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Ziua uşilor deschise la AGEPI
Pe plan internaţional Republica Moldova, prin
intermediul AGEPI, colaborează cu 7 organizaţii
internaţionale şi cu 50 de oficii de specialitate din
lume. Analizând realizările obţinute în acest
domeniu, putem afirma cu certitudine că a fost atins
obiectivul strategic trasat acum câţiva ani: integrarea
armonioasă în sistemul mondial de protecţie a
proprietăţii intelectuale. Atât cooperarea
multilaterală, cât şi cea bilaterală oferă republicii
posibilitatea de a efectua un schimb de experienţă
deosebit de util pentru protecţia drepturilor de
proprietate industrială.

Pentru a răspunde cu promptitudine la evoluţiile în
domeniu şi a rămâne promotorul consecvent al
protecţiei drepturilor titularilor străini şi naţionali, la
18 ianuarie curent la AGEPI a avut loc Ziua Uşilor
Deschise pentru corpul diplomatic acreditat în
Republica Moldova.

Membri ai reprezentanţelor diplomatice din Belarus,
Germania, China, Polonia, România, Rusia, SUA,
Turkmenistan au răspuns cu amabilitate invitaţiei
AGEPI.

Acţiunea a constituit un prilej oportun în vederea
realizării unui schimb de opinii vizavi de problemele
actuale ale proprietăţii intelectuale şi familiarizării
participanţilor cu legislaţia naţională în domeniu,
măsurile întreprinse de AGEPI pentru aprofundarea
cooperării internaţionale, cu Institutul de Proprietate
Intelectuală, instituit de curând. De asemenea,
distinşii oaspeţi au beneficiat de informaţii cu privire
la conjunctura pieţei de proprietate intelectuală din
Republica Moldova şi cu tendinţele de dezvoltare ale
acesteia.

Instruirea specialiştilor
în domeniul proprietăţii industriale
Pe parcursul lunilor ianuarie-februarie, Agenţia de
Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale
organizează un şir de seminare despre colecţia
naţională de brevete, asistenţa documentară şi
informaţională în domeniul proprietăţii industriale în
Republica Moldova. Invitaţi ai seminarelor sunt
inventatori, consilieri în proprietate industrială, jurişti,

colaboratori ai instituţiilor ştiinţifice şi specialişti din
economia naţională. Seminarele îşi desfăşoară
lucrările la biblioteca AGEPI.

Vă atenţionăm că seminarele sunt gratuite.

Vizita delegaţiei AGEPI la
Institutul Federal de Proprietate
Intelectuală din Elveţia
În intervalul 31 ianuarie - 1 februarie 2001 o
delegaţie de la AGEPI efectuează o vizită de lucru la
Institutul Federal de Proprietate Intelectuală din
Elveţia. Reprezentanţii AGEPI vor lua cunoştinţă de
aspecte ale activităţii Institutului: structura,
planificarea economică, serviciile prestate,
administrarea bazelor de date, comerţul electronic
etc. Menţionăm că aceasta este prima vizită de lucru
a reprezentanţilor AGEPI la Institutul Federal  de
Proprietate Intelectuală din Elveţia.

Asistenţa oferită de către AGEPI
în scopul brevetării invenţiilor

În scopul susţinerii efective a activităţii creativ-
inovaţionale, AGEPI acordă inventatorilor din
republică asistenţă în vederea depunerii
cererilor de brevet de invenţie, asistenţă
exprimată prin bonuri de brevetare.

Agenţia se adresează atât inventatorilor care
au deja invenţii brevetate, cât  şi celor care vor
depune cereri pentru prima dată, să ridice de
la sediul său câte 3 bonuri de brevetare, pentru
3 cereri de brevet de invenţie, ce urmează a fi
depuse în anul curent.

Începând cu 1 februarie 2001, Biroul recepţie
şi registre AGEPI va repartiza tuturor inventa-
torilor din republică bonurile nominalizate,
ghidul de utilizare şi îndrumarul Cum se obţine
un brevet de invenţie în Republica Moldova.

În afară de aceste facilităţi, fiecare bon
valorificat până la 1 septembrie curent permite
inventatorilor să prezinte gratuit o invenţie la
Expoziţia Infoinvent-2001 şi să participe la
loteria Infoinvent, organizată în cadrul acestei
expoziţii.

Cronica AGEPI
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B uletinul 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.

Informa\ie general=

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială se poate procura la Agenţia de Stat pentru Protecţia
Proprietăţii Industriale, str.  Andrei Doga nr. 24, bloc 1, preţul unui exemplar este de 20 lei.
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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 1999)

CF Republica
Centrafricană

CG Congo
CH Elveţia
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
ET 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

Insulele Sandvici de
Sud

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

(Republica Islamică)

WO Organizaţia
Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)

IB Biroul Internaţional al
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală

EP Oficiul European
de Brevete (OEB)

EA Oficiul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)

OA Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

AP Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

EM Oficiul de Armonizare
pe Piaţa Internă
(mărci, desene şi
modele)

BX Biroul de Mărci
Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux

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
BT Bhoutan
BV Insulele Buve
BW Botswana
BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica

Democrată
Congo

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

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

PL Polonia
PT Portugalia
PW Palau
PY Paraguay
QA Qatar
RO România
RU 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
TC Insulele Turques

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

(Provincie Chineză)
TZ Republica Unită

a Tanzaniei
UA Ucraina
UG Uganda
US Statele Unite

ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VA Saint  Sičge
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
ZW Zimbabwe
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P rotecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind brevetele de
 invenţie nr. 461-XIII din 18 mai 1995 modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în vigoare

din 14 decembrie 2000.

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 reprezentant în proprietate industrială, 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.

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

1079-XIV, in force as from December 14, 2000.

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

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

The Agency is publishing notices concerning the filed patent applications, inventions according to
which there are granted and issued patents in accordance with the national procedure.
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(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 publicului

cererea de brevet neexaminată
(43) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului

pe răspunderea solicitantului
(44) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului

cu examinarea în fond
(45) Data eliberării brevetului
(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
(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  ţării,
conform normei ST. 3 OMPI

(74) Numele reprezentantului în proprietate industrială
(85) Data deschiderii procedurii naţionale, în con-

formitate 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. (indicarea
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 DE BREVETE

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

ploziv
G - Fizică
H - Electricitate

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION  SECTIONS

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

Weapons. Blasting
G - Physics
H - Electricity

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

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

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

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

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

from which the present patent document has di-
vided up

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

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

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

(74) Name of the professional representative
(85) Date for introducing the national procedure accord-

ing to the PCT
(86) International application under the PCT:  number

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

publication  date
(10)* Title of protection of the former USSR (verbal des-

ignation of the document, two - letter  code of the
country)

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

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA INVENŢII

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING  THE
INVENTIONS
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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 KIND OF PATENT
DOCUMENTS IN ACCORDANCE WITH
THE STANDARD ST. 16

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

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

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

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

C2 – al treilea nivel de publicare: descrierea bre-
vetului de invenţie (se aplică pentru publicarea
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 bre-
vetului de invenţie eliberat pe răspunderea
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 bre-
vetului de invenţie, eliberat pe răspunderea
solicitantului, fără examinarea în fond (se
aplică pentru publicarea care succedă docu-
mentul 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 A-
coded document has not been published).

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

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

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

F1 – 2 nd level of publication: publication of decision
of granting a patent at the applicant’s respon-
sibility, without substantial examination (A not
published).

F2 – 2 nd level of publication: publication of decision
of granting a patent at the applicant’s respon-
sibility, without substantial  examination (A pub-
lished).

G1 – 3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, without
substantial examination  (F1, F2 not published).

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 the B - coded document).
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AZ1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea numerelor de depozit

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

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

BZ9A Cereri de brevet de invenţie publicate

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

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

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

FF9A Brevete de invenţie acordate

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

FF9A Lista brevetelor de invenţ ie acordate,
aranjate în ordinea claselor CIB  (semestrial)

FF9A Lista brevetelor de invenţ ie acordate,
aranjate în ordinea alfabetică a  numelor
inventatorilor (semestrial)

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

FG9A Lista brevetelor de invenţie eliberate

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

AZ1A Numerical  index of filed patent applications

AZ1A Subject index of filed patent applications

AZ1A Name index of applicants of filed patent appli-
cations

BZ9A Published patent applications

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

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

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

FF9A Granted patents for inventions

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

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

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

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

FG9A List of granted patents for inventions

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS
OF INFORMATION CONCERNING INVENTIONS
MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE
WITH THE STANDARD ST. 17
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P ublicarea 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 modificată

şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în vigoare din 14 decembrie 2000. Descrierile cererilor de
brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în numărul de faţă se află  în  biblioteca AGEPI –
accesibile publicului – şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.

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

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

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

completed by the Law No 1079-XIV, in force as from December 14, 2000. Descriptions of the patent
applications,  the abstracts of which are published in this Official Bulletin issue, are available to the
public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an
additional fee.

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

Data concerning the Eurasian patent filings registered in accordance with the Eurasian Patent Conven-
tion (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Official Bulletin
of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings, if necessary.
The Official Bulletin is also available for public in the AGEPI library. Discriptions of the Eurasian applica-
tions and patents for inventions are available in the AGEPI library.

BZ9A Cereri de brevet
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S (21) 99-0182 (13) A
(51) A 21 B 1/06, 1/14, 1/22, 1/50
(22) 1999.06.18
(71) S.A. Combinatul de Panificaţie din Chişinău

“Franzeluţa”, MD
(72) Danilescu Spiridon, MD; Removschi

Ghenadie, MD; Tetiorchina Olga, MD;
Cartaleanu Constantin, MD

(54) Cuptor de copt pâine
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în

special la cuptoare de copt pâine, care pot fi
utilizate la întreprinderile de panificaţie.
Cuptorul constă dintr-un corp în care sunt
amplasate un dulap electric, camere de
coacere, dotate cu un generator de abur,
elemente de încălzire, montate în fiecare
cameră de coacere pe suprafaţa interioară în
lungime, sus şi jos. Noutatea invenţiei constă
în aceea că fiecare cameră de coacere este
dotată suplimentar cu o bandă rulantă şi un
generator de abur cu vaporizator. Elementele
de încălzire sunt montate cu un pas majorat,
începând de la gura camerei de coacere, astfel
încât puterea lor se micşorează în funcţie de
majorarea pasului. Vaporizatorul generatorului
de abur conţ ine o umplutură poroasă
termoconductoare.
Rezultatul constă în creşterea puterii genera-
torului de abur şi a uniformităţii de încălzire a
suprafeţei camerelor de coacere.

Revendicări: 4
Figuri: 2

*

*     *

(54) Bread baking furnace
(57) The invention refers to the food industry,

namely, to bread baking furnaces, which may
be used in bakeries.
The furnace consists of a body, in which there
are located an electrical cabinet, baking cham-
bers provided with a steam generator, heating
members mounted inside each baking cham-

ber, lengthwise above and below. The novelty
consists in, that additionally each baking cham-
ber is provided with a conveyer and a steam gen-
erator with an evaporator. The heating members
are mounted with  an increased step from the
baking chamber inlet so, that the power thereof
is reduced according to the step increasing. The
steam generator evaporator contains a
thermoconductive  porous filler.
The result consists in increasing the steam gen-
erator power and the uniformity of baking cham-
bers heating.

Claims: 4
Fig.: 2

(21) 99-0169 (13) A
(51) A 45 D 34/02
(22) 1999.06.09
(71)(72) Vasilevschii Valeriu, MD
(54) Flacon
(57) Invenţia se referă la flacoane destinate păstrării

parfumurilor sau altor lichide.
Flaconul conţine un corp (1) cu fund (2) şi gât
(3) cu filet, pe care e înşurubat un căpăcel (4).
Noutatea invenţiei constă în aceea că flaconul
este executat în formă de pocal.

Revendicări: 1
Figuri: 3

*

*     *

(54) Flacon
(57) The invention refers to the flacons, provided for

perfume or other liquid. The flacon contains a
body (1) with bottom (2) and neck (3) with a
thread onto which is screwed on a cap (4). The
novelty consists in, that the flacon is made in the
form of a goblet.

Claims: 1
Fig.: 3



MD - BOPI 1/2001

13

I
N

V
E

N
Ţ

I
I

(21) 99-0174 (13) A
(51) A 47 G 19/12
(22) 1999.06.09
(71)(72) Vasilevschii Valeriu, MD
(54) Ulcior
(57) Ulciorul  conţine un corp (1) cu mâner, capaci-

tate (2) cu fund, cioc (3) şi capac (4). Din partea
exterioară a fundului capacităţii (2)  este
executată o adâncitură (5) în care este montată
o bucşă metalică (6) cu filet interior, pe care este
înşurubat un luminător în corpul (7), unde este
montată o bucşă metalică (8) cu filet exterior, pe
care este înşurubat un beculeţ electric (9) cu
contact (10) ş i unit cu conductoare (11),
întrerupător (12), clemă (13), sursă de curent
(14) situată în talpă (15) cu capac (16) şi
şuruburi (17). Pe fundul capacităţii (2) este
amplasat un acvariu artificial (18), iar pe corp (1)
este montată o placă cu orificii (19), în care se
atârnă nişte ţurţuri (20).

Revendicări: 3
Figuri: 3

*

*     *

(54) Jug
(57) A jug contains a body (1) with a handle, a tank

(2) with a bottom, a tip (3) and a cover (4). Out-
side the tank bottom (2) it is executed a recess

(5) into which is installed a metallic sleeve (6)
with an internal thread on which it is screwed
an illuminator into the body (7) where it is in-
stalled a metallic sleeve (8) with the exterior
thread onto which is screwed  an electrical
lamp (9) having a contract (10), this lamp is
connected with conductors (11), switch (12),
terminal (13), current source (14) installed into
the base (15) with a cover (16) and screws
(17). On the tank bottom (2) it is installed an
artificial aquarium (18) and on the body (1) it
is installed a plate with holes (19), in which
there are hanged some icicles (20).

Claims: 1
Fig.: 3

(21) 99-0171 (13) A
(51) A 47 G 19/22; F 21 V 33/00; B 65 D 1/04
(22) 1999.06.09
(71)(72) Vasilevschii Valeriu, MD
(54) Pocal combinat cu o sticlă
(57) Pocalul conţine un păhăruţ (1) cu un beculeţ

electric,  picior (2), în care este montată o

1

2

3

4
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conductori (5), uniţi cu o clemă (6) şi sursă de
curent (7), care este fixată în talpa (8) piciorului
(2) prin intermediul unui capac (9) cu şuruburi
(10). În păhăruţ (1) este introdusă o sticlă  (11)
cu un diametru mai mic, iar la fund este
executată o adâncitură (13), pentru
amplasarea beculeţului electric.

Revendicări: 1
Figuri: 4

*

*     *

(54) Goblet combined with a bottle
(57) The goblet contains a cup (1) with an electric

lamp, a stem (2) in which it is installed a me-
tallic sleeve (3) with the interior thread, a con-
tact (4), conductors (5) connected to the ter-
minal (6) and current source (7) fixed to the
stem (2) basis (8)  by a  cover (9) with screws
(10). Into the cup (1) it is introduced a bottle
(11) of a lesser diameter and the bottom is
executed with a recess (13) for the electric
lamp.

Claims: 1
Fig.: 4

(21) 98-0140 (13) A
(51) B 43 M 11/00; B 65 D 1/00; B 20 L 23/20;

A 61 J; F 16 N 3/00
(22) 1998.06.16
(71)(72) Burciu Victor, MD; Burciu Andrei, MD
(54) Dispozitiv de depunere a soluţiei pe

suprafaţă
(57) Invenţia se referă la rechizite de birou şi la

capacităţi cu destinaţie generală, poate fi folosită
în calitate de rezervoare pentru păstrarea şi
depunerea soluţiilor pe diverse suprafeţe.
Dispozitivul este alcătuit dintr-un rezervor, dop
cu reborduri, tijă, gât şi capac. Rezervorul
conţine la un capăt un dop cu reborduri, iar la
celălalt capăt are un gât cu canal de ieşire a
soluţiei. Capacul este înzestrat cu o tijă. La
încorporarea capacului capătul liber al tijei trece
prin canalul gâtului. Capătul rezervorului dotat
cu dop cu reborduri serveşte pentru alimentarea
cu soluţie. Esenţa invenţiei constă în aceea că
dopul este înzestrat cu un săculeţ elastic gofrat,
care are un fund rigid. Săculeţul elastic gofrat
poate fi instalat în interiorul sau exteriorul
dopului. Dopul este închis cu un căpăcel.
Săculeţul elastic gofrat, dopul şi căpăcelul sunt
unite între ele. Dispozitivul este înzestrat cu
ajutaje amovibile.
Rezultatul constă în depunerea soluţiei pe
suprafaţă de lungimea şi grosimea necesară,
îndeplinirea accelerată a lucrărilor miniaturale,
transportarea dispozitivului în diferite capacităţi.

