte electrice de grafit, lămpi
electrice şi dispozitive de strângere pentru
cabinele ascensoarelor şi vestibulurilor, şi
anume ecrane pentru reproducerea infor-
maţiei în formă de panouri, terminale video
de tip display cu diodă luminescentă,
sintetizatoare electronice sonore şi părţi
pentru ele, anume panouri electronice oblice
de comutare şi semnalizare electronică fonică
cu ritm unic sau dublu şi indicatoare de
număr al etajului; telefoane de siguranţă
utilizate în cabinele ascensoarelor şi părţi
pentru ele; mijloace electronice de control
asupra securităţii în scop de prevenire a
închiderii uşilor ascensorului sau elevatorului
până la ieşirea tuturor pasagerilor sau până
la descărcarea încărcăturii; dispozitive
electronice pentru sistemele de supraveghere
a edificiilor, anume monitoare computerizate
şi video; dispozitive computerizate pentru
urmărirea  ascensoarelor în exploatare,
anume monitoare computerizate şi video;
software, şi anume software pentru serviciile

de dispecerat de control al ascensoarelor;
regulatoare computerizate pentru ascensoare,
piese de rezervă şi software pentru ele;
aparatură computerizată pentru controlul
curent, supravegherea şi diagnosticarea
ascensoarelor; produse electromecanice
pentru vehicule terestre, şi anume sisteme
de acţionare electromagnetică, solenoizi,
sisteme de acţionare electromecanică şi
comutatoare, anume comutatoare de lămpi
pentru căşti, comutatoare de lămpi pentru
încăperi, comutatoare de lămpi pentru viziere,
comutatoare de faze (scurtă şi lungă) ale
luminii farurilor, buton al semnalelor de viraj,
întrerupătoare de curent electric, comutatoare
multifuncţionale de coloane, conjuctoare-
disjuctoare regulatoare de oglindă, comu-
tatoare pentru broaştele de uşă, între-
rupătoare cu limitator de tensiune, manşoane
pentru comutatoare şi comutatoare de con-
trol pentru vehicule terestre; produse
electronice pentru vehicule terestre, anume
sisteme computerizate pentru deschiderea
uşilor fără chei, module de iluminat încăperile,
sisteme de acţionare cu telecomandă, sisteme
antifurt, taimere electronice, regulatoare de
semnale de viraj, regulatoarele semnalizării
de avariere cu impulsuri de lumină, regu-
latoare de iluminare a panoului de comandă,
regulatoare de încălzire a dispozitivului de
parbriz pentru difuzarea ceţii, module de
reglare 4WD a deplasării, regulatoare de
încălzire, ventilaţie şi condiţionare a aerului,
regulatoare limitatoare pasive şi module de
regulatoare asociate cu motoare şi comu-
tatoare pentru vehicule terestre; produse
electrice pentru vehicule terestre şi anume
toroane de conductoare, cleme şi conectoare
pentru toroanele de conductoare, cutii de
distribuţie, cutii ale surselor de alimentare de
la reţea, cutii cu siguranţe fuzibile, cabluri
pentru racordarea bateriilor de acumulatoare,
borne pentru bateriile de acumulatoare,
sistemele multiplexe şi modulele electronice
de control asociate cu ele; elemente cu
combustibil utilizate pentru generarea energiei
electrice în scopuri industriale şi comerciale;
software şi hardware pentru computere
destinate colectării informaţiei la distanţă,
efectuării controlului de diagnostic, evaluării
şi supravegherii instalaţiilor de forţă cu
elemente cu combustibil; instalaţii de forţă
cu elemente cu combustibil şi piese de rezervă
pentru ele; instalaţii cu elemente cu com-
bustibil generatoare de energie electrică şi
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piese de rezervă pentru ele; instalaţii cu
elemente cu combustibil generatoare de
energie electrică şi părţile lor componente, şi
anume pachet de baterii cu combustibil de
transformare a combustibilului în energie
electrică şi/sau instalaţie pentru reformarea
combustibilului, dacă acesta necesită
prelucrare, şi/sau amplificator inversor de
putere, dacă energia electrică generată
necesită convertire din curent continuu în
curent alternativ;  instalaţii generatoare de
energie electrică şi părţi pentru ele; software
pentru computere, programe pentru com-
putere şi programe de modelare a lor pentru
utilizare în analize folosite în simulare de
sistem, şi anume software de realitate virtuală
în domeniul posibilităţilor funcţionale ale
motoarelor şi echipamentului industrial;
circuite integrate, anume procesoare de
conveier; circuite integrate utilizate în bazele
de date multiplexe în serie; instalaţii de forţă
funcţionând cu elemente cu combustibil;
elemente cu combustibil şi piese de rezervă
pentru ele; instalaţii de forţă funcţionând cu
elemente cu combustibil care includ pachetul
de baterii cu combustibil transformând
electrochimic combustibilul chimic şi
oxidantul chimic în curent electric continuu,
vândute în formă de blocuri sau vândute
împreună cu instalaţii pentru reformarea
combustibilului, dacă combustibilul chimic
necesită prelucrare, şi/sau amplificator
inversor de putere, dacă curentul electric
continuu necesită convertire în curent elec-
tric alternativ; baterii cu combustibil menite
să fie utilizate pentru generarea energiei
electrice în scopuri industriale şi comerciale;
regulatoare electromecanice utilizate în
aparatele de zbor; dispozitive periferice de
comandă pentru aparatele de zbor; regu-
latoare electronice de dirijare a zborurilor,
utilizate în aparatele de zbor şi aparatele
cosmice; sisteme cosmice de asigurare a
condiţiilor de viaţă a astronauţilor; dispozitive
periferice de comandă pentru aparatele de
zbor; amplificatoare electronice statice
inversoare de putere; convertoare electronice
statice de putere; captoare de presiune pentru
motoare; dispozitive de rotire cu sincronizare
de fază pentru elicele aparatelor de zbor;
sisteme de recepţionare a informaţiei pentru
aparatele de zbor şi pentru motoarele utilizate
în aparate de zbor, nave maritime, vehicule
terestre şi instalaţii staţionare terestre, şi
pentru sistemele vehiculelor terestre, şi anume

pentru sistemele electrice şi sistemele de
suspendare; captoare de presiune vândute ca
părţi ale sistemelor de măsurare a presiunii
şi separat şi piese pentru ele; captoare şi
indicatoare electrice de viteză; echipament
electronic de stabilizare automată (de regulă
numite ESA), utilizate în aparate de zbor,
aparate cosmice şi nave maritime; regulatoare
de temperatură; sisteme pneumatice şi
electronice de reglare a presiunii în cabine;
echipament auxiliar de pământ (numit de
regulă EAP) pentru aparate de zbor, aparate
terestre şi cosmice, şi anume echipament de
întreţinere tehnică şi aparatură de măsură şi
control; bancuri de încercări şi control pentru
determinarea combustibilului în motor;
echipament de măsură şi control cu gaze
pentru regenerarea aerului şi prelucrarea
lichidelor în scopul utilizării în zborurile
cosmice şi zborurile deasupra suprafeţei
pământului; dispozitive electronice de rotire
cu sincronizare de fază pentru elicele
motoarelor aparatelor de zbor; sisteme de
alimentare cu oxigen utilizate în aparate
cosmice, de zbor şi nave submarine; sisteme
portabile de asigurare a condiţiilor de viaţă
(numite de regulă SPACV) pentru controlul
mediului ambiant în cadrul zborurilor
cosmice; scafandre cosmice; computere
pentru controlul diagnostic al echipamentului
de asigurare a condiţiilor de viaţă; captoare
de viteză şi detectoare giroscopice vândute
ca părţi ale sistemelor de comandă şi/sau de
ghidaj ale aparatelor de zbor, rachetelor şi
vehiculelor spaţiale (cosmice) şi separat;
modulatoare de control al instalaţiilor
generatoare de energie electrică; testere
pneumatice, electrice şi electronice pentru
butucii elicelor de motoare ale aparatelor de
zbor, aparatelor de condiţionare a aerului,
regulatoarelor de combustibil în motoare,
pompelor de combustibil ale motoarelor şi
aparatelor de zbor şi mecanismelor de
acţionare a motoarelor; regulatoare elec-
tronice de admisiune a aerului pentru
aparatele de zbor; sisteme electronice inte-
grate de colectare a datelor ale aparatelor de
zbor pentru monitorizarea, diagnosticarea şi
pronosticarea subsistemelor, funcţionării
aparatului de zbor şi operării echipei aparatului
de zbor; blocuri computerizate de dirijare a
zborului pentru controlul suprafeţelor de
comandă în scopul sporirii stabilităţii şi
dirijării mişcării aparatului de zbor, şi anume
a elicopterelor, mecanismelor de acţionare
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pentru controlul suprafeţelor de comandă, şi
anume a voleturilor de ampenaj ale avioanelor
cu aripile rigide sau palele elicopterului;
sisteme inerţiale de navigaţie pentru aparatele
de zbor, inclusiv giroscoape, accelerometre,
surse de energie şi display-uri electronice;
blocuri de comandă şi ghidaj administrate de
calculator pentru ghidarea şi comanda navei
cosmice în scop de transportare a încăr-
căturilor comerciale la o anumită staţie de
destinaţie în spaţiul cosmic, şi controlului
vitezei consumului de combustibil în motor
pentru stabilirea faptului dacă nava cosmică
dispune de cantitatea suficientă de com-
bustibil pentru a atinge locul selectat de
destinaţie în spaţiul cosmic; aparatură pentru
determinarea poziţiei spaţiale a navei în timpul
zborului utilizând captoare de viteză în scopul
controlului şi conservării capului prestabilit
al navei aeriene şi conservării satelitului pe
orbită; sisteme de ghidaj şi control, anume
regulatoare de poziţie spaţială pentru
proiectile, utilizând captoare de viteză;
dispozitive de rotire cu sincronizare de fază
pentru elicele aparatelor de zbor; elemente
electrochimice, şi anume gazogene, elemente
cu combustibil, compresoare şi captoare;
organe de comandă cu zborul aparatului de
zbor; accelerometre; echipament electronic
de pământ utilizat pentru aparatele de zbor;
echipament electronic nautic de bord pentru
conectarea captoarelor de bord, cum sunt
sonarele sau radarele pentru arma de pe navă
cu scopul lansării semnalelor de comandă;
echipament electronic instalat pe bordul
aparatului de zbor pentru colectarea sem-
nalelor referitoare la caracteristicile navei
submarine aflate sub supraveghere şi
transmiterea acestor semnale înapoi pe nava
cosmică purtătoare pentru analiză şi cu scopul
reglării aprinderii; dispozitive computerizate
de bord cu monitoare de urmărire a
zborurilor; aparataj electronic de bord pentru
aparate de zbor, anume interfaţă de comandă
a computerului care permite computerului şi
echipei să efectueze controlul curent asupra
activităţii ordinare, funcţionării şi condiţiilor
la bordul aparatului de zbor, mijloace de con-
trol microcomputerizat pentru executarea
ajustării dispozitivelor cu frecvenţe radio de
telecomunicaţie prin antenă care cuplează
multiple receptoare radio aflate la bordul navei
maritime cu una sau mai multe antene;
aparataj de radiotelemetrie care efectuează
colectarea informaţiei în timpul zborului

rachetei şi lucrări de transmitere a informaţiei
la centrul de dirijare a zborurilor; aparataj
electronic care permite utilizarea receptoarelor
radio aflate la bordul aparatului de zbor, care
formează un “cocon” electronic de protecţie
în jurul receptorului radio al aparatului de zbor
şi interconectează receptoarele radio, astfel
interacţionând receptoarele radio ale apa-
ratului de zbor cu parametrii bordului navei,
cum este puterea navei, cu sistemele de răcire,
regulatoarele stării mediului ambiant; testere
electronice portabile destinate încercărilor
terestre ale diverselor sisteme de bord, cum
sunt sistemele de bord ale avioanelor şi
subsistemele submarine de suprimare pentru
avioane; electrolizor şi piese de rezervă pentru
el; elemente electrochimice, şi anume
gazogene electrochimice, gazocompresoare
electrochimice, captoare electrochimice de
gaze, dispozitive electrochimice de com-
bustibil generatoare de energie şi gazo-
separatoare electrochimice, şi anume
subsisteme generatoare de oxigen, având
electrolizoare, gazocompresoare şi gazo-
separatoare şi piese de rezervă pentru fiecare
din dispozitivele sus-menţionate; regulatoare
electronice, anume regulatoare de timp, de
umiditate, de temperatură, de presiune, de
curent, a momentului de rotaţie; motoare şi
analizatoare computerizate de vehicule pentru
testarea şi diagnosticarea lucrului motorului
şi vehiculului; monitoare electronice ale
motoarelor; lasere infraroşii cu dioxid de car-
bon; generatoare de oxigen pentru acumu-
latoarele aflate la bordul aparatelor de zbor;
aparataj electronic pentru sistemele de dirijare
a zborurilor (numite de regulă SDZ) pentru
echipamentul de bord şi aparataj de măsură
şi control, piese de rezervă pentru ele;
echipamentul sistemului de comandă a
caracteristicilor tehnice de zbor (numit de
regulă SCCTZ) pentru aparatajul de bord de
măsură şi control şi piese de rezervă pentru
el; echipamentul sistemului de inspectare a
zborurilor (numit de regulă SIZ) pentru
aparatajul de bord de măsură şi control, şi
piese de rezervă pentru el; echipamentul
sistemului de control al activităţii pilotului
pentru aparatajul de bord de măsură şi con-
trol, şi piese de rezervă pentru el; hardware
şi software pentru computere utilizate pentru
măsurarea în timp real a obiectelor staţionare
sau în mişcare, inclusiv a parametrilor
obiectelor, cum sunt orientarea spaţială,
dimensiunile, viteza şi distanţa până la obiect;
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software pentru computer utilizat pentru
analiza computerizată a datelor generate de
dispozitivul optoelectronic, şi anume a datelor
senzoriale privind frontul de undă şi datelor
privind viteza particulelor; software şi hard-
ware pentru  computere, inclusiv copro-
cesoare de număr întreg în timp real utilizate
pentru sisteme de control rapid şi vizualizare
la scară reală a timpului, inclusiv dirijarea
mişcării camerei în scara reală a timpului şi
urmărirea expresiei feţei în scara reală a
timpului; hardware de cameră pentru
prevenirea distorsiunilor minime ale ima-
ginilor în camerele dotate cu detectori cu
ieşire minimă, anume dispozitive microoptice
şi module pentru seturile de lentile monolite;
echipament pentru colectarea datelor
referitoare la mişcarea obiectului şi vizu-
alizarea imaginilor animate generate de com-
puter, şi anume canale de imagine fibrooptice
pentru cablu şi scanere optice; echipament
electrooptic optic pentru procesarea ima-
ginilor şi piese de completare pentru el, şi
anume lentile, matrice de lentile, discuri
optice, filtre, oglinzi, aparatură de identificare
optică a semnalelor (AIOS) şi aparate de
ochire optică pentru lentile; legătură
electrooptică între camera cu telecomandă şi
staţia de bază; software pentru computere
de diagnostic, evaluare şi monitorizare a
motoarelor elicopterelor în timpul zborurilor;
software pentru computere de diagnostic,
evaluare şi monitorizare a datelor referitoare
la circularea gazelor în motoarele aparatelor
de zbor; aparataj electronic de inspectare
pentru detectarea fisurilor şi defecţiunilor pe
palele elicelor elicopterului şi elicelor de avion;
aparataj electronic de efectuare a controlului
de diagnosticare a funcţionării şi detectării
intrării în pană a dispozitivelor; organe
electronice de dirijare a zborurilor şi organe
automate de dirijare a zborurilor; comutatoare
electrice pentru panourile de comandă ale
elicopterelor; aparataj şi instrumente
electronice pentru controlul (inclusiv controlul
prin intermediul legăturii radio) a sistemelor
de încălzire, ventilaţie, răcire şi sistemelor de
condiţionare a aerului şi piese pentru ele,
anume microprocesoare, microregulatoare,
hardware pentru computer, regulatoare,
termostate, microcipuri, sisteme operaţionale
şi programe, programe de deservire pentru
computere şi monitoare pentru computere;

11 - dispozitive pentru condiţionarea aerului, şi
anume aparate de condiţionare a aerului

pentru încăperi, aparate centrale de con-
diţionare a aerului şi aparate de mare tonaj
pentru condiţionarea aerului instalate pe
acoperişurile edificiilor; dispozitive de răcire,
şi anume compresoare, condensatoare,
răcitoare şi camere de răcire, inclusiv
compresoare cu piston, condensatoare cu
răcire cu aer şi condensatoare cu răcire cu
apă, răcitoare cu piston şi răcitoare de tip
absorbant, la fel şi răcitoare tubulare cu
manta; dispozitive de încălzire, şi anume
cuptoare, pompe de încălzire, terminale pentru
admisiunea aerului; radiatoare electrice şi
radiatoare de încălzire cu abur, panouri de
încălzire solară şi surse calde pentru încălzirea
apei; dispozitive de ventilaţie, şi anume
dispozitive pentru debitarea aerului, inclusiv
sisteme de distribuţie a aerului la staţia
centrală, sisteme de distribuţie a aerului
înglobate în tavan, sisteme de regenerare a
energiei, dispozitive de umezire şi epuratoare
electronice de aer, toate cele enumerate pentru
utilizare în comerţ şi industrie; lămpi electrice
şi corpuri de iluminat indicând direcţia
mişcării cabinei ascensorului de tipul pieselor
de rezervă pentru ascensoare, escalatoare,
escalatoare înclinate sau portante, mişcându-
se orizontal acţionate prin intermediul
electronicii; sisteme de condiţionare a aerului
pentru controlul stării mediului ambiant la
bordul aparatului de zbor; epuratoare de aer
utilizate în timpul zborurilor cosmice;
dispozitive pentru înlăturarea apei şi
utilizatoare pentru zborurile cosmice;
dispozitive de umezire pentru cabina echipei
aparatului de zbor; schimbătoare de căldură
utilizate în aparate de zbor, nave maritime şi
aparate cosmice şi piese de rezervă pentru
cele enumerate;

12 - aparate de zbor, şi anume avioane şi părţile
componente ale acestora, în special aripi,
corpuri, ampenaje, suprafeţe de comandă
(cârme de direcţie), trenuri de aterizare,
elemente de interconexiune, elice de avion şi
părţile lor componente; avioane cu aripi
girante şi părţi componente pentru ele;
elicoptere, părţi componente pentru ele, şi
anume: cadre, trenuri de aterizare, elice
portante şi elice de ampenaj, pompe hidraulice
şi piese dinamice pentru ele, şi anume: părţile
componente şi piesele ansamblurilor de elice
portante şi elice de ampenaj asigurând dirijarea
aerodinamică a elicopterului în timpul
zborurilor, părţi componente mecanice şi
hidraulice pentru sistemele de comandă ale
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elicelor asigurând accesele în formă de accese
comune şi/sau oblice ciclice la dispozitivele
elicelor portante şi elicelor din ampenaj cu
scopul dirijării zborurilor elicopterului, piesele
şi părţile componente ale sistemului de
transmisie care transmit energia de la motoare
elicopterului dispozitivelor elicelor portante
şi elicelor din ampenaj, pentru alimentarea
elicopterului cu energie în timpul zborurilor,
elicoptere militare (inclusiv piese de rezervă
şi echipament pentru întreţinere tehnică);
părţi de volan pentru vehicule terestre, şi
anume volane de direcţie, garnituri cu coarne,
capace (carcase) pentru perne pneumatice şi
alte părţi componente pentru sistemul
volanului de direcţie, şi anume semnale
sonore pentru vehicule, electromotoare pentru
vehicule, anume, motoare pentru şter-
gătoarele de parbrize şi protectoarele de vânt,
motoare pentru ştergătoarele de parbrize şi
protectoarele de vânt cu servomecanism,
motoare pentru pompa maşinii de spălat,
motoare pentru  broaştele de uşă cu sisteme
de acţionare, motoare pentru mecanismele de
ridicat ferestrele, motoare pentru meca-
nismele de ridicat ferestrele cu sisteme de
acţionare, motoare pentru sistemele de
prevenire a spargerilor şi pătrunderii
nesancţionate, electromotoare pentru scaune,
motoare pentru acoperişurile antisolare,
motoare pentru acoperişurile automobilelor
tip cabrioletă, motoare pentru pompe cu con-
trol de emisie, motoare de suport, motoare
cu sistem de acţionare şi canal de ventilaţie,
motoare pentru ventilatoarele prin refulare
ale sistemelor de încălzire, de ventilaţie şi de
condiţionare a aerului, motoare de reglare a
vitezei cursei moarte, motoare de schimbare
a vitezei, motoare pentru mecanismul de
direcţie cu amplificator, motoare 4WD pentru
mecanismele de acţionare a cutiilor de trans-
fer şi piese componente ale mecanismelor de
acţionare pentru asemenea motoare, sisteme
electronice antifurt de tipul lacătelor antifurt
şi sistemelor de alarmă antifurt aplicate la
volanele  de direcţie ale vehiculelor terestre;
module de răcire a motorului pentru vehicule
terestre; module de răcire a motorului pentru
vehicule terestre, şi anume module pentru
ventilatoare de răcire a radiatoarelor, module
pentru ventilatoare de condensare şi răcire,
module de răcire a injectoarelor şi car-
buratoarelor, motoare pentru ventilatoare de
răcire, părţi componente pentru produsele

sus-menţionate; sisteme ale finisajului inte-
rior al salonului şi părţi componente pentru
vehicule terestre, şi anume panouri de
comandă, panouri de finisaj pentru uşi,
panouri tetraedrice de finisaj, panouri  de
finisaj decorativ, ansambluri de sprijin pentru
braţ de tipul sprijinelor pentru braţ şi părţi
pentru ele, console, panere pentru obiecte,
situate proeminent pe tabloul de comandă şi
compartimentele de mănuşi, tetiere, viziere,
parasolare, suporturi pentru cap, centuri
auxiliare, căptuşeli de scaune, suporturi pentru
tocuri, panourile enumerate, garnitură
decorativă, mecanisme fonoabsorbante şi
ansambluri de barieră acustică, şi anume:
panouri şi suporturi (perne); sisteme de
acţionare electromecanice, electrohidraulice şi
mecanice de control asupra funcţionării
elicelor portante ale elicopterelor; vehicule cu
motor destinate deplasării pe cale ferată, căi
ferate, sau ghidaje pentru trafic de pasageri,
materiale şi/sau încărcături; dispozitive pe
pernă de aer de susţinere a vehiculelor în
cauză, şi anume: mantale nemetalice flexibile
de securitate pentru partea inferioară a
vehiculelor;

17 - materiale de etanşare, izolatoare şi etanşoare
în formă de piese de rezervă pentru elevatoare
(ascensoare), escalatoare, escalatoare înclinate
şi păşitoare mişcându-se orizontal, acţionate
prin intermediul electronicii; cauciuc presat
şi fasonat sau material cu însuşiri de cauciuc
pentru etanşări, utilizat pentru etanşarea
îmbinărilor în caplama cu metale sau
materiale plastice, izolaţie termică pentru
sistemele de încălzire/fierbere, garnituri
pentru sistemele electrice, izolatoare acustice
şi antivibratoare, etanşoare industriale şi
pentru automobile,  adezivi industriali şi
pentru automobile;

37 - instalarea, întreţinerea tehnică şi repararea
instalaţiilor cu elemente cu combustibil; servicii
în vederea reparării şi întreţinerii tehnice a
avioanelor şi motoarelor de avioane;  asigurare
cu întreţinere tehnică în cadrul exploatării
elicopterelor; instalarea, întreţinerea tehnică şi
repararea sistemelor de încălzire, de ventilaţie,
de răcire şi condiţionare a aerului; servicii în
vederea  reparării pieselor de motoare;
întreţinerea ascensoarelor, escalatoarelor,
escalatoarelor păşitoare şi dispozitivelor de
încărcare-descărcare şi părţilor lor com-
ponente, şi anume instalarea, întreţinerea
tehnică, repararea şi modernizarea acestora,



T
R

A
D

E
M

A
R

K
S

MD - BOPI 1/2000

54

la fel şi serviciile sus-enumerate referitor la
piesele lor de completare; asigurarea tehnică
a echipamentului electronic; întreţinerea
tehnică şi repararea ascensoarelor utilizând
echipamentul sofisticat de diagnosticare;
servicii referitoare la întreţinerea tehnică şi
repararea ascensoarelor şi escalatoarelor
utilizând sistemul telefonic reglat;

38 - servicii în domeniul telecomunicaţiilor, şi
anume servicii de legătură telefonică  de
siguranţă pentru pasagerii de ascensoare;

40 - servicii de aplicare a acoperirilor de protecţie
pe piese din materiale metalice, ceramice şi
compuse sau plastice; servicii la comanda
consumatorului de elaborare a circuitelor
electronice şi softwarelor pentru computere
de tipul elaborărilor de circuite integrate,
aplicând prescripţiile tehnice pentru circuitele
electronice;

41 - desfăşurarea zborurilor de antrenament
pentru instruirea de pilotare şi întreţinerea
tehnică a aparatelor de zbor; servicii refe-
ritoare la programele de sponsorizare în sfera
divertismentului, inclusiv prezentarea baletului
pe gheaţă cu acompanierea orchestrei;

42 - servicii de asistenţă în perfecţionarea calităţilor
profesionale, studiilor şi intereselor inginerilor
şi consolidarea relaţiilor şi schimbului de
experienţă între ingineri; servicii de engineer-
ing în elaborarea şi aplicarea echipamentului
electrooptic de vizualizare; servicii de
asigurare a engineeringului şi a susţinerii
tehnice, şi anume supervizare tehnică,
inspectare, cercetare şi consulting privind
exploatarea elicopterelor; monitorizarea
curentă a sistemelor de încălzire, sistemelor
de ventilaţie, de răcire şi de condiţionare a
aerului; elaborarea circuitelor integrate la
comandă şi/sau conform prescripţiilor
tehnice acordate de către terţi şi proiectarea
circuitelor electronice la comanda consu-
matorului; servicii de elaborare şi perfec-
ţionare a materialelor pentru acoperiri, la fel
şi metodelor, servicii de binefacere, anume
selectarea şi asigurarea voluntarilor să
activeze în sfera serviciilor publice; servicii
de elaborare şi testare în domeniul deter-
minării configuraţiei optime a ascensoarelor;
prestarea serviciilor de testare şi monitorizare
a procesului de funcţionare şi utilizare a
ascensoarelor; monitorizarea procesului de
funcţionare a escalatoarelor şi purtătorilor de
acest tip; servicii de computerizare şi
diagnosticare utilizând echipamentul pentru
controlul de diagnosticare al problemelor

intervenite în procesul ascensoarelor,
escalatoarelor şi purtătorilor de acest tip.