Revendicări: 7
Figuri: 1

*

*     *

(54) Device for deposition of a solution onto a
surface

(57) The invention refers to the stationary and to the
all-purpose tanks, may be used as a tank for
storage and deposition of the solutions on dif-
ferent surfaces.
The device consists of a tank, a cork with
bulges, a bar, a neck and  a cover. The tank
contains on one end a cork with bulges and
on the other one - a neck with a channel for
solution outlet. The cover is provided with a
bar. At the cover closing the free bar end
passes through the neck channel. The tank
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serves for solution  filling. Summary of the
invention consists in, that the cork is pro-
vided with an elastic  goffered bag having a
rigid  bottom. The elastic goffered bag may
be installed inside and outside the cork. The
cork is covered with a cover. The elastic
goffered bag, cork and cover are intercon-
nected. The device is provided with the remova-
ble pieces.
The result consists in deposition of the solution
onto the surfaces of the required length and
thickness in the accelerated realization of the di-
minutive works and transporting the device in
different tanks.

Claims: 7
Fig.: 1

(21) 99-0173 (13) A
(51) B 65 D 1/04
(22) 1999.06.09
(71)(72) Vasilevschii Valeriu, MD
(54) Sticlă cu căpăcel combinată cu un pahar
(57) Se revendică o sticlă (1), în partea de jos a

căreia este aşezat un pahar (2), diametrul inte-
rior al căruia este mai mare decât diametrul ex-
terior al sticlei (1). În partea de sus a sticlei pe
gât, dotat cu filet, este instalat un flacon  (4) cu
căpăcel (5).

Revendicări: 1
Figuri: 5

*

*     *

(54) Bottle with a cover combined with a glass
(57) It is claimed a bottle (1) in the lower part of which

it is placed a glass (2) the inner diameter of
which is greater than the bottle external diam-
eter (1). In the bottle upper part on the neck pro-
vided with the thread it is installed a flacon (4)
with a cover (5).

Claims: 1
Fig.: 5

(21) 99-0175 (13) A
(51) B 65 D 35/00
(22) 1999.06.09
(71)(72) Vasilevschii Valeriu, MD
(54) Tub
(57) Invenţia se referă la un tub destinat  păstrării

lichidelor sau cremelor. Tubul  constă din corp
(1) cu capacitate (2) şi gât (3) filetat, unde e
înşurubat un căpăcel (4). Noutatea inventivă
constă în aceea că pe corpul  tubului  sunt
executaţi dinţi (5).

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Tube
(57) The invention refers to a tube provided for liq-

uid or cream. The tube consists of a body (1)
with a tank (2) and a thread-cutting neck (3) for
screwing the cover (4). The novelty consists in,
that on the tube body there are made teeth (5).

Claims: 1
Fig.: 2
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(21) 99-0177 (13) A
(51) B 65 D 41/18
(22) 1999.06.09
(71)(72) Vasilevschii Valeriu, MD
(54) Dop
(57) Invenţia se referă la dopuri din masă plastică

sau sticlă care se folosesc pentru astuparea
articolelor din sticlă,  în special a clondirelor,
inclusiv a sticlelor pentru vin spumant.
Dopul conţine un corp (1) din masă plastică
sau sticlă cu un cilindru (2) cav. Corpul (1) este
dotat cu filet pe care este înşurubat un căpăcel
metalic (3), iar în cilindru (2)  este executată o
canelură (4) în care este fixată o bucşă
metalică (5)  cu o placă (6) şi un beculeţ elec-
tric (7)  ce contactează cu o sursă de curent
(8).

Revendicări: 1
Figuri: 4

*

*     *

(54) Cork
(57) The invention refers to corks of plastic mass or

glass which are used for capping the glass ar-
ticles, especially, bottles, including  bottles for
sparkling wines.
The cork contains a body (1) of plastic mass or
glass with a hollow cylindre (2). The body (1) is
provided with the thread on which it is screwed
a metallic cap (3) and into the cylindre (2) it is
made a groove (4) into which it is fixed a metal-
lic sleeve (5) with a plate (6) and an electric lamp
(7) connected to the current source (8).

Claims: 1
Fig.: 4

(21) 99-0088 (13) A
(51) E 02 D 29/14
(22) 1999.03.02
(71) “Uzina Turnătorie ARALIT” S.A., MD
(72) Coţaga Nicolai, MD
(54) Gură a căminului de vizitare
(57) Invenţ ia se referă la dispozitive pentru

închiderea căminelor de vizitare a edificiilor
subterane, şi anume la o gură a căminului de
vizitare.
Gura căminului de vizitare reprezintă un
dispozitiv care constă dintr-un corp cu canale în
bordură, un capac cu braţe pe suprafaţa
interioară şi un sistem de blocare al capacului,
format dintr-un şurub de strângere instalat într-
un buşon filetat.
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sistemului de blocare al capacului şi majorarea
gradului de protecţ ie contra deschiderii
nesancţionate.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Man-hole
(57) The invention refers to devices for covering the

man-holes of the underground lines, particularly,
to the man-hole.
The man-hole is a device consisting of a body
with grooves along the edges, a cover with le-
vers on the internal surface and a cover block-
ing system consisting of a clamp installed into
the thread-cutting cork.
The result consists in simplifying the cover block-
ing system structure and increasing the degree
of protection from an illicit opening.

Claims: 1
Fig.: 2

(21) 99-0122 (13) A
(51) F 03 D 3/00, 5/04
(22) 1999.04.06
(71)(72) Arsene Ion, MD
(54) Motor eolian carusel
(57) Invenţ ia se referă la instalaţ i i le pentru

transformarea energiei eoliene în energie
mecanică care poate fi aplicată la producerea
energiei electrice.
Motorul eolian carusel este format din secţii,
conţine arbore vertical şi palete arcuite sau
plane. Paletele executate în formă de ramă
dreptunghiulară sunt fixate prin console sau fără
ele de arbore. Rama dreptunghiulară a paletei
este formată din bare orizontale arcuite sau
drepte şi suporturi verticale arcuite sau drepte.
Pe fiecare suport vertical sau bară orizontală
sunt instalate articulat vele flexibile. Esenţa
invenţiei constă în aceea că la diverse niveluri
de lungime a arborelui vertical sau orizontal sunt

fixate de el, prin console sau fără ele, câte
două palete arcuite sau plane cu unghiul ra-
dial între ele de 180o. Paletele secţiilor nu
coincid între ele în plan vertical sau orizontal.
Velele flexibile sunt dotate cu greutăţi, care
sunt fixate rigid de latura verticală sau
orizontală liberă pe toată lungimea ei.
Rezultatul constă în reducerea numărului de
palete, materialelor de construcţie şi majorarea
randamentului motorului eolian carusel.

Revendicări: 2
Figuri: 7

*

*     *

(54) Rotor-type windmill
(57) The invention refers to the installations for con-

version of the wind power into the mechanical
one, which may be used for electric power pro-
duction.
The rotor-type windmill is executed of sections,
contains a vertical shaft, arched or flat blades.
The blades, made in the form of a rectangular
frame, are fixed to the shaft by means of can-
tilevers or without them. The rectangular frame
of this blade is formed of the  horizontal straight
or arched cross-pieces  and straight or arched
vertical racks. On each vertical rack or horizon-
tal cross-piece there are articulated flexible
sails. Summary of the invention consists in,
that in different levels  of the vertical or hori-
zontal shaft length there  are supported as a
cantilever or without them in twos arched or flat
blades with a radial angle between them of
180°. The section blades don’t coincide in the
horizontal or vertical plane. The flexible sails
are provided with loads rigid installed on the
free vertical or horizontal side along its total
length.
The result consists in reducing the blades num-
ber, building materials consumption and in-
creasing the rotor-type windmill productivity.

Claims: 2
Fig.: 7
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O rice 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 2001 pentru

neîndeplinirea cel puţin a uneia din condiţiile prevăzute de art. 4-7 din Legea nr. 461/1995 privind
brevetele de invenţie modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în vigoare din 14 decembrie
2000.

A ny person concerned 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, 2001

if any one of the conditions set out in Articles 4 to 7 of the Law on Patents for Inventions No 461/1995
has not been met amended and completed by the Law No 1079-XIV, in force as from
December 14, 2000.

FF9A Brevete de inven\ie acordate
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I(11) 1579 (13) F1

(51) A 01 G 7/00; A 01 H 1/00
(21) 99-0253
(22) 1999.10.25
(71)(73) Institutul de Fiziologie a Plantelor al Academiei

de Ştiinţe a Republicii Moldova, MD
(72) Ştefirţă  Anastasia, MD; Toma Simion, MD;

Buceaceaia Svetlana, MD; Aluchi Nicolae, MD;
Brînza Lilea, MD; Vrabie Valeria, MD

(54) Metodă de determinare a rezistenţei
plantelor la secetă

(57) Invenţia se referă la agricultură, în particular la
fitotehnie, şi poate fi folosită pentru deter-
minarea rezistenţei plantelor la secetă în
perioada de vegetaţie.
Metoda propusă include determinarea modi-
ficării rezistenţei electrice a ţesuturilor plantelor
până la şi după ofilire. Noutatea invenţiei constă
în aceea că până la şi după ofilire se efectuează
saturaţia deplină a frunzelor cu apă până la
starea fiziologică optimă, iar rezistenţa plantelor
la secetă se determină după modificarea
rezistenţei electrice a ţesuturilor frunzelor după
ofilirea şi rehidratarea lor.
Rezultatul constă în ridicarea preciziei metodei
prin estimarea capacităţii plantelor de restabilire
a funcţiilor fiziologice după încetarea acţiunii
factorului de stres.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of plant drought resistance determi-
nation

(57) The invention refers to the agriculture, namely,
to the plant growing and may be used for plant
drought resistance determination in the vegeta-
tion period.
The proposed method includes determination
of plant tissues elecrtical resistance changes
before and after fading. Novelty consists in that
before and after fading it is carried out the total
saturation of leaves with water up to the opti-
mal physiologic state, and the plant drought re-
sistance is determined according to the electri-
cal resistance of leaves tissue after fading and
rehydratation thereof.
The result consists in rising the method accu-

racy by evaluation of the plant possibility to re-
store the physiologic functions after stress fac-
tor influence.

Claims: 1

(11) 1580 (13) F1
(51) A 01 H 1/00, 1/06
(21) 99-0146
(22) 1999.04.26
(71)(73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Movileanu Valeriu, MD; Popa Nicolae, MD
(54) Agent antimutagen
(57) Invenţia se referă la antimutageneză, în special

la protecţia plantelor  şi poate fi aplicată în
genetică şi selecţie.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se propune
aplicarea 5-carbamoil-5h-dibenz (b, f) azepinei
în calitate de agent antimutagen  pentru plante.
Rezultatul invenţiei constă în activizarea
proceselor fiziologo-biochimice.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Antimutagenis agent
(57) The invention refers to anti-mutagenis, namely,

to plant protection and may be used in the ge-
netics and selection.
Summary of the invention consists in, that it is
proposed application of 5-carbamoyl-5h-dibenz
(b, f) azepine as plant anti-mutagenic agent.
The result of the invention  consists in physi-
ologic-biochemic processes activization.

Claims: 1

(11) 1581 (13) F1
(51) A 01 H 1/04
(21) 98-0247
(22) 1998.12.08
(71)(73) Institutul de Genetică al Academiei de Ştiinţe

a Republicii Moldova, MD
(72) Lupaşcu Galina, MD; Fandeev Elvira, MD;

Jacotă Anatol, MD; Buiucli Petru, MD
(54) Metodă de apreciere a rezistenţei soiurilor

de grâu şi triticale la fuzarioză
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poate fi utilizată la aprecierea rezistenţei
soiurilor de grâu şi triticale la fuzarioză.
Esenţa invenţiei constă în faptul că rezistenţa
soiurilor de grâu şi triticale la fuzarioză se
determină prin aprecierea frecvenţei calusării
embriogene pe mediu nutritiv Murashige-
Skoog, suplimentat cu acid fuzaric în concen-
traţie de 0,05…0,01%, ca factor selectiv, iar ca
rezistente sunt apreciate plantele la care
frecvenţa calusării embriogene pe acest  mediu
este egală cu 70,0...82,3%.
Rezultatul invenţ iei constă în reducerea
volumului de lucru şi a termenului de apreciere
a rezistenţei soiurilor de grâu şi triticale la
fuzarioză.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Method of estimation  the fusariose resis-
tance of wheat and triticale varieties

(57) The invention refers to plants biotechnology
field and may be used in estimation the
fusariose resistance of wheat and triticale.
Summary of the invention consists in, that the
fusariose  resistance of wheat and triticale is
determined by estimation of the embriogenic
callus formation frequency on the nutritive me-
dium Murashige-Skoog, supplemented with the
fusaric acid in the concentration of 0,05…0,01%
as a selective factor, and as resistant there are
estimated plants hasing embriogenic callus
formation frequency on the selected medium of
70,0…82,3%.
The result of the invention consists in decreas-
ing the volume of work and terms of estimation
the fusariose resistance of wheat and triticale.

Claims: 1
Fig. 1

(11) 1582 (13) F1
(51) A 01 J 7/00
(21) 99-0096
(22) 1999.03.17
(71)(73) Institutul de Cercetări Ştiinţifice “ELIRI” S.A.,

MD
(72) Badinter Efim, MD; Ioişer Anatol, MD;

Pobedinski Victor, MD; Staruş Igor, MD

(54) Mamelon artificial de uger
(57) Invenţia se referă la domeniul agriculturii, în

special la mijloacele  de diagnosticare a
aparatelor de muls cu ajutorul mamelonului
artificial de uger.
Mamelonul artificial de uger conţine  un corp cu
partea activă în formă de mamelon de uger al
animalului de muls, o cavitate inelară, umplută
cu lichid şi închisă   din exterior cu o manşetă
elastică, un măsurător al valorii presiunii
vacuummetrice, un canal tubular axial în partea
activă a mamelonului, un indicator de pulsaţii,
legat cu cavitatea inelară.  Noutatea invenţiei
constă în aceea că în corp este introdus
suplimentar un regulator de presiune a lichi-
dului, legat cu   cavitatea inelară,  a cărui ca-
pacitate este umplută cu lichid, cavitatea inelară
este executată pe toată lungimea părţii active
a mamelonului şi în ea   este instalat  cilindrul
cav de protecţie, care cuprinde tubul canalului
axial, având rigiditate ce depăşeşte rigiditatea
manşetei elastice, iar măsurătorul valorii
presiunii vacuummetrice şi indicatorul de
pulsaţii sunt executate sub formă de convertori
electronici de măsură a presiunii, de exemplu,
pe bază de elemente sensibile semicon-
ductoare.
Rezultatul invenţiei constă în ridicarea exac-
tităţii măsurărilor.

Revendicări: 6
Figuri: 1

*

*     *

(54) Artificial udder nipple
(57) The invention refers to the agriculture, namely,

to means for milking units diagnostics by an ar-
tificial udder nipple.
The artificial udder nipple contains a body with
an operator in the  form of an udder nipple  of
milked animal, an annular space filled with a
liquid and closed from the outside with an elas-
tic sealing ring, meter for vacuum  gauge pres-
sure  value, an axiliary tubular channel into the
udder nipple operative part, a pulsation indica-
tor connected to the annular space. The nov-
elty consists in, that into the body it is  addition-
ally introduced a liquid pressure regulator
coupled to the annular space and the  capacity
of which is filled with liquid, the annular space
is executed along the total length of nipple op-
eration part and inside it is installed a safety
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Ihollow cylindre embracing the axial channel

tube, having stiffness exceeding  the elastic
sealing ring stiffness and the meter of the
vacuum pressure value and pulsation indicator
are made in the form of electronic measuring
pressure convertors, e.g., on the base of
semiconducter sensors.
The result of the invention consists in increas-
ing the measurments accuracy.

Claims: 6
Fig.: 1

(11) 1583 (13) B2
(51) A 24 B 1/08
(21) 96-0324
(22) 1993.09.29
(31) 92810740.8
(32) 1992.10.01
(33) EP
(85) 1996.09.06
(86) PCT/CH93/00231, 1993.09.29
(87) WO 94/07381, 1994.04.14
(71)(73) FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA, CH
(72) Babey, Jacques, CH; De Borst, Eric, Willem, CH
(74) Jenicicovscaia Galina, MD
(54) Procedeu şi  coş pentru stivuirea frunzelor

vegetale, utilizarea coşurilor pentru recolta-
rea, sortarea şi uscarea  frunzelor de tutun

(57) Invenţia se referă la procedeele şi dispozitivele
folosite pentru stivuirea în timpul recoltării,
sortarea şi uscarea frunzelor verzi, în special a
frunzelor de tutun.
Coşul (2) este executat în formă de jgheab (20),
forma şi dimensiunile căruia corespund  formei
şi dimensiunilor frunzelor. La extremităţile
jgheabului este amplasată câte o placă (21).
Mânerele (25, 26) facilitează manipularea
coşurilor în timpul utilizării lor. Construcţia ramei
(24, 27, 28) face posibilă suprapunerea
coşurilor unul asupra altuia cu posibilitatea
schimbării distanţei dintre ele.
Rezultatul invenţ iei constă în reducerea
manipulării cu frunzele, uşurarea extragerii
frunzelor din coş sau stivuirii lor în coş fără a le
deteriora.

Revendicări: 13
Figuri: 8

*

*     *

(54) Process and basket for plant leaves piling,
utilization of baskets for harvesting, sorting
and drying the tobacco leaves

(57) The invention refers to processes and devices
used for piling, sorting and drying the green
leaves, namely tobacco leaves during harvest-
ing.
The basket (2) is executed in the form of chute
(20), the shape and dimension of which corre-
spond to the leaves dimension and shape. In
each chute end it is installed a plate (21). The
handles (25, 26) facilitate the manipulation of
baskets during utilization thereof. Frame struc-
ture (24, 27, 28) alows to superpose the bas-
kets with the possibility ofchanging the  distance
between them.
The result of the invention consist in diminution
of manipulation with leaves, facilitation of re-
moving  the leaves from the basket or piling
thereof without damage.

Claims: 13
Fig.: 8

          

(11) 1584 (13) F1
(51) A 61 B 17/56
(21) a 2000 0029
(22) 2000.02.09
(71)(73) Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

“Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova,
MD

(72) Topor Boris, MD; Ţâbârnă Gheorghe, MD;
Tcacencu Ion, MD
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(57) Invenţia se referă  la medicină, anume la

oncologie, şi  poate fi folosită pentru plastia
faringelui în urma extirpării tumorilor.
Esenţa invenţiei constă în aceea că în calitate
de suport rigid este folosit un transplant  din ma-
terial biologic osteomatrix forte în formă de
potcoavă cu canale perforante, separate
încrucişat. Metoda de plastie include extirparea
în bloc a laringelui, peretelui faringian anterior
şi osului hioid. Apoi în profunzimea   muşchilor
bazei limbii se aplică transplantul cu extre-
mităţile îndreptate posterior şi fixate separat  de
canalele lui perforante şi muşchii planşeului
bucal şi cei pretraheali. Urmează prepararea
lamboului deltopectoral fasciocutanat pentru
acoperirea defectului din regiunea cervicală.
Rezultatul constă în obţinerea unui lumen
faringian fiziologic de o biocompatibilitate înaltă.

Revendicări: 2
Figuri: 2

*

*     *

(54) Transplant and gullet plasty method
(57) The invention refers to medicine, namely, to the

oncology and may be used for gullet plasty af-
ter tumors removing.
Summary of the invention consists in, that as a
rigid support it is used a transplant of biologic
material, osteomatrix forte, in the form of horse
shoe with cross-separated perforating chan-
nels. The plasty method includes larynx, gullet
anterior wall and hyoid bone extirpation. There-
after in the tongue base muscles depth it is
applied a transplant the extremities of which are
directed backwards and are fixed separately to
the perforating channels thereof oral cavity
muscles and pretracheal ones. Then it is pre-
pared the delta-pectoral and fascial-cutaneous
flap for covering the cervical defect.
The result consists in obtaining the physiologi-
cal gullet  cavity of high biologic compatibility.

Claims: 2
Fig.: 2

(11) 1585 (13) F1
(51) A 61 K 35/12; A 61 P 31/04, 1/02, 19/02, 27/16
(21) a 2000 0088

(22) 2000.05.24
(71)(73) Ciobanu Pavel, MD
(72) Ciobanu Pavel, MD; Procopişin Vasile, MD
(54) Remediu biostimulator
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la

chirurgia plastică, şi este destinată  trata-
mentului complicaţiilor de fracturi (consolidare
întârziată sau incorectă, pseudoartroze,
osteomielită posttraumatică), plăgilor atone,
ulcerelor trofice şi a diverselor maladii ale
sistemului osteoarticular, însoţite de procese
degenerative.
Remediul propus conţine cultură tisulară
primară obţinută din embrioni de pasăre, de
exemplu de găină sau prepeliţă, din ziua a 9-
12-a a perioadei de incubare şi supernatant
obţinut la separarea culturii tisulare, în raportul
componentelor respectiv de 1,0:1,5…1,0:3,0.

Revendicări: 2

*

*     *

(54) Biostimulating remedy
(57) The invention refers to medicine, in particular,

to the plastic surgery and is provided for frac-
ture complications treatment (anomalous or
delaied knitting, pseudoarthroses, posttrau-
matic osteomyelitis), unclosing wounds, gravi-
tational ulcer and different bone-articulation
system diseases accompanied  by degenera-
tive processes.
The proposed remedy contains a primary tissue
culture, prepared of bird embryos, e.g., chicken
or quail ones of 9th - 12th incubation day and of
the supernatant obtained at separation of the
tissue culture at the component ratio accord-
ingly of 1,0:1,5…1,0:3,0.

Claims: 2

(11) 1586 (13) F2
(51) A 61 K 39/00; A 61 P 31/12, 33/00, 35/00,

37/00
(21) 97-0199
(22) 1995.11.29
(31) 08/351,001
(32) 1994.12.07
(33) US
(85) 1997.07.07
(86) PCT/US95/15433,  1995.11.29
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I(87) WO 96/17863, 1996.06.13

(71)(73) IDEC PHARMACEUTICALS CORPORA-
TION, US

(72) RAYCHAUDHURI, Syamal, US; RASTETTER,
William, H., US

(74) Glazunov Nicolai
(54) Inducere a unui răspuns citotoxic T-lim-

focitar
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la

imunologie şi poate fi utilizată în tratamentul
afecţiunilor de etiologie virală, bacteriană sau
parazitară, proceselor canceroase şi altor
maladii.
Sunt propuse metode şi compoziţii pentru
inducerea unui răspuns citotoxic T-limfocitar
(CTL) la om sau animale prin administrarea
unei compoziţii constituite dintr-un antigen, la
care răspunsul CTL este dezirabil, şi o for-
mulare antigenică în formă de emulsie stabilă
ulei-în-apă, care cuprinde sau constă esenţial
din două sau mai multe din următoarele
componente: un detergent stabilizator, un agent
de formare a micelelor şi un ulei biodegradabil
ş i biocompatibil. Formularea antigenică
preferenţial este lipsită de un component pep-
tidic imunostimulator sau îl conţine în cantităţi
foarte reduse, astfel încât răspunsul citotoxic T-
limfocitar dorit să nu fie diminuat.

Revendicări: 53
Figuri: 14

*

*     *

(54) Induction of the cytitoxic T-lymphocytic re-
sponse

(57) The  invention refers to medicine, in particular,
to the immunology and may be used for treat-
ment of the diseases of viral, bacterial or para-
sitic etiology, cancer processes and other dis-
eases.
There are proposed methods and compositions
for induction of the cytotoxic T-lymphocytic hu-
man or animal response (CTL)  by administra-
tion of a composition consisting of an antigen
to which it is disirable the CTL response and an
antigenic formulation in the form of a stable
water-oil emulsion containing or consisting
mainly of two or more of the following compo-
nents: a stabilizing detergent, a micell-forming
agent and biodegradable and biocompatible oil.
The entigenic composition is preferably free of

immunostimulating peptidic component or con-
tains thereof in quite reduced quantities not
provoking reducing of the desired cytotoxic T-
lymphocytic response.

Claims: 53
Fig.: 14

(11) 1587 (13) B2
(51) A 61 K 7/48, 31/07, 47/08, 47/14
(21) 95-0443
(22) 1994.07.01
(31) 93201931.8
(32) 1993.07.01
(33) EP
(85) 1995.12.27
(86) PCT /NL94/00151, 1994.07.01
(87) WO 95/01160, 1995.01.12
(71)(73) YAMANOUCHI EUROPE B.V., NL
(72) DE VRINGER, Tom, NL; VAN HARREWIIN,

Antoon, NL; MUEHLENBRUCH, Aart, NL
(74) Babak Alexandr
(54) Compoziţie retinoidă şi utilizarea ei în

calitate de remediu terapeutic pentru
aplicare topică pe piele

(57) Invenţia se referă la compoziţii farmaceutice şi
cosmetice apoase cu conţinut de retinoid
pentru aplicare topică pe piele.
Se revendică compoziţia retinoidă care conţine
un vehicul apos, gelifiant, antioxidant, opţional
un solvent organic şi o substanţă tensioactivă
neionogenă adiţională, selectată din mo-
noesterii polioxietilenici ai unui alcool gras,
glicerilesterii polioxietilenici ai  unui acid gras,
bloc-copolimerii oxidului de etilenă cu oxidul de
propilenă. Compoziţia conţine opţional un an-
tibiotic.
Totodată se revendică utilizarea compoziţiei în
calitate de remediu terapeutic pentru aplicare
topică.

Revendicări: 9

*

*     *

(54) Retinoid composition and utilization thereof
as therapeutic remedy for topical cutaneous
application

(57) The invention refers to aqueous cosmetic and
pharmaceutic compositions, containing retinoid
for topical cutaneous application.
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a aqueous carrier, a gelling agent, an antioxi-
dant, an optional organic solvent and additio-
nally nonionogenous surfactant selected of fat
alcohol polyoxyethylenic monoesthers, fat acid
polyoxyethylenic glycerylesthers, ethylenoxide
bloc-copolymers with propylenoxide, and the
composition contains optional an antibiotic.
It is also claimed utilization of the composition
as therapeutic remedy for topical application.

Claims: 9

(11) 1588 (13) F1
(51) A 61 N 2/00, 5/00; A 61 H 39/00
(21) 99-0261
(22) 1999.11.15
(71)(73) Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

“Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova,
MD

(72) Taran Anatolie, MD; Rafulea Vitalie, MD
(54) Metodă de tratament al şocului com-

bustional
(57) Invenţia se referă  la  medicină  şi anume la

chirurgie şi traumatologie, fiind destinată
obţinerii  unui tratament adecvat al şocului
combustional  al  pacienţilor  cu leziuni termice.
Esenţa invenţiei constă în tratamentul infuzional
al hipovolemiei de şoc, profilaxia şi tratamentul
insuficienţei  cardiovasculare, renale, corecţia
dezechilibrului electrolitic şi acido-bazic,
dereglărilor respiratorii, tratamentul algiilor
combustionale cu administrarea i/v  a anal-
gezicelor, neurolepticelor în doze reduse şi
adăugător efectuarea  şedinţelor de lasero-
punctură concomitent cu iradiere  magneto-
infraroşie.
Rezultatul invenţiei constă în obţinerea efec-
telor suplimentare analgezice, sedative,
imunocorectoare, ameliorarea microcirculaţiei,
reducerea  semnificativă a  dozelor analge-
zicelor, potenţarea efectelor remediilor  medi-
camentoase, activizarea proceselor meta-
bolice, accelerarea  proceselor de regenerare
a plăgilor  combustionale.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of burn shock treatment
(57) The invention refers to medicine, namely, to sur-

gery and traumatology and is destined for ad-
equate treatment of burned patients being in the
state of a burn shock.
Summary of the invention consists in the shock
hypovolemia infusional therapy, prophylaxis
and treatment of cardiovascular and renal
insuffience, electrolytic and acid-alkaly unbal-
ance, breath distrurbances, algetic syndrome
treatment by i/v administration of analgetics,
neuroleptics in the reduced dose and addition-
ally, in execution of the laseropuncture seances
simultaneously with the magneto-infraced ra-
diation.
The result consists in obtaining the additive
analgetic, sedative and immunocorrectional
effects, microcirculation ameliorating, analget-
ics dose considerably reducing, the medical
remedies efficiency increasing, burn me-
tabolytic and regenerative processes accele-
rating.

Claims: 1

(11) 1589 (13) F1
(51) B 23 H 1/02
(21) 99-0256
(22) 1999.11.02
(71)(72)(73) Oriol Apolon, MD
(54) Generator de impulsuri pentru tratare

erozivă
(57) Invenţia se referă la tehnica de impulsuri şi

poate fi folosită pentru tratarea simultană prin
electroeroziune a două piese în diferite
regimuri.
Generatorul conţine primul tiristor 1, conectat
în serie la primul condensator 2 şi primul inter-
val de eroziune 3 între polurile sursei de
alimentare 4, al doilea tiristor 5, conectat cu
punctul de unire a primului tiristor 1 cu prima
bornă a primului condensator 2 şi prima bornă
a condensatorului al doilea 6, prima diodă 9,
conectată în paralel la prima sarcină în sensul
opus faţă de tensiunea sursei de alimentare 4,
intervalul al doilea de eroziune 7, o bornă a
căruia este conectată la prima bornă a primului
interval de eroziune 3, a doua diodă 10 şi al
treilea tiristor 8, conectat în sensul direct faţă
de tensiunea sursei de alimentare 4. Anodul
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bornă a primului condensator 2 şi a doua  bornă
a primului interval de eroziune 3, iar catodul lui
este conectat la borna de intrare a tiristorului al
doilea 5 şi la prima bornă a condensatorului al
doilea 6, al doilea interval de eroziune 7 este
şuntat de a doua diodă 10, conectată în sensul
opus faţă de tensiunea sursei de alimentare 4.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Pulse oscillator for erosion machining
(57) The invention refers to pulse technique and may

be used for simultaneous spark erosion ma-
chining of two pieces in different regimes.
The oscillator contains the first thyristor 1 seri-
ally connected to the first condensor 2 and the
first erosion interval 3 between the power sup-
ply poles 4, the second thyristor 5, connected
to the point of connection of first thyristor 1 to
the first condensor first terminal 2 and second
condensor first terminal 6, the first diode 9 con-
nected in parallel to the first load opposite to the
power supply voltage 4, the second erosion
interval 7 one terminal of which is connected to
the first erosion interval first terminal 3, the sec-
ond diode 10 and the third thyristor 8 connected
directly to the power supply voltage 4. The third
thyristor anode 8 is connected to the first
condensor  second terminal 2 and to the first
erosion interval  second terminal 3, and the
cathode - to the second thyristor inlet terminal
5  and to the second condensor first terminal
6, the second erosion interval 7 is by-passed
with the second diode 10, connected in oppo-
site direction to the power supply voltage 4.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1590 (13) F1
(51) B 60 K 17/08
(21) 99-0241
(22) 1999.10.07
(71)(73) Uzina de tractoare “TRACOM” S.A., MD
(72) Beganschii Stanislav, MD; Bondarenco Eugen,