(531) 05.05.20; 26.01.20; 26.02.03; 27.05.01.

(210) 008292
(220) 1998.12.02
(730) Societatea cu răspundere limitată “Dolce

Vela”, MD
MD-6824, Puhoi, Ialoveni,  Republica
Moldova

(540)

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

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

(531) 26.04.06; 26.11.07; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.22.

(210) 008549
(220) 1999.04.01
(730) Zacrâtoe Acţionernoe Obscestvo “Soiuz-

plodimport”, RU
123242 Moskva, ul. Bolşaia Gruzinscaia, 14,
Federaţia Rusă

(540)
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(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, verde,
auriu, culoarea lămâii, cafeniu.

(511)(510)
33 - macerat tare amar;
35 - publicitatea şi comercializarea maceratului tare

amar.
(531) 03.04.05; 03.04.22; 25.01.15; 27.05.02;

28.05.00; 29.01.15.

(210) 008550
(220) 1999.04.01
(730) Zacrâtoe Acţionernoe Obscestvo “Soiuz-

plodimport”, RU
123242 Moskva, ul. Bolşaia Gruzinscaia, 14,
Federaţia Rusă

(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, verde,
auriu, culoarea lămâii, cafeniu.

(511)(510)
33 - votcă;
35 - publicitatea şi comercializarea votcii.
(531) 03.04.05; 03.04.22; 25.01.15; 27.05.02;

28.05.00; 29.01.15.

(210) 008644
(220) 1999.05.19
(730) Meritor Automotive, Inc. (o corporaţie

organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware), US
2135 Maple, Troy, Michigan 48084, Statele
Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
06 - lacăte metalice pentru uşi, zăvoare, mânere

pentru uşi, dispozitive pentru uşi, toate
produsele sus-numite pentru mijloacele de
transport;

07 - propulsoare, motoare şi motoare electrice, cu
excepţia celor pentru mijloace de transport
terestru, piese şi accesorii pentru ele incluse
în clasa 07, inclusiv mecanisme de dirijare,
motoare şi alte dispozitive de acţionare pentru
lacătele uşilor incluse în clasa 07;

09 - aparate electrice şi electronice, aparate de
navigaţie, inclusiv aparate pentru dirijarea
mişcării mijloacelor de transport, calculatoare,
calculatoare pentru utilizare în mijloace de
transport, calculatoare pentru analiza şi
controlul mijloacelor de transport şi a
motoarelor lor, lacăte electrice pentru uşi,
aparataj electric şi de iluminat inclus în clasa
09 pentru utilizare la mijloace de transport;

12 - mijloace de transport, motoare pentru mijloace
de transport terestru, piese şi accesorii incluse
în clasa 12 pentru mijloace de transport, auto-
mobile, autocamioane, inclusiv frâne şi piesele
lor, arbori cu came, cuplări, ambreiaje,
diferenţiale, acoperişuri protectoare de soare
şi parasolare; ansambluri pentru
transformarea acoperişurilor; scaune şi blocuri
de scaune pentru automobile; roţi, ansambluri
pentru deschiderea ferestrelor; sticle parbriz
şi piese pentru înconjurarea lor; axe, punţi,
arbori şi blocurile lor; suspendări, suspensii,
transmisii şi piesele lor; blocuri de uşi.

(531) 03.04.04; 03.04.22; 03.04.24.

(210) 008654
(220) 1999.05.21
(730) Întreprinderea cu capital străin

“AGURDINO MLD” S.R.L., MD
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Str. Transnistria nr. 6, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova

(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;

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

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

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

organizare de  călătorii;
42 - servicii de alimentaţie publică; cazare

temporară; îngrijiri medicale, de igienă şi de
frumuseţe; servicii veterinare şi agricole;
servicii juridice; cercetare ştiinţifică;
programare pentru calculatoare; servicii care
nu pot fi clasificate în altă clasă: agenţii
matrimoniale; agenţii de detectivi; agenţii
pentru asigurarea locurilor la hoteluri,
pensiuni; agenţii de redactare a textelor;
agenţii de servicii de îngrijire nocturnă;

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

la serviciu; testarea confecţiilor textile;
testarea materialelor; testarea sondelor
petroliere, tipar litografic; tipar ofset; tipar
serigrafic; traduceri; tutelă.

(531) 01.01.02; 01.01.15; 27.05.01; 27.05.07.

(210) 008661
(220) 1999.05.25
(730) SADIA S/A., BR

Rua Senador Attilio Fontana 86, CON-
CORDIA-SANTA CATARINA, Brazilia

(540)

(511)(510)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne,

incluzând extracte din carne de vită; fructe şi
legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri,
dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.

(210) 008662
(220) 1999.05.25
(730) SADIA S/A, BR

Rua Senador Attilio Fontana 86, CON-
CORDIA-SANTA CATARINA, Brazilia

(540)

(511)(510)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne,

incluzând extracte din carne de vită; fructe şi
legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri,
dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.

(531) 27.05.01; 27.05.17.

(210) 008671
(220) 1999.06.04
(310) 1023654
(320) 1998.12.21
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(330) EM
(730) V & S Vin & Sprit Aktiebolag, SE

Ingenjorsvagen 2, Stockholm, Suedia
(540)

(511)(510)
33 - votcă.
(531) 27.05.13; 27.05.17.

(210) 008690
(220) 1999.06.10
(730) Hartford House, Ltd., US

P.O. Box 4549, Boulder, Colorado 80306,
Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
35 - servicii publicitare; distribuţia materialului

publicitar; acordarea spaţiului publicitar în
Internet; serviciile panoului electronic de
avize; acordarea publicităţii, marketing,
servicii în domeniul promoţional şi informaţie
pentru business şi persoane individuale prin
computer şi reţeaua de comunicaţie, inclusiv
Internet; urmărirea volumului de vânzare;
servicii informaţionale de consulting şi con-
sultative, toate referitoare la serviciile sus-
menţionate, inclusiv astfel de servicii
asigurate de on-line din reţeaua computerială
sau prin Internet sau extranet;

38 - transmiterea electronică a cartelelor;
scrisorilor sau mesajelor; acordarea cărţilor

poştale de felicitare prin Internet; trans-
miterea şi recepţionarea datelor şi informaţiei;
servicii ale poştei electronice; transmiterea
datelor şi servicii prin reţeaua de date;
serviciile reţelelor computeriale de comu-
nicaţie, servicii de telecomunicaţie, închiriere,
leasing sau arenda aparatelor; instrumentelor;
instalaţiilor de telecomunicaţie şi părţilor
componente; servicii consultative, infor-
maţionale şi de consulting cu privire la
serviciile sus-menţionate, inclusiv acordarea
unor astfel de servicii on-line din baza de date
computerială sau prin Internet;

42 - servicii de computer; consulting, design,
testare, cercetare, analiză, timesharing-ul,
asigurarea tehnică şi alte servicii consulta-
tive, toate referitoare la calcul şi programarea
de computer; servicii cu privire la design;
crearea şi hostingul paginilor web; servicii în
domeniul portal al paginilor web; leasingul
bazei de date; acordarea accesului la date prin
Internet; acordarea accesului prin reţelele
computeriale şi de comunicaţie, inclusiv
Internet, la text, documentele electronice, baza
de date, informaţia grafică şi audovizuală;
acordarea accesului, leasingul timpului de
acces, efectuarea documentării, recuperarea,
indexarea, legătura şi capacitatea de orga-
nizare a datelor pentru Internet, reţelelor de
comunicaţie electronice şi bazelor de date
electronice; transmiterea şi distribuirea
informaţiei şi datelor prin reţeaua com-
puterială şi Internet; acumularea, păstrarea,
analiza şi recuperarea datelor şi informaţiei;
păstrarea, indexarea şi distribuirea electronică
a materialelor publicitare; acordarea serviciilor
Internet; acordarea facilităţilor virtuale pentru
interacţiunea în timp real între utilizatorii de
computere; servicii de imprimerie; servicii
informaţionale, consultative, de consulting,
toate referitoare la serviciile indicate mai sus,
inclusiv astfel de servicii asigurate de on-line
din reţeaua computerială sau prin Internet sau
extranet.

(531) 07.01.01; 07.01.06; 07.01.18.

(210) 008712
(220) 1999.06.21
(730) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE

S.A., CH
Avenue Général-Guisan 70, CH-1009 Pully,
Elveţia
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(540)

(511)(510)
06 - rezervoare de metal; cutii de metal; cutii de

metal pentru conservare; capace de metal;
capace de metal pentru butelii; capace de
metal pentru ermetizare;

07 - maşini, inclusiv maşini de încărcat şi ambalat,
maşini de umplere, maşini conice de brutărie,
maşini conice de uscat, maşini de învelit,
extrudare, maşini de presat, maşini de umplut
cu încărcătură, maşini de astupat buteliile cu
capace şi dopuri, maşini de presat prin
suflare, maşini de fasonat prin suflare, maşini
de fasonat prin injectare, maşini de fasonat
prin suflare-întindere, maşini de fasonat prin
presare-suflare, maşini de tipărit, maşini de
ambalat cu vid, maşini de fasonat carton;
echipament pentru industria lactatelor;
aparate de plombare (ermetizare); conveiere;
omogenizatoare incluse în clasa 07; pompe
şi supape utilizate în industria alimentară;
tipare (piese de maşini); echipament pentru
prelucrarea produselor alimentare; aparate
pentru circularea apei şi detergenţilor pentru
curăţarea maşinilor; maşini-unelte; suban-
sambluri, părţi şi fitinguri pentru toate
produsele sus-numite;

09 - sisteme de calculatoare pentru controlul
prelucrării alimentelor, sisteme de umplere şi
ambalare; aparate de control al conţinutului
sau raportului de grăsime faţă de toate
particulele solide în lapte şi/sau frişcă, precum
şi de aditivi; aparate de cântărit, măsurat şi
dozat; automate de vânzare şi mecanisme
pentru aparate cu preplată; aparate pentru
sterilizare netermică, cum este sterilizarea
electronică;

11 - aparate de încălzit, de preparat bucate, de
îngheţat; aparate pentru tratamentul termic
al produselor alimentare; schimbătoare de
căldură; pasteurizatoare; sterilizatoare;
evaporatoare; congelatoare;

16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; conteinere de ambalare
şi material de ambalaj fabricate din hârtie sau
din hârtie acoperită cu material plastic; genţi,
saci şi foi pentru ambalarea şi păstrarea
produselor alimentare şi lichide sau semi-
lichide; conteinere pentru îngheţată; tuburi
conice; materiale plastice pentru ambalare
(neincluse în alte clase); pelicule de plastic;

peliculă de plastic pentru ambalare; produse
imprimate; materiale de legătorie; materiale
de instruire şi didactice (cu excepţia
aparatajului);

17 - cauciuc, gutapercă şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; articole din
materiale plastice extrudate folosite în
producţie; produse semifinite, în special forme
pentru fabricarea buteliilor de plastic; peliculă
de plastic (alta decât pentru ambalaj);

20 - capace pentru butelii şi dopuri pentru butelii
(nemetalice); paie de băut; stelaje de trans-
portare (nemetalice); conteinere din plastic;

21 - butelii; conteinere termoizolate pentru
produse alimentare;

29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
prelucrate termic; jeleuri, gemuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri alimentare;

30 - îngheţată, stabilizatori pentru îngheţată;
băuturi pe bază de cafea, ceai, cacao sau
ciocolată; miere, sirop din melasă; muştar;
oţet; sosuri;

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

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
37 - servicii de instalare, exploatare şi reparaţie.

(210) 008717
(220) 1999.06.23
(730) INTEL CORPORATION (o corporaţie

organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware), US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale
Americii

(540)
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(511)(510)
09  - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,

geodezice, electrice, fotografice, cinema-
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat; echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare şi toate
produsele, inclusiv: calculatoare; hardware
pentru calculatoare; staţii de lucru auto-
matizate; calculatoare notebook şi laptop;
calculatoare portabile; microcomputere;
servere, firmware pentru calculatoare;
semiconductori; microprocesoare; circuite
integrate; seturi de circuite pentru calcu-
latoare; plachete primare şi secundare pentru
calculatoare; plachete grafice pentru com-
putere; adaptoare pentru reţele de calcu-
latoare; comutatoare, routere şi hub-uri;
dispozitive de periferie pentru calculatoare şi
dispozitive electronice pentru utilizare
împreună cu calculatoare; tastaturi, trackball-
uri; manipulatoare de tip “şoarece” pentru
calculatoare; dispozitive de introducere a
datelor pentru calculatoare; monitoare;
aparate video; panouri cu circuite video;
produse pentru sisteme video; dispozitive şi
echipament pentru înregistrarea, procesarea,
recepţionarea reproducerea, transmiterea,
modificarea, compresarea, decompresarea,
difuzarea, mixarea şi/sau îmbunătăţirea
sunetului, imaginilor video, imaginilor grafice
şi a datelor; algoritme pentru compresarea şi
decompresarea datelor; componente de cal-
culator pentru testarea şi calibrarea echi-
pamentului; difuzoare; programe de calcula-
tor pentru administrarea reţelelor; programe
utility de calculator; mijloace programabile
pentru sistemele operaţionale de calculator;
programe de calculator pentru înregistrarea,
procesarea, recepţionarea, reproducerea,
transmiterea, modificarea, compresarea,
decompresarea, difuzarea, mixarea şi/sau
îmbunătăţirea sunetului, imaginilor video,
imaginilor, graficelor şi a datelor; programe
de calculator pentru elaborarea paginilor web;
programe de calculator pentru accesarea şi
utilizarea Internet-ului; dispozitive şi
instrumente de telecomunicaţii; dispozitive şi
echipament pentru utilizare la video-

conferinţe, teleconferinţe, la schimbul şi
editarea de documente; camere video; căşti;
părţi, fitinguri şi dispozitive de testare pentru
toate produsele sus-numite; ghiduri pentru
utilizare cu toate produsele sus-numite şi
vândute împreună cu toate produsele sus-
numite.

(531) 26.01.18: 26.02.01; 27.05.01; 27.05.11.

(210) 008725
(220) 1999.06.28
(730) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S., TR

Gümüşsuyu  Caddesi Fatih Sehitlery Sokak
3/2, Topkapi/Maltepe TR-34020 Istanbul,
Turcia

(540)

(511)(510)
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru

acoperit capul şi toate produsele incluse în
clasa 25 din ţesături de jeans sau fabricate în
stil jeans.

(531) 27.05.12; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24.

(210) 008726
(220) 1999.06.29
(730) Hearst Communications, Inc. (o corpo-

raţie organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware), US
959 Eighth Avenue, New York, NY 10019,
Statele Unite ale Americii

(540)

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

neincluse în alte clase; produse de impri-
merie; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru
papetărie sau menaj; material pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
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(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  şi toate
produsele incluse în clasa 16.

(210) 008727
(220) 1999.06.30
(730) GALLAHER LIMITED, GB

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

(540)

SOBRANIE MINTS
(511)(510)
34 - tutun prelucrat sau brut; produse de fumat

vândute separat sau în amestec cu tutun, nu
de uz medical sau curativ; tutun de prizat,
articole pentru fumători incluse în clasa 34;
hârtie pentru ţigarete, tuburi de ţigară şi
chibrituri.

(210) 008728
(220) 1999.06.30
(730) GALLAHER LIMITED, GB

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

(540)

SOBRANIE PINKS
(511)(510)
34 - tutun prelucrat sau brut; produse de fumat

vândute separat sau în amestec cu tutun, nu
de uz medical sau curativ; tutun de prizat,
articole pentru fumători, incluse în clasa 34;
hârtie pentru ţigarete, tuburi de ţigară şi
chibrituri.

(210) 008729
(220) 1999.06.30
(730) Pfizer Products Inc. (o corporaţie

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

(540)

ENABLEX

(511)(510)
05 - produse veterinare şi igienice; substanţe

dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, material pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide şi toate celelalte produse incluse în
clasa 05, cu excepţia preparatelor far-
maceutice.

(210) 008730
(220) 1999.07.01
(730) “PLUS-ASCONI” S.R.L., MD

MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica
Moldova

(540)

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

(210) 008731
(220) 1999.07.01
(730) “PLUS-ASCONI” S.R.L., MD

MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica
Moldova

(540)

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

(210) 008732
(220) 1999.07.01
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(730) “PLUS-ASCONI” S.R.L., MD
MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica
Moldova

(540)

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

(210) 008733
(220) 1999.07.01
(730) “PLUS-ASCONI” S.R.L., MD

MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica
Moldova

(540)

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

(210) 008734
(220) 1999.07.01
(730) “PLUS-ASCONI” S.R.L., MD

MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica
Moldova

(540)

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

(210) 008735
(220) 1999.07.01
(730) “PLUS-ASCONI” S.R.L., MD

MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica
Moldova

(540)

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

(210) 008737
(220) 1999.07.01
(730) “PLUS-ASCONI” S.R.L., MD

MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica
Moldova

(540)

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

(210) 008738
(220) 1999.07.01
(730) ARK OVERSEAS Co., Ltd, CY

Luki Akrita 11, Limassol, Cipru
(540)

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

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

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

(210) 008739
(220) 1999.07.02
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(730) PARKER PEN PRODUCTS, GB
101 Syon Lane, Isleworth, Middlesex, TW7
5NP, Anglia

(540)

(511)(510)
16   - instrumente pentru scris, desenat şi marcat;

cerneluri, mine şi cartuşe pentru instrumente
de scris, desenat şi marcat; mine şi cartuşe
pentru instrumente de scris cu role punc-
tiforme capilare şi punctiforme rotative; grife
pentru creioane; grife de rezervă (de schimb)
pentru creioane; cutii (inclusiv penare);
suporturi şi conteinere pentru instrumente de
scris, desenat şi marcat, pentru cerneluri,
mine şi cartuşe pentru grife de creioane,
pentru grife de rezervă (de schimb) pentru
creioane; rechizite de birou; echipament de
oficiu (cu excepţia mobilei); peniţe şi alte
vârfuri pentru instrumente de desenat şi
marcat; radiere; seturi de birou (inclusiv
seturi de scris); lichide pentru corecturi;
pelicule şi benzi pentru corectarea greşelilor
în procesul scrisului, imprimării, dactilo-
grafierii; dizolvanţi (diluanţi) pentru lichidele
de corecturi sus-menţionate, toate incluse în
clasa 16.

(210) 008740
(220) 1999.07.12
(730) Combinatul de alimentaţie din Bălţi,

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

(540)

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

(210) 008741
(220) 1999.07.07
(730) “TUTUN-CTC” S.A., MD

Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
34 - tutun; articole pentru fumători; ţigarete.
(531) 05.03.17; 05.03.18; 25.01.05; 25.01.19;

27.05.24.

(210) 008742
(220) 1999.07.07
(730) “TUTUN-CTC” S.A., MD

Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
34 - tutun; produse din tutun pentru fumători;

ţigarete.
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(531) 05.05.20; 05.05.21; 25.01.05; 25.01.19;
27.05.24.

(210) 008743
(220) 1999.07.06
(730) Zacrâtoe Acţionernoe Obscestvo “Soiuz-

plodimport”, RU
123242 Moskva, ul. Bolşaia Gruzinscaia, 14,
Federaţia Rusă

(540)

(591) Culori revendicate: auriu, verde, negru, alb
(511)(510)
35 - publicitatea şi comercializarea votcii.
(531) 01.05.06; 25.01.15; 27.05.02; 27.05.04;

29.01.14.