MD; Caluţchii Alexandru, MD; Urasov Iurie, MD
(54) Transmisie a tractorului
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, în

special la o transmisie a tractorului.
Transmisa include ambreiaj, cutie de viteze cu
trepte, punte din spate cu transmisie principală
şi frâne, transmisii finale, pe arborii de ieşire ai
cărora sunt instalate roţi conducătoare. Între
ambreiaj şi cutia de viteze este amplasat un
reductor de demultiplicare  şi inversare dotat cu
pinioane angrenate între ele care sunt am-
plasate pe arborele ambreiajului, pe arborele
primar ş i pe carcasa lagărului arborelui
intermediar al cutiei de viteze, de asemenea cu
mecanism de comandă a reductorului executat
în formă de cuplaje comutabile cu dinţi.
Noutatea constă în aceea că toate pinioanele
reductorului de demultiplicare  şi inversare sunt
executate cilindrice, pinioanele amplasate pe
arborele ambreiajului sunt instalate liber şi sunt
angrenate cu arborele prin intermediul cu-
plajelor comutabile cu dinţi. Pinioanele ajustate
liber pe carcasa lagărului arborelui intermediar
al cutiei de viteze sunt executate în formă de
bloc de pinioane angrenate cu pinioanele
arborelui ambreiajului şi cu pinionul fixat rigid
pe arborele primar al cutiei de viteze, totodată
unul din pinioanele amplasate pe arborele
ambreiajului este angrenat cu un pinion al
blocului de pinioane prin intermediul unui pin-
ion intermediar instalat în reductorul de
demultiplicare  şi inversare.
Rezultatul constă în reducerea timpului necesar
pentru deservirea tehnică a transmisiei şi în
majorarea randamentului ei.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Tractor transmission
(57) The invention refers to the machine engineer-

ing, namely, to tractor transmission.
The transmission comprises a clutch, fixed-ra-
tio transmission, back axle with the main drive
and brakes, final drives, on the output shafts of
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Between the clutch and fixed-ratio transmission
it is situated a reduction of down and reversing
gear with interconnected pinions, installed on
the clutch shaft, primary shaft and beatings
body of the fixed-ratio transmission intermedi-
ary shaft, as well as with a mechanism of the
reduction gear control, made in the form of
switchable tooth-type couplings.
The novelty consists in, that all pinions of the
down and reversing gear reduction are ex-
ecuted in the form of cylinders, pinions situated
on the clutch shaft are free installed thereon and
are coupled to the shaft by the switchable tooth-
type couplings. The pinions, free installed on
the intermediary shaft bearings body are ex-
ecuted in the form of pinions unit, coupled to the
clutch shaft pinions and the pionion rigidly in-
stalled on the fixed-ratio transmission primary
shaft, and one of the pinions, installed on the
clutch shaft, is coupled to one of pinions of the
unit through the intermediary pinion situated
into the reduction of down and reversing gear.
The result consists in reducing the working
hours of transmission technical maintenance
and in increasing the efficiency thereof.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1591 (13) B2
(51) C 07 K 5/04, 7/10, 7/34, 7/36, 7/44, 7/26, 7/38,

7/12; A 61 K 37/24, 37/28, 37/40
(21) 96-0137
(22) 1994.08.08
(31) 08/104194
(32) 1993.08.09
(33) US
(85) 1996.04.08
(86) PCT/US94/08875, 1994.08.08
(87) WO 95/04752, 1995.02.16
(71)(73) BIOMEASURE, INC., US
(72) KIM, Sun Hyuk, KR; DONG, Zhengxin, CN;

TAYLOR, John E, US; MOREAU, Sylviane, US;
KEYES, Susan Riley, US

(74) Glazunov Nicolai
(54) Derivaţi ai peptidelor cu activitate tera-

peutică
(57) Invenţia se referă la derivaţii peptidelor biologic

active, utilizate în medicină, în special în
oncologie.

Problema pe care o rezolvă invenţia constă în
crearea unor derivaţi ai peptidelor cu o activitate
biologică înaltă şi de lungă durată, utili pentru
tratamentul cancerului.
Derivaţii peptidelor biologic active, conform
invenţiei, conţin unul sau câţiva substituenţi
ciclici sau aciclici, care conţin  radicali de diferită
natură chimică şi cel puţin una din peptide este
unită cu fiecare din substituenţi  prin legătura
CO-N, CH2-N sau SO2-N între substituent şi
atomul de azot N-terminal sau al lanţului lateral
al uneia din peptide.
Derivaţii peptidelor astfel modificaţi au o
activitate biologică mai înaltă şi de lungă durată
şi pot fi utilizaţi în cantităţi terapeutice pentru
tratamentul cancerului.

Revendicări: 25
Figuri: 1

*

*     *

(54) Peptides derivatives possessing therapeu-
tic activity

(57) The invention refers to biologically active pep-
tides derivatives, utilized in medicine, in particu-
lar, in oncology.
The problem of the invention consists in obtain-
ing of some peptides derivatives possessing
high biologic and prolongation activity used for
cancer treatment.
The biologic peptides derivatives according to
the invention, contain one or more cyclic or
acyclic substituents including radicals of differ-
ent chemical nature, where at least one of pep-
tides is linked to each of substituents by the link
CO-N, CH2-N or SO2-N between substituent
and nitrogen atom either of N-termination or of
one of peptides lateral chain.
The derivatives modified in a such manner pos-
sess a more enchanced and prolonged biologic
activity and may be used in the therapeutic
quantities for cancer treatment.

Claims: 25
Fig.: 1

(11) 1592 (13) B2
(51) C 12 N 11/00; C 12 P 21/02
(21) 94-0406
(22) 1994.07.14
(31) 562.280
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(33) US
(71)(73) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPO-

RATED, US
(72) NAVIA, MANUEL A., US; ST. CLAIR, NANCY

L., US
(74) Babac Alexandru
(54) Cristale de enzimă reticulate şi aplicarea lor

în dispozitiv extracorporal, în biosenzor şi
pentru obţinerea produsului selectat

(57) Invenţia se referă la cristale de enzimă reticu-
late care manifestă rezistenţă la protează.
Prezenta invenţie prevede utilizarea cristalelor
reticulate de enzimă în dispozitive extra-
corporale, biosenzori pentru detectarea anali-
tului şi în calitate de catalizator enzimic pentru
obţinerea produsului selectat.
Esenţa invenţiei constă în faptul că cristalele de
enzimă se reticulează cu un agent multi-
funcţional de reticulare, iar cristalele reticulate de
enzimă posedă rezistenţă la proteoliza exogenă,
astfel încât cristalele reticulate menţionate
păstrează cel puţin 91% din activitatea lor iniţială
după incubare pentru 3 ore în prezenţa pronazei
(PronaseTM), în aceleaşi condiţii, forma solubilă
nereticulată de enzimă cristalizabilă  pierde cel
puţin 94% din activitatea sa iniţială.
Rezultatul invenţiei constă în includerea în
cristalele de enzimă a legăturilor  intermoleculare
transversale, care ameliorează semnificativ
proprietăţile acestor cristale, ceea ce permite
extinderea domeniului de utilizare a lor în
medicină, în condiţii industriale rigide şi depozi-
tarea lor îndelungată cu menţinerea activităţii.

Revendicări: 12
Figuri: 48

*

*     *

(54) Reticulated enzym crystals and application
thereof in an extracorporal device, biosen-
sor and for obtaining the selected product

(57) The invention refers to the reticulated enzym
crystals, manifesting the protease resistance.
The present invention forsees utilization of the
reticulated enzym crystals in an extracorporal
device, biosensors for analyte detection and as
enzymatic catalyst for obtaining the selected
product.
Summary of the invention consists in, that the
enzyms crystalls are reticulated by the po-
lyfunctional reticulating agent, and the reticu-

lated crystals manifest resistance to the
exogenic proteolyse so, that the mentioned
reticulated crystals retain at least 91% of initial
activity thereof after the incubation during 3
hours in presence of pronase (PronaseTM) when
in the same conditions the non-reticulated
soluble form of the crystalizing enzym looses at
least 94% of its initial activity.
The result of the invention consists in, that into
the enzyms crystals there are introduced inter-
molecular transversal linkages which consider-
ably improve the properties of such crystals,
what promotes wide application thereof in medi-
cine, industry and long store at keeping activ-
ity thereof.

Claims: 12
Fig.: 48

(11) 1593 (13) F1
(51) E 02 B 3/06, 3/16; E 02 D 5/14
(21) a 2000 0003
(22) 1999.11.24
(71)(73) Firma ştiinţifică de producţie “GT-EXPERT”,

MD
(72) Burovenco Victor, MD
(54) Procedeu de ermetizare a  joantelor pere-

telui metalic de palplanşe al cheiurilor de
acostare a petrolierelor

(57) Invenţia se referă la construcţii hidrotehnice, în
special la procedeele de ermetizare a joantelor
peretelui metalic de palplanşe al cheiurilor de
acostare a petrolierelor, danelor, debarca-
derelor.
Esenţa invenţiei constă în aceea că jocul dintre
joanta palplanşei metalice şi partea laterală a
palplanşei vecine se umple cu etanşor din
partea exterioară, apoi pe suprafaţa joantei şi
partea laterală a palplanşei vecine se aplică un
strat de clei şi se amplasează cornierul metalic,
care se fixează cu dibluri de montare, iar
ermetizarea se efectuează la înălţimea de la
capătul de sus al peretelui metalic de palplanşe
până la marcarea de cel mult 2 m mai jos de
nivelul inferior al apei.
Rezultatul constă în reducerea deformărilor
palplanşelor, precum şi în reducerea formării de
fisuri  în etanşor.

Revendicări: 1

*

*     *
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pier metallic wall pile planck

(57) The invention refers to the  hydrotechnical build-
ing, namely, to processes for sealing locking
joints of oil  piers, warfs, landings metallic wall
pile planck.
Summary of the invention consists in, that clear-
ance between locking joints of the metallic
sheet pile and the adjacent sheet pile side
member is filled from the outside with a seal-
ing gasket thereafter, on the locking joint sur-
face and the adjacent sheet pile side member
it is applyed an glue coating and it is installed a
metallic angle piece which is fixed with the ex-
pansion bolts, and the sealing is realized in the
height from the upper of pile planck metallic wall
up to the mark not lower of 2 m from  the lower
water level.
The result consists in reducing the pile plancks
deformations, as well as crack formation into
the sealing gasket.

Claims: 1

(11) 1594 (13) F1
(51) E 02 B 3/06, 3/16
(21) a 2000 0021
(22) 2000.01.13
(71)(73) Firma ştiinţifică de producţie “GT-EXPERT”,

MD
(72) Burovenco Victor, MD
(54) Procedeu de ermetizare a rosturilor de

deformaţie a elementelor din beton armat cu
cordoane ale danelor

(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiilor
hidrotehnice, în special la procedeele de
ermetizare a rosturilor de deformaţie a ele-
mentelor din beton armat ale construcţiilor
hidrotehnice.
Esenţa invenţiei constă în aceea că montarea
etanşorului de gumă şi fixarea lui cu o placă
metalică de strângere din partea exterioară a
rostului, pe suprafeţele elementelor de contact,
se realizează cu rezervă în interiorul rostului cu
formarea unui gol, care ulterior se umple cu o
compoziţie de poliuretan expandat, umplerea
realiându-se de jos în sus.
Rezultatul constă în asigurarea ajustării strânse
a etanşorului de gumă la suprafeţele interioare

ale rostului de deformaţie a elementelor din
beton armat ale construcţiilor hidrotehnice.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for sealing the functional joints of
warf cordon reinforced concrete elements

(57) The invention refers to the hydrotechnical build-
ing, namely, to processes for sealing functional
joints of warf  cordon ferroconcrete elements.
Summary of the invention consists in, that
mounting of the rubber strip and fixation thereof
to the exterior joint part contacting surfaces by
the metallic pressing plate is realized by joint
projection in the interior part forming a space
which is filled thereafter with a foamed polyure-
thane composition, and the filling is carried out
from top to bottom.
The result consists in providing the sealed rub-
ber strip contacting to the  functional joints in-
terior faces of hydrotechnical structures ferro-
concrete elements.

Claims: 1

(11) 1595 (13)  B
(51) F 01 K 7/00; F 03 B 7/08, 13/00
(21) 98-0098
(22) 1998.02.18
(71)(73) Sibov Vasile, MD
(72) Sibov Vasile, MD; Sibov Mihai, MD; Sibov Liviu,

MD
(54) Procedeu de funcţionare a motorului şi/sau

propulsorului (variante)
(57) Invenţia se referă la procedeele de funcţionare

a motoarelor şi/sau propulsoarelor cu un proces
de funcţ ionare special, în particular, cu
utilizarea fenomenului de cavitaţie.
Procedeul de funcţionare a motorului şi/sau
propulsorului include variaţia periodică a
presiunii agentului activ într-un volum închis cu
transformarea ulterioară a acesteia în mişcare
rectilinie şi/sau de rotaţie. Totodată, în partea
de volum închis agentului activ i se comunică
o mişcare de rotaţie  până la formarea cavitaţiei
agentului activ, apoi presiunea de cavitaţie este
transformată în mişcare rectilinie şi/sau de
rotaţie.
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mare a presiunii de cavitaţie a  agentului activ
în mişcare rectilinie şi/sau de rotaţie.

Revendicări: 3
Figuri: 5

*

*     *

(54) Process for engine and or propeller func-
tioning (variants)

(57) The invention refers to processes for engine
and/or propeller functioning, in particular,by
using the cavitation effect.
The process includes the periodical change of
the working medium pressure into the closed
space at further transformation thereof in the
rectilinear and/or rotary motion. In the closed
space part to the working medium it is commu-
nicated a rotary motion up to formation of the
working medium cavitation, thereafter the cavi-
tation pressure is transformed into the rectilin-
ear and/or rotary motion.
The result consists in the possibility to transform
the working medium cavitation pressure into the
rectilinear and/or rotary motion.

Claims: 3
Fig.: 5

(11) 1596 (13) B2
(51) F 03 D 3/00, 9/00
(21) 98-0194
(22) 1998.09.15
(71)(72)(73) Arsene Ion, MD
(54) Motor eolian carusel
(57) Invenţia se referă la instalaţiile pentru trans-

formarea energiei eoliene în energie mecanică,
care poate fi folosită pentru producerea energiei
electrice.
Motorul eolian carusel conţine arbore vertical şi
palete arcuite. Fiecare paletă este executată în
formă de ramă dreptunghiulară cu suporturi
verticale drepte şi bare orizontale arcuite. Rama
din partea unui suport vertical marginal este
fixată rigid de arbore. De celelalte suporturi ale
ramei, din partea concavă pe toată lungimea ei,
se articulează vele flexibile, confecţionate din
pânză densă. Noutatea invenţiei constă în
aceea că paletele arcuite sunt dotate cu con-
sole mobile cu braţ rigid sau mobil. Braţul rigid

al consolei mobile este unit cu capătul opus
capătului articulat al velei, iar butucul consolelor
mobile este articulat, sus şi jos, de barele
orizontale marginale sau de capetele supor-
turilor verticale.
Rezultatul constă în majorarea termenului de
funcţionare a pieselor mobile ale motorului
eolian carusel.

Revendicări: 2
Figuri: 4

*

*     *

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

energy conversion into the mechanical one,
which can be used for the production of elec-
tric power.
The rotor-type windmill contains a vertical shaft
and arched blades. Each blade is made in the
form of a rectangular frame with vertical sup-
ports and horizontal arched cross-members.
The marginal vertical support of the frame is
rigidly fixed to the shaft. On the other frame
supports from the concave side lengthwise
there are articulated flexible sails made of a
strong tissue. The novelty consists in, that the
arched blades are provided with moving con-
soles comprising rigid or moving shoulder. The
mobile console rigid shoulder is connected to
the end opposite to the articulated sail end, and
the mobile  consoles sleeve top and bottom are
articulated to the last horizontal cross-members
or to the vertical supports ends.
The technical result consists in increasing the
service life of the windmill mobile parts.

Claims: 2
Fig.: 4

(11) 1597 (13) B2
(51) F 03 D 3/00, 5/04
(21) 99-0046
(22) 1999.01.29
(71)(72)(73) Arsene Ion, MD
(54) Motor eolian carusel
(57) Invenţia se referă la instalaţiile pentru trans-

formarea energiei eoliene în energie mecanică
care poate fi aplicată pentru producerea
energiei electrice.
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orizontal conţine palete arcuite. Fiecare paletă
arcuită este executată în formă de ramă
dreptunghiulară cu suporturi verticale drepte şi
bare orizontale arcuite, rama din partea unui
suport vertical marginal este fixată de arborele
vertical, iar de celelalte suporturi ale ramei, din
partea concavă şi pe toată lungimea ei, se
articulează vele flexibile. Noutatea invenţiei
constă în aceea că la diverse sectoare pe
înălţime sau lungime a arborelui vertical sau
orizontal sunt formate secţii din câte trei palete
arcuite. Ele sunt fixate de arbore prin console
sau fără ele. Unghiul dintre paletele secţiei este
de 120o. Secţiile sunt amplasate compact pe
arbore. Paletele secţiilor nu coincid între ele în
plan vertical sau orizontal.
Motorul eolian carusel cu arbore orizontal este
amplasat pe o platformă rotativă, montată pe un
arbore central şi pe o şină circulară. Totodată
pe platformă sunt fixate giruete pentru orien-
tarea ei stabilă spre vânt.
Rezultatul constă în reducerea numărului de
palete şi majorarea randamentului motorului
eolian carusel.