(210) 008744
(220) 1999.07.08
(730) Întreprinderea mixtă moldo-româno-

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

(540)

(511)(510)
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte

produse pentru acoperirea podelelor; tapete,
cu excepţia celor din materiale textile;

29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;

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

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

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
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 - servicii de alimentaţie publică; cazare

temporară; îngrijiri medicale, de igienă şi de
frumuseţe; servicii veterinare şi agricole;
servicii juridice; cercetare ştiinţifică;
programare pentru calculatoare; agenţii
matrimoniale; agenţii de detectivi; agenţii
pentru asigurarea locurilor la hoteluri,
pensiuni; agenţii de redactare a textelor;
agenţii de servicii de îngrijire nocturnă;
alcătuirea horoscoapelor; analize chimice;
analiza de sistem de calculator; arbitraj
(servicii); arendarea timpului de calculator;
arendarea timpului de calculator pentru acces
la baza de date; arendarea încăperilor pentru
desfăşurarea adunărilor; arhitectură (serviciile
specialiştilor arhitecţi); asigurarea utilajului
pentru expoziţii; asigurarea spaţiului locativ
temporar; asistenţă veterinară; asistenţa
dentistului; asistenţă medicală; asigurarea cu
produse alimentare; aziluri pentru bătrâni;
baze turistice; baze de odihnă (oferirea
încăperilor); băi publice; băi turceşti; baruri-
snack, bufete; cafenele; cantine; case de
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odihnă; cercetări în domeniul bacteriologiei;
cercetări în domeniul biologiei; cercetări în
domeniul geologiei; cercetări în domeniul
cosmetologiei; cercetări în domeniul meca-
nicii; cercetări în domeniul fizicii; cercetări în
domeniul chimiei; cercetări în domeniul
genealogiei; cercetarea zăcămintelor de petrol
în scopul explorării; cercetări submarine;
chirurgia plantelor; chirurgie plastică; clinici;
clinici private; cluburi; organizaţii pe interese;
cofetării; gestionarea afacerilor în domeniul
protecţiei drepturilor de autor; confecţionarea
coroanelor; consultaţii în domeniul protecţiei
intelectuale; consultaţii referitor la orientarea
profesională; consultaţii în domeniul
construcţiilor şi arhitecturii; consultaţii în
domeniul protecţiei mediului ambiant (ce nu
ţin de afaceri); consultaţii profesionale (ce
nu ţin de afaceri); consultaţii în domeniul
construcţiilor; consultaţii în domeniul
farmaceutic; controlul calităţii; crearea
compoziţiilor florale; cremaţiuni; crearea
mărfurilor noi; creşe; curatelă; decor,
designul interiorului; designul ambalajului;
design industrial; designul îmbrăcămintei;
designul  artei grafice; deservirea barurilor;
deservirea meselor de sărbătoare şi a
nunţilor; deschiderea lacătelor cu secret;
deschiderea zăvoarelor cu secret; deter-
minarea autenticităţii operelor de artă;
dispensare; efectuarea cercetărilor legale;
efectuarea desenelor tehnice; efectuarea
microfilmelor; elaborarea programelor (soft-
ware) pentru computere; elaborare de soft-
ware, asigurarea accesului la bazele de date;
elaborări de inginerie; elaborarea proiectelor
de construcţii; elaborări ştiinţifice de
cercetare, etalonare (gradaţie); explorarea
petrolului; explorare geologică; exploatarea
(utilizarea) brevetelor; expertiză geologică;
expertiza zăcămintelor petroliere; expertiză
inginerică; filmări video; filmare topografică;
fizioterapie; gardă personală; gardă de noapte
(pază); gestiunea corespondenţei personale;
grădinărit; grădinărit decorativ peisagistic;
hoteluri; implantarea părului; informaţii
meteorologice; informaţii referitor la
evaluarea modei; închirierea de software de
calculatoare; închirierea computerelor;
închirierea îmbrăcămintei de seară (de gală);
închirierea maşinilor de tricotat; închirierea
îmbrăcămintei; închirierea corturilor;
închirierea construcţiilor transportabile,
închirierea utilajului sanitar; închirierea
utilajului agricol; închirierea scaunelor,

meselor, feţelor de masă şi a veselei;
închirierea automatelor comerciale; îngrijirea
gazoanelor; îngrijirea bolnavilor; îngrijirea
copiilor; îngrijirea animalelor; reproducerea
animalelor; interpretare din limba gesturilor;
licenţierea obiectelor proprietăţii intelectuale;
manichiură; masaj; menţinerea, reînnoirea de
software pentru calculatoare; microfilmare;
moteluri (servicii); nimicirea dăunătorilor
agricoli; nimicirea buruienilor; organizarea
adunărilor religioase; pensiuni; pensiuni
pentru animale; persoane de acompaniere în
locuri publice; planificare urbană; pomi-
cultură; pomicultură decorativă; pompe
funebre; protecţia dreptului de autor; protecţia
civilă; răspândirea prin metoda aeriană şi cea
superficială a îngrăşămintelor şi a altor
chimicale utilizate în agricultură; reglarea de
software de computere; reînnoire de soft-
ware; reportaje fotografice; restabilirea
datelor la computer; restaurante; restaurante
cu autoservire; rezervarea locurilor pentru
cazare temporară; rezervarea locurilor pentru
cazare cu pensiune; rezervarea locurilor în
pensiuni; saloane de frumuseţe, saloane de
coafură; sanatorii; serigrafie; servicii ale
specialiştilor bacteriologi; serviciul noutăţilor;
serviciu sanitar; serviciul băncii sanguine;
servicii de tipar; servicii ale menajerelor;
servicii fotografice; servicii de creare a
fotocompoziţiilor; serviciile specialiştilor
chimişti; serviciile specialiştilor chiromanţi,
serviciile psihologului; servicii de organizare
a înmormântărilor; servicii consultative în
domeniul tehnicii de calcul; servicii consulta-
tive în domeniul securităţii; servicii juridice;
servicii de hotărnicie; serviciul meteorologic;
serviciile specialiştilor opticieni; servicii de
pepinierit; sortarea materiei prime refolosite;
spitale; stingerea incendiilor, studiul proiec-
telor tehnice; tabere de odihnă; testare
psihologică pentru angajare la serviciu;
testarea confecţiilor textile; testarea mate-
rialelor; testarea sondelor petroliere; tipar
litografic; tipar ofset; tipar serigrafic;
traduceri; tutelă.

(531) 01.01.15; 26.02.01; 26.02.07; 26.04.10;
27.05.24.

(210) 008745
(220) 1999.07.08
(730) Înterprinderea mixtă moldo-româno-

franceză “Voxtel” S.A., MD
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Str. Armenească nr. 5, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte

produse pentru acoperirea podelelor; tapete,
cu excepţia celor din materiale textile;

29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;

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

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;

afaceri imobiliare;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
39 - ambalare şi depozitare de mărfuri; organizare

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

sportive şi culturale;
42 - servicii de alimentaţie publică; cazare

temporară; îngrijiri medicale, de igienă şi de
frumuseţe; servicii veterinare şi agricole;
servicii juridice; cercetare ştiinţifică;
programare pentru calculatoare; agenţii
matrimoniale; agenţii de detectivi; agenţii
pentru asigurarea locurilor la hoteluri,
pensiuni; agenţii de redactare a textelor;
agenţii de servicii de îngrijire nocturnă;
alcătuirea horoscoapelor; analize chimice;
analiza de sistem de calculator; arbitraj
(servicii); arendarea timpului de calculator;
arendarea timpului de calculator pentru acces
la baza de date; arendarea încăperilor pentru
desfăşurarea adunărilor; arhitectură (serviciile
specialiştilor arhitecţi); asigurarea utilajului
pentru expoziţii; asigurarea spaţiului locativ
temporar; asistenţă veterinară; asistenţa
dentistului; asistenţă medicală; asigurarea cu

produse alimentare; aziluri pentru bătrâni;
baze turistice; baze de odihnă (oferirea
încăperilor); băi publice; băi turceşti; baruri-
snack, bufete; cafenele; cantine; case de
odihnă; cercetări în domeniul bacteriologiei;
cercetări în domeniul biologiei; cercetări în
domeniul geologiei; cercetări în domeniul
cosmetologiei; cercetări în domeniul meca-
nicii; cercetări în domeniul fizicii; cercetări în
domeniul chimiei; cercetări în domeniul
genealogiei; cercetarea zăcămintelor de petrol
în scopul explorării; cercetări submarine;
chirurgia plantelor; chirurgie plastică; clinici;
clinici private; cluburi; organizaţii pe interese;
cofetării; gestionarea afacerilor în domeniul
protecţiei drepturilor de autor; confecţionarea
coroanelor; consultaţii în domeniul protecţiei
intelectuale; consultaţii referitor la orientarea
profesională; consultaţii în domeniul
construcţiilor şi arhitecturii; consultaţii în
domeniul protecţiei mediului ambiant (ce nu
ţin de afaceri); consultaţii profesionale (ce
nu ţin de afaceri); consultaţii în domeniul
construcţiilor; consultaţii în domeniul
farmaceutic; controlul calităţii; crearea
compoziţiilor florale; cremaţiuni; crearea
mărfurilor noi; creşe; curatelă; decor,
designul interiorului; designul ambalajului;
design industrial; designul îmbrăcămintei;
designul  artei grafice; deservirea barurilor;
deservirea meselor de sărbătoare şi a
nunţilor; deschiderea lacătelor cu secret;
deschiderea zăvoarelor cu secret; deter-
minarea autenticităţii operelor de artă;
dispensare; efectuarea cercetărilor legale;
efectuarea desenelor tehnice; efectuarea
microfilmelor; elaborarea programelor (soft-
ware) pentru computere; elaborare de soft-
ware, asigurarea accesului la bazele de date;
elaborări de inginerie; elaborarea proiectelor
de construcţii; elaborări ştiinţifice de
cercetare, etalonare (gradaţie); explorarea
petrolului; explorare geologică; exploatarea
(utilizarea) brevetelor; expertiză geologică;
expertiza zăcămintelor petroliere; expertiză
inginerică; filmări video; filmare topografică;
fizioterapie; gardă personală; gardă de noapte
(pază); gestiunea corespondenţei personale;
grădinărit; grădinărit decorativ peisagistic;
hoteluri; implantarea părului; informaţii
meteorologice; informaţii referitor la
evaluarea modei; închirierea de software de
calculatoare; închirierea computerelor;
închirierea îmbrăcămintei de seară (de gală);
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închirierea maşinilor de tricotat; închirierea
îmbrăcămintei; închirierea corturilor;
închirierea construcţiilor transportabile,
închirierea utilajului sanitar; închirierea
utilajului agricol; închirierea scaunelor,
meselor, feţelor de masă şi a veselei;
închirierea automatelor comerciale; îngrijirea
gazoanelor; îngrijirea bolnavilor; îngrijirea
copiilor; îngrijirea animalelor; reproducerea
animalelor; interpretare din limba gesturilor;
licenţierea obiectelor proprietăţii intelectuale;
manichiură; masaj; menţinerea, reînnoirea de
software pentru calculatoare; microfilmare;
moteluri (servicii); nimicirea dăunătorilor
agricoli; nimicirea buruienilor; organizarea
adunărilor religioase; pensiuni; pensiuni
pentru animale; persoane de acompaniere în
locuri publice; planificare urbană; pomi-
cultură; pomicultură decorativă; pompe
funebre; protecţia dreptului de autor; protecţia
civilă; răspândirea prin metoda aeriană şi cea
superficială a îngrăşămintelor şi a altor
chimicale utilizate în agricultură; reglarea de
software de computere; reînnoire de soft-
ware; reportaje fotografice; restabilirea
datelor la computer; restaurante; restaurante
cu autoservire; rezervarea locurilor pentru
cazare temporară; rezervarea locurilor pentru
cazare cu pensiune; rezervarea locurilor în
pensiuni; saloane de frumuseţe, saloane de
coafură; sanatorii; serigrafie; servicii ale
specialiştilor bacteriologi; serviciul noutăţilor;
serviciu sanitar; serviciul băncii sanguine;
servicii de tipar; servicii ale menajerelor;
servicii fotografice; servicii de creare a
fotocompoziţiilor; serviciile specialiştilor
chimişti; serviciile specialiştilor chiromanţi,
serviciile psihologului; servicii de organizare
a înmormântărilor; servicii consultative în
domeniul tehnicii de calcul; servicii consulta-
tive în domeniul securităţii; servicii juridice;
servicii de hotărnicie; serviciul meteorologic;
serviciile specialiştilor opticieni; servicii de
pepinierit; sortarea materiei prime refolosite;
spitale; stingerea incendiilor, studiul proiec-
telor tehnice; tabere de odihnă; testare
psihologică pentru angajare la serviciu;
testarea confecţiilor textile; testarea mate-
rialelor; testarea sondelor petroliere; tipar
litografic; tipar ofset; tipar serigrafic;
traduceri; tutelă.

(531) 26.02.01; 26.11.12; 27.05.07; 27.05.08.

(210) 008746
(220) 1999. 07.08
(730) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S., TR

Gümüşsuyu Caddesi Fatih Sehitlery Sokak
3/2, Topkapi/Maltepe TR-34020 Istanbul,
Turcia

(540)

(591) Culori revendicate: albastru, alb.
(511)(510)
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru

acoperit capul şi toate produsele incluse în
clasa 25 din ţesături de jeans sau fabricate în
stil jeans.

(531) 27.05.12; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.12.

(210) 008747
(220) 1999.07.08
(730) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S., TR

Gümüşsuyu Caddesi Fatih Sehitlery Sokak
3/2, Topkapi/Maltepe TR-34020 Istanbul,
Turcia

(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru.
(511)(510)
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru

acoperit capul şi toate produsele incluse în
clasa 25  din ţesături de jeans sau fabricate
în  stil jeans.

(531) 27.05.12; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.12.

(210) 008748
(220) 1999.07.09
(730) Global TeleSystems Group, Inc.

(corporaţia statului Delaware), US



T
R

A
D

E
M

A
R

K
S

MD - BOPI 1/2000

68

1751 Pinnacle Drive, North Tower, 12th Floor,
McLean, Virginia 22102, Statele Unite ale
Americii

(540)

GOLDEN TELECOM
(511)(510)
38 - telecomunicaţii.

(210) 008749
(220) 1999.07.09
(730) “TUTUN-CTC” S.A., MD

Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
34 - tutun, articole din tutun pentru fumători,

ţigarete.
(531) 02.07.04; 02.07.16; 02.07.23; 25.01.05;

25.01.19; 27.05.01.

(210) 008752
(220) 1999.07.14
(730) Parke, Davis & Company, US

201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey
07950, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
05   - produse medicale şi farmaceutice, inclusiv

preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
cardiovasculare.

(210) 008753
(220) 1999.07.14
(730) Stussy, Inc., corporaţie din California, US

17426 Daimler Street, Irvine, California
92614, Statele Unite ale Americii

(540)

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

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

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;

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;

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperit capul.

(210) 008754
(220) 1999.12. 07
(730) “TUTUN-CTC” S.A., MD

Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău, Re-
publica Moldova
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(540)

(511)(510)
34 - tutun, produse din tutun, articole pentru

fumători, ţigarete.
(531) 05.13.01; 24.01.20; 25.01.19; 26.05.06;

27.05.01.

(210) 008755
(220) 1999.07.14
(730) “TUTUN-CTC” S.A., MD

Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
34 - tutun; articole pentru fumători; ţigarete.
(531) 05.03.17; 22.01.16; 25.01.19; 27.05.01.

(210) 008760
(220) 1999.07.16
(730) MARS, INCORPORATED, US

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

(540)

(511)(510)
42  - servicii de restaurante şi cafenele; servicii

de alimentaţie publică care ţin de asigurarea
cu produse alimentare şi băuturi; servicii
profesioniste referitor la franşiză; leasing-
ul automatelor de comerţ, toate incluse în
clasa 42.

(210) 008761
(220) 1999.07.16
(730) MARS, INCORPORATED, US

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

(540)

(511)(510)
05   - produse de cofetărie medicinale; produse

alimentare dietetice, pentru copii şi invalizi;
preparate vitaminoase;

29   - carne, peşte, păsări şi vânat, produse marine;
fructe şi legume conservate, uscate, pregătite
sau prelucrate; produse fabricate din
produsele sus-numite; produse lactate, iaurt
congelat; mousse-uri, deserturi reci din
produsele incluse în clasa 29; băuturi
preparate din produsele lactate; supe; produse
dulci în formă de paste, produse sărate în
formă de paste; salate; băuturi; umpluturi
(suplimente) snack-uri (gustări) incluse în
clasa 29; feluri de mâncare finite şi
ingrediente pentru felurile de mâncare;
substanţe proteice; dip-uri din produsele
incluse în clasa 29;
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30 - orez, paste făinoase; cereale şi produse
cerealiere; ceai, cafea, cacao; ciocolată de
băut, esenţe de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea cu cicoare, cicoare şi
amestecuri de cicoare, toate pentru folosire
în calitate de surogate de cafea; produse de
cofetărie nemedicinale; produse de patiserie
şi panificaţie, prăjituri, biscuiţi; gheaţă
alimentară, îngheţată, produse din îngheţată;
produse de cofetărie congelate; deserturi
răcite, mousse-uri, şerbeturi; pâine; produse
de patiserie şi de panificaţie; băuturi,
umpluturi (adaosuri); produse dulci în formă
de paste, produse sărate în formă de paste,
snack-uri (gustări) incluse în clasa 30; bucate
finite şi ingrediente pentru bucate; ciocolată;
pizza şi bază pentru pizza; sosuri şi umpluturi
pentru pizza; sosuri pentru paste făinoase şi
orez; sosuri pentru salate; maioneză; sosuri;
dip-uri din produsele incluse în clasa 30;

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

(210) 008762
(220) 1999.07.16
(730) MARS, INCORPORATED, US

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

(540)

(511)(510)
05 - produse de cofetărie medicinale; produse

alimentare dietetice pentru copii şi invalizi;
preparate vitaminoase;

29 - carne, peşte, păsări şi vânat, produse marine;
fructe şi legume conservate, uscate, pregătite
sau prelucrate; produse fabricate din
produsele sus-numite; produse lactate, iaurt
congelat; mousse-uri, deserturi reci din
produsele incluse în clasa 29; băuturi
preparate din produse lactate; supe; produse
dulci în formă de paste, produse sărate în
formă de paste; salate; băuturi; umpluturi
(suplimente) snack-uri (gustări) incluse în
clasa 29; feluri de mâncare finite şi
ingrediente pentru felurile de mâncare;
substanţe proteice; dip-uri din produsele
incluse în clasa 29;

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

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

(210) 008763
(220) 1999.07.16
(730) ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-

BULGARĂ “RASWET” S.R.L., MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 38, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
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.

(531) 26.03.05; 26.07.15; 27.05.01; 27.05.17.

(210) 008764
(220) 1999.07.16
(730) ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-

BULGARĂ “RASWET” S.R.L., MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 38, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova
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(540)

(511)(510)
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.

(531) 01.15.09; 26.02.07; 27.05.17; 27.05.21.

(210) 008765
(220) 1999.07.16
(730) Banca Comercială pe Acţiuni

“BUSINESSBANCA”, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 97, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: alb, roşu, albastru-închis.
(511)(510)

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

(531) 26.11.08; 27.05.08; 27.05.14; 27.05.17;
29.01.13.

(210) 008766
(220) 1999.07.19
(730) INTEL CORPORATION (o corporaţie

organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware), US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale
Americii

(540)

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

geodezice, electrice, fotografice, cine-
matografice, optice, de cântărit, de măsurat,
de semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat; echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare şi toate
produsele, inclusiv: calculatoare; hardware
pentru calculatoare; staţii de lucru auto-
matizate; calculatoare notebook şi laptop;
calculatoare portabile; microcomputere;
servere, firmware pentru calculatoare;
semiconductori; microprocesoare; circuite
integrate; seturi de circuite pentru calcu-
latoare; plachete primare şi secundare pentru
calculatoare; plachete grafice pentru com-
putere; adaptoare pentru reţele de calcu-
latoare; comutatoare, routere şi hub-uri;
dispozitive de periferie pentru calculatoare şi
dispozitive electronice pentru utilizare
împreună cu calculatoare; tastaturi, trackball-
uri; manipulatoare de tip “şoarece” pentru
calculatoare; dispozitive de introducere a
datelor pentru calculatoare; monitoare;
aparate video; panouri cu circuite video;
produse pentru sisteme video; dispozitive şi
echipament pentru înregistrarea, procesarea,
recepţionarea, reproducerea, transmiterea,
modificarea, compresarea, decompresarea,
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difuzarea, mixarea şi/sau îmbunătăţirea
sunetului, imaginilor video, imaginilor grafice
şi a datelor; algoritme pentru compresarea şi
decompresarea datelor; componente de cal-
culator pentru testarea şi calibrarea echi-
pamentului; difuzoare; programe de calcula-
tor pentru administrarea reţelelor; programe
utility de calculator; mijloace programabile
pentru sistemele operaţionale de calculator;
programe de calculator pentru înregistrarea,
procesarea, recepţionarea, reproducerea,
transmiterea, modificarea, compresarea,
decompresarea, difuzarea, mixarea şi/sau
îmbunătăţirea sunetului, imaginilor video,
imaginilor, graficelor şi a datelor; programe
de calculator pentru elaborarea paginilor web;
programe de calculator pentru accesarea şi
utilizarea Internet-ului; dispozitive şi
instrumente de telecomunicaţii; dispozitive şi
echipament pentru utilizare la video-
conferinţe, teleconferinţe, la schimbul şi
editarea de documente; camere video; căşti;
părţi, fitinguri şi dispozitive de testare pentru
toate produsele sus-numite; ghiduri pentru
utilizare cu toate produsele sus-numite şi
vândute împreună cu toate produsele sus-
numite.

(210) 008767
(220) 1999.07.19
(730) INTEL CORPORATION (o corporaţie

organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware), US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale
Americii

(540)

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

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

informaţiei şi calculatoare; extinctoare şi toate
produsele, inclusiv: calculatoare; hardware
pentru calculatoare; staţii de lucru auto-
matizate; calculatoare notebook şi laptop;
calculatoare portabile; microcomputere;
servere, firmware pentru calculatoare;
semiconductori; microprocesoare; circuite
integrate; seturi de circuite pentru calcu-
latoare; plachete primare şi secundare pentru
calculatoare; plachete grafice pentru com-
putere; adaptoare pentru reţele de calcu-
latoare; comutatoare, routere şi hub-uri;
dispozitive de periferie pentru calculatoare şi
dispozitive electronice pentru utilizare
împreună cu calculatoare; tastaturi, trackball-
uri; manipulatoare de tip “şoarece” pentru
calculatoare; dispozitive de introducere a
datelor pentru calculatoare; monitoare;
aparate video; panouri cu circuite video;
produse pentru sisteme video; dispozitive şi
echipament pentru înregistrarea, procesarea,
recepţionarea, reproducerea, transmiterea,
modificarea, compresarea, decompresarea,
difuzarea, mixarea şi/sau îmbunătăţirea
sunetului, imaginilor video, imaginilor grafice
şi a datelor; algoritme pentru compresarea şi
decompresarea datelor; componente de cal-
culator pentru testarea şi calibrarea echi-
pamentului; difuzoare; programe de calcula-
tor pentru administrarea reţelelor; programe
utility de calculator; mijloace programabile
pentru sistemele operaţionale de calculator;
programe de calculator pentru înregistrarea,
procesarea, recepţionarea, reproducerea,
transmiterea, modificarea, compresarea,
decompresarea, difuzarea, mixarea şi/sau
îmbunătăţirea sunetului, imaginilor video,
imaginilor, graficelor şi a datelor; programe
de calculator pentru elaborarea paginilor web;
programe de calculator pentru accesarea şi
utilizarea Internet-ului; dispozitive şi
instrumente de telecomunicaţii; dispozitive şi
echipament pentru utilizare la video-
conferinţe, teleconferinţe, la schimbul şi
editarea de documente; camere video; căşti;
părţi, fitinguri şi dispozitive de testare pentru
toate produsele sus-numite; ghiduri pentru
utilizare cu toate produsele sus-numite şi
vândute împreună cu toate produsele sus-
numite.