Revendicări: 2
Figuri: 4

*
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(54) Rotor-type windmill
(57) The invention refers to the installations for con-

version of the wind power into the mechanical
one, which may be used for the electric power
production.
The rotor-type windmill with a vertical or hori-
zontal shaft contains arched blades. Each
arched blade is executed in the form of a rect-
angular frame with straight vertical supports and
horizontal arched cross-members, the frame in
the marginal vertical support side is attached to
the vertical shaft, and on the other frame sup-
ports in the concave side and lengthwise there
are articulated flexible sails. The novelty con-
sists in, that on the different sections all over the
vertical or horizontal shaft height or length there
are formed sections of three arched blades
They are connected to the shaft optional
through the consoles. The angle between the
blades constitutes 120°. The sections are situ-
ated dense on the shaft. The sections blades

don’t coincide in the vertical or horizontal plane.
The rotor-type windmill with horizontal shaft is
installed on the rotating platform mounted on
the central shaft and on the circular rail. Simul-
taneously to the platform there are fixed wind
vanes for its stable wind orientation.
The result consists in the blades number de-
creasing and rotor-type windmill productivity in-
creasing.

Claims: 2
Fig.: 4

(11) 1598 (13) F1
(51) F 23 D 14/00, 14/02, 14/12
(21) 99-0082
(22) 1999.02.15
(71)(72)(73) Miasnicov Iurii, MD; Iachimenco Grigorii,

MD
(54) Arzător pentru aragaz
(57) Invenţia se referă la termoenergetică şi poate

fi utilizată la aragazurile menajere.
Arzătorul pentru aragaz  conţine corp cu
cameră de malaxare şi placă de separare a
amestecului  gaz-aer, aşezată deasupra
camerei de malaxare. Pe corpul arzătorului este
instalat fără spaţiu un ajutaj, ce conţine  o placă
de separare şi un radiator de radiaţie infraroşie,
amplasate consecutiv pe corpul ajutajului cu
spaţiu între ele, totodată placa de separare şi
radiatorul sunt executate din plasă metalică
termorezistentă.
Rezultatul  constă în reducerea consumului de
gaz şi micşorarea aruncărilor în mediul ambiant
de substanţe dăunătoare de la arderea incom-
pletă a amestecului gaz-aer.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*
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(54) Household gas cooker burner
(57) The invention refers to heat power engineering

and may be used into the household gas cook-
ers.
The burner of a household  gas cooker contains
a body with a mixing chamber and a gas-air
mixture dissector installed above the mixing
chamber. Into the burner body it is mounted
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dissector and an infra-red source both situated
in the consecutive order on the extension body
with a clearance between them, the dissector
and the infra-red source being made of heat
resistant metal screens.
The result consists in reduction of gas consump-
tion and ejections into the environment resulting
in the incomplete gas-air mixture combustion.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1599 (13) F1
(51) G 01 M 15/00
(21) a 2000 0049
(22) 2000.03.07
(71)(72)(73) Jomiru Vasile, MD; Jomiru Vladimir, MD
(54) Metodă de determinare a presiunii de

comprimare la motorul cu ardere internă cu
aprindere prin scânteie

(57) Invenţia se referă la încercarea şi diagnos-
ticarea motoarelor cu ardere internă cu aprin-
dere prin scânteie.
Metoda propusă sporeşte precizia de măsurare
a compresiunii motorului şi constă în aplicarea
impulsurilor de tensiune înaltă la bujiile
motorului care se află în stare de repaus şi în
regim de antrenare. Noutatea constă în
conectarea în paralel cu bujia a unui eclator de
măsurat, determinarea distanţelor dintre
electrozii eclatorului în momentul apariţiei
scânteiei la motorul aflat în stare de repaus şi
în regim de antrenare. Presiunea de com-
primare este determinată din relaţia:
Pc = Pa(δ2/δ1)n,
unde: Pa - presiunea atmosferică;
δ1 - distanţa dintre electrozii eclatorului pentru
motorul aflat în stare de repaus;
δ2 - distanţa dintre electrozii eclatorului pentru
motorul aflat în regim de antrenare;
n - exponentul politropic al comprimării.

Revendicări: 1
Figuri: 1
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(54) Method of compression determination in
the internal combustion engine with spark
ignition

(57) The invention refers to the testing and diagnos-
tics of the internal combustion engines with
spark ignition.
The proposed method increases the engine
compression measurement accuracy. It con-
sists in supply of high voltage pulses to the
spark-plug of the engine being at rest and mo-
toring condition. The novelty consists in connec-
tion of the measuring spark gap in parallel to the
spark-plug, determination of the spark gap elec-
trodes spacing at the  appearance of the spark
in the engine at rest and motoring condition.
The compression is determined according to
the equation:
Pc = Pa(δ2/δ1)n ,
where: Pa -  the atmospheric pressure;
δ1 - the measuring spark gap electrodes spac-
ing  for the engine being at rest;
δ2 - the measuring spark gap electrodes spac-
ing for the engine being in the motoring condi-
tion;
n - compression polytropic exponent.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1600 (13) F1
(51) G 01 N 33/14
(21) a 2000 0052
(22) 2000.01.18
(71)(72)(73) Baev Oleg, MD; Mencer Emanuil, MD;

Frolova Janna, MD; Moghilkin Victor, MD
(54) Metodă de evaluare a calităţii alcoolilor şi

distilaţilor
(57) Invenţia se referă la industria vinului şi de

lichioruri şi rachiuri, şi anume la evaluarea
calităţii alcoolilor şi distilaţilor.
Esenţa invenţiei constă în analiza cantitativă şi
organoleptică a alcoolilor şi distilaţilor printr-o
metodă  cunoscută, determinarea suplimentară
a alcoolului izoamilic şi a componentelor
principale ale “eterului enantic”: etilcaprilatului,
etilcaprinatului, etillaurinatului, iar în alcoolii şi
distilaţii maturaţi a gradului de oxidare a
substanţelor tanine. Apoi se calculează con-
form sistemului universal indicele de calitate
generalizat D = D D1 2× , unde D1 reprezintă
indicele de compoziţ ie fizico-chimică al
alcoolilor şi distilaţilor, care reflectă gradul de
influenţă a fiecărui indice asupra calităţii
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S acestora, limitele admisibile ale concentraţiilor,
conţinutul de elemente toxice şi puritatea
ecologică, D2 este indicele de calitate, care in-
clude aprecierea organoleptică a alcoolilor şi
distilaţilor în baza sistemului de 10 puncte,
calculat conform sistemului internaţional de
unităţi.
Rezultatul  invenţiei constă în elaborarea unui
indice obiectiv unic care să întrunească la cota
maximă informaţia referitoare la compoziţia
fizico-chimică şi caracteristicile organoleptice
ale alcoolilor şi distilaţilor.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of alcohols and distillates quality
valuation

(57) The invention refers to the wine-making and li-
queurs/vodka industry, namely, to alcohol and
distillates quality valuation.
Summary of the invention consists in the quan-
titative and organoleptic analysis of alcohol and
distillates according to the known method, in
additional determination of the isoamyl alcohol
and basic component of the “enantic ether’:
ethyl caprilate, ethyl caprinate, ethyl laurinate,
and in the mature alcohol and distillates - the
tannin materials oxidation degree. Thereafter
the quality generalized index is calculated ac-
cording to the  universal system D D D= ×1 2 ,
where D1 - physic-chemical index of the alco-
hol and distillates which reflects effect of each
index on quality thereof, the allowable concen-
tration limits, content of toxic elements and
ecological purity; D2 - quality index, including
the organoleptic valuation of the alcohol and
distillates according to the 10-pints system,
calculated in accordance with the international
units system.
The result consists in elaboration of the com-
mon objective index which would include as
much as possible information on physic-chemi-
cal composition and organoleptic properties of
alcohol and distillates.

Claims: 1

(11) 1601 (13) F1
(51) H 01 H 21/02, 23/02
(21) 99-0251
(22) 1999.10.19
(71)(73) Societatea pe Acţiuni, Institutul de Cercetări

Ştiinţifice “ELIRI”, MD
(72) Badinter Efim, MD; Staruş Igor, MD; Ghirfanov

Alexandr, MD
(54) Întrerupător cu tastă
(57) Invenţia se referă la electrotehnică, şi anume

la dispozitivele de comutare, şi poate fi utilizată
pentru cuplarea lămpilor luminescente şi celor
cu incandescenţă.
Întrerupătorul cu tastă conţine un corp în care
este executată o fereastră, în ea fiind instalată
o tastă cu arc, o placă cu circuit imprimat cu o
pereche de suprafeţe de contact, şi un element
de contact, un capăt al căruia contactează per-
manent cu una din suprafeţele de contact ale
plăcii cu circuit imprimat, iar cel de-al doilea
capăt este legat prin articulaţie cu tasta cu arc.
Pe placa cu circuit imprimat este executată
suplimentar cel puţin o suprafaţă de contact,
totodată pe ea este amplasat un adaptor elec-
tronic de pornire şi reglare, intrarea căruia este
conectată  în serie în circuitul întrerupătorului
cu tastă, iar ieşirea lui este conectată la bornele
sarcinii.

Revendicări: 1
Figuri: 3

*

*     *

(54) Key switch
(57) The invention refers to the power engineering,

namely, to the switching devices and may be
used for switching the luminescent and incan-
descent lamps.
The key switch contains a body in which it is
made a window where it is installed a spring-
loaded key, a printed circuit board having a pair
of contacting platforms and a contacting mem-
ber, one end of which being in permanent con-
tact with one of the printed circuit board contact-
ing surface, and the other one is articulated on
the spring-loaded key. On the printed circuit
board it additionally executed at least one con-
tacting surface on which it is situated an elec-
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Itronic starting and adjusting adapter, the inlet

of which is serially connected to the key switch
circuit and its outlet - to the load terminals.

Claims: 1
Fig.: 3

(11) 1602 (13) F2
(51) H 01 J 61/30, 61/56, 61/72
(21) 99-0105
(22) 1999.03.30
(71)(73) Societatea pe Acţiuni, Institutul de Cercetări

Ştiinţifice “ELIRI”, MD
(72) Badinter Efim, MD; Staruş Igor, MD; Ghirfanov

Alexandr, MD
(54) Lampă luminescentă compactă
(57) Invenţia se referă la  tehnica   iluminatului, şi

anume la sursele de lumină luminescente şi
poate fi utilizată la producerea lămpilor
energoeconomice cu destinaţie industrială  şi
casnică.
Lampa luminescentă compactă conţine o parte
care luminează ce include cel puţin un tub lu-
minescent  fixat pe un suport, pe partea opusă
a căruia  este executat un ghidaj  şi sunt
instalate fişe conectate cu electrozii tubului, un
dispozitiv de pornire-reglare ce include o
plachetă cu cablaj imprimat  instalată într-un
corp. Corpul dispozitivului de pornire-reglare
este confecţionat demontabil  din două părţi,
prima parte fiind executată ca o  cupă, a  cărei
bază este unită cu dulia dotată cu un şurub
tubular, iar gura cu partea a doua a corpului, pe
a cărei suprafaţă exterioară este executată o
canelură inelară pentru unirea cu prima parte
a corpului, iar în mijlocul părţii a doua sunt
executate o adâncitură pentru ghidajul de pe
suportul părţii care luminează şi cel puţin patru
orificii pentru fişe cu contacte  arcuitoare
conectate electric cu placheta cu cablaj

imprimat a dispozitivului de pornire-reglare
instalată în partea corpului în formă de cupă,
totodată conexiunile electrică şi mecanică ale
părţii care luminează şi corpul dispozitivului  de
pornire-reglare sunt confecţionate demontabile.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Compact luminescent lamp
(57) The invention refers to the lighting engineering,

namely, to the luminescent light sources and
may be used for the production of power sav-
ing industrial and domestic lamps.
The compact luminescent lamp contains a lu-
minescent part including at least one gas filled
tube fixed to the base, on the opposite side of
which it is executed a guide and there are fixed
plugs, connected to the tube electrodes, start-
ing-regulating device including a printed circuit
board placed into a body. The starting-regulat-
ing device body  is made removable and con-
sists of two parts, one being executed in the
form of a cup and is connected with its bottom
to the chuck provided with a screw having a
central hole, and with its open part it is con-
nected to the second body part along the exte-
rior part of which there are realized an annular
groove for connection to the first body part and
in the middle of the second part there are exe-
cuted a seat for a lighting part base guide and
at least four seats with spring contacts, electri-
cally connected to the printed circuit board of
the starting-regulating device installed into the
cup-shaped body side. The electric and me-
chanic connections of the starting-regulating
body with lighting part being made removable.

Claims: 1
Fig.: 1
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FG9A Lista brevetelor de invenţie eliberate 
la 2000.12.31  

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

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

Nr. 
crt. 

Cod 
ST. 3 
OMPI 

(11) 
Nr. brevet 

(13) 
Cod 

ST. 16 OMPI 

(51) Clase (21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

(43)(44) 
Nr. BOPI 

1 MD 1262 G2 A 01 H 4/00 97-0066 1997.03.03 7/1999 
2 MD 1263 G2 A 01 H 4/00 97-0281 1997.11.06 7/1999 
3 MD 1353 G2 C 12 N 1/20 98-0238 1998.12.03 11/1999 
4 MD 1421 G2 F 16 H 1/32 97-0271 1997.09.26 2/2000 
5 CA 1434 C2 C 07 D 411/04 

C 12 P 41/00 
A 61 K 3/505 

95-0114 1992.07.24 3/2000 

6 IT 1449 G2 C 07 C 217/18 
C 07 C 217/20 
C 07 C 219/26 
C 07 C 271/20 
C 07 C 271/44 
A 61 K 31/135 
A 61 K 31/21 
A 61 K 31/27 

96-0271 1993.03.13 4/2000 

7 MD 1451 G2 C 12 G 1/02 99-0072 1999.02.19 4/2000 
8 MD 1456 G2 G 11 B 5/66 98-0005 1997.12.26 4/2000 
9 MD 1465 G2 A 01 G 23/04 98-0223 1998.11.18 5/2000 
10 MD 1466 G2 A 01 G 23/04 98-0224 1998.11.18 5/2000 
11 MD 1468 G2 A 61 C 19/04 

A 61 C 19/05 
99-0090 1999.03.12 5/2000 

12 MD 1470 G2 A 61 K 31/00 
A 61 M 5/00 

99-0184 1999.06.24 5/2000 

13 MD 1474 G2 A 61 K 35/14 
A 61 K 39/39 

99-0076 1999.02.26 5/2000 

14 MD 1475 G2 A 61 K 45/00 
A 61 K 35/00 
A 61 K 35/14 

99-0077 1999.02.26 5/2000 

15 MD 1477 C2 B 02 B 3/00 97-0233 1997.08.19 5/2000 
16 MD 1481 G2 H 01 L 41/08 99-0068 1999.02.17 5/2000 
17 MD 1483 G2 A 61 B 17/56 

A 61 B 17/58 
99-0100 1999.03.24 6/2000 

18 MD 1487 G2 A 63 F 7/04 99-0233 1999.09.06 6/2000 
19 MD 1493 G2 C 12 G 1/02 99-0081 1999.03.10 6/2000 
20 MD 1498 G2 H 02 K 33/00 

H 02 K 33/02 
H 02 K 7/065 

99-0051 1999.02.04 6/2000 

21 MD 1528 C2 C 03 B 17/00 a 2000 0046 2000.03.02 8/2000 
22 MD 1578 C2 G 03 G 5/08 

G 03 G 5/085 
99-0225 1999.08.25 12/2000 
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III
Modele de utilitate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

care prezentul document este divizionar

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

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

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

(74) Numele reprezentantului în proprietate indus-
trială

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

(86) Cerere internaţională PCT: numărul şi data

(87) Publicarea internaţională PCT: numărul şi data

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE DE BREVETE

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

Exploziv
G - Fizică
H - Electricitate

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING THE UTILITY
MODEL

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

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

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

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

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

from which the present patent document has di-
vided up

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

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

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

(74) Name of the professional representative

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

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

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

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION  SECTIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Y2 – al doilea nivel de publicare: cerere de înregis-
trare a modelului de utilitate, publicată, exami-
nată (se aplică pentru publicarea care
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 succedă documentul cu codul
Y1,Y2).