(210) 008768
(220) 1999.07.19
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(730) INTEL CORPORATION (o corporaţie
organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware), US
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, Statele Unite ale
Americii

(540)

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

geodezice, electrice, fotografice, cine-
matografice, optice, de cântărit, de măsurat,
de semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat; echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare şi toate
produsele, inclusiv: calculatoare; hardware
pentru calculatoare; staţii de lucru auto-
matizate; calculatoare notebook şi laptop;
calculatoare portabile; microcomputere;
servere, firmware pentru calculatoare;
semiconductori; microprocesoare; circuite
integrate; seturi de circuite pentru calcu-
latoare; plachete primare şi secundare pentru
calculatoare; plachete grafice pentru com-
putere; adaptoare pentru reţele de calcu-
latoare; comutatoare, routere şi hub-uri;
dispozitive de periferie pentru calculatoare şi
dispozitive electronice pentru utilizare
împreună cu calculatoare; tastaturi, trackball-
uri; manipulatoare de tip “şoarece” pentru
calculatoare; dispozitive de introducere a
datelor pentru calculatoare; monitoare;
aparate video; panouri cu circuite video;
produse pentru sisteme video; dispozitive şi
echipament pentru înregistrarea, procesarea,
recepţionarea, reproducerea, transmiterea,
modificarea, compresarea, decompresarea,
difuzarea, mixarea şi/sau îmbunătăţirea
sunetului, imaginilor video, imaginilor grafice
şi a datelor; algoritme pentru compresarea şi
decompresarea datelor; componente de cal-
culator pentru testarea şi calibrarea echi-
pamentului; difuzoare; programe de calcula-
tor pentru administrarea reţelelor; programe
utility de calculator; mijloace programabile

pentru sistemele operaţionale de calculator;
programe de calculator pentru înregistrarea,
procesarea, recepţionarea, reproducerea,
transmiterea, modificarea, compresarea,
decompresarea, difuzarea, mixarea şi/sau
îmbunătăţirea sunetului, imaginilor video,
imaginilor, graficelor şi a datelor; programe
de calculator pentru elaborarea paginilor web;
programe de calculator pentru accesarea şi
utilizarea Internet-ului; dispozitive şi
instrumente de telecomunicaţii; dispozitive şi
echipament pentru utilizare la video-
conferinţe, teleconferinţe, la schimbul şi
editarea de documente; camere video; căşti;
părţi, fitinguri şi dispozitive de testare pentru
toate produsele sus-numite; ghiduri pentru
utilizare cu toate produsele sus-numite şi
vândute împreună cu toate produsele sus-
numite.

(210) 008771
(220) 1999.07.20
(730) Întreprinderea de stat “Struguraş” din

Nisporeni, MD
Str. Suveranităţii nr. 59, MD-6401, Nisporeni,
Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: negru, roşu, galben-auriu.
(511)(510)
33 - brandy.
(531) 23.01.01; 25.01.05; 25.01.17; 27.05.04;

27.05.22; 29.01.15.
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(210) 008772
(220) 1999.07.21
(730) ADVANCED MICRO DEVICES, INC.,

corporaţie din statul Delaware, US
One AMD Place Sunnyvale, California 94088,
Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
09 - circuite integrate, în special pentru calcu-

latoare, comunicaţie, circuite logice pro-
gramate de reţea; dispozitive de memorie pe
circuite integrate; plachete electronice
imprimate şi plachete de memorie; micro-
scheme de semiconductori; microprocesoare
şi microscheme periferice ale micro-
procesoarelor; dispozitive de memorie,
dispozitive de memorie energetic inde-
pendente şi dispozitive logice programabile,
inclusiv dispozitive de memorie sem-
nalizatoare, plachete de semnalizat EPROM,
ROM şi microscheme logice programate;
elemente centrale de procesare pentru
calculatoare; dispozitive pentru transmiterea
datelor; circuite integrate şi plachete
imprimate pentru telefoane, comunicaţie fără
fir, transmiterea şi recepţionarea programelor
radio şi de televiziune; dispozitive pentru
calcul şi comunicaţii mobile şi personale;
circuite integrate şi plachete integrate pentru
utilizare în reţeaua de calculatoare şi la locurile
de muncă automatizate, mijloace de înre-
gistrare şi stocare a datelor pentru utilizare
la calculatoare; software de calculator pentru
conducerea funcţiilor de reţea; software
pentru facilitatea comunicaţiei între persoane,
maşini şi aparate, inclusiv calculatoare;
dispozitive de memorie energetic inde-
pendente şi scheme logice programate;
aparate pentru testarea şi programarea
circuitelor integrate; aparate de memorie
periferică; ghiduri tehnice comercializate
împreună cu produsele enumerate mai sus.

(531) 26.03.23; 27.05.01; 27.05.17.

(210) 008773
(220) 1999.07.21
(730) THE GILLETTE COMPANY, US

Prudential Tower Building, Boston, Massa-
chusetts 02199, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
03  - preparate de toaletă nemedicinale; cosmetice;

parfumerie; preparate pentru păr neme-
dicinale; praf sau pastă de dinţi; săpunuri şi
şampoane de toaletă; preparate nemedicinale
folosite pentru baie şi duş; talc; preparate şi
materiale pentru depilare şi epilare; anti-
perspirante; deodorante; articole de toaletă.

(210) 008774
(220) 1999.07.21
(730) SHISEIDO COMPANY, LTD., JP

7-5-5, Ginza, Chuo-ku Tokyo 104-8010,
Japonia

(540)

(511)(510)
03   - săpunuri, parfumerie, produse cosmetice,

inclusiv remedii pentru îngrijirea pielii, remedii
pentru îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea părului, cosmetica decorativă;

21   - piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensu-
lelor), recipiente din sticlă, porţelan, faianţă,
aparate şi dispozitive pentru curăţat şi
dereticat.

(531) 26.11.13; 27.05.01; 27.05.13.

(210) 008775
(220) 1999.07.22
(730) Întreprinderea tehnico-ştiinţifică “Oeno

Consulting” S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, Chişinău, Re-
publica Moldova
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(540)

(554) Marcă tridimensională.
(511)(510)
33 - băuturi alcoolice.
(531) 19.07.16; 19.07.23; 19.07.25.

(210) 008776
(220) 1999.07.23
(730) “PLUS-ASCONI” S.R.L., MD

MD-6827, Suruceni,  Ialoveni, Republica
Moldova

(540)

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

(210) 008777
(220) 1999.07.26
(730) Bundy American Corporation, US

11460 Cronridge Drive, Suite 120, Owings
Mills, Maryland 21117, Statele Unite ale
Americii

(540)

(511)(510)
39 - arendarea mijloacelor de transport, inclusiv

închirierea.

(210) 008778
(220) 1999.07.27
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., US

3601 Commerce Road, RICHMOND, Virginia
23234, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
34   - tutun prelucrat sau brut, incluzând trabucuri,

ţigarete; ţigarillos; articole pentru fumători;
chibrituri.

(531) 24.01.19; 24.01.20; 25.01.19; 26.04.02;
26.04.16; 26.11.12; 27.05.01.

(210) 008780
(220) 1999.07.29
(730) Zeneca Limited, GB

15 Stanhope Gate, London, W1Y 6LN,
Anglia

(540)

(511)(510)
01   - preparate chimice pentru folosire în agri-

cultură, horticultură şi silvicultură; îngră-
şăminte şi îngrăşăminte naturale, regulatoare
pentru creşterea plantelor, preparate pentru
tratarea seminţelor;

05   - erbicide, insecticide, fungicide, pesticide,
preparate pentru distrugerea dăunătorilor.

(531) 28.05.00.
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(210) 008781
(220) 1999.07.30
(730) YAMAHA CORPORATION, JP

10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi,
Shizuoka, Japonia

(540)

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

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

15 - instrumente muzicale;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de

sport neincluse în alte clase; ornamente pentru
pomul de Crăciun.

(531) 01.15.17; 17.01.02; 24.15.03; 26.01.16.

(210) 008783
(220) 1999.07.30
(730) Întreprinderea mixtă “CEBA-VIN” S.A.,

MD
MD-7318, Ciobalaccia, Cantemir,  Republica
Moldova

(540)

(511)(510)
33 - vinuri.
(531) 05.07.10; 19.01.01; 27.05.01; 27.05.17.

(210) 008785
(220) 1999.08.03
(730) S.R.L. “CRISTO & Co”, MD

Str. Bucureşti nr. 37, MD-2001, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

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

excepţia vinurilor.
(531) 19.01.01; 25.01.15; 27.05.01; 28.05.00.
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(210) 008786
(220) 1999.08.04
(730) QBE INSURANCE GROUP LIMITED, AU

Level 2, 82 Pitt Street, Sydney NSW 2000,
Australia

(540)

(511)(510)
36 - asigurări, reasigurări, servicii de brokeraj în

asigurare; primirea pentru asigurare, servicii
de garanţie a comercializării hârtiilor de
valoare, împrumuturilor; servicii de admi-
nistrare financiară, servicii de consulting,
servicii de evaluare a riscului.

(531) 14.01.13; 14.01.16; 26.03.04.

(210) 008789
(220) 1999.08.05
(730) QBE INSURANCE GROUP LIMITED, AU

Level 2, 82 Pitt Street, Sydney NSW 2000,
Australia

(540)

QBE
(511)(510)
36   - asigurări, reasigurări, servicii de brokeraj în

asigurare; primirea pentru asigurare, servicii
de garanţie a comercializării hârtiilor de
valoare, împrumuturilor; servicii de admi-
nistrare financiară, servicii de consulting,
servicii de evaluare a riscului.

(210) 008791
(220) 1999.08.06
(730) Combinatul de alimentaţie din Bălţi,

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

(540)

CORIDA

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

(210) 008792
(220) 1999.08.06
(730) Combinatul de alimentaţie din Bălţi,

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

(540)

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

(210) 008802
(220) 1999.08.10
(310) 75/710,603
(320) 1999.05.20
(330) US
(730) ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

(corporaţia statului Delaware), US
One AMD Place Sunnyvale, California 94088,
Statele Unite ale Americii

(540)

AMD ATHLON
(511)(510)
09   - hardware pentru computere; dispozitive

semiconductoare; module pentru micro-
procesoare; subsisteme pentru computere;
software pentru computere, toate produsele
sus-menţionate incluse în clasa 09.

(210) 008803
(220) 1999.08.10
(310) 75/739, 656
(320) 1999.06.23
(330) US
(730) ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

(corporaţia statului Delaware), US
One AMD Place Sunnyvale, California 94088,
Statele Unite ale Americii



T
R

A
D

E
M

A
R

K
S

MD - BOPI 1/2000

78

(540)

(511)(510)
09   - hardware pentru computere; dispozitive

semiconductoare; module pentru micro-
procesoare; subsisteme pentru computere;
software pentru computere, toate produsele
sus-menţionate incluse în clasa 09.

(531) 26.03.23; 26.04.18; 27.05.11; 27.05.24.

(210) 008810
(220) 1999.08.16
(730) Compania comercială de proiectări şi

construcţii “Moldocon” S. R. L., MD
Bd. Dacia nr. 40, bloc 1, MD-2060, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
(531) 07.01.18; 25.07.03; 27.05.17; 27.05.21.

(210) 008834
(220) 1999.08.24
(730) Glaxo Group Limited, GB

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

(540)

SAFOXEN
(511)(510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice

(210) 008835
(220) 1999.08.26
(730) Întreprinderea mixtă moldo-americană

“Accent electronic” S.A., MD
Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008,  Chişinău,
Republica Moldova

(540)

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

administrare comercială; lucrări de birou.
(531) 26.03.01; 26.03.05; 27.05.07; 27.05.10.

(210) 008844
(220) 1999.09.01
(730) Glaxo Group Limited, GB

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

(540)

VIVITAR
(511)(510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice.

(210) 008845
(220) 1999.09.03
(730) Firma Comercială de Producere “GAMA

Internaţional” S.R.L., MD
Str. Prieteniei nr. 163, MD-7106, Otaci, Re-
publica Moldova

(540)

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

(210) 008846
(220) 1999.09.03
(730) Firma Comercială de Producere “GAMA

Internaţional” S.R.L., MD
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Str. Prieteniei nr. 163, MD-7106, Otaci, Re-
publica Moldova

(540)

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

(210) 008847
(220) 1999.09.03
(730) Firma Comercială de Producere “GAMA

Internaţional” S.R.L., MD
Str. Prieteniei nr. 163, MD-7106, Otaci, Re-
publica Moldova

(540)

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

(210) 008856
(220) 1999.09.08
(730) BLANARI Tatiana, MD

Bd. Cuza-Vodă nr. 38, bloc. 2, ap.30, MD-
2061, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - vinuri.

(531) 05.07.10; 11.03.02; 25.01.15; 26.11.08;
27.05.01; 28.05.00.

(210) 008857
(220) 1999.09.08
(730) BLANARI Tatiana, MD

Bd. Cuza-Vodă nr. 38, bloc. 2, ap.30, MD-
2061, Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - vinuri.
(531) 05.13.01; 05.13.06; 19.09.02; 25.01.09;

25.01.15; 28.05.00.

(210) 008862
(220) 1999.09.20
(730) Fabrica de vinuri şi coniacuri din Tiraspol

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

(540)

(511)(510)
33 - votcă.
(531) 28.05.00.



MD-BOPI 1/2000

80

Lista mărcilor înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului,
numărul acordat mărcii, data înregistrării, numărul clasei de produse şi/sau servicii

conform CIPS, denumirea titularului, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul BOPI în care s-a publicat 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 005497 1996.05.30 6852 1999.12.02 35 Firma de producţie şi comerţ
"Astra" S.R.L., MD

10/1998

2 005244 1996.03.05 6878 1999.11.25 29,30,31,
35,39,42

Societatea pe acţiuni "Cereale-
Ungheni", MD

3/1997

3 008230 1998.10.23 6880 1999.11.25 30 Parke, Davis & Co., Limited, GB 7/1999

4 008242 1998.10.30 6881 1999.11.25 05 G.D.SEARLE & CO., corporaţie
din statul Delaware, US

7/1999

5 008259 1998.09.28 6882 1999.11.25 34 RJR Petro, RU 7/1999

6 008698 1999.06.14 6883 1999.12.01 32,33 MEŞALKIN Gheorghii, MD 8/1999

7 007433 1998.01.10 6884 1999.12.01 16 ADVANCE MAGAZINE
PUBLISHERS INC., US

7/1999

8 007822 1998.05.22 6885 1999.12.01 34 The House of Edgeworth
Incorporated, CH

7/1999

9 008078 1998.08.06 6886 1999.12.01 16,34 American-Cigarette Company
(Overseas) Limited, CH

7/1999

10 008125 1998.09.03 6887 1999.12.01 34 American-Cigarette Company
(Overseas) Limited, CH

7/1999

11 008220 1998.10.21 6888 1999.12.01 01,05,35,
39,42

LIMITED LIABILITY
PARTNERSHIP "POLYSAN", RU

7/1999

12 008221 1998.10.21 6889 1999.12.01 01,05,35,
39,42

LIMITED LIABILITY
PARTNERSHIP "POLYSAN", RU

7/1999

13 008241 1998.10.29 6890 1999.12.01 06,09,17 BICC Public Limited Company,
GB

7/1999

14 008253 1998.11.05 6891 1999.12.01 05,10 LRC Products Limited, GB 7/1999

15 008261 1998.11.13 6892 1999.12.01 05 American Home Products
Corporation (corporaţia statului
Delaware), US

7/1999

16 008282 1998.11.30 6893 1999.12.01 05,10 LRC Products Limited, GB 7/1999

17 008287 1998.11.27 6894 1999.12.01 05 Merck & Co., Inc., US 7/1999

18 007957 1998.07.02 6895 1999.12.02 05 AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION, US

7/1999

19 007960 1998.07.02 6896 1999.12.02 05 AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION, US

7/1999

20 008052 1998.07.29 6897 1999.12.02 05 AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION, US

7/1999

21 008110 1998.08.26 6898 1999.12.02 05 MERCK & CO., INC., US 7/1999

22 008111 1998.08.26 6899 1999.12.02 05 AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION, US

7/1999

23 008114 1998.08.28 6900 1999.12.02 05 AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION, US

7/1999
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24 008115 1998.08.28 6901 1999.12.02 05 AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION, US

7/1999

25 008116 1998.08.28 6902 1999.12.02 05 AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION, US

7/1999

26 008218 1998.10.19 6903 1999.12.02 05 AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION, US

7/1999

27 008239 1998.10.29 6904 1999.12.02 36 VISA INTERNATIONAL
SERVICE ASSOCIATION
(corporaţia statului Delaware), US

7/1999

28 008249 1998.11.04 6905 1999.12.02 05 American Home Products
Corporation (corporaţia statului
Delaware), US

7/1999

29 008257 1998.11.12 6906 1999.12.02 10 J.K. ANSELL LIMITED, IN 7/1999

30 008262 1998.11.16 6907 1999.12.02 05 American Home Products
Corporation (corporaţia statului
Delaware), US

7/1999

31 008263 1998.11.16 6908 1999.12.02 05 American Home Products
Corporation (corporaţia statului
Delaware), US

7/1999

32 008269 1998.11.20 6909 1999.12.02 05 Merck & Co., Inc. (corporaţia
statului Jersey), US

7/1999

33 008270 1998.11.20 6910 1999.12.02 03 The Procter & Gamble Company,
US

7/1999

34 008300 1998.12.08 6911 1999.12.02 05 AMERICAN CYANAMID
COMPANY (corporaţia statului
Maine), US

7/1999

35 008301 1998.12.08 6912 1999.12.02 05 AMERICAN CYANAMID
COMPANY (corporaţia statului
Maine), US

7/1999

36 008302 1998.12.08 6913 1999.12.02 05 AMERICAN CYANAMID
COMPANY (corporaţia statului
Maine), US

7/1999

37 008303 1998.12.08 6914 1999.12.02 05 AMERICAN CYANAMID
COMPANY (corporaţia statului
Maine), US

7/1999

38 008305 1998.12.08 6915 1999.12.02 05 AMERICAN CYANAMID
COMPANY (corporaţia statului
Maine), US

7/1999

39 007763 1998.04.28 6916 1999.12.03 14,20,25,34 Carreras Cigarettes AG, CH 8/1999

40 007893 1998.06.10 6917 1999.12.03 30 MARS, INCORPORATED, US 8/1999

41 008124 1998.09.03 6918 1999.12.03 29,30 Molinos Rio De La Plata S.A., AR 8/1999

42 008129 1998.09.04 6919 1999.12.03 30 INTERNATIONAL
FOODSTUFFS CO, AE

8/1999

43 008130 1998.09.04 6920 1999.12.03 30 INTERNATIONAL
FOODSTUFFS CO, AE

8/1999

44 008131 1998.09.04 6921 1999.12.03 30 INTERNATIONAL
FOODSTUFFS CO, AE

7/1999

45 008132 1998.09.04 6922 1999.12.03 30 INTERNATIONAL
FOODSTUFFS CO, AE

8/1999

46 008133 1998.09.04 6923 1999.12.03 30 INTERNATIONAL
FOODSTUFFS CO, AE

8/1999

47 008134 1998.09.04 6924 1999.12.03 30 INTERNATIONAL
FOODSTUFFS CO, AE

8/1999
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48 008135 1998.09.04 6925 1999.12.03 30 INTERNATIONAL
FOODSTUFFS CO, AE

8/1999

49 008136 1998.09.04 6926 1999.12.03 30 INTERNATIONAL
FOODSTUFFS CO, AE

8/1999

50 008267 1998.11.20 6927 1999.12.03 29,30 MARS, INCORPORATED, US 8/1999

51 008268 1998.11.20 6928 1999.12.03 29,30 MARS, INCORPORATED, US 8/1999

52 008273 1998.11.20 6929 1999.12.03 30 MARS, INCORPORATED, US 8/1999

53 008297 1998.12.04 6930 1999.12.03 29 INTERNATIONAL
FOODSTUFFS CO, AE

7/1999

54 008339 1999.01.11 6931 1999.12.03 05 The Enrich Corporation, US 8/1999

55 008341 1999.01.11 6932 1999.12.03 31 MARS, INCORPORATED, US 8/1999

56 005080 1995.12.08 6933 1999.12.07 09,35,42 Societatea cu răspundere limitată
"Perspectiva-zvuc", MD

1/1997

57 005890 1996.10.31 6934 1999.12.07 42 Firma de producţie şi comerţ
“AMOS-3” SRL, MD

7/1997

58 006302 1997.03.18 6935 1999.12.07 32,33 S. A. "VITIS-HÎNCEŞTI", MD 11/1997

59 006605 1997.05.26 6937 1999.12.07 07,11,35 FIRMA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ
"IUSMAR", MD

1/1998

60 007035 1997.08.29 6938 1999.12.07 33 Întreprinderea mixtă moldo-
gibraltară "VINORUM", S.A., MD

8/1999

61 007329 1997.10.29 6939 1999.12.07 39 S.R.L. "ŞANS", MD 11/1998

62 008231 1998.10.23 6940 1999.12.07 35 Societatea cu răspundere limitată
"Comitek" S.R.L., MD

7/1999

63 008346 1998.12.28 6941 1999.12.07 42 Institutul de Geodezie,
Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru,
MD

8/1999

64 007941 1998.06.26 6942 1999.12.08 05 SAGMEL, INC., US 7/1999

65 007942 1998.06.26 6943 1999.12.08 05 SAGMEL, INC., US 7/1999

66 007943 1998.06.26 6944 1999.12.08 05 SAGMEL, INC., US 7/1999

67 007944 1998.06.26 6945 1999.12.08 05 SAGMEL, INC., US 7/1999

68 006771 1997.06.27 6946 1999.12.08 29,35,42 Societatea pe Acţiuni "FREE
FISHERIES", MD

4/1998

69 008113 1998.08.26 6947 1999.12.08 36,37,42 Firma comercială de producţie
"Monte-Nelly" S.R.L., MD

7/1999

70 007390 1997.12.19 6948 1999.12.10 33 S.A. "BOEANA - GROUP", MD 11/1998

71 007391 1997.12.19 6949 1999.12.10 33 S.A. "BOEANA - GROUP", MD 11/1998

72 008199 1998.10.07 6950 1999.12.14 09 United Parcel Service of America,
Inc. (corporaţia  Delaware), US

8/1999

73 008219 1998.10.20 6951 1999.12.14 01,03,05,21 S.C. Johnson & Son, Inc., US 8/1999

74 008232 1998.10.23 6952 1999.12.14 42 Best Western International, Inc.,
US

8/1999

75 008344 1999.01.04 6953 1999.12.14 09,39 United Parcel Service of America,
Inc., US

8/1999

76 007501 1998.01.26 6956 1999.12.16 33 Combinatul de Vinuri şi Coniacuri,
MD

11/1998
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V. Design industrial

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

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

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

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

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

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

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

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

Industrial designs registered under the Hague Arrangement to which the Republic of Moldova
is party, shall be published in French and English in the “International Designs Bulletin”/“Bulletin des
dessins et modeles internationaux”. The Bulletin published on the electronic carrier comprises both
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 regis-
trations and of classes IDC.
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(11) Numărul certificatului

(15) Data de înregistrare

(18) Data prevăzută de expirare a termenului de

valabilitate a înregistrării

(21) Numărul depozitului

(22) Data depozitului

(23) Data priorităţii de expoziţie

(28) Numărul de desene / modele

(30) Date referitoare la prioritate conform

Convenţiei de la Paris

(31) Numărul depozitului prioritar

(32) Data depozitului prioritar

(33) Ţara depozitului  prioritar

(43) Data de publicare a cererii neexaminate

(44) Data publicării după examinare

(45) Data eliberării certificatului

(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

(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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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) 193
(15) 1999.10. 18
(51) LOC (6) Cl. 06-01
(21) 0219
(22) 1999.02. 22
(18) 2004.02. 22
(28) 3

(71)(73) Întreprinderea de producţie şi comerţ
“ICAM” S.A., MD
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

(72) TODOROV Leonid, MD; RUDENCO
Vladimir, MD; UGLIC Ion, MD

(54) Mobilă pentru recreere
(55)

1

2.1

2.2
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3.1

3.2

(11) 193
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(11) 194
(15) 1999.10. 18
(51) LOC (6) Cl. 06-01
(21) 0225
(22) 1999.03. 17
(18) 2004.03. 17
(28) 2

(71)(73) Întreprinderea de producţie şi comerţ
“ICAM” S.A., MD
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

(72) TODOROV Leonid, MD; RUDENCO
Vladimir, MD; UGLIC Ion, MD

(54) Mobilă pentru recreere
(55)

1.1

1.2
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1.4

1.3

(11) 194
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2.1 2.2

2.3

(11) 194
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2.4

2.5

(11) 194
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(11) 195
(15) 1999.12. 15
(51) LOC (6) Cl. 19-08
(21) 0239
(22) 1999.03. 30
(18) 2004.03. 30
(28) 1

(71)(73) ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-
GIBRALTARĂ  “VINORUM”, MD
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

(72) MOTÎNGĂ Vasile, MD
(54) Etichetă
(55)
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(11) 196
(15) 1999.12. 15
(51) LOC (6) Cl. 19-08
(21) 0226
(22) 1999.03. 17
(18) 2004.03. 17
(28) 4

(57) Culori revendicate: modelele 1, 2 - alb, galben,
auriu, albastru, verde, negru;
modelele 3, 4 - alb, galben, auriu, gri, negru.

(71)(72)(73) GRIGORIU Valeriu, MD
Str. Miron Costin nr. 13, bloc 2, ap. 3,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(54) Etichete pentru vin
(55)

1

2
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3

4

(11) 196
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(11) 197
(15) 1999.12. 15
(51) LOC (6) Cl. 19-08
(21) 0227
(22) 1999.03. 19
(18) 2004.03. 19
(28) 4

(57) Culori revendicate: modelele 1, 2 , 3 - alb,
galben, auriu, verde, cafeniu, negru;
modelul 4 - alb, auriu, verde, negru.

(71)(72)(73) GRIGORIU Valeriu, MD
Str. Miron Costin nr. 13, bloc 2, ap. 3,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova

(54) Etichete pentru vin
(55)

1

2
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3

4

(11) 197
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1 2

(11) 198
(15) 1999.12. 15
(51) LOC (6) Cl. 19-08
(21) 0244
(22) 1999.04. 22
(18) 2004.04. 22
(28) 11
(57) Culori revendicate: modelul 1 - alb, negru,

auriu, cafeniu, verde, turcoaz;
modelul 2 - alb, negru, auriu, cafeniu, roşu,
galben-nisipiu;
modelul 3 - alb, negru, auriu, cafeniu, roşu,
galben, sur, vişiniu;
modelul 4 - alb, negru, auriu, cafeniu, roşu,
galben;
modelul 5 - alb, negru, auriu, cafeniu, albastru;
modelul 6 - alb, negru, auriu, cafeniu, roşu,
galben, vişiniu;

modelul 7 - alb, negru, auriu, cafeniu, galben,
roşu;
modelul 8 - alb, negru, auriu, cafeniu, galben,
bej;
modelul 9 - alb, negru, auriu, cafeniu, galben,
roşu, vişiniu;
modelul 10 - alb, negru, auriu, cafeniu,
galben, zmeuriu;
modelul 11 - alb, negru, auriu, cafeniu, galben,
roşu, albastru, vişiniu.

(71)(73) Întreprinderea mixtă “ West Worldwide
Corp.” S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 26, MD-4400,
Călăraşi, Republica  Moldova

(72) OSIPEAN Serghei, RU
(54) Etichete pentru vin
(55)
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3

4

(11) 198
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5

6

(11) 198
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8

(11) 198
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9

10

(11) 198
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(11) 198



103

D
E

S
I

G
N

                                                            MD - BOPI 1/2000

(11) 199
(15) 1999.12. 15
(51) LOC (6) Cl. 19-08
(21) 0233
(22) 1999.05. 19
(18) 2004.05. 19
(28) 4
(57) Culori revendicate: modelul 1 - albastru,

cafeniu, bej, auriu, verde, negru, roşu, galben;
modelul 2 - verde, auriu, alb, albastru, negru,
roşu, galben;

modelul 3 - negru, roşu, albastru, cafeniu, bej,
auriu, verde;
modelul 4 - albastru, cafeniu, verde, negru,
roşu, alb, galben.

(71)(73) Firma “ESMALDA” S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 65, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(72) TATAROV Vladimir, MD
(54) Etichete
(55)

1 2
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3

4

(11) 199
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(11) 200
(15) 1999.12. 15
(51) LOC (6) Cl. 19-08
(21) 0242
(22) 1999.05. 18
(18) 2004.05. 18
(28) 1
(57) Culori revendicate: alb, negru, roşu, albastru,

auriu, galben.

(71)(73) Întreprinderea mixtă
MOLDOVA-SUA “BEL-ALCO” S.R.L., MD
Str. Independenţei nr. 37, MD-6201, Sângerei,
Republica Moldova

(72) BURIANOV Oleg, MD
(54) Etichetă
(55)
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(11) 201
(15) 1999.11.25
(51) LOC (6) Cl. 19-08
(21) 0228
(22) 1999.03.23
(18) 2004.03.23
(28) 1

(57) Culori revendicate: violet, violet-închis, vio-
let-deschis, alb, negru, albastru, liliachiu-
deschis

(71)(73) “STAIAN-F” S.R.L., MD
Str. Anton Pann nr. 4, biroul 900, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova

(72) ISACOV Veaceslav, MD
(54) Afiş de reclamă
(55)
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Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor/modelelor industriale

eliberate în decembrie 1999
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului,

numărul  clasei conform CIDMI, numărul depozitului, data depozitului,
numărul de desene/modele industriale, numele sau denumirea titularului,

codul ţării conform ST. 3 OMPI, data publicării după examinare

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

1 169 09-01 0194 1998.07.27 1 PEKAREV  Vladimir
Ianovici, RU

5/1999

2 171 28-01 0152 1998.01.30 3 “ R.I.F.” S.A., MD 5/1999



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

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

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

Nr.
crt.

(11)
Nr.

înregistrării

(15)
Data

înregistrării

(23)(30)
Prioritate

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(54)
Denumirea des. / mod. ind.

(51)
Clase

(28) Nr.
de des. /

mod. ind.

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 DM/048605 1999.07.27 SWATCH AG (SWATCH SA)

(SWATCH LTD.), CH
Ceas de mână / Montre-bracelet /
Wristwatch

10-02 1 2004.07.27 8/1999

2 DM/048606 1999.07.23 1999.01.26,
JP

SONY OVERSEAS SA, CH Televizor / Monitor television receiver/
Téléviseur

14-03 1 2004.07.23 8/1999

3 DM/048607 1999.07.23 1999.03.09,
JP

SONY OVERSEAS SA, CH Cameră video / Video camera / Caméra
vidéo

16-01 1 2004.07.23 8/1999

4 DM/048608 1999.07.23 1999.02.01;
1999.04.09,

JP

SONY OVERSEAS SA, CH Tastatură, receptor de telefon / Keyboard,
Earphone / Clavier, écouteur

14-
01,02

2 2004.07.23 8/1999

5 DM/048609 1999.07.23 1999.01.26,
JP

SONY OVERSEAS SA, CH Priză pentru cablu de transmitere a raze-
lor/ Plug for ray transmitting cable / Prise
pour câble de transmission de rayons

13-03 1â 2004.07.23 8/1999

6 DM/048610 1999.07.27 ETA SA FABRIQUES
D’EBAUCHES, CH

Ceasuri de mână / Montre-bracelets /
Wristwatches

10-02 7 2004.07.27 8/1999

7 DM/048611 1999.07.27 ETA SA FABRIQUES
D’EBAUCHES, CH

Deşteptător / Réveil / Alarm clock 10-01 1 2004.07.27 8/1999

8 DM/048636 1999.06.02 1998.12.11,
DE

PAPIERFABRIK ALBERT
FRIEDRICH, DE

Batiste de hârtie, prosoape de hârtie /
Handkerchiefs of paper, towels of paper /
Mouchoirs en papier, essuie-tout en papier

05-06 2 2004.06.02 8/1999

9 DM/048663 1999.07.09 1999.02.17,
FR

PIERRE LANNIER SARL, FR Ceas de mână / Montre-bracelet /
Wrist watch

10-02 1 2004.07.09 8/1999

10 DM/048675 1999.07.29 1999.04.09,
JP - nr.1

SONY OVERSEAS SA, CH Telecomandă pentru player cu disc optic,
radiotelefon / Remote controller for
optical player, wireless telephone /
Télécommande de lecteur optique,
téléphone sans fil

14-03 2 2004.07.29 8/1999



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 DM/048683 1999.06.10 ATABEYKI HERMIDAS, FR Megaiaht / Megayacht / Mégayacht 12-06 1 2004.06.10 8/1999
12 DM/048697 1999.08.05 1999.02.09,

DE
BSH BOSCH UND SIEMENS
HAUSGERÄTE GMBH, DE

Uşă frontală pentru cuptor de bucătărie /
Front panel for stoves / Panneau avant de
cuisinniére

07-02 1 2004.08.05 8/1999

13 DM/048704 1999.04.26 HEINZ-GLAS GMBH, DE Deostick cu bilă / Deodorant stick with a
roller ball / Stick déodorant a bille

28-02 1 2004.04.26 8/1999

14 DM/048715 1999.08.06 1999.06.18,
FR

PIERRE LANNIER SARL, FR Ceasuri de mână / Montre-bracelets /
Wristwatches

10-02 2 2004.08.06 8/1999

15 DM/048758 1999.08.13 WESTFÄLISCHE TEXTIL-
GESELLSCHAFT KLIN-
GENTHAL & CO. MBH, DE

Ţesături / Tissus / Woven fabrics 05-05 5 2004.08.13 8/1999

16 DM/048776 1998.10.05 COMPAGNIE GERVAIS
DANONE (SOCIETE
ANONYME), FR

Etichetă pentru ambalaj / Etiquette
d’emballage / Packing label

19-08 1 2003.10.05 8/1999

17 DM/048790 1998.10.29 SOREMARTEC S.A., BE Distribuitor de produse alimentare /
Distribuiteur de produits alimentaires /
Automatic vending mashine

20-01 1 2003.10.29 8/1999

18 DM/048792 1998.12.17 GROSFILLEX SARL, ARBENT,
FR

Fotolii / Fauteuils / Armchairs 06-01 3 2003.12.17 8/1999

19 DM/048793 1998.12.23 GROSFILLEX SARL, ARBENT,
FR

Etajeră / Etagere /Shelf 06-04 1 2003.12.23 8/1999

20 DM/048795 1998.12.09 EBEL SA, CH Cutie de ceas, brăţară pentru ceas / Watch
case, watchband / Boitier de montre,
bracelet de montre

10-07 2 2003.12.09 8/1999

21 DM/048803 1999.04.29 S.A. ANCIENNE FABRIQUE
GEORGES PIAGET & CIE, CH

Inel / Bague / Finger ring 11-01 1 2004.04.29 8/1999

22 DM/048808 1999.04.23 TAG HEUER SA, CH Corp de ceas, brăţară pentru ceas, ceas de
mână / Watch body, watchband,
wristwatch / Boitier de montre, bracelet
de montre, montre-bracelet

10-02,
07

3 2004.04.23 8/1999

23 DM/048858 1999.08.19 ETA SA FABRIQUES
D’EBAUCHES, CH

Ceas de mână / Montre-bracelet /
Wrist watch

10-02 1 2004.08.19 8/1999

24 DM/048884 1999.08.23 WESTFÄLISCHE
TEXTILGESELLSCHAFT
KLINGENTHAL & CO. MBH,
DE

Ţesături / Tissus / Woven fabrics 05-05 7 2004.08.23 8/1999

25 DM/048895 1999.07.09 1999.02.17,
FR

PIERRE LANNIER SARL, FR Corp de ceas / Boite de montre / Watch
casings

10-07 1 2004.07.09 8/1999



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

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

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

(51)
Clase

(11)
Nr.

înregistrării

(15)
Data

înregistrării

(23)(30)
Prioritate

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(54)
Denumirea des. / mod. ind.

(28)
Nr. de
des. /

mod. ind.

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

1 2 3 4 5 6 8 9 10

05-05 DM/048758 1999.08.13 WESTFÄLISCHE TEXTI-
LGESELLSCHAFT KLIN-
GENTHAL & CO. MBH, DE

Ţesături / Tissus / Woven fabrics 5 2004.08.13 8/1999

05-05 DM/048884 1999.08.23 WESTFÄLISCHE TEXTI-
LGESELLSCHAFT KLIN-
GENTHAL & CO. MBH, DE

Ţesături / Tissus / Woven fabrics 7 2004.08.23 8/1999

05-06 DM/048636 1999.06.02 1998.12.11,
DE

PAPIERFABRIK ALBERT
FRIEDRICH, DE

Batiste de hârtie, prosoape de hârtie /
Handkerchiefs of paper, towels of paper /
Mouchoirs en papier, essuie-tout en papier

2 2004.06.02 8/1999

06-01 DM/048792 1998.12.17 GROSFILLEX SARL, ARBENT,
FR

Fotolii / Fauteuils / Armchairs 3 2003.12.17 8/1999

06-04 DM/048793 1998.12.23 GROSFILLEX SARL, ARBENT,
FR

Etajeră / Etagere /Shelf 1 2003.12.23 8/1999

07-02 DM/048697 1999.08.05 1999.02.09,
DE

BSH BOSCH UND SIEMENS
HAUSGERÄTE GMBH, DE

Uşă frontală pentru cuptor de bucătărie /
Front panel for stoves / Panneau avant de
cuisinniére

1 2004.08.05 8/1999

10-01 DM/048611 1999.07.27 ETA SA FABRIQUES
D’EBAUCHES, CH

Deşteptător / Réveil / Alarm clock 1 2004.07.27 8/1999

10-02 DM/048605 1999.07.27 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist watch 1 2004.07.27 8/1999

10-02 DM/048610 1999.07.27 ETA SA FABRIQUES
D’EBAUCHES, CH

Ceasuri de mână / Montre-bracelets /
Wristwatches

7 2004.07.27 8/1999

10-02 DM/048663 1999.07.09 1999.02.17,
FR

PIERRE LANNIER SARL, FR Ceas de mână / Montre-bracelet / Wristwatch 1 2004.07.09 8/1999

10-02 DM/048715 1999.08.06 1999.06.18,
FR

PIERRE LANNIER SARL, FR Ceasuri de mână / Montre-bracelets /
Wristwatches

2 2004.08.06 8/1999



1 2 3 4 5 6 8 9 10

10-02 DM/048858 1999.08.19 ETA SA FABRIQUES
D’EBAUCHES, CH

Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist watch 1 2004.08.19 8/1999

10-02,
07

DM/048808 1999.04.23 TAG HEUER SA, CH Corp de ceas, brăţară pentru ceas, ceas de
mână / Watch body, watchband, wristwatch /
Boitier de montre, bracelet de montre,
montre-bracelet

3 2004.04.23 8/1999

10-07 DM/048795 1998.12.09 EBEL SA, CH Cutie de ceas, brăţară pentru ceas / Watch
case, watchband / Boitier de montre, bracelet
de montre

2 2003.12.09 8/1999

10-07 DM/048895 1999.07.09 1999.02.17,
FR

PIERRE LANNIER SARL, FR Corp de ceas / Boite de montre / Watch
casings

1 2004.07.09 8/1999

11-01 DM/048803 1999.04.29 S.A. ANCIENNE FABRIQUE
GEORGES PIAGET & CIE, CH

Inel / Bague / Finger ring 1 2004.04.29 8/1999

12-06 DM/048683 1999.06.10 ATABEYKI HERMIDAS, FR Megaiaht / Megayacht / Mégayacht 1 2004.06.10 8/1999
13-03 DM/048609 1999.07.23 1999.01.26,

JP
SONY OVERSEAS SA, CH Priză pentru cablu de transmitere a razelor/

Plug for ray transmitting cable / Prise pour
câble de transmission de rayons

1 2004.07.23 8/1999

14-
01,02

DM/048608 1999.07.23 1999.02. 01;
1999.04. 09,

JP

SONY OVERSEAS SA, CH Tastatură, receptor de telefon / Keyboard,
Earphone / Clavier, écouteur

2 2004.07.23 8/1999

14-03 DM/048606 1999.07.23 1999.01. 26,
JP

SONY OVERSEAS SA, CH Televizor / Monitor television receiver/
Téléviseur

1 2004.07.23 8/1999

14-03 DM/048675 1999.07.29 1999.04. 09,
JP - nr.1

SONY OVERSEAS SA, CH Telecomandă pentru player cu disc optic,
radiotelefon / Remote controller for optical
player, wireless telephone / Télécommande
de lecteur optique, téléphone sans fil

2 2004.07.29 8/1999

16-01 DM/048607 1999.07.23 1999.03. 09,
JP

SONY OVERSEAS SA, CH Cameră video / Video camera / Caméra
vidéo

1 2004.07.23 8/1999

19-08 DM/048776 1998.10.05 COMPAGNIE GERVAIS
DANONE (SOCIETE
ANONYME), FR

Etichetă pentru ambalaj / Etiquette
d’emballage / Packing label

1 2003.10.05 8/1999

20-01 DM/048790 1998.10.29 SOREMARTEC S.A., BE Distribuitor de produse alimentare /
Distribuiteur de produits alimentaires /
Automatic vending mashine

1 2003.10.29 8/1999

28-02 DM/048704 1999.04.26 HEINZ-GLAS GMBH, DE Deostick cu bilă / Deodorant stick with a
roller ball / Stick déodorant a bille

1 2004.04.26 8/1999



Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite  în Republica Moldova conform
Aranjamentului de la Haga aranjate în ordinea  numerelor de înregistrare internaţională

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, numele sau denumirea titularului,
codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul desenului şi modelului industrial reînnoit, data expirării  reînnoirii,

numărul BOPI în care s-a publicat informaţia despre înregistrare, numărul Buletinului de Desene
şi Modele Internaţionale (IDB) în care s-a publicat reînnoirea

Nr. crt. (11)
Nr. înregistrare

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(20)
Nr. des. / mod. ind. reînnoit

(17)
Data expirării

reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

1 DM/030671 SONY OVERSEAS S.A., CH 2004.09.13 (1R) 12/1997 8/1999

2 DM/030680 CHRISTIAN DIOR COUTURE  (SOCIÉTÉ ANONYME), FR 2004.09.13 (1R) 12/1997 8/1999

3 DM/030718 LAURIVIER S.A., FR 2004.09.19 (1R) 12/1997 8/1999

4 DM/030846 ALTURA LEIDEN HOLDING B.V., NL 2004.09.02 (1R) 12/1997 8/1999

5 DM/031920 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 2005.01.27 (1R) 12/1997 8/1999

6 DM/031937 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 2005.01.30 (1R) 12/1997 8/1999

7 DM/032199 WESTFÄLISCHE TEXTIL-GES. KLINGENTHAL & CO.
MBH, DE

1, 2, 3, 4 , 5, 11, 26 2005.02.23 (1R) 12/1997 8/1999

8 DM/032249 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 3, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
24, 27, 28, 32, 34, 36, 40, 41, 42

2005.02.28 (1R) 12/1997 8/1999

9 DM/032250 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 2005.02.28 (1R) 12/1997 8/1999

10 DM/032251 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 6, 7, 8, 9, 10 2005.02.28 (1R) 12/1997 8/1999

11 DM/032252 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2005.02.28 (1R) 12/1997 8/1999

12 DM/032253 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 1, 4 2005.02.28 (1R) 12/1997 8/1999

13 DM/032254 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 2005.02.28 (1R) 12/1997 8/1999

14 DM/032255 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 2, 4, 8, 10 2005.02.28 (1R) 12/1997 8/1999

15 DM/032256 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 2005.02.28 (1R) 12/1997 8/1999

16 DM/032309 WESTFÄLISCHE TEXTIL-GESELLSCHAFT
KLINGENTHAL & CO. MBH, DE

4, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22,
24, 26, 28, 29, 35, 36, 38

2005.02.20 (1R) 12/1997 8/1999

17 DM/034264 TAG-HEUER S.A., CH 2005.01.17 (1R) 12/1997 8/1999
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VII. Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor sau titlurilor de protecţie
ale obiectelor de proprietate industrială

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

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

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

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

Î

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 Cereri/
marcă

007942
007943

- 7/1999
7/1999

(730)  SAGMEL, INC., US
319 Alexandra Drive, Vernon
Hills, IL 60061, Statele Unite
ale Americii

(730)  SAGMEL, INC., US
319 Alexandria Drive,
Vernon Hills, IL 60061,
Statele Unite ale Americii

2 Cerere/
marcă

008575 - 11/1999 (511)(510)
(320) 13.10.1998
05 - preparate şi substanţe
farmaceutice pentru tratarea
incontinenţei de urină.
(220) 13.04.1999
05 - preparate şi substanţe
farmaceutice şi veterinare,
toate incluse în clasa 05.

(511)(510)
(320) 13.10.1998
05 - preparate şi substanţe
farmaceutice pentru tratarea
incontinenţei de urină.

3 Cerere/
marcă

008613 - 12/1999 (511)(510)
...
05 - preparate farmaceutice,
suplimente vitaminice şi
minerale, preparate veterinare
pentru sporirea lactaţiei şi
eficacitatea furajului, erbicide,
pesticide şi fungicide;
...

(511)(510)
...
05 - preparate farmaceutice,
suplimente vitaminice şi
minerale, preparate veterinare
pentru sporirea lactaţiei şi
eficacitatea furajului, erbicide,
insecticide, pesticide şi
fungicide;
...

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 2 3 4 5 6 7 8
1 Mărci 003602

1994.12.15
003604
1994.12.15

003622
1994.12.16

003623
1994.12.16

003625
1994.12.16

003626
1994.12.16

003627
1994.12.16

003629
1994.12.16

003624
1994.12.16

2588

2589

2590

2591

2592

2593

2605

2607

2732

12/1995

12/1995

12/1995

12/1995

12/1995

12/1995

12/1995

12/1995

1/1996

R. J. Reynolds
Tobacco Company,
US
401 North Main
Street, Winston-
Salem, North
Carolina 27102,
Statele Unite ale
Americii

Japan Tobacco
Inc., JP
2-2-1 Toranomon,
Minato-ku, Tokyo,
Japonia

180
1999.12.15



MD-BOPI 1/2000

115

003968
1994.12.15

003562
1994.12.15

003563
1994.12.15

003597
1994.12.15

003598
1994.12.15

003599
1994.12.15

003600
1994.12.15

003601
1994.12.15

003603
1994.12.15.