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

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

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

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

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

BZ9K Cereri de înregistrare a modelelor de utilitate
publicate

FF9K Modele de utilitate înregistrate

FG9K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate eliberate

NZ9K Lista modelelor de utilitate reînnoite

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

BZ9K Published applications for the registration of
utility models

FF9K Registered utility models

FG9K List of granted utility model certificates

NZ9K List of renewed utility models

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

WIPO CODES ON CODING OF HEADING
OF INFORMATION CONCERNING UTILITY
MODELS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN
OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE
WITH THE STANDARD ST. 17
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FF9K Modele de utilitate ]nregistrate

Î n 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.

I n accordance with the Provisional  Regulation on Industrial Property Protection in the Republic of
Moldova,  approved by the Government decision No 456 of July 26, 1993, the utility model

certificates are granted by the AGEPI.

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

The utility model certificate is granted on a period of 5 years as from the date of filing with the AGEPI
of a regular national application and may be prolonged for further 5 years.
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(11) 47 (13) W1
(51) H 02 M 7/00
(21) u 2000 0011
(22) 1999.03.05
(71)(73) Întreprinderea de Transporturi şi Expediţii

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

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

(54) Redresor polifazat
(57) Modelul de utilitate se referă la tehnica redre-

soare şi este destinată alimentării sarcinii care
necesită limitarea forţată de curent, de exemplu
cu arc electric.
Redresorul polifazat conţine un transformator,
fiecare înfăşurare secundară a căruia este
conectată în serie cu o diodă, paralel fiecărei
ramuri formate din înfăşurarea secundară şi
diodă este conectat câte un condensator, para-
lel condensatoarelor este conectată sarcina.
Suplimentar la fiecare înfăşurare secundară
sunt conectate a doua diodă şi al doilea con-
densator, catodul diodei a doua este conectat
la punctul de unire a unui capăt al înfăşurării
secundare şi primei diode, anodul fiind conectat
la electrodul negativ al condensatorului al

doilea, electrodul pozitiv al lui fiind conectat
la celălalt capăt al înfăşurării primare.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Poly-phase rectifier
(57) The utility model refers to the rectifying equip-

ment and is provided for feeding the load which
requires forced current limitation, e.g. by the
electric arc.
The poly-phase rectifier contains a transformer,
each secondary winding of which is serially con-
nected to a diode, parallel to each branch, con-
sisting of the secondary winding and the diode,
it is coupled a capacitor, the  load is connected
parallel to the capacitors. Additionally, to each
secondary winding there are connected the sec-
ond diode and the second capacitor, the cath-
ode of the second diode is connected to the
coupling point of one of the secondary winding
end and the first diode, and the anode is con-
nected to the negative second capacitor elec-
trode, the positive second capacitor electrode
is connected to the other secondary winding
end.

Claims: 1
Fig.: 1

FG9K Lista certificatelor de înregistrare
a modelelor de utilitate eliberate la 2000.12.31

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

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

Nr.
crt.

(11)
Nr. certificat

(13)
Cod ST. 16

OMPI

(51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(42)
Nr. BOPI

1 40 I2 H 02 K 33/00 u 2000 0009 2000.04.26 9/2000
2 36 Y2 F 04 D 29/28 0043 1998.07.02 6/2000
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IV
M=rci

P rotecţia 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, modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în vigoare din
14 decembrie 2000.

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.

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

Appellations of Origin No 588-XIII of September 22, 1995, amended and completed by the Law No
1079-XIV, in force as from December 14, 2000.

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

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

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



T
R

A
D

E
M

A
R

K
S

MD - BOPI 1/2001

42

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA MĂRCI

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

(181) Expected expiration date of registration

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

application
(450) Date of availability for public of registration

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

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

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

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

(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) Indication to the effect that the mark is a three-

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

trations
(700) Information on parties concerned with the  appli-

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

of the registration

(740) Name and address of the professional represen-
tative

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

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

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

(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 înregistrării

/ 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 informaţ ia 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 (Clasificarea de la
Nisa)

(526) Disclamări
(531) Descrierea elementelor figurative ale mărcii

conform Clasificării Internaţionale a Elemen-
telor 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 înrudite juridic

(700) Informaţii privind părţile interesate de cerere /
înregistrare

(730) Numele şi adresa solicitantului sau titularului

(740) Numele şi adresa reprezentantului în proprie-
tate industrială

(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 în-

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

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

Î n conformitate cu Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din
 22 septembrie  1995, modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în vigoare din

14 decembrie 2000, cererea de înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal
sau prin reprezentant în proprietate industrială. 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.

I n accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No 588-XIII of
 September 22,1995, amended and completed by the Law No 1079-XIV, in force as from

December 14, 2000, an  application for registration of a trademark  shall be filed with the AGEPI by
the applicant in person or through a professional representative. The application 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) 008178
(220) 1998.09.24
(730) HOUSE OF DONUTS INTERNATIONAL, KY

P.O. Box 1111 Georgetown, Grand Cayman,
Insulele Caimane

(540)

(511)(510)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,

înlocuitori de cafea; făină şi produse cerealiere,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaţă;

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

(531) 10.03.04; 27.05.07; 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)
28 - jucării, jocuri şi rechizite pentru jocuri;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; produse  marine;

fructe şi legume conservate, uscate, pregătite
sau prelucrate; produse fabricate din produsele
sus-menţionate; produse lactate, iaurt congelat;
mousse-uri, deserturi reci din produsele incluse
în clasa 29; băuturi preparate din produse  lac-
tate; 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 utilizare în
calitate de înlocuitori 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) 009075
(220) 2000.01.10
(730) SmithKline Beecham p.l.c., GB

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

(540)

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

cinale.

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

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

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;

05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi medi-
cinale, vaccinuri;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, electrice,
fotografice, cinematografice, optice, de cântărit,
de măsurat, de semnalizare, de control (veri-
ficare), de siguranţă (salvare) şi didactice;

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

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

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

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

(210) 009138
(220) 2000.02.09
(730) “Voxtel” S.A. întreprindere mixtă moldo-

româno-franceză, MD
Str. Armenească nr. 55, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

INDIGO
(511)(510)
16 - albume; almanahuri; machete arhitectonice;

atlase; afişe; bilete; blanchete; carnete; broşuri;
pliante; postere; prospecte; buletine informa-
ţionale; viniete; modele de broderie; reviste şi
gazete; hărţi; globuri; gravuri; planşete; repro-
duceri grafice; diagrame; mape pentru docu-
mente; semne de carte; cărţi de joc; calendare;
creioane; ilustraţii; cărţi poştale; carton;
ambalaje din carton şi masă plastică; tablouri;
cataloage; cărţi; agende; plicuri; confeti; cutii;
pachete; pungi; sacoşe; rigle; litografii; saci;
abţibilduri; ştampile; produse de imprimerie;
pelicule de masă plastică; suporturi de carte;
portrete; registre; albume de desen; pixuri;
tocuri; clei; caiete; manuale; fişe; formulare;
fotografii; calapoade;

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

38 - telecomunicaţii.

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

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

(540)

GSC
GLAXOSMITHKLINE

(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;

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

05 - preparate şi substanţe farmaceutice şi medi-
cinale, vaccinuri;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, electrice,
fotografice, cinematografice, optice, de cântărit,
de măsurat, de semnalizare, de control (verifi-
care), de siguranţă (salvare) şi didactice;

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

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

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

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

(210) 009173
(220) 2000.02.21
(730) Calvin Klein Trademark Trust, US

Rodney Square North, 1100 North Market
Street, Wilmington, DE 19890, Statele Unite ale
Americii

(540)

(511)(510)
03 - articole nemedicinale de toaletă şi remedii

pentru baie, în special, parfum, apă
aromatizată, apă aromatizată în ambalaj spray,
apă de toaletă şi apă de toaletă în ambalaj
spray, săpunuri, gel pentru duş, compuşi pentru
spălarea corpului, cristale (sare) pentru baie,
remedii moi pentru cojire (a celulelor moarte ale
pielii), antiperspirante şi deodorante pentru
folosire personală, uleiuri eterice, uleiuri pentru
masaj, uleiuri pentru baie  şi corp, loţiuni şi
creme pentru mâini şi corp, pudră de talc pentru

corp, remedii cosmetice pentru şi după bronzat,
toate remediile sus-enumerate pentru bărbaţi
şi femei, creme pentru ras, loţiuni şi balsamuri
utilizate după ras, compoziţii aromatizate,
şachete aromatice şi aromatizanţi pentru
încăperi, beţişoare aromatizante, aromatizanţi
în ambalaj spray pentru lenjerie, remedii pentru
spălarea stofelor subţiri;

04 - lumânări.

(210) 009233
(220) 2000.03.27
(730) “Farmaco” S.A., întreprindere mixtă moldo-

română, MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 2, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)

05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru pansa-
mente; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fun-
gicide, erbicide;

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

(531) 03.11.03; 17.03.02; 27.05.01; 27.05.11.

(210)  009312
(220)  2000.05.17
(730) “STANDART” S.R.L., firmă de producţie, MD

Str. A. Puşkin nr. 47, MD-2005, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)
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(511)(510)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou.
(531) 26.11.08; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21;

28.05.00.

(210) 009263
(220) 2000.04.20
(730) “EUROPHARM HOLDING” S.A. (România)

Filială, MD
Str. N. Testemiţeanu nr. 13, bloc 12, MD-2025,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: alb, verde.
(511)(510)
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;

05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru pan-
samente; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fun-
gicide, erbicide;

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

(531) 03.11.02; 26.04.16; 27.03.15; 27.05.08;
27.05.11; 27.05.22.

(210) 009325
(220) 2000.05.22
(730) Rohm and Haas Company, US

100 Independence Mall West, Philadelphia, PA
19106-2399, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
05 - fungicide, erbicide, insecticide şi pesticide

utilizate în agricultură, horticultură şi silvicultură,
pentru cultivarea în gazoane a plantelor deco-
rative, arbuştilor şi florilor utilizate în gospodăria
casnică şi în scopuri industriale neprevăzute
pentru uz uman.

(210) 009326
(220) 2000.05.22
(730) Rohm and Haas Company, US

100 Independence Mall West, Philadelphia, PA
19106-2399, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
05 - fungicide, erbicide, insecticide şi pesticide

utilizate în agricultură, horticultură şi silvicultură,
pentru cultivarea în gazoane a plantelor deco-
rative, arbuştilor şi florilor utilizate în gospodăria
casnică şi în scopuri industriale neprevăzute
pentru uz uman.

(210) 009329
(220) 2000.05.25
(730) “COLEGIUL DE AGROBUSINESS” S.R.L.,

MD
Str. N. Testemiţeanu nr. 31, MD-2072, Chişinău,
Republica Moldova

(540)
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(511)(510)
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;

administrare comercială, servicii de birou;
comercializarea produselor;

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

42 - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-
porară, îngrijire medicală, igienică şi cosmetică;
servicii veterinare şi agricole; servicii juridice;
investigări şi elaborări ştiinţifice şi industriale;
programare pentru computere; agenţii matri-
moniale; agenţii de detectivi; agenţii pentru
asigurarea locurilor la hoteluri, pensiuni; agenţii
de redactare a textelor; agenţii de îngrijire
nocturnă; alcătuirea horoscoapelor, analize
chimice, analize de sistem la calculator, servicii
de arbitraj; arenda timpului de calculator,
arenda timpului de calculator pentru acces la
baza de date; arenda încăperilor pentru
desfăşurarea adunărilor; arhitectură (serviciile
specialiştilor arhitecţi); asigurarea cu utilaj
pentru expoziţii; asigurarea cu spaţiu locativ;
asistenţă veterinară; asistenţa dentistului;
asistenţă medicală; asigurare cu produse
alimentare; aziluri pentru bătrâni; baze turistice;
băi publice; băi turceşti; baruri; bufete; cafenele;
cantine; case de odihnă; cercetări în domeniul
bacteriologiei; cercetări în domeniul biologiei;
cercetări în domeniul geologiei; cercetări în
domeniul cosmetologiei; cercetări în domeniul
mecanicii; cercetări în domeniul fizicii; cercetări
în domeniul chimiei; cercetări în domeniul ge-
nealogiei; cercetarea zăcămintelor de petrol în
scopul exploatării; chirurgia plantelor; chirurgie
plastică; clinici; clinici private; cluburi;
organizaţii de interese; cofetării; gestionarea
afacerilor în domeniul protecţiei drepturilor de
autor; confecţionarea coroanelor; consultaţii în
domeniul proprietăţii intelectuale; consultaţii
referitoare la orientarea profesională; consultaţii
în domeniul construcţ i i lor ş i arhitecturii;
consultaţii în domeniul protecţiei mediului
ambiant (ce nu ţin de afaceri); consultaţii în
domeniul construcţiilor; consultaţii în domeniul
farmaceutic; controlul calităţii; crearea com-
poziţiilor florale; cremaţiuni; crearea mărfurilor
noi; creşe; curatele; curăţarea acoperişurilor;
decor, design de interior; design industrial; de-
sign de îmbrăcăminte; design de artă grafică;
deservirea barurilor; deservirea meselor de

sărbătoare şi a nunţilor; deschiderea lacătelor
cu secret; deschiderea zăvoarelor cu secret;
determinarea autenticităţii operelor de artă;
dispensare; efectuarea cercetărilor legale;
efectuarea desenelor tehnice; efectuarea
microfilmelor; elaborarea programelor (soft-
ware) pentru computere; elaborarea de soft-
ware, asigurarea accesului la bazele de date;
elaborări de inginerie; elaborarea proiectelor de
construcţii; elaborări ştiinţifice de cercetare;
etalonare (gradaţie); explorarea petrolului;
explorarea geologică; exploatarea brevetelor;
expertiză geologică; expertiza zăcămintelor
petroliere; expertiză  inginerească; filmări video;
filmări topografice; fizioterapie; gardă per-
sonală; gardă de noapte (pază); gestiunea
corespondenţei personale; grădinărit; grădinărit
decorativ peisagistic; hoteluri; implantarea
părului; informaţii meteorologice; informaţii
privind evaluarea modei; închirierea de soft-
ware de calculatoare; închirierea
calculatoarelor; închirierea îmbrăcămintei de
seară (de gală); închirierea maşinilor de tricotat;
închirierea îmbrăcămintei; închirierea corturilor;
închirierea construcţ i i lor 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;
interpretarea din limba gesturilor; licenţierea
obiectelor de proprietate intelectuală;
manichiură; masaj; menţinerea, reînnoirea de
software pentru calculatoare; microfilmare;
servicii de moteluri; nimicirea dăunătorilor
agricoli; distrugerea buruienilor; organizarea
adunărilor religioase; pensiuni; pensiuni pentru
animale; persoane de acompaniere în locuri
publice; planificare urbană; pomicultură;
pomicultură decorativă; pompe funebre;
protecţia drepturilor de autor; protecţie civilă;
răspândirea prin metodă aeriană şi cea super-
ficială a îngrăşămintelor şi a altor chimicale
utilizate în agricultură; elaborare de software de
calculatoare; reînnoirea de software; reportaje
fotografice; restabilirea datelor de calculator;
rezervarea locurilor pentru cazare temporară;
rezervarea locurilor pentru cazare cu pensiuni;
rezervarea locurilor în pensiuni; saloane de
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frumuseţe; saloane de coafură; sanatorii;
serigrafie; servicii de moaşe; servicii ale
specialiştilor bacteriologi; servicii de noutăţi;
servicii sanitare; servicii ale băncii sangvine;
servicii ale menajerelor; servicii fotografice;
servicii de creare a fotocompoziţiilor; serviciile
specialiştilor chimişti; serviciile specialiştilor
chiromanţi; serviciile psihologului; servicii de
organizare şi executare a înmormântărilor;
servicii consultative în domeniul tehnicii de cal-
culator; servicii juridice; servicii de hotărnicie;
serviciul meteorologic; serviciile specialiştilor
opticieni; servicii de pepinierit; sortarea materiei
prime refolosite; spitale; stingerea incendiilor;
stadiul proiectelor tehnice; tabere de odihnă;
testarea psihologică pentru angajare la serviciu;
testarea confecţiilor textile; testarea materia-
lelor; testarea sondelor petroliere; tipar lito-
grafic; tipar ofset; tipar serigrafic; traduceri;
tutelă.

(531) 26.01.01; 26.01.18; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.22.

(210) 009334
(220) 2000.05.16
(730) Rohm and Haas Company, US

100 Independence Mall West, Philadelphia, PA
19106-2399, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
05 - fungicide, erbicide, insecticide şi pesticide

utilizate în agricultură, horticultură şi silvicultură,
pentru cultivarea în gazoane a plantelor deco-
rative, arbuştilor şi florilor utilizate în gospodăria
casnică şi în scopuri industriale neprevăzute
pentru uz uman.

(210) 009340
(220) 2000.05.31
(730) “RENAN AIRWAYS” S.R.L., întreprindere

mixtă, MD
Str. V. Belinski nr. 59, ap.55, MD-2008,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru-închis, galben,
vişiniu.

(511)(510)
39 - transportări aeriene.
(531) 01.05.02; 01.05.11; 03.07.24; 18.05.03;

27.05.01; 29.01.15.

(210) 009343
(220) 2000.06.01
(730) “POCHILESAM” S.R.L., firmă, MD

Str. Ştefan cel Mare nr. 91, bloc 1, MD-3100,
Bălţi, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;

administrare comercială, servicii de birou;
comercializarea produselor;

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

38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;

organizare de  călătorii;
41 - educaţie, organizarea procesului de instruire,

divertisment, activitate sportivă şi culturală;
42 - investigări şi elaborări ştiinţifice şi industriale;

programare pentru calculatoare; elaborarea
programelor (software) pentru calculatoare;
elaborare de software, asigurarea accesului la
bazele de date; elaborări de inginerie; elaborări
ştiinţifice de cercetare; magazine de firmă.

(531) 26.04.10; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.21;
28.05.00.
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(210) 009344
(220) 2000.06.01
(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 punctiforme
capilare şi punctiforme rotative; grife pentru
creioane; grife de rezervă (de schimb) pentru
creioane; cutii (inclusiv penare), suporturi şi
containere 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 erorilor în
procesul scrisului, imprimării, dactilografierii;
dizolvanţi (diluanţi) pentru lichidele de corecturi
sus-menţionate.

(210) 009345
(220) 2000.06.01
(730) DANA CORPORATION (o  corporaţie orga-

nizată şi existentă conform legilor statului
Virginia), US
4500 DORR STREET, TOLEDO, OHIO 43615,
Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
07 - părţi de maşini, inclusiv rulmenţi, lagăre,

cuzineţi, bucşe, butuci, saboţi, pene neincluse
în alte clase cu excepţia cilindrilor, culaselor şi
joncţiunilor pentru motoare şi cuplărilor car-
danice.

(210) 009346
(220) 2000.06.01
(730) DANA CORPORATION (o  corporaţie orga-

nizată şi existentă conform legilor statului
Virginia), US
4500 DORR STREET, TOLEDO, OHIO 43615,
Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
07 - părţi de maşini, inclusiv rulmenţi, lagăre,

cuzineţi, bucşe, butuci, saboţi, pene neincluse
în alte clase;

12 - părţi de motoare pentru vehicule terestre,
inclusiv rulmenţi, lagăre, cuzineţi, bucşe, butuci,
saboţi, pene.

(210) 009389
(220) 2000.06.15
(730) JSC “NIZHPHARM”, RU

Str. Salganskaya nr. 7, GSP-459, Nizhny
Novgorod 603600, Federaţia Rusă

(540)

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

substanţe dietetice pentru uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru pan-
samente; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fun-
gicide, erbicide.

(210) 009393
(220) 2000.06.16
(730) Merck & Co., Inc., US

One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, 08889-0100, Statele Unite
ale Americii

(540)
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(511)(510)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice;

substanţe dietetice pentru uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru pan-
samente; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fun-
gicide, erbicide.

(210) 009394
(220) 2000.06.16
(730) SmithKline Beecham p.l.c., GB

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

(540)

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

dicinale.

(210) 009395
(220) 2000.06.19
(730) M Style Studio S.R.L. Centrul de regie

artistică, MD
Str. Melestiu nr. 7, MD-2012, Chişinău, Repub-
lica Moldova

(540)

(511)(510)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sport-

ive şi culturale.
(531) 01.01.12; 02.03.02; 02.03.23; 26.04.14;

27.05.07; 27.05.24.

(210) 009396
(220) 2000.06.19
(730) Elit Centru S.R.L. Agenţie de modele, MD

Str. Mihai Eminescu nr. 48, a.7-8, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale.
(531) 24.09.03; 24.09.14; 27.05.08; 27.05.10;

27.05.14; 27.05.17.

(210) 009403
(220) 2000.06.16
(730) “VINORUM” S.A., întreprindere mixtă moldo-

gibraltară, MD
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice  (cu excepţia berii).
(531) 28.05.00.
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(210) 009404
(220) 2000.06.16
(730) “VINORUM” S.A., întreprindere mixtă moldo-

gibraltară, MD
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

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

(210) 009405
(220) 2000.06.16
(730) “VINORUM” S.A. întreprindere mixtă moldo-

gibraltară, MD
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

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

(210) 009407
(220) 2000.06.16
(730) “Vinar-Zîmbreni” societate pe acţiuni, MD

MD-6831,  Zîmbreni, judeţul Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

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

(210) 009409
(220) 2000.06.16

(730) “Vinar-Zîmbreni” societate pe acţiuni, MD
MD-6831,  Zîmbreni, judeţul Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

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

(210) 009410
(220) 2000.06.16
(730) “Vinar-Zîmbreni” societate pe acţiuni, MD

MD-6831,  Zîmbreni, judeţul Chişinău, Repu-
blica Moldova

(540)

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

(210) 009412
(220) 2000.06.20
(730) Panuş Grigore, MD

Str. A. Cristi nr. 9, MD-6800, Ialoveni, judeţul
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - vinuri.

(210) 009420
(220) 2000.06.21
(730) Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha

(funcţionând ca Honda Motor Co., LTD), JP
No. 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku,
Tokyo, Japonia
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(540)

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

şi navală; părţi şi fitinguri pentru toate produsele
sus-menţionate.

(210) 009430
(220) 2000.06.26
(730) “RENAISSANCE PERFECT” S.R.L., între-

prindere mixtă moldo-română, MD
Str. Chişinăului nr. 94 “A”, MD-2084, Cricova,
Republica Moldova

(540)

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

(210) 009431
(220) 2000.06.26
(730) “RENAISSANCE PERFECT” S.R.L., între-

prindere mixtă moldo-română, MD
Str. Chişinăului nr. 94 “A”, MD-2084, Cricova,
Republica Moldova

(540)

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

(210) 009432
(220) 2000.06.27
(730) “Buchetul Moldovei” întreprindere de stat,

sovhoz-fabrică, MD
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4501, Dubăsari, Re-
publica 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;

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

42 - servicii de alimentaţie publică.
(531) 28.05.00.

(210) 009433
(220) 2000.06.27
(730) “Buchetul Moldovei” întreprindere de stat,

sovhoz-fabrică, MD
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4501, Dubăsari, Re-
publica Moldova

(540)

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

(210) 009434
(220) 2000.06.27
(730) “Buchetul Moldovei” întreprindere de stat,

sovhoz-fabrică, MD
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4501, Dubăsari, Re-
publica Moldova

(540)
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(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 05.13.11; 05.13.25; 24.01.10; 25.01.10;

25.01.15; 26.01.01; 27.05.01; 28.05.00.

(210) 009435
(220) 2000.06.27
(730) “Buchetul Moldovei” întreprindere de stat,

sovhoz-fabrică, MD
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4501, Dubăsari, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 05.13.11; 05.13.25; 24.01.20; 25.01.10;

25.05.06; 25.07.15; 28.05.00.

(210) 009440
(220) 2000.06.29
(730) The Procter & Gamble Company, US

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,

degresare ş i ş lefuire; preparate pentru
spălarea, curăţarea şi îngrijirea veselei;
săpunuri.

(210) 009441
(220) 2000.06.29
(310) 76/053642
(320) 2000.05.22
(330) US
(730) Avaya Inc. (o corporaţie organizată şi

existentă conform legilor statului Delaware),
US
211 Mount Airy Road, Basking Ridge, New Jer-
sey 07920, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
(320) 2000.06.29
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;

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

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
42 - programare pentru calculatoare;
(220) 2000.05.22
09 - echipament (hardware) ş i mijloace

programabile (software) pentru a face posibil
businessul şi comerţul electronic, pentru
administrarea şi dezvoltarea sistemelor de busi-
ness electronic şi pentru crearea şi suportul
antreprizelor  virtuale; echipament (hardware)
şi mijloace programabile (software) pentru
reţele de voce, date, video şi comunicaţii fără
fir, servicii profesionale şi consultaţii în domeniul
afacerilor, ISP-uri, ASP-uri şi provideri de
servere; mijloace programabile (software) de
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calculator pentru administrarea reţelelor,
servicii de directoriu, servicii de strategie,
stabilirea priorităţ i i, balansarea sarcinii,
securitate, servicii de reţea, fluxul de lucru
automat, operaţii pentru centrul de apel (call
centre), echipament intermediar (middleware)
de comunicaţii şi locuri de târg (pieţe), aplicaţii
pentru livrarea mesageriei multimedia, seturi şi
instrumente pentru elaborarea mijloacelor
programabile (software), echipament (hard-
ware) de telecomunicaţii, în special dispozitive
de comutare, procesoare de voce pentru poşta
şi mesageria vocală şi multimedia, contacte de
închidere, punţi de conexiuni şi interconexiuni;
sisteme de comunicaţ ie; portaluri de
comunicaţii, sisteme telefonice cu cheie
electronică; mijloace programabile (software)
de calculator pentru utilizare în monitorizarea,
dirijarea şi administrarea centrelor telefonice de
apel (call centres); sisteme pentru stocarea şi
extragerea informaţiei de calculator; reţele
pentru stocare; produse de comutare şi rutare
pentru reţele locale de calculatoare (LAN),
reţele extinse de calculatoare (WAN), reţele
manageriale de calculatoare (MAN) şi reţele
virtual-private (VPN); produse cu fibră optică,
dispozitive de comutare şi multiplexare; cabluri,
fire, corzi, corzi de distribuire din cupru, cutii de
distribuire; sisteme telefonice prin cablu
conţinând carcase de distribuire, cabluri,
conectoare, dulapuri şi conducte pentru cabluri
destinate utilizării cu dispozitive pentru oficiile
centrale de comutare a transmisiunilor; fire
electrice destinate utilizării în industria te-
lecomunicaţiilor; sisteme casnice de cablare şi
distribuire; adaptoare de telecomunicaţie; fişe
şi prize de curent, blocuri de conexiune;
dispozitive de telecomunicaţie care repetă,
modifică şi reformează semnalele din ter-
minalele de date şi controloare modeme; dis-
pozitive electrice de protecţ ie pentru
echipament de telecomunicaţie; cleme, borne,
dispozitive de strângere pentru întreţinerea şi
suportul cablului şi echipamentului de tele-
comunicaţie;

35 - management şi consultaţii în afaceri; admi-
nistrarea relaţiilor dintre clienţi, furnizori, par-
teneri şi angajaţi;

37 - instalarea şi întreţinerea echipamentului (hard-
ware) de calculator;

38 - servicii de telecomunicaţii şi comunicaţii;

comunicaţii multimedia, portaluri de comu-
nicaţii, echipament intermediar (middleware) de
comunicaţii şi locuri de târg (pieţe), fluxul auto-
matizat de lucru, operaţii de centre de apel (call
centre);

42 - instalarea şi întreţinerea mijloacelor pro-
gramabile (software) de calculator; monitoringul
sistemelor de calculatoare.

(210) 009442
(220) 2000.06.29
(310) 76/071838
(320) 2000.06.16
(330) US
(730) Avaya Inc. (o corporaţie organizată şi

existentă conform legilor statului Delaware),
US
211 Mount Airy Road, Basking Ridge, New Jer-
sey 07920, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
(320) 2000.06.29
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,

geodezice, electrice, fotografice, cinemato-
grafice, 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;

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

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
42 - programare pentru calculatoare;
(220) 2000.06.16
09 - echipament (hardware) şi mijloace progra-

mabile (software) pentru a face posibil busi-
nessul şi comerţul electronic, pentru admi-
nistrarea şi dezvoltarea sistemelor de business
electronic şi pentru crearea şi suportul antre-
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prizelor  virtuale; echipament (hardware) şi
mijloace programabile (software) pentru reţele
de voce, date, video şi comunicaţii fără fir,
servicii profesionale şi consultaţii în domeniul
afacerilor, ISP-uri, ASP-uri şi provideri de
servere; mijloace programabile (software) de
calculator pentru administrarea reţelelor,
servicii de directoriu, servicii de strategie,
stabilirea priorităţ i i, balansarea sarcinii,
securitate, servicii de reţea, fluxul de lucru
automat, operaţii pentru centrul de apel (call
centre), echipament intermediar (middleware)
de comunicaţii şi locuri de târg (pieţe), aplicaţii
pentru livrarea mesageriei multimedia, seturi şi
instrumente pentru elaborarea mijloacelor
programabile (software), echipament (hard-
ware) de telecomunicaţii, în special dispozitive
de comutare, procesoare de voce pentru poşta
şi mesageria vocală şi multimedia, contacte de
închidere, punţi de conexiuni şi interconexiuni;
sisteme de comunicaţ ie; portaluri de
comunicaţii, sisteme telefonice cu cheie
electronică; mijloace programabile (software)
de calculator pentru utilizare în monitorizarea,
dirijarea şi administrarea centrelor telefonice de
apel (call centres); sisteme pentru stocarea şi
extragerea informaţiei de calculator; reţele
pentru stocare; produse de comutare şi rutare
pentru reţele locale de calculatoare (LAN),
reţele extinse de calculatoare (WAN), reţele
manageriale de calculatoare (MAN) şi reţele
virtual-private (VPN); produse cu fibră optică,
dispozitive de comutare şi multiplexare; cabluri,
fire, corzi, corzi de distribuire din cupru, cutii de
distribuire; sisteme telefonice prin cablu
conţinând carcase de distribuire, cabluri,
conectoare, dulapuri şi conducte pentru cabluri
destinate utilizării cu dispozitive pentru oficiile
centrale de comutare a transmisiunilor; fire
electrice destinate utilizării în industria
telecomunicaţiilor; sisteme casnice de cablare
şi distribuire; adaptoare de telecomunicaţie; fişe
şi prize de curent, blocuri de conexiune;
dispozitive de telecomunicaţie care repetă,
modifică ş i reformează semnalele din
terminalele de date şi controloare modeme;
dispozitive electrice de protecţ ie pentru
echipament de telecomunicaţie; cleme, borne,
dispozitive de strângere pentru întreţinerea şi
suportul cablului şi echipamentului de tele-
comunicaţie;

35 - management şi consultaţii în afaceri; admi-
nistrarea relaţiilor dintre clienţi, furnizori,
parteneri şi angajaţi;

37 - instalarea şi întreţinerea echipamentului (hard-
ware) de calculator;

38 - servicii de telecomunicaţii şi comunicaţii;
comunicaţ i i multimedia, portaluri de
comunicaţ i i, echipament intermediar
(middleware) de comunicaţii şi locuri de târg
(pieţe), fluxul automatizat de lucru, operaţii de
centre de apel (call centre);

42 - instalarea şi întreţinerea mijloacelor progra-
mabile (software) de calculator; monitoringul
sistemelor de calculatoare.