003605
1994.12.15

003606
1994.12.15

003780
1994.12.26

004054
1995.02.09

004359
1995.01.24

005838
1996.10.14

3453

4087

4088

4089

4090

4091

4092

4093

4094

4095

4096

4099

4209

4408

5247

4/1996

11/1996

11/1996

11/1996

11/1996

11/1996

11/1996

11/1996

11/1996

11/1996

11/1996

11/1996

12/1996

2/1997

1/1998

2 Mărci 002285
1994.07.07

 002286
1994.07.07

3679

3694

5/1996

5/1996

Domino’s Pizza,
Inc., US
30 Frank Lloyd
Wright Drive,
P.O.Box 997, Ann
Arbor, Michigan
48106-0997,
Statele Unite ale
Americii

Domino’s Pizza
PMC, Inc., US
30 Frank Lloyd
Wright Drive,
P.O. Box 997, Ann
Arbor, Michigan
48106-0997,
Statele Unite ale
Americii

185
1999.10.25

3 Marcă 005060
1995.11.23

4680 6/1997 OVERSEAS
DIVERSIFIED,
INC., a Delaware
corporation, US
1525 Howe Street,
Racine, Wisconsin
53403-2236,
Statele Unite ale
Americii

JOHNSON &
JOHNSON, a New
Jersey corporation,
US
One Johnson &
Johnson Plaza,
New Brunswick,
New Jersey 08933,
Statele Unite ale
Americii

186
1999.11.15

4 Cerere
de

înre-
gistra-

re a
mărcii

007844
1998.05.20

 - 3/1999 Întreprinderea
mixtă moldo-
americană
“Pompey Trading
House” S.R.L.,
MD
Bd. Dacia nr. 99,
birou 701, MD-
2032, Chişinău,
Republica Moldova

“Ingvar-Trans-
Vest” S.A., MD
Str. Miron Costin
nr. 17, ap. 405,
MD-2068,
Chişinău,
Republica Moldova

188
1999.11.29

5 Mărci 003770
1994.12.15

003771
1994.12.15

2753

2905

1/1996

1/1996

SWEDISH
MATCH
SVERIGE AB, SE
S-118 85
STOCKHOLM,
SUEDIA

SWEDISH
MATCH NORTH
EUROPE AB, SE
S-118 85
STOCKHOLM,
SUEDIA

189
1999.12.02
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1 2 3 4 5 6 7 8
6 Mărci 003982

1994.12.30
003983
1994.12.30

003984
1994.12.30

003989
1994.12.30

003990
1994.12.30

003991
1994.12.30

003992
1994.12.30

003993
1994.12.30

003994
1994.12.30

003995
1994.12.30

003996
1994.12.30

004158
1995.01.05

004159
1995.01.05

004160
1995.01.05

004161
1995.01.05

004162
1995.01.05

3484

3485

3486

3491

3492

3493

3494

3495

3496

3497

3498

4143

4144

4145

4146

4147

4/1996

4/1996

4/1996

4/1996

4/1996

4/1996

4/1996

4/1996

4/1996

4/1996

4/1996

11/1996

11/1996

11/1996

11/1996

11/1996

PIZZA HUT, INC.,
US
9111 East Douglas
Avenue, Wichita,
Kansas 67201,
Statele Unite ale
Americii

PIZZA HUT
International,
LLC, US
14841 North
Dallas Parkway,
Dallas, Texas,
Statele Unite ale
Americii

190
1999.11.29

7 Mărci 005995
1996.12.10

007406
1997.12.24

5371

6343

2/1998

5/1999

PFIZER INC, US
235 EAST 42
STREET, NEW
YORK, NEW
YORK 10017,
Statele Unite ale
Americii

Pfizer Products,
Inc., US
Eastern Point
Road, Groton,
Connecticut
06340, Statele
Unite ale
Americii

191
1999.11.29

8 Brevet
de

inven-
ţie

94-0070
1994.03.25

57 7-8/1994 Nycomed Austria
GmbH, AT
St. Peterstrasse 25,
A-4020 Linz,
Austria

Nycomed
Danmark A/S,
DK
Langebjerg 1,
DK-4000
Roskilde,
Danemarca

193
1999.12.02

9 Marcă 003769
1994.12.07

2752 1/1996 SWEDISH
MATCH
SVERIGE AB, SE
S-118 85
STOCKHOLM,
SUEDIA

SWEDISH
MATCH
CIGARETTES
AB, SE
S-118 85
STOCKHOLM,
SUEDIA

194
1999.12.02
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Lista contractelor de licenţă
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul

de proprietate industrială, numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie,
numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre licenţiat, informaţii privind contractul

de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului

Nr.
crt.

OPI Nr. şi data
depozitului

Nr. titlului
de protecţie

Nr.
BOPI

Licenţiator Licenţiat Informaţii
privind

contractul de
licenţă

Nr. şi data
înregistrării
contractului

1 Mărci 003187
1994.08.05

003101
1994.08.22

2020

2369

9/1995

12/1995

AUTOROM
SRL, RO
Reprezentanţa
“Mercedes
Benz” pentru
România a
Concernului
Daimlerchrys-
ler AG
Bd. Expoziţiei
2, RO 78334,
Bucureşti,
sector 1
România

Moldavian
Auto Center
SRL, MD
Bd. Moscova
nr. 21,
MD-2068,
Chişinău,
Republica
Moldova

1. Sublicenţă
exclusivă.
2.Termenul de
valabilitate
curge de la
1999.11.22
până
la 2009.11.22.
3.Teritoriul de
acţiune este
Republica
Moldova.

187
1999.11.22

2 Mărci -
-
-
-

IR 644636
IR 457952
IR 457953
IR 567931

-
-
-
-

GUCCIO
GUCCI
 S.p.A., IT
73/R Via
Tornabuoni,
50123 Firenze,
Italia

SAFILO
S.P.A., IT
Piazza
Tiziano 8,
Pieve di
Cadore,
Belluno,
Italia

1. Licenţă
exclusivă.
2.Termenl de
valabilitate
curge de la
1999.11.30
până
la 2006.12.31.
3.Teritoriul de
acţiune este
Republica
Moldova.

192
1999.11.30

FD2A/FD4A  Decăderi prin neachitarea taxelor datorate
conform art. 39 (1) din Legea nr. 461/1995 privind

brevetele de invenţie
Se publică  următoarele date: numărul curent, codul  ţării conform normei ST. 3 OMPI,

numărul brevetului, codul tipului de document, clasele conform CIB, numărul depozitului,
data depozitului, data luării hotărârii cu privire la decăderea din drepturi,  numărul  BOPI

în care s-a publicat  hotărârea de acordare a brevetului

Nr.
crt.

 Codul
ţării

(11)
Nr. brevet

(13)
Codul
tipului

 de
document

(51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data

depozit

Data
hotărârii cu
privire la
decăderea

din drepturi

(43)(44)
Nr.

BOPI

1 NL 1154 F2 C 07 D 239/52
C 07 D 239/58
C 07 D 239/60
C 07 D 239/48
A 01 N 43/54

95-0235 1993. 07.15 1999.11.01 2/1999
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FA1A Lista cererilor
de brevet de invenţie retrase

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul BOPI în care s-a publicat cererea de brevet de invenţie, numărul depozitului,

data depozitului, data retragerii cererii

Nr.
crt.

Codul ţării (41)
 Nr. BOPI

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

Data retragerii

1 US 12/1998 97-0143 1995.10.04 1999.11.05
2 MD - 98-0053 1998.02.23 1999.10.27
3 MD - 98-0227 1998.11.06 1999.11.15

Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate

industrială, numărul depozitului, numărul titlului de protecţie,  numărul BOPI,
datele care s-au publicat, datele corectate

Nr.
crt.

OPI Nr.
depozit

Nr.
certif./
brevet

   Nr.
 BOPI

Publicat Se va citi

1 Cerere/
marcă

008205 - 10/1999 (511)(510)
09 - aparate şi instrumente
fotografice, cinematografice
şi optice; aparate şi instru-
mente pentru radiodifuziu-
nea, păstrarea, ecranizarea
sunetului, imaginilor şi date-
lor; computere; programe
computeriale şi software
pentru computere, chip-uri
computeriale, aparate şi in-
strumente pentru codificarea
şi decodificarea semnalelor
electrice; blocuri pentru co-
mandă la distanţă; cartele de
credit cu microprocesor; car-
tele cu cod magnetic; antene;
antene de satelit; cabluri; fi-
bre optice; întrerupătoare;
adaptoare; conectoare; prize;
rozete şi borne de ieşire; cu-
tii de distribuire; filme cine-
matografice gata pentru ru-
lare; înregistrări audio şi/sau
video; dispozitive pentru co-
municaţie multimedia, radio-
difuziune, păstrare, ecrani-
zare, echipament pentru pro-
cesarea datelor; software
pentru computere şi aparate
şi instrumente pentru utiliza-
re în legătură cu Internet-ul;
publicaţii electronice; părţi
şi fitinguri pentru toate pro-
dusele menţionate mai sus;
16 - fotografii; etichete, ade-
zivi; afişe; produse de birou;

(511)(510)
09 - aparate şi instrumente fotogra-
fice, cinematografice şi optice; apa-
rate şi instrumente pentru înregis-
trarea, transmiterea, radiodifuzi-
unea, recepţionarea, păstrarea,
ecranizarea sau reproducerea
sunetului, imaginilor şi datelor;
computere; programe computeriale
şi software pentru computere, chip-
uri computeriale, aparate şi
instrumente pentru codificarea şi
decodificarea semnalelor electrice;
blocuri pentru comandă la distanţă;
cartele de credit cu microprocesor;
cartele cu cod magnetic; antene;
antene de satelit; cabluri; fibre
optice; întrerupătoare; adaptoare;
conectoare; prize; rozete şi borne de
ieşire; cutii de distribuire; pelicule,
discuri şi cartuşe, toate purtătoa-
re de/sau pentru înregistrarea
datelor, sunetelor şi imaginilor;
filme cinematografice gata pentru
rulare; înregistrări audio şi/sau
video; dispozitive pentru comu-
nicaţie multimedia, înregistrare,
transmitere, radiodifuziune, păs-
trare, ecranizare, recepţie şi repro-
ducerea imaginilor; echipament
pentru procesarea datelor; software
pentru computere şi aparate şi
instrumente pentru utilizare în
legătură cu Internet-ul; publicaţii
electronice; părţi şi fitinguri pentru
toate produsele menţionate mai sus;
16 - publicaţii imprimate; reviste;
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35 - publicitate; manage-
mentul businessului; busi-
ness administrativ; funcţio-
narea oficiilor, oferte pentru
comercializarea produselor
cu amănuntul şi angro;
38 - servicii de comunicaţie
a vocii, comunicaţie a date-
lor, sunetelor şi imaginilor;
servicii multimedia de co-
municaţie; servicii de teleco-
municaţie; servicii de radio-
difuziune prin satelit şi
cablu; transmiterea, acorda-
rea şi ecranizarea informaţiei
din baza de date a compu-
terului pentru scopuri de afa-
ceri şi sociale; acordarea şi
difuzarea informaţiei cu pri-
vire la toate serviciile enu-
merate mai sus;  hiring-ul,
închirierea şi leasing-ul apa-
ratelor şi instrumentelor;
servicii cu privire la abona-
rea la radiodifuziune, televi-
ziune; toate serviciile incluse
în această clasă care ţin
de/sau se referă la Internet
sau prestate prin Internet în
regim de acces;
41 -  înregistrarea programe-
lor televizate, video, prin sa-
telit şi cablu, servicii în ve-
derea educaţiei şi agremen-
tului; prezentarea şi înregis-
trarea în direct a reprezen-
taţiilor, spectacolelor, solem-
nităţilor, concertelor, pune-
rea în scenă a spectacolelor
de teatru, concursurilor, lec-
ţiilor, publicităţii, semina-
relor, activităţii sportive şi
competiţiilor sportive, con-
certelor solo, dezbaterilor,
întâlnirilor publice şi private
(adunări, congrese şi expo-
ziţii); închirierea şi leasing-
ul aparatelor şi instrumen-
telor; editarea cărţilor, ma-
nualelor, revistelor şi texte-
lor;  tirajarea filmelor, înre-
gistrărilor video, audiovi-
zuale şi sonore; servicii de
consulting cu privire la toate
serviciile enumerate mai sus;
acordarea şi difuzarea infor-
maţiei cu privire la toate ser-
viciile menţionate mai sus;
toate serviciile incluse în
această clasă care ţin de/sau
se referă la Internet sau pres-
tate prin Internet în regim de
acces (on-line).

lista programelor transmisiunilor
TV prin cablu, radio şi prin sate-
lit; programele reprezentaţiilor
distractive şi publicaţii periodice
cu privire la cele indicate mai sus;
fotografii; etichete, adezivi; afişe;
produse de birou; ziare;
35 - publicitate; managementul
businessului; business
administrativ; funcţionarea oficiilor,
oferte pentru comercializarea
produselor cu amănuntul şi angro;
38 - servicii de comunicaţie a vocii,
comunicaţie a datelor, sunetelor şi
imaginilor; servicii multimedia de
comunicaţie; servicii de
telecomunicaţie; servicii de
radiodifuziune prin satelit şi cablu;
serviciile agenţiilor de ştiri;
transmiterea, acordarea şi
ecranizarea informaţiei din baza de
date a computerului pentru scopuri
de afaceri şi sociale; transmiterea
în direct a reprezentaţiilor şi
evenimentelor solemne; acordarea
şi difuzarea informaţiei cu privire la
toate serviciile enumerate mai sus;
hiring-ul, închirierea şi leasing-ul
aparatelor şi instrumentelor; servicii
cu privire la abonarea la radiodi-
fuziune, televiziune; toate serviciile
incluse în această clasă care ţin
de/sau se referă la Internet sau pres-
tate prin Internet în regim de acces;
41 -  producerea şi  înregistrarea
programelor televizate, video, prin
satelit şi cablu, servicii în vederea
educaţiei şi agrementului; organi-
zarea, prezentarea, producerea  şi
înregistrarea în direct a reprezen-
taţiilor, spectacolelor, solemnităţi-
lor, concertelor, punerea în scenă a
spectacolelor de teatru, concursu-
rilor, lecţiilor, publicităţii, semina-
relor, activităţii sportive şi compe-
tiţiilor sportive, concertelor solo,
dezbaterilor, întâlnirilor publice şi
private (adunări, congrese şi
expoziţii); închirierea şi leasing-ul
aparatelor şi instrumentelor;
editarea cărţilor, manualelor,
revistelor şi textelor; tirajarea
filmelor, înregistrărilor video,
audiovizuale şi sonore; servicii de
consulting cu privire la toate
serviciile enumerate mai sus;
acordarea şi difuzarea informaţiei
cu privire la toate serviciile
menţionate mai sus; toate serviciile
incluse în această clasă care ţin
de/sau se referă la Internet sau
prestate prin Internet în regim de
acces (on-line).
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IX. 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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DECRET
pentru promulgarea Legii privind protecţia topografiilor

circuitelor integrate

Articolul 1. Obiectul protecţiei
(1)  Prin circuit integrat se înţelege un

produs, sub forma sa finală sau sub o formă
intermediară, destinat să îndeplinească o
funcţie electronică, în care elementele,  dintre
care cel puţin unul este un element  activ, şi
interconexiunile, în totalitate sau parţial, fac
parte integrantă din corpul sau suprafaţa unei
piese materiale.

(2) Prin topografie (schemă de configuraţie)
a unui circuit integrat, denumită în continuare
topografie, se înţelege dispunerea tridi-
mensională, oricare ar fi expresia ei,  a  unor
elemente, dintre care cel puţin unul este un
element activ, şi a tuturor interconexiunilor
circuitului integrat sau a unei părţi din ele ori o
astfel de dispunere tridimensională  pregătită
pentru un circuit  integrat destinat fabricării.

(3) Dreptul asupra topografiei este recu-
noscut şi protejat pe teritoriul Republicii
Moldova prin înregistrare, în condiţiile prezentei
legi, la Agenţia de Stat pentru Protecţia
Proprietăţii Industriale, denumită în continuare
Agenţ ie, ş i eliberare a certificatului de
înregistrare.

(4)  Sunt protejate, în condiţiile prezentei
legi, topografiile originale, adică cele create în

urma efortului intelectual al creatorilor, dacă
în momentul creării ele nu sunt cunoscute
pentru creatorii de topografii şi fabricanţii de
circuite integrate.

(5) O topografie, constituită dintr-o
combinaţie de elemente şi interconexiuni care
sunt cunoscute poate fi protejată numai dacă
combinaţia, luată în ansamblul ei, este originală
în sensul alin. (4) din prezentul articol.

(6) O topografie se consideră originală în
cazul în care nu este dovedit contrariul.

(7) Divulgarea informaţiei referitoare la
topografie nu influenţează originalitatea ei în
cazul în care această divulgare a fost făcută
în termen de 24 de luni până la data depunerii
la Agenţie a cererii de înregistrare a respectivei
topografii de către creator, solicitant sau o terţă
persoană, care a obţinut de la primii informaţia,
direct sau indirect. În caz contrar, persoana
interesată este obligată să prezinte dovezile
necesare.

Articolul 2.  Dreptul  la  protecţie
(1)  Pot beneficia de protecţia unei topo-

grafii, în condiţiile prezentei legi, persoanele
fizice şi  juridice rezidente în Republica
Moldova.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA Petru LUCINSCHI

Chişinău, 28 decembrie 1999.
Nr. 1277-II.

L E G E
PRIVIND PROTECŢIA TOPOGRAFIILOR CIRCUITELOR INTEGRATE

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege reglementează protecţia juridică a topografiilor  circuitelor inte-

grate, raporturile patrimoniale şi cele personale  nepatrimoniale apărute în procesul
creării şi exploatării lor.

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia
Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova
decretează:

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 655-
XIV din 29 octombrie 1999 privind protecţia
topografiilor circuitelor integrate
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(2) Persoanele fizice şi juridice nere-
zidente în Republica Moldova beneficiază de
drepturile oferite de prezenta lege în condiţiile
prevăzute de convenţiile internaţionale la
care Republica Moldova este parte, iar în
lipsa acestora - pe bază de reciprocitate.

(3) Persoanele îndreptăţite să obţină
protecţia legală a unei topografii întreţin relaţii
cu Agenţia personal sau prin reprezentantul
în proprietate industrială, autorizat printr-o
procură, care activează în conformitate cu
regulamentul aprobat de Guvern.

(4) Persoanele fizice şi juridice nere-
zidente în Republica Moldova întreţin  relaţii
cu Agenţia numai prin reprezentantul în
proprietate industrială din Republica
Moldova.

(5) Dreptul la protecţia unei topografii
aparţine creatorului ei sau succesorului în
drepturi al acestuia. În cazul în care există
mai mulţi creatori, dreptul la protecţia
topografiei aparţine acestora în comun, dacă
contractul încheiat între ei nu prevede altfel.

(6) În cazul în care topografia a fost creată
de un salariat în cadrul obligaţiilor de serviciu
sau executând o sarcină concretă încre-
dinţată în scris (topografie de serviciu),
dreptul la protecţia topografiei aparţine sau
creatorului, sau unităţii, conform contractului
încheiat între creator şi unitate.

(7) Dacă topografia a fost creată de o
persoană la comanda unei alte persoane,
dreptul la protecţia topografiei aparţine
persoanei indicate în  contractul încheiat
între ele.

Articolul 3.  Înregistrarea  topografiei
(1) Înregistrarea unei topografii la Agenţie

se efectuează în baza depozitului  naţional
reglementar, ale cărui documente se depun
tipărite în limba de stat.

(2) Depozitul naţional reglementar pentru
înregistrarea unei topografii se constituie din:

1) cerere, prin care se solicită înre-
gistrarea topografiei, care trebuie să conţină:
a) numele şi prenumele sau denumirea şi

adresa solicitantului;
b) indicaţiile privind dreptul solicitantului de

a înregistra topografia, conform art. 2
alin. (5)-(7) din prezenta lege;

c) numele, prenumele şi adresa creatorului
(creatorilor) topografiei;

d) denumirea şi destinaţia circuitului integrat
realizat pe baza topografiei;

e) data creării topografiei;
f) data primei exploatări comerciale a

topografiei, dacă este cazul;
g) numele şi prenumele sau denumirea şi

adresa reprezentantului, dacă este cazul;
h) semnătura solicitantului sau a repre-

zentantului;
2) documentaţie tehnică, constituită din

materiale grafice şi texte, care conţine
informaţ ia suficientă pentru a permite
identificarea topografiei şi pentru a evidenţia
funcţiunea electronică a circuitului integrat
care încorporează  topografia;

3)  două exemplare ale circuitului integrat,
dacă acesta a fost realizat şi exploatat în
scopuri comerciale;

4) document ce confirmă achitarea
taxelor;

5) procură, în cazul în care cererea se
depune prin intermediul reprezentantului în
proprietate industrială.

(3) Se permite depunerea documentelor
cererii (cu excepţia cererii propriu-zise),
redactate în una din limbile de circulaţie
internaţională: engleză, franceză, germană,
rusă. În acest caz, traducerea documentelor
cererii în limba de stat, certificată în mod
corespunzător, se depune la Agenţie în
termen de 2 luni de la data prezentării
materialelor cererii. Dacă, în termenul indicat,
solicitantul nu va depune traducerea
documentelor cererii în limba de stat, cererea
se consideră nedepusă.

(4) Data constituirii depozitului naţional
reglementar se consideră data depunerii la
Agenţie  a  tuturor materialelor enumerate la
alin. (2) pct. 1) - 4) din prezentul articol.

(5) Cererea de înregistrare poate avea
ca obiect o singură topografie.

(6)  Agenţia examinează documentele
enumerate la alin. (2) din prezentul articol în
scopul  stabilirii conformităţii lor cu:
a) cerinţele legale formale privind depozitul

naţional reglementar (examinarea formală)
- în termen de o lună de la data constituirii
depozitului  naţional reglementar;
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b) cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (4) - (7)
din prezenta lege -  în termen de 2  luni
de la data încheierii examinării formale.
(7) Dacă se constată îndeplinirea tuturor

cerinţelor legale, Agenţia emite hotărârea de
înregistrare a topografiei, efectuează
înregistrarea în Registrul Naţional al To-
pografiilor Circuitelor Integrate  şi o notifică
solicitantului.

(8)  În cazul în care se constată lipsuri
sau deficienţe ale documentelor prezentate,
acestea se comunică în scris solicitantului în
termen de 15 zile de la data depunerii cererii,
acordându-i-se un termen de 2 luni de la
data primirii notificării pentru prezentarea
completărilor şi rectificărilor necesare.

(9) Dacă solicitantul prezintă în termenul
acordat toate completările şi rectificările
necesare, Agenţia efectuează procedura de
înregistrare prevăzută la alin. (7) din
prezentul articol.

(10) În cazul în care răspunsurile soli-
citantului la două notificări repetate nu conţin
completările şi rectificările cerute de Agenţie,
fără expunerea motivelor, aceasta are dreptul
să ceară solicitantului întreţinerea ulterioară
a relaţiilor numai prin reprezentantul în
proprietate industrială.

(11) Dacă solicitantul nu prezintă în
termenul stabilit completările şi rectificările
necesare sau se constată că obiectul pentru
care se solicită înregistrarea nu corespunde
cerinţelor prevăzute la art. 1 alin. (4)-(7) din
prezenta lege, Agenţia emite hotărârea de
respingere a cererii, comunicându-i în scris
solicitantului motivele respingerii.

(12) Agenţia publică datele privind
înregistrarea topografiei în Buletinul Oficial
de Proprietate Industrială şi eliberează
persoanei îndreptăţ ite un certificat de
înregistrare a topografiei în termen de 3 luni
de la data la care solicitantului i s-a comunicat
hotărârea de înregistrare a topografiei, cu
condiţia achitării taxei corespunzătoare.

(13)  Hotărârea de respingere a cererii
de înregistrare a topografiei poate fi
contestată de către solicitant la Comisia de
Apel a Agenţiei în termen de 3 luni de la data
primirii acesteia. Contestaţia se examinează

în decursul a 3 luni de la data înregistrării ei
la Comisia de Apel. Decizia Comisiei de Apel
se comunică persoanelor interesate în
termen de o lună de la data emiterii şi  poate
fi atacată în judecată în termen de 3 luni de
la data primirii notificării.

(14) În perioada de protecţie, titularul unei
topografii înregistrate, denumit în continuare
titular, va comunica Agenţiei modificările
privind numele sau denumirea sa, adresa etc.

Articolul 4.  Drepturile titularului
(1) Se consideră titular persoana fizică

sau juridică recunoscută, în condiţ i i le
prezentei legi, drept beneficiar al protecţiei
topografiei înregistrate.

(2) O topografie înregistrată la Agenţie
este protejată pe teritoriul Republicii Moldova
pe o perioadă de 10 ani, termenul începând
să curgă de la data constituirii depozitului
naţional reglementar sau de la data primei
exploatări comerciale a topografiei, indiferent
unde în lume, dacă  aceasta este anterioară
datei depozitului  naţional  reglementar.

(3)  Prin exploatarea topografiei se
înţelege:
a) reproducerea, fie prin încorporare într-un

circuit integrat, fie în alt mod, a topografiei
sau a uneia din părţile acesteia, cu
excepţia părţilor care nu sunt originale în
sensul dispoziţiilor art. 1 alin. (4)-(7) din
prezenta lege;

b) exportul,  importul, oferirea spre vânzare,
vânzarea sau distribuirea în orice mod,
în scopuri comerciale, a topografiei, a
circuitului integrat în care aceasta este
încorporată sau a unui articol care
încorporează un astfel de circuit integrat.
(4) Pe toată durata protecţiei topografiei

înregistrate, titularul are dreptul exclusiv la
exploatarea ei, precum şi dreptul de a permite
sau interzice altor persoane exploatarea
respectivei topografii, a circuitului integrat în
care aceasta este încorporată sau a unui
articol care  încorporează un astfel de circuit
integrat.

(5) Titularul are dreptul să marcheze
circuitele integrate, care au la bază topografia
înregistrată cu litera majusculă  “T”.
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(6) Dreptul titularului nu este limitat sau
condiţ ionat de faptul încorporării sau
neîncorporării circuitului integrat într-un
produs.

(7) Dreptul titularului nu se extinde asupra
proiectelor, procedeelor ş i mijloacelor
tehnologice, utilizate pentru realizarea
topografiei înregistrate sau a circuitului
integrat, nici asupra informaţiilor stocate în
circuitul integrat.

(8) O topografie se consideră obiect de
comercializare dacă ea se exploatează în
scopuri comerciale ordinare separat sau
încorporată  într-un  circuit integrat.

(9) O topografie  se consideră obiect al
primei exploatări comerciale de la data la
care ea a fost prima oară exploatată, inte-
gral sau parţial, în scopuri comerciale, ori-
unde, de către titular sau cu consimţământul
acestuia.

(10) Dacă o topografie a fost exploatată
comercial în ţară sau în străinătate, ea poate
beneficia de protecţie, în condiţiile prezentei
legi, numai dacă cererea de înregistrare a
fost depusă la Agenţie în termen de 2 ani de
la data primei exploatări comerciale.

(11) Nu constituie o încălcare a drepturilor
titularului unei topografii înregistrate re-
producerea de către un terţ a topografiei, în
sensul prevederilor alin. (3) şi (4) din
prezentul articol, dacă a fost făcută:
a) într-un  cadru  particular, fără scopuri

comerciale;
b) în scop de evaluare, analiză, cercetare

sau instruire.
(12) Nu constituie, de asemenea, o

încălcare a drepturilor titularului:
a) folosirea unei topografii înregistrate în

construcţia sau la exploatarea oricăror
mijloace de transport aparţinând ţărilor
membre ale convenţiilor internaţionale la
care Republica Moldova este parte, cu
condiţia ca aceste mijloace de transport
să se afle temporar sau accidental pe
teritoriul Republicii Moldova şi topografia
să fie folosită exclusiv pentru necesităţile
mijloacelor  de transport;

b) exploatarea unei topografii înregistrate în
situaţii de urgenţă naţională sau în alte
circumstanţe de extremă urgenţă, cu
informarea imediată a titularului;

c) exploatarea unei noi topografii create de
către orice persoană care, pornind de la
evaluarea sau analiza topografiei înre-
gistrate, creează o topografie nouă ce
îndeplineşte condiţia de originalitate
prevăzută la art. 1 alin. (4)-(7) din
prezenta lege;

d) săvârşirea oricărei acţiuni, prevăzute la
alin. (3) lit. b) din prezentul articol,
referitoare la un circuit integrat care
încorporează o topografie reprodusă  ilicit
sau la orice produs care încorporează un
astfel de circuit integrat, dacă persoana
care săvârşeşte aceste acţiuni nu ştia  şi
nu avea motive temeinice  să ştie că, atunci
când  a achiziţionat respectivul circuit
integrat sau produsul care îl încorpora,
acesta conţinea o topografie reprodusă
ilicit. Începând de la data la care persoana
în cauză a primit un aviz prin care a fost
informată, în mod întemeiat, că topografia
este reprodusă ilicit, ea va putea săvârşi
orice acţiune cu stocurile de care dispune
sau pe care le-a comandat înainte de
această dată, dar va fi obligată să
plătească titularului o sumă echivalentă cu
o redevenţă rezonabilă, cum ar fi cea care
ar fi fost exigibilă în cadrul unei licenţe
negociate, în mod liber şi uzual, pentru o
astfel de topografie;

e) orice exploatare de către un terţ a
topografiei înregistrate sau a circuitului
integrat care o încorporează, vândute de
către titular sau cu autorizaţia lui.
(13) Persoana care, anterior datei de

intrare în vigoare a prezentei legi, a efectuat
pregătirile necesare în vederea fabricării sau
a fabricat un circuit integrat a cărui topografie
a fost ulterior înregistrată  la Agenţie de către
o altă persoană are dreptul, fără autorizaţia
titularului, să producă ş i să vândă în
continuare acest circuit fără a mări volumul
de producţie.
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 Articolul 5.  Drepturile  creatorului
unei topografii înregistrate

(1)  Creatorul unei topografii  înregistrate
are dreptul să i se menţioneze numele şi
calitatea de creator al topografiei în certificatul
de înregistrare a topografiei şi în publicaţiile
efectuate de Agenţie cu privire la topografia
înregistrată.

(2) Creatorul  topografiei  înregistrate
care, conform prevederilor art. 2 alin. (6) din
prezenta lege, nu este titularul acesteia are
dreptul la o remunerare corespunzătoare
beneficiului obţ inut  din  exploatarea
topografiei de către titular sau beneficiului
prezumat, în cazul în care ea ar fi fost folosită,
în  cuantumul şi condiţiile stabilite prin
contractul încheiat între acesta şi titularul
topografiei  înregistrate.

Articolul 6.  Transmiterea  drepturilor
(1) Dreptul la protecţie şi drepturile ce

decurg din înregistrarea unei topografii pot fi
transmise, total sau parţial, prin cesiune şi
licenţă exclusivă sau neexclusivă, prin succe-
siune ori moştenire legală sau testamentară.

(2) Transmiterea drepturilor produce
efecte faţă de terţi începând cu data la care
contractul de transmitere a drepturilor este
înregistrat la Agenţie.

(3) Modificarea datelor privind solicitantul
sau titularul ce decurge dintr-un contract de
cesiune sau succesiune, se operează doar
în urma înregistrării contractului respectiv la
Agenţie.

(4) Agenţia publică în Buletinul Oficial de
Proprietate Industrială datele privind înre-
gistrarea contractelor de  cesiune, de  licenţă
şi licenţă obligatorie referitoare la topografiile
înregistrate, precum şi datele privind modi-
ficările survenite în legătură cu acestea, în
termen de 3 luni de la data înregistrării lor.

Articolul 7. Alte exploatări fără
autorizarea titularului

(1) Instanţele judecătoreşti pot autoriza,
fără autorizarea titularului, exploatarea unei
topografii înregistrate, cu respectarea
următoarelor dispoziţii:
a) autorizarea exploatării va fi examinată pe

baza circumstanţelor proprii acesteia;

b) o astfel de exploatare va fi permisă în
cazul în care, în termen de 3 ani de la
data înregistrării topografiei, ea nu a fost
exploatată sau a fost insuficient ex-
ploatată de către titular, dacă, înaintea
exploatării candidatul la exploatare s-a
străduit să obţină autorizarea de la titu-
lar, în condiţii şi modalităţi comerciale
rezonabile şi dacă, în pofida eforturilor
depuse, nu a reuşit aceasta într-un
termen rezonabil. Se va putea deroga de
la această prevedere în situaţ i i de
urgenţă naţională sau în alte circum-
stanţe de extremă urgenţă ori în cazul
utilizării în scopuri publice necomerciale.
În aceste situaţii, titularul va fi avizat
imediat ce va fi rezonabil posibil;

c) întinderea şi durata unei atare exploatări
vor fi limitate de scopurile pentru care
aceasta a fost autorizată, iar în cazul
tehnologiei de semiconductori, respectiva
exploatare va fi destinată numai pentru
scopuri publice necomerciale sau pentru
a remedia o practică ce a fost calificată
în baza unei proceduri judiciare sau ad-
ministrative ca fiind anticoncurenţială;

d) o astfel de exploatare va fi neexclusivă şi
netransmisibilă, cu excepţia părţii din
întreprindere sau a fondului de comerţ
care beneficiază de aceasta;

e) orice exploatare de acest gen va fi
autorizată în principal pentru aprovizio-
narea pieţei interne;

f) autorizarea unei astfel de exploatări va fi
susceptibilă de a înceta, sub rezerva ca
interesele legitime ale persoanelor astfel
autorizate să fie protejate adecvat, dacă
şi atunci când circumstanţele care au
condus la aceasta încetează să existe şi
este vizibil că nu vor reapărea. Instanţa
judecătorească va fi abilitată să reexa-
mineze cazul, pe bază de cerere motivată,
dacă circumstanţele continuă să existe;

g) titularul va primi o remunerare adecvată
corespunzătoare fiecărui caz în parte, cu
luarea în considerare a valorii economice
a autorizării;

h) valabilitatea juridică a oricărei decizii
privind autorizarea unei astfel de
exploatări şi orice decizie referitoare la
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remunerarea prevăzută în raport cu o
astfel de exploatare vor putea face
obiectul unei revizuiri judiciare sau altei
revizuiri independente de către o auto-
ritate superioară;

i) dispoziţiile lit. b) şi e) ale prezentului
alineat nu vor fi aplicate în cazurile în care
o atare exploatare este permisă pentru a
remedia o practică ce a fost calificată în
baza unei proceduri judiciare sau admin-
istrative ca fiind anticoncurenţ ială.
Necesitatea de a corecta practicile
anticoncurenţ iale poate fi luată în
considerare la stabilirea remunerării
acordate în astfel de cazuri. Instanţele
judecătoreşti sunt abilitate să refuze
încetarea autorizării dacă şi atunci când
circumstanţele care au condus la această
autorizare riscă să se producă din nou.
(2) Decizia de acordare a licenţei obli-

gatorii neexclusive se comunică Agenţiei,
care o înscrie în Registrul Naţional al
Topografiilor Circuitelor Integrate. Agenţia
publică în Buletinul Oficial de Proprietate
Industrială datele privind licenţele obligatorii
neexclusive acordate, precum şi datele privind
modificările survenite în legătură cu acestea
în termen de 3 luni de la înscrierea lor în
Registrul Naţional al Topografiilor Circuitelor
Integrate.

Articolul 8.  Încetarea  drepturilor
(1) Drepturile conferite titularului prin

înregistrarea topografiei încetează la data
expirării duratei de protecţie, dată la care
topografia intră în domeniul public, putând fi
exploatată de orice persoană fără nici o
restricţie.

(2) În situaţia în care o topografie nu a
fost exploatată comercial timp de 15 ani de
la data la care a fost creată, la expirarea
acestui termen, dreptul la protecţia ei
încetează după cum urmează:
a) dacă topografia nu a fost înregistrată, ea

nu poate fi obiectul unei cereri de
înregistrare;

b) dacă  topografia a  fost  înregistrată,
titularul pierde drepturile conferite  prin
înregistrare.

(3) Titularul poate  renunţa la protecţia
unei topografii înregistrate oricând în cursul
duratei de protecţie, depunând cerere sau
neplătind taxa de înregistrare şi eliberare a
certificatului. Renunţarea are ca efect
încetarea drepturilor titularului, cu toate
consecinţele menţionate la alin. (1) din
prezentul articol, începând de la data
înregistrării la Agenţie a declaraţiei scrise
privind intenţia de renunţare la înregistrare
sau de la data depozitului naţional re-
glementar în cazul în care nu a fost plătită
taxa de înregistrare  şi eliberare a cer-
tificatului.

(4) Înregistrarea unei topografii în
Registrul Naţional al Topografiilor Circuitelor
Integrate poate fi radiată, integral sau parţial,
în baza contestaţiei unei persoane interesate,
în cazul în care se constată că nu au fost
îndeplinite condiţiile legale pentru acordarea
protecţiei. Contestaţia poate fi depusă în tot
cursul perioadei de protecţie a topografiei şi
se soluţionează de către Comisia de Apel a
Agenţiei în termen de 3 luni de la data
depunerii. Comisia de Apel notifică  per-
soanelor interesate decizia luată. Decizia
Comisiei de Apel poate fi atacată în instanţele
judecătoreşti în termen de 3 luni de la data
primirii notificării. Radierea are ca efect
anularea tuturor drepturilor asupra to-
pografiei sau, după caz, asupra părţii de
topografie care a făcut obiectul radierii.

(5) Agenţia înscrie în Registrul Naţional
al Topografiilor Circuitelor Integrate şi publică
în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială
toate modificările privind protecţia topo-
grafiilor, survenite ca urmare a aplicării
dispoziţiilor alin. (1)-(4) din prezentul articol.

Articolul 9.  Răspunderea pentru
încălcarea drepturilor titularului
(1) Exploatarea de către orice persoană

fizică sau juridică a topografiei  înregistrate
nerespectând prezenta lege se consideră
încălcare a drepturilor titularului.

(2) La cererea titularului, încălcarea
drepturilor lui trebuie să înceteze. Persoana
recunoscută vinovată este obligată să achite
titularului suma suficientă pentru a compensa
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paguba cauzată ca rezultat al încălcării
dreptului titularului, inclusiv câştigul ne-
realizat, precum şi să achite cheltuielile care
vor cuprinde onorariile de avocat cores-
punzătoare.

(3) Produsele care aduc atingere drep-
turilor titularului vor fi scoase din circuitul
economic, fără a fi compensate, pentru a se
evita cauzarea de prejudicii titularului, sau vor
fi distruse. Partea lezată poate cere ca
materiile prime şi instrumentele care au servit
la fabricarea produselor în cauză să fie
scoase din circuitul economic, fără a fi com-
pensate, astfel încât riscurile unei noi atingeri
să fie reduse la minimum. În aceste cazuri,
se va ţine cont de faptul că între gravitatea
atingerii şi măsurile corective solicitate
trebuie să existe o anumită proporţionalitate,
precum şi de interesele terţilor.

(4) Cerinţele faţă de persoana care
încalcă drepturile titularului pot fi înaintate şi
de către deţinătorul licenţei exclusive, dacă
contractul de licenţă nu prevede altfel.

 (5) Nu constituie încălcare a drepturilor
de proprietate industrială acţiunile unor au-
torităţi sau agenţi publici care au acţionat sau
au avut intenţia să acţioneze cu bună-cre-
dinţă în cadrul administrării legislaţiei
referitoare la protecţia proprietăţii industriale.

Articolul 10. Protecţia topografiilor
în  străinătate

Depunerea  în străinătate a cererii de
înregistrare  a  unei topografii create în Re-
publica Moldova se face după o lună  de la
data constituirii depozitului naţional regle-
mentar la Agenţie. Cererea se depune în
conformitate cu legislaţ ia ţării  cores-
punzătoare şi convenţiile internaţionale la
care Republica Moldova este parte.

Articolul 11. Agenţia de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii Industriale
(1) Agenţia de Stat pentru Protecţia

Proprietăţii Industriale  este  autoritatea care
realizează protecţia  juridică a topografiilor
în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) În conformitate cu prezenta lege,
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale recepţionează şi înregistrează
cererile de înregistrare a topografiilor, le
examinează, înregistrează topografiile,
eliberează certificatele de înregistrare,
publică datele oficiale, înregistrează  con-
tractele de transmitere a drepturilor, ela-
borează actele normative şi stabileşte
taxele pentru serviciile cu semnificaţie
juridică în domeniul  protecţiei topogra-
fiilor.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI Dumitru DIACOV

Chişinău, 29 octombrie 1999.
Nr. 655-XIV

Conform ordinului Directorului
General al AGEPI nr. 15 din

2000.01.31, în vederea reducerii
termenelor de examinare şi perfecţionării
procedurii de eliberare a certificatelor
de înregistrare a mărcilor, se modifică
pct. 34 al Regulamentului privind
aplicarea taxelor pentru servicii în

domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii
industriale. El are următorul cuprins:

“34. Taxa pentru înregistrarea şi elibe-
rarea certificatului de înregistrare a mărcii sau
a denumirii de origine a produsului (punctul
14) se plăteşte o dată cu depunerea cererii”.

Ordinul va fi pus în aplicare începând cu
1 martie 2000.

VĂ INFORMĂM:
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X. Materiale de informare şi documentare
din domeniul proprietăţii industriale

Capitolul inserează texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova
este parte, ale acordurilor regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme
OMPI; alte materiale de informare şi documentare în domeniul protecţiei proprietăţii

industriale.

The Chapter inserts texts of the international conventions and treaties to which the Republic
of Moldova is party, of the  regional and bilateral agreements;  regulations, instructions,
classifications, the WIPO standards; other information and search materials in the field of

industrial property protection.
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În urma examinării versiunii actualizate a
Normei ST. 13 OMPI Recomandări referitoare la
numerotarea cererilor de brevet, de înregistrare a
certificatelor complementare de protecţie, a
desenelor şi modelelor industriale şi a topografiilor
circuitelor integrate, elaborarea căreia a fost
necesitată de trecerea la anul 2000 şi la mileniul
trei, având ca obiectiv armonizarea şi amplificarea
potenţialului informativ al sistemelor de numerotare,
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale anunţă că de la 1 ianuarie 2000 în Re-
publica Moldova se aplică sisteme noi (modificate)
de numerotare a cererilor de:

! brevet de invenţie;
! înregistrare a modelelor de utilitate;
! înregistrare a desenelor şi modelelor

industriale;
! brevete pentru soiuri de plante;
! înregistrare a topografiilor circuitelor in-

tegrate;
! eliberare a certificatelor complementare

de protecţie (C.C.P.).
În conformitate cu sistemele noi, numerele

cererilor includ desemnarea codului alfabetic al
tipului obiectului de proprietate industrială (a -
pentru cererile de brevet de invenţie, u - pentru cereri
de înregistrare a modelelor de utilitate, f - pentru
cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor
industriale, v - pentru cererile de brevete pentru
soiuri de plante, t - pentru cererile de înregistrare a

topografiilor circuitelor integrate, c - pentru cererile
de eliberare a certificatelor complementare de
protecţie), indicarea anului de depunere a cererii
constând dintr-o configuraţie din patru digiţi - con-
form Calendarului gregorian - şi a numărului de
ordine destinat identificării unei cereri.

În baza celor menţionate, numerele de
depozit pentru obiectele de proprietate industrială
enunţate trebuie prezentate în modul următor
(mostrele sunt convenţionale):

""""" a 2000 0164 - cerere de brevet de
invenţie depusă în anul 2000 având
numărul de ordine 0164;

""""" u 2003 0007 - cerere de înregistrare a
modelului de utilitate depusă în anul
2003 având numărul de ordine 0007;

""""" f 2002 0061 - cerere de înregistrare a
desenului şi modelului industrial depusă
în anul 2002 având numărul de ordine
0061;

""""" v 2001 0010 - cerere de brevet pentru
soi de plantă depusă în anul 2001 având
numărul de ordine 0010;

""""" t 2004 0003 - cerere de înregistrare a
topografiei circuitelor integrate depusă
în anul 2004 având numărul de ordine
0003;

""""" c 2005 0015 - cerere de eliberare a certi-
ficatului complementar de protecţie
depusă în anul 2005 având numărul de
înregistrare 0015.

Sisteme noi de numerotare
a cererilor de protecţie a obiectelor

de proprietate industrială

Noul format de prezentare
a datelor calendaristice
ÎN CONFORMITATE CU NORMA ST. 2 OMPI

(Indicarea normalizată a datelor cu ajutorul Calendarului gregorian),

Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale (AGEPI)

aplica de la 1 IANUARIE 2000 un format nou de prezentare a datelor calendaristice

în documentele publicate, enunţurile din Buletinul Oficial (BOPI) şi în bazele de date electronice.

CONFORM NOULUI FORMAT, data este prezentată printr-o succesiune numerică:

CCYY.MM.DD, unde primele patru litere semnifică anul,

următoarele două litere indică luna şi ultimele două litere ziua.

DE EXEMPLU: 2000.02.17; 2001.11.25; 2002.06.05.
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XI. Informaţie internaţională

Capitolul inserează informaţii privind diverse forumuri internaţionale în domeniul protec-
ţiei proprietăţii industriale, comunicări despre reuniunile 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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Cu mai mult de 10 ani în urmă, în vara lui 1988,
compania Jouve, în cooperare cu Oficiul Eu-

ropean de Brevete, s-au încumetat să facă un lucru
extrem de curajos: producerea unui CD-ROM
prototip, care va deveni ulterior seria Primul (FIRST).
Astăzi, după 10 ani de conlucrare cu OEB, Jouve
este mândră că a contribuit la realizarea acestui
succes mondial.

Familia ESPACE s-a extins şi cuprinde la
moment o gamă de 21 produse. În prezent se
produc mai mult de 200 000 CD-ROM-uri anual.
Graţie performantelor programe pentru calculator,
iniţial Patsoft, după care MIMOSA, elaborate pentru
OEB de către compania Jouve, CD-ROM-urile au

CD-ROM-ul: o miză sigură atât pentru OEB, cât şi pentru Jouve
(cu prilejul celebrării celei de-a zecea aniversări ESPACE®)

supleat ediţiile pe hârtie, pentru ca apoi să le
substituie, introducând sisteme rapide de
identificare, afişare pe monitor şi de extragere la
imprimantă. Standardul MIMOSA, utilizat tot mai
intens în întreaga lume, în special la Oficiile de
Brevete, a  făcut posibil ca compania Jouve să-şi
reafirme rolul pe care îl deţine în protecţia proprietăţii
intelectuale şi să facă faţă unor exigenţe noi -
lansarea DVD-ROM-urilor, a performantului program
MIMOSA, versiunea 4 şi desigur în cadrul
proiectului esp@cenet®, prin intermediul Internet-
ului.  În pragul noului mileniu Jouve este gata să
ţină piept noilor provocări pe care acesta i le
pregăteşte.

Canada preia tehnologia
MIMOSA CD-ROM

În iulie 1999 programul MIMOSA a fost instalat
la Oficiul de Proprietate Intelectuală din Canada

(OPIC). Aceasta a fost posibil în urma încheierii
unui acord de colaborare între OEB şi OPIC, con-
form căruia OEB i-a pus la dispoziţie tehnologia
MIMOSA, Oficiul canadian angajându-se să se
ocupe de producerea CD-ROM-urilor după această
tehnologie.

Pentru relaţii suplimentare accesaţi pagina
Internet a OPIC la:

http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/pat-
ents/pt_cdromdvd_e.html

DVD-ROM-ul  ESPACE WORLD

În aceeaşi lună a anului precedent OEB a distribuit
utilizatorilor versiunea-sondă pe DVD-ROM a

publicaţiei ESPACE WORLD. OEB  aşteaptă opinia
utilizatorilor cu privire la acest produs. Sugestiile
pot fi expediate la următoarea adresă:

e-mail: CDHELP@epo.org
fax: + 43 1 52126 2492

La Biroul de informaţii esp@cenet®
(cinci întrebări adresate cel mai frecvent acestui

Birou de informaţii)

Esp@cenet® şi-a început activitatea acum un
an. Opinia beneficiarilor de servicii prestate

de acesta a fost pozitivă chiar de la bun început.

De o apreciere aparte s-a bucurat oficiul din Viena
al Biroului de informaţii esp@cenet®, care a
constituit un prim punct de contact pentru utilizatorii
care au avut dificultăţi în ceea ce priveşte utilizarea
sistemului.

Prezentăm în continuare cinci întrebări care
sunt cel mai frecvent adresate Biroului de informaţii
esp@cenet®

!!!!! De ce nu poate fi accesat documentul
EP 0 567 876 prin intermediul serviciului EP?

Serviciul EP plasat pe esp@cenet®, ca şi
celelalte servicii în domeniul documentărilor din
brevetele naţionale, conţine doar datele publicate
în ultimele 12 luni. Totodată, serviciul global dispune
de informaţii datând din 1920, aceasta variind de la
ţară la ţară. Pentru a obţine lista informaţiei
disponibile pe esp@cenet®, urmează a se accesa
http://ep.dips.org.şi a se executa clic pe indicaţia
“?” din coloana din stânga. În continuare se
selectează informaţia dorită şi se execută clic pe
opţiunea Data and data coverage.

!!!!! Cum pot fi accesate documentele aparţinând
unui anumit domeniu tehnic?

Serviciul esp@cenet®  nu conţine baze de
date clasificate pe domenii tehnologice. Pentru a
accesa documente dintr-un anumit domeniu, vă
recomandăm să folosiţi diviziunea respectivă din
Clasificarea Internaţională de Brevete (CIB), iar
pentru a identifica o clasa adiacentă clasei care vă
interesează, se accesează versiunea on-line a CIB
la http://classifications.wipo.int.
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!!!!! De ce apar dificultăţi la vizualizarea docu-
mentelor pe monitor?

Pentru afişarea imaginilor pe monitor serviciul
esp@cenet®  utilizează formatul PDF. Ca să
vizualizaţi  aceste documente, trebuie instalat
programul Adobe® Acrobat® Reader®, care poate
fi accesat pe adresa www.adobe.com. Există o bine
cunoscută  problemă de compatibilitate între
Microsoft Explorer (versiunea specială 5) şi acest
program. Accidental apar dificultăţi şi la utilizarea
programului Netscape în asociere cu Adobe® Ac-
robat® Reader®.  Uneori informaţia necesară poate
fi obţinută prompt doar executând clic pe pictograma
Adobe® , alteori calculatorul trebuie restartat. Dacă
apar probleme în timpul vizualizării imaginilor
utilizând esp@cenet®, vă recomandăm să
reinstalaţi  programul Acrobat®  Version 4 Reader,
după ce va fi deconectat Internet Explorer. Dacă în
timp ce vizualizaţi documente în formatul PDF
problemele persistă, copiaţi fişierul nppdf32.dll, care
de obicei se află în catalogul /Acrobat 4.0/Reader/
browser/, în fişierul /plugins/ al browser-ului dvs.
Aceasta presupune utilizarea programului
Netscape PDF împreună cu Microsoft Internet
Explorer, ceea ce s-a dovedit de multe ori că este
o soluţie eficientă. Alte soluţii ingenioase pot fi găsite
la adresa: www.adobe.com/supportservice/
custsupport/TECHGUIDE/ACRBT/BYTESRV/
bytesrv_01.html.

!!!!! Unde poate fi obţinută versiunea engleză a
documentelor de pe esp@cenet®?

Baza de date globală esp@cenet®  include
cereri de brevet echivalente publicate în diverse ţări.
Dacă, de exemplu, există echivalentul SUA al unei
cereri de brevet, acest lucru va fi specificat şi dvs.
veţi avea posibilitatea să-l accesaţi doar executând
clic pe numărul publicaţiei, afişat pe monitor. De
cele mai multe ori versiunea propusă nu este
traducerea autentică a cererii, însă ea vă poate crea
o idee destul de clară despre invenţia descrisă în
original.

!!!!! Sunt oare documentele disponibile pe
esp@cenet®  brevete deja eliberate?

De regulă, documentele disponibile pe
esp@cenet® se află doar la prima etapă de
publicare. De cele mai multe ori aceasta înseamnă

că documentele plasate pe esp@cenet®  sunt
cereri de brevet, şi nu brevete de invenţie. Excepţie
constituie documentele provenite din SUA, care
reprezintă brevete de invenţie. Pentru a stabili ex-
act dacă un anumit document este cerere de bre-
vet sau brevet de invenţie, este indicat a se
contacta oficiul de brevete responsabil. Informaţia
privind statutul juridic al brevetelor eliberate la cele
mai mari Oficii de Brevete din lume este de
asemenea inclusă în baza de date EPIDOS-
INPADOC (informaţii suplimentare pot fi obţinute la
www.european-patent-office.org./inpadoc/
index.htm). Pentru anumite ţări esp@cenet®
cuprinde şi informaţii cu privire la modelele de
utilitate.

Săptămânalul ESPACE® ACCESS
modificabil pe Internet

CD-ROM-urile ESPACE® ACCESS cuprinde
date bibliografice şi nemijlocit rezumatele în

engleză ale cererilor pentru obţinerea unui brevet
european şi ale cererilor PCT publicate până în
prezent.

În calitate de proiect pilot, în fiecare
săptămână, utilizatorii ESPACE® ACCESS pot
copia şi completa fişierele conţinând informaţii
săptămânale ACCESS. Odată copiate, aceste
fişiere pot fi prelucrate la nivel local. Toate aceste
servicii sunt oferite gratuit abonaţilor ACCESS care
utilizează USERID şi parolă. Fişierul în cauză este
creat indiferent de faptul dacă sunt sau nu
disponibile informaţii PCT, de aceea în unele
săptămâni este posibil ca fişierul să nu conţină
nici un fel de informaţii PCT. Aceste date sunt
introduse imediat posibil (de obicei după 5-10 zile
de la data publicării lor). Informaţia despre brevetele
europene este disponibilă în ziua publicării acestora
sau în scurt timp după această dată.

Dacă vaţi confruntat cu anumite dificultăţi la
utilizarea proiectului propus, de asemenea dacă
aveţi întrebări sau sugestii cu privire la acesta nu
ezitaţi să contactaţi Biroul de informaţii ESPACE®
CD-ROM la următoarea adresă:

e-mail: CDHELP@epo.org
tel.: +43 1 52126 2411
Fax: + 43 1 52126 2492
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Pentru relaţii siplimentare cu privire la
ESPACE® ACCESS, contactaţi http://www.
european-patent-office.org/patinfopro/cdrom/key/
epo/espace_access.htm.

Expoziţia PATLIB 2000

Expoziţia PATLIB 2000 se va desfăşura la
Helsinki, capitala culturală a Europei în anul

2000 şi va avea loc în incinta Centrului de Conferinţe
Finlanda în perioada 16-18 mai. În cadrul acesteia
vor fi demonstrate exponate reprezentând comerţul
mondial, organizatorii accentuând intenţia de a-i
întruni pe producători şi consumatori la o
manifestaţie unică. Expoziţia PATLIB 2000 va fi
organizată în cooperare cu  Consiliul Naţional pentru
Mărci şi Înregistrări din Finlanda.

Noutăţi de la EPIDOS-INPADOC

Baza de date privind statutul juridic
EPIDOS-INPADOC este completată cu

informaţie provenită din Israel
Informaţia privind statutul juridic al obiectelor

de proprietate industrială din Israel a fost procesată
în baza de date privind statutul juridic EPIDOS-
INPADOC şi este disponibilă începând cu
săptămâna a 23-a a lui 1999. Sursa acestei
informaţii o constituie Buletinele de Proprietate
Industrială din Israel, şi anume informaţia cuprinsă
în Buletine din martie 1997 (ceea ce corespunde
anilor 5757-5759, conform modelului evreiesc de
calculare a anilor). Menţionăm că informaţia
INPADOC privind statutul juridic conţine data
publicării Buletinului de Proprietate Industrială. Ul-
terior se prevede includerea în baza de date
EPIDOS-INPADOC a datelor cu începere din 1995.
Buletinul de Proprietate Industrială din Israel pune
la dispoziţie informaţie despre cele mai însemnate
evenimente din perioada de valabilitate a unui bre-
vet. Anunţă de asemenea despre achitarea
anuităţilor, fapt ce permite stabilirea exactă a
statutului brevetelor eliberate de către Oficiul de
Brevete din Israel.

Luxembourg: noi tipuri
de documente

La data de 1 octombrie 1999, Oficiul de Brevete
din Luxembourg a introdus în procedura de

eliberare a brevetelor şi efectuarea documentării,
marcând astfel diferenţa dintre cererile de brevet
pentru care s-a efectuat documentarea şi cele
pentru care ea nu s-a efectuat.

Codurile noilor documente sunt următoarele:
" LU - A1: cereri de brevet pentru care s-a

efectuat raport de documentare
" LU - A2: cereri de brevet fără raport de

documentare
Din moment ce codul LU-A1 a fost utilizat

anterior pentru certificatele de însoţire, celor 17
documente eliberate cu acest cod li s-a atribuit
codul A7.

Biblioteca Digitală de Proprietate
Industrială a Oficiului de Brevete

din Japonia

La 31 martie 1999 Oficiul de Brevete din Japonia
a lansat pe Internet Biblioteca Digitală de

Proprietate Industrială din Japonia (IPDL), care poate
fi accesată pe adresa www.ipdl.jpomiti.go.
jp.homepg.e.ipdl. Această bibliotecă oferă acces
la cele două colecţii de informaţie din domeniul
proprietăţii industriale bazate pe Buletinele de
Proprietate Industrială ale Oficiului de Brevete din
Japonia. Biblioteca este dotată cu sisteme
sofisticate de identificare şi extragere a informaţiei.
Deşi cea mai mare parte a informaţiei este
disponibilă în japoneză, există câteva fişiere cu
informaţii  şi opţiuni de identificare a datelor în
engleză.

Un CD-ROM demonstrativ ESPACE

Recent a fost lansată  o versiune specială a
CD-ROM-ului ESPACE demonstrând întreaga

gamă a produselor ESPACE şi noua versiune-beta
a programului MIMOSA - versiunea 4.
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Este cunoscut faptul că ştiinţa contem-
porană poate evalua cu exactitate
influenţa unor factori separaţi asupra

procesului sau fenomenului studiat prin metodele
lui Fibonaci, secţiunii de aur şi analizei
corelaţional-regresive, iar a unui grup de factori
prin metoda corelaţiei şi regresiei multiple. Este
de menţionat însă că nici chiar ultima metodă nu
permite evaluarea a mai mult de 6-7 factori într-
o asemenea problemă.

În anul 1965 în SUA matematicianul
E. Harrington a publicat o metodă principial nouă
de evaluare generală sau generalizată a influenţei
unui număr nelimitat de factori asupra procesului
studiat. Metoda şi-a găsit o recunoaştere şi o
răspândire rapidă şi a fost numită metoda sau
criteriul Harrington, iar autorul a numit rezultatul
obţinut funcţie de utilitate sau criteriul D.

Esenţa metodei constă în ecuaţia propusă
de autor, care a căpătat denumirea de funcţia
Harrington, având următorul aspect:

D d d d j
j= ⋅ ⋅1 2

1 2α α ααΣ ,

unde: D reprezintă exponentul generalizat;
dj - valoarea adimensională a fiecărui factor

considerat;
j - numărul de factori analizaţi;
α j - coeficienţii de pondere pentru factorii

consideraţi.
Ţinând seamă de faptul că fiecare factor

considerat yj are unităţile corespunzătoare de
măsură, este necesar ca toţi factorii yj să fie
transformaţi în unităţi adimensionale dj, care se
modifică în intervalul 0…1, pentru a putea efectua
cu ajutorul lor operaţiile indicate în ecuaţie. În
acest interval sunt daţi indicii D şi α, ceea ce
înseamnă că şi rezultatul general de sub radical
va fi mai mic de 1. Rezultatul general D va fi cu
atât mai mare, cu cât vor fi mai mari valorile
adimensionale dj şi coeficientul de pondere α j,

iar aceasta înseamnă că şi ∑α j, adică puterea din
care urmează să fie extrasă rădăcina, va fi mai mare.

În prezenta lucrare vom evidenţia factorii
principali care influenţează într-o măsură mai
mare asupra duratei şi eficienţei păstrării
strugurilor de masă. Pentru aceasta au fost
stabilite criteriile de apreciere a valorilor de facto
yj şi conversiei yj→dj, iar prin metoda estimărilor
de experienţă s-a determinat valoarea coefi-
cienţilor de pondere α j .

Cei doisprezece factori selectaţi pentru
evaluarea generalizată sunt doar cei mai
principali, aceştia exercitând asupra fenomenului,
în primul rând, o influenţă mai mare şi, în al doilea,
pentru ei au existat valorile de facto (vezi tabelul)
pentru aproape toţi anii de experienţe. Aceasta
nu înseamnă că neglijăm sau subapreciem
importanţa altor factori.

Este dificilă stabilirea în baza tabelului a
criteriilor de transformare a valorilor de facto ale
factorilor studiaţi yj în valori adimensionale dj, de
asemenea este complicată determinarea coe-
ficienţilor de pondere α j. La precizarea criteriilor
de  transformare a factorilor studiaţi din unităţi
de măsură luate real în consideraţie în valori
adimensionale, ne-am condus de numeroase
surse ştiinţifice, precum şi de propria experienţă
de mai mulţi ani. După cum se ştie, valorile dj

pot oscila între 0 şi 1. Ca 1 se acceptă conţinutul
sau valoarea optimă ori cea mai solicitată a
factorului studiat, iar ca 0 valoarea acestuia la
care planta sau fructul nu poate supravieţui, în
orice caz, strugurii nu vor fi rezistenţi la păstrare,
ceea ce se poate produce în egală măsură
atunci când sunt foarte puţini factori şi când sunt
foarte mulţi.

Se ştie că procesul de modificare a valorilor
dj de la 0 până la 1 decurge conform curbei S. În
baza metodei Harrington curbele S se deduc
analitic, dar aceste calcule nu fac obiectul
prezentului studiu.

Criteriile capacităţii de păstrare
a strugurilor de masă

Victor ŢUŢUC
 doctor în ştiinţe agricole,

membru al Academiei Internaţionale
pentru Viticultură şi Vinificaţie
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Factorii analizaţi în această lucrare nu sunt
uniformi. Astfel, unii dintre ei acţionează mai
puternic, iar alţii mai slab. În metoda Harrington
aceste deosebiri se estimează prin coeficienţii
de pondere α j, care sunt stabiliţi de o comisie de
experţi creată instantaneu şi constituită din
savanţi de frunte ai Institutului Naţional al Viei şi
Vinului şi specialişti ai Ministerului Agriculturii şi
Industriei de Prelucrare al Republicii Moldova. Ca
şi alte valori folosite în această metodă coeficienţii
α j se pot modifica de la 0 la 1. Rezultatele medi-
ate ale calculelor coeficienţilor de pondere sunt
expuse în tabel.

Numeroasele calcule şi analize ale criteriilor
dj indică în ce an şi care factor contribuie la
reducerea capacităţii de păstrare a strugurilor.

Precipitaţiile atmosferice din perioada de
vegetaţie de bază d2 influenţează nefavorabil
cultivarea unor struguri de masă înalt calitativi,
rezistenţi la o păstrare îndelungată. Cantităţile mici
de depuneri s-au soldat mai rar cu rezultate
nesatisfăcătoare decât abundenţa acestora.

Umiditatea relativă a aerului d3 în condiţiile
Republicii Moldova nu a limitat, în majoritatea
absolută a sezoanelor, cultivarea strugurilor pentru
păstrare.

Bilanţul radiaţional d4 în condiţiile Republicii
Moldova este favorabil pentru cultivarea şi
păstrarea strugurilor în majoritatea anilor.

Radiaţia solară directă d5 este un factor im-
portant, ce favorizează formarea unei recolte
pretabile la o păstrare bună şi îndelungată. În unii
ani, pe parcursul perioadelor de vegetaţie se
semnalează o insuficienţă evidentă de radiaţie
solară directă (d5 ≤ 0,5). De regulă, în astfel de ani
randamentul mediu al strugurilor standard la
sfârşitul păstrării constituia mai mult de 90 la sută.

Radiaţia solară difuză d6 influenţează negativ
rezistenţa la păstrare a strugurilor, însă în
majoritatea perioadelor de vegetaţie analizate
s-a atestat o radiaţie solară difuză mai redusă.

Un factor foarte important în formarea
strugurilor de înaltă calitate este durata luminii
solare d7. În majoritatea perioadelor de vegetaţie
acest factor, de asemenea, nu a limitat obţinerea
strugurilor înalt calitativi destinaţi unei păstrări
îndelungate.

În ce priveşte expoziţia pantei d8, s-a stabilit
că valoarea optimă este 0,85.

Conţinutul substanţelor de bază ce deter-
mină calitatea boabelor în perioada depunerii la
păstrare este apreciat prin următorii indici: d9 -
conţinutul de substanţe uscate, d10 - conţinutul
de substanţe fenolice şi d11 - conţinutul de acizi
titrabili. S-a constatat că, în majoritatea cazurilor,
indicii d9 şi d11 sunt acceptabili, iar d10 indică faptul
că în unii ani pentru soiurile roşii condiţiile nu au
fost suficient de favorabile. Prin urmare, pentru
soiurile albe condiţiile climatice generale sunt mai
prielnice decât pentru cele roşii, fapt ce a influen-
ţat rezultatele păstrării.

S-a estimat că coeficienţii hidrotermici d12

calculaţi pentru perioada mai-septembrie, în
condiţiile Republicii Moldova, sunt suficient de
acceptabili. Trebuie menţionat însă faptul că, în
genere, aceşti coeficienţi s-au plasat în rândul
celor favorabili din contul altor factori.

Prin urmare, aplicarea metodei Harrington
a permis precizarea şi evaluarea condiţiilor
generale de cultivare a strugurilor de masă destinaţi
păstrării îndelungate. Aşadar, putem susţine cu
o mai mare certitudine că în jumătate din sezoane
în Republica Moldova există condiţii bune şi foarte
bune de cultivare a strugurilor de masă destinaţi
păstrării, în circa un sfert din sezoane ele sunt
satisfăcătoare şi în aceşti ani sunt pretabile
păstrării doar câteva soiuri ca Moldova, Iubilei
Juravelea, Kutuzovski etc. Soiurile mai puţin
rezistente la păstrare trebuie menţinute numai
un termen scurt, iar altele cum sunt Coarna
Neagră etc. cel mult 100 de zile, adică trebuie
scoase de la păstrare la jumătatea sau la sfârşitul
iernii. În anii nefavorabili este posibilă păstrarea
numai pe un termen redus.

În concluzie relevăm următoarele:
dacă D ≥  ≥  ≥  ≥  ≥ 0,8, strugurii se vor păstra foarte
bine, dacă D = 0,65 - 0,80 strugurii se vor
păstra bine şi dacă D = 0,50 - 0,65 ei se vor
păstra satisfăcător, în cazul în care D ≤≤≤≤≤ 0,50,
strugurii se vor păstra rău sau foarte rău, iar
dacă D     ≤≤≤≤≤ 0,25, în această perioadă nu se
recomandă depunerea strugurilor de masă
la păstrare îndelungată, dat fiind faptul că
există riscul de a pierde producţia, ceea ce
se poate solda cu mari prejudicii economice.

Astfel, criteriul D reprezintă o metodă sigură
de prognozare a capacităţii de păstrare a stru-
gurilor de masă.
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Gradarea factorilor ce influenţează eficienţa păstrării
strugurilor în Republica Moldova

Nr.
crt.

Factorii yi Unităţi de
măsură

Gradarea factorilor yi→di Coeficien-
ţii de pon-

dere di

0,001 0,5 0,8 1,0 0,8 0,5 0,001

1 Suma temperatu-
rilor active ≥10°C:

 a) Pentru soiurile
cu o perioadă
medie de
coacere

grade 2700 2850 2900 3050 - - - 1,0

b) Pentru soiurile
semitardive

grade 2750 2875 2900 3150 - - - 1,0

c) Pentru soiurile
tardive

grade 2850 3030 3100 3250 - - - 1,0

d) Pentru soiurile
foarte tardive

grade 2950 3130 3200 3350 - - - 1,0

2 Precipitaţiile
atmosferice

mm ≤ 150 235 250 300 350 365 ≥ 500 0,9

3 Umiditatea relativă
a aerului

% ≤ 30 45 50 60 70 75 ≥ 85 0,6

4 Bilanţul radiaţional MJ/m2 ≤ 270 295 310 340 - - - 0,7

5 Radiaţia solară
directă

MJ/m2 ≤ 280 300 310 330 - - - 0,7

6 Radiaţia solară
difuză

MJ/m2 - - - 250 262 265 ≥ 275 0,5

7 Durata luminii
solare

h ≤ 200 240 260 300 - - - 0,5

8 Expoziţia pantei în
zona centrală

grade 0 45 90 135-225 270 315 - 0,8

9 Conţinutul de
substanţe uscate
în boabe

% ≤ 10 15 17 20 - - - 0,8

10 Conţinutul de
substanţe
fenolice:

0,6

   soiuri roşii % 0,05 0,1 0,13 0,25 - - -

   soiuri albe % 0,01 0,03 0,05 0,1 - - -

11 Conţinutul de acizi
titrabili

% - - - 0,6 1,05 1,2 ≥ 1,5 0,7

12 Coeficientul
hidrotermic

- ≤ 0,5 0,6 0,7 1,0-1,2 1,6 1,8 ≥ 2,0 0,9
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Solicitaţi-ne
în orice problemă

ce ţine de protecţia
proprietăţii industriale!

Vă aşteptăm pe adresa:
str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD - 2024, Chişinău, Republica Moldova

Telefoane pentru relaţii:
centrala: 44-96-54; 44-96-06; 44-32-53 ; 44-02-55
interior: 2-38; 2-48
fax: 44-01-19
e-mail: office@agepi.md

LA PREŢURI COMPETITIVE

" efectuăm diverse cercetări documentare asupra oricărui obiect de proprietate industrială
protejat în Republica Moldova sau în alte ţări

" acordăm asistenţă metodică şi consultaţii juridice
" furnizăm informaţii privind documentaţia, termenele şi procedura de obţinere a titlurilor de

protecţie
" vă ajutăm să:

� verificaţi existenţa unor obiecte de proprietate industrială identice sau similare;
� evitaţi riscul de contrafacere;
� comercializaţi drepturile de proprietate industrială;
� evaluaţi drepturile de proprietate industrială;
� elaboraţi planuri de afaceri bazate pe exploatarea obiectelor de proprietate industrială;
� faceţi reclamă obiectelor de proprietate industrială în publicaţiile noastre;
� participaţi la târgurile şi expoziţiile internaţionale de specialitate.

Vreţi să deţineţi poziţii stabile pe piaţa obiectelor de proprietate industrială,
să investiţi în produse profitabile, să vă orientaţi în mediul concurenţial?
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