(210) 009443
(220) 2000.06.29
(310) 76/071840
(320) 2000.06.16
(330) US
(730) Avaya Inc. (o corporaţie organizată şi

existentă conform legilor statului Delaware),
US
211 Mount Airy Road, Basking Ridge, New Jer-
sey 07920, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
(320) 2000.06.29
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,

geodezice, electrice, fotografice, cinemato-
grafice, 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;

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

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
42 - programare pentru calculatoare;
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(220) 2000.06.16
09 - echipament (hardware) şi mijloace progra-

mabile (software) pentru a face posibil busi-
nessul şi comerţul electronic, pentru admi-
nistrarea şi dezvoltarea sistemelor de business
electronic şi pentru crearea şi suportul antre-
prizelor  virtuale; echipament (hardware) şi
mijloace programabile (software) pentru reţele
de voce, date, video şi comunicaţii fără fir,
servicii profesionale şi consultaţii în domeniul
afacerilor, ISP-uri, ASP-uri şi provideri de
servere; mijloace programabile (software) de
calculator pentru administrarea reţelelor,
servicii de directoriu, servicii de strategie,
stabilirea priorităţ i i, balansarea sarcinii,
securitate, servicii de reţea, fluxul de lucru
automat, operaţii pentru centrul de apel (call
centre), echipament intermediar (middleware)
de comunicaţii şi locuri de târg (pieţe), aplicaţii
pentru livrarea mesageriei multimedia, seturi şi
instrumente pentru elaborarea mijloacelor
programabile (software), echipament (hard-
ware) de telecomunicaţii, în special dispozitive
de comutare, procesoare de voce pentru poşta
şi mesageria vocală şi multimedia, contacte de
închidere, punţi de conexiuni şi interconexiuni;
sisteme de comunicaţ ie; portaluri de
comunicaţii, sisteme telefonice cu cheie
electronică; mijloace programabile (software)
de calculator pentru utilizare în monitorizarea,
dirijarea şi administrarea centrelor telefonice de
apel (call centres); sisteme pentru stocarea şi
extragerea informaţiei de calculator; reţele
pentru stocare; produse de comutare şi rutare
pentru reţele locale de calculatoare (LAN),
reţele extinse de calculatoare (WAN), reţele
manageriale de calculatoare (MAN) şi reţele
virtual-private (VPN); produse cu fibră optică,
dispozitive de comutare şi multiplexare; cabluri,
fire, corzi, corzi de distribuire din cupru, cutii de
distribuire; sisteme telefonice prin cablu
conţinând carcase de distribuire, cabluri,
conectoare, dulapuri şi conducte pentru cabluri
destinate utilizării cu dispozitive pentru oficiile
centrale de comutare a transmisiunilor; fire
electrice destinate utilizării în industria
telecomunicaţiilor; sisteme casnice de cablare
şi distribuire; adaptoare de telecomunicaţie; fişe
şi prize de curent, blocuri de conexiune;
dispozitive de telecomunicaţie care repetă,
modifică ş i reformează semnalele din

terminalele de date şi controloare modeme;
dispozitive electrice de protecţ ie pentru
echipament de telecomunicaţie; cleme, borne,
dispozitive de strângere pentru întreţinerea şi
suportul cablului şi echipamentului de tele-
comunicaţie;

35 - management şi consultaţii în afaceri; admi-
nistrarea relaţiilor dintre clienţi, furnizori, par-
teneri şi angajaţi;

37 - instalarea şi întreţinerea echipamentului (hard-
ware) de calculator;

38 - servicii de telecomunicaţii şi comunicaţii;
comunicaţ i i multimedia, portaluri de
comunicaţ i i, echipament intermediar
(middleware) de comunicaţii şi locuri de târg
(pieţe), fluxul automatizat de lucru, operaţii de
centre de apel (call centre);

42 - instalarea şi întreţinerea mijloacelor progra-
mabile (software) de calculator; monitoringul
sistemelor de calculatoare.

(210) 009444
(220) 2000.06.29
(310) 76/071839
(320) 2000.06.16
(330) US
(730) Avaya Inc. (o corporaţie organizată şi

existentă conform legilor statului Delaware),
US
211 Mount Airy Road, Basking Ridge, New Jer-
sey 07920, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
(320) 2000.06.29
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
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calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare;

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

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
38 - telecomunicaţii;
42 - programare pentru calculatoare;
(220) 2000.06.16
09 - echipament (hardware) şi mijloace progra-

mabile (software) pentru a face posibil busi-
nessul şi comerţul electronic, pentru admi-
nistrarea şi dezvoltarea sistemelor de business
electronic şi pentru crearea şi suportul antre-
prizelor  virtuale; echipament (hardware) şi
mijloace programabile (software) pentru reţele
de voce, date, video şi comunicaţii fără fir,
servicii profesionale şi consultaţii în domeniul
afacerilor, ISP-uri, ASP-uri şi provideri de
servere; mijloace programabile (software) de
calculator pentru administrarea reţelelor,
servicii de directoriu, servicii de strategie,
stabilirea priorităţ i i, balansarea sarcinii,
securitate, servicii de reţea, fluxul de lucru
automat, operaţii pentru centrul de apel (call
centre), echipament intermediar (middleware)
de comunicaţii şi locuri de târg (pieţe), aplicaţii
pentru livrarea mesageriei multimedia, seturi şi
instrumente pentru elaborarea mijloacelor
programabile (software), echipament (hard-
ware) de telecomunicaţii, în special dispozitive
de comutare, procesoare de voce pentru poşta
şi mesageria vocală şi multimedia, contacte de
închidere, punţi de conexiuni şi interconexiuni;
sisteme de comunicaţ ie; portaluri de
comunicaţii, sisteme telefonice cu cheie
electronică; mijloace programabile (software)
de calculator pentru utilizare în monitorizarea,
dirijarea şi administrarea centrelor telefonice de
apel (call centres); sisteme pentru stocarea şi
extragerea informaţiei de calculator; reţele
pentru stocare; produse de comutare şi rutare
pentru reţele locale de calculatoare (LAN),
reţele extinse de calculatoare (WAN), reţele
manageriale de calculatoare (MAN) şi reţele
virtual-private (VPN); produse cu fibră optică,
dispozitive de comutare şi multiplexare; cabluri,
fire, corzi, corzi de distribuire din cupru, cutii de
distribuire; sisteme telefonice prin cablu
conţinând carcase de distribuire, cabluri,
conectoare, dulapuri şi conducte pentru cabluri

destinate utilizării cu dispozitive pentru oficiile
centrale de comutare a transmisiunilor; fire
electrice destinate utilizării în industria
telecomunicaţiilor; sisteme casnice de cablare
şi distribuire; adaptoare de telecomunicaţie; fişe
şi prize de curent, blocuri de conexiune;
dispozitive de telecomunicaţie care repetă,
modifică ş i reformează semnalele din
terminalele de date şi controloare modeme;
dispozitive electrice de protecţ ie pentru
echipament de telecomunicaţie; cleme, borne,
dispozitive de strângere pentru întreţinerea şi
suportul cablului şi echipamentului de tele-
comunicaţie;

35 - management şi consultaţii în afaceri; admi-
nistrarea relaţiilor dintre clienţi, furnizori, part-
eneri şi angajaţi;

37 - instalarea şi întreţinerea echipamentului (hard-
ware) de calculator;

38 - servicii de telecomunicaţii şi comunicaţii;
comunicaţ i i multimedia, portaluri de
comunicaţ i i, echipament intermediar
(middleware) de comunicaţii şi locuri de târg
(pieţe), fluxul automatizat de lucru, operaţii de
centre de apel (call centre);

42 - instalarea şi întreţinerea mijloacelor progra-
mabile (software) de calculator; monitoringul
sistemelor de calculatoare.

(210) 009447
(220) 2000.06.01
(730) Fabrica de vin Cojuşna S.A., MD

Str. Lomtadze nr. 1, MD-3715, Cojuşna, judeţul
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - votcă.

(210) 009455
(220) 2000.07.05
(730) “Vitanta-Intravest” S.A., întreprindere mixtă

(Moldova-Liechtenstein), MD
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, Chişinău, Re-
publica Moldova
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(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);
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;

administrare comercială, servicii de birou;
42 - aprovizionare cu produse alimentare şi băuturi.

(210) 009456
(220) 2000.05.10
(730) Odagiu Ştefan, MD

Str. Uzinelor nr. 7, ap. 3, MD-6811, Bardar,
judeţul Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

(210) 009457
(220) 2000.05.10
(730) Odagiu Ştefan, MD

Str. Uzinelor nr. 7, ap. 3, MD-6811, com. Bardar,
jud. Chişinău, Republica Moldova

(540)

ЛЕГЕНДАРНЫЙ АИСТ

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

(210) 009472
(220) 2000.07.05
(730) WhoWhere? Inc., US

1675 North Shoreline Boulevard, Mountain
View, California 94043, Statele Unite ale
Americii

(540)

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

administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii de calculator, şi anume servicii de

asigurare cu programe adiţionale în regim on-
line şi acordarea asistenţei privind crearea,
managementul şi deservirea curentă a paginilor
web în Internet; amplasarea paginilor web în
Internet şi servicii de asigurare a directoriului
paginilor web în Internet.

(210) 009474
(220) 2000.07.11
(730) Gillette Canada Company, also trading as

Oral-B Laboratories, CA
4 Robert Speck Parkway, Mississauga, Ontario,
Canada

(540)

(511)(510)
21 - periuţe de dinţi şi perii pentru proteze dentare,

piese şi accesorii ale acestora; perii şi materiale
pentru periat, scobitori; materiale şi instrumente
pentru curăţat şi lustruit dinţii naturali şi
artificiali; recipiente, suporturi şi ustensile
pentru menaj şi camera de baie, cu excepţia
celor din metale preţioase.

(210) 009476
(220) 2000.07.12
(730) Fabrica de bere “Arcaşul” S.A., MD

Str. Mihai Sadoveanu nr. 35, MD-3121, Bălţi,
Republica Moldova
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(540)

(511)(510)
32 - bere; băuturi nealcoolice, ape minerale;
33 - băuturi alcoolice;
35 - publicitate; management în sfera afacerilor;

activitate administrativă în sfera afacerilor;
servicii de birou; comercializarea produselor
alimentare şi băuturilor;

42 - aprovizionare cu produse alimentare şi băuturi.
(531) 03.01.02; 05.13.11; 07.01.01; 24.01.09;

24.09.03.

(210) 009481
(220) 2000.07.13
(730) Pfizer Products Inc. (o corporaţie organizată

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

(540)

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

substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru pan-
samente; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fun-
gicide, erbicide.

(210) 009482
(220) 2000.07.13
(730) Pfizer Products Inc. (o corporaţie organizată

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

(540)

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

substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, material pentru pan-
samente; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fun-
gicide, erbicide.

(210) 009487
(220) 2000.07.13
(730) UNITED ARTISTS CORPORATION, o corpo-

raţie organizată şi existentă conform legilor
Statului Delaware, US
2500 Broadway Street, Santa Monica, Califor-
nia 90404-3061, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi

produse din aceste materiale neincluse în alte
clase; produse din materiale plastice semifinite;
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare;
tuburi flexibile nemetalice;
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19 - materiale de construcţie nemetalice; tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice tran-
sportabile, monumente nemetalice.

(531) 03.01.04; 03.01.24; 27.05.01.

(210) 009513
(220) 2000.07.28
(730) FORD MOTOR COMPANY (o corporaţie

organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware), US
The American Road, City of Dearborn, State of
Michigan 48121, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
12 - mijloace de transport cu motor, motoare pentru

vehicule motorizate; părţi şi accesorii  pentru
toate produsele sus-numite.

(210) 009515
(220) 2000.07.27
(730) “TRIFEŞTI” S.A., întreprindere mixtă, MD

MD-3915, Bucuria, judeţul Cahul, Republica
Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 05.07.10; 06.19.01; 26.11.12; 27.05.01.

(210) 009517
(220) 2000.07.31
(730) Alcatel, FR

54, rue La Boétie, 75008 Paris, Franţa
(540)

(511)(510)
09 - aparatură de telecomunicaţii pentru trans-

misiunea optică şi dirijarea reţelelor de tele-
comunicaţii.

(210) 009518
(220) 2000.07.25
(310) 75/902,921
(320) 2000.01.25
(330) US
(730) Beltone Electronics Corporation, an Illinois

corporation, US
4201 West Victoria Street, Chicago, Illinois
60646, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
09 - software de calculatoare pentru ajustarea şi

verificarea aparatelor auditive care utilizează
stimulente audio.

(210) 009520
(220) 2000.07.28
(730) AstraZeneca AB, SE

S-151 85 Södertälje, Suedia
(540)

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

(210) 009522
(220) 2000.08.04
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(730) Wired Ventures, Inc., corporaţia statului
Delaware, US
666 Third Street, San Francisco, California
94107, Statele Unite ale Americii

(540)

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

geodezice, electrice, fotografice, cinema-
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de sigu-
ranţă (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 cal-
culat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare;

38 - telecomunicaţii;
42 - servicii de calculator, şi anume organizarea şi

indexarea informaţiei în reţelele globale de
calculatoare pentru a permite căutarea şi
accesul la diverse varietăţi de informaţie.

(210) 009523
(220) 2000.08.04
(730) Wired Ventures, Inc., corporaţia statului

Delaware, US
666 Third Street, San Francisco, California
94107, Statele Unite ale Americii

(540)

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

geodezice, electrice, fotografice, cinema-
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de sigu-
ranţă (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;

38 - telecomunicaţii;
42 - servicii de calculator, şi anume organizarea şi

indexarea informaţiei în reţelele globale de
calculatoare pentru a permite căutarea şi
accesul la diverse varietăţi de informaţie.

(531) 25.03.13; 25.05.01; 26.01.05; 27.01.06;
27.05.14.

(210) 009531
(220) 2000.05.25
(730) “VITANTA-INTRAVEST” S.A., întreprindere

mixtă Moldova-Liechtenstein, MD
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
32 - limonade; siropuri şi alte  preparate pentru

fabricarea limonadelor.
(531) 11.03.02; 11.07.01; 26.01.02; 26.01.18;

27.03.15; 27.05.02; 27.05.07; 27.05.17.

(210) 009532
(220) 2000.05.25
(730) “VITANTA-INTRAVEST” S.A., întreprindere

mixtă Moldova-Liechtenstein, MD
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, Chişinău, Re-
publica Moldova
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(540)

(511)(510)
32 - băuturi răcoritoare dulci carbogazoase; siropuri

şi alte  preparate pentru fabricarea băuturilor
răcoritoare dulci carbogazoase.

(531) 11.03.02; 11.07.01; 26.01.02; 26.01.18;
27.03.15; 27.05.02; 27.05.07; 27.05.17.

(210) 009533
(220) 2000.05.25
(730) “VITANTA-INTRAVEST” S.A., întreprindere

mixtă Moldova-Liechtenstein, MD
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
32 - ape gazoase şi alte băuturi nealcoolice cu

excepţia apei minerale; băuturi şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru  fabri-
carea băuturilor.

(531) 11.03.02; 11.07.01; 26.01.02; 26.01.18;
27.03.15; 27.05.02; 27.05.07; 27.05.17.

(210) 009534
(220) 2000.05.25

(730) “VITANTA-INTRAVEST” S.A., întreprindere
mixtă Moldova-Liechtenstein, MD
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
32 - ape gazoase şi alte băuturi nealcoolice cu

excepţia apei minerale; băuturi şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru  fabri-
carea băuturilor.

(531) 11.03.02; 11.07.01; 26.01.02; 26.01.18;
27.03.15; 27.05.02; 27.05.07; 27.05.17.

(210) 009535
(220) 2000.05.25
(730) “VITANTA-INTRAVEST” S.A., întreprindere

mixtă Moldova-Liechtenstein, MD
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
32 - ape gazoase şi alte băuturi nealcoolice cu

excepţia apei minerale; băuturi şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru  fabri-
carea băuturilor.

(531) 11.03.02; 11.07.01; 26.01.02; 26.01.18;
27.03.15; 27.05.02; 27.05.07; 27.05.17.
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(210) 009536
(220) 2000.05.25
(730) “VITANTA-INTRAVEST” S.A. întreprindere

mixtă Moldova-Liechtenstein, MD
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

(511)(510)
32 - ape gazoase şi alte băuturi nealcoolice cu

excepţia apei minerale; băuturi şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru  fabri-
carea băuturilor.

(531) 11.03.02; 11.07.01; 26.01.02; 26.01.18;
27.03.15; 27.05.02; 27.05.07; 27.05.17.

(210) 009539
(220) 2000.08.04
(730) Playboy Enterprises International, Inc., US

680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii

(540)

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

acoperit capul.

(210) 009543
(220) 2000.08.09
(730) Pharmacia & Upjohn S.A., LU

52 route d’Esch, L-1470 Luxembourg (Grand-
Duchy of Luxembourg), Luxembourg

(540)

(511)(510)
05 - preparate oftalmologice.

(210) 009550
(220) 2000.08.10
(310) 75/917154
(320) 2000.02.11
(330) US
(730) WOLVERINE OUTDOORS, INC., US

9341 Courtland Drive, N.E., ROCKFORD,
MI 49351, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
25 -  încălţăminte.
(531) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.11; 27.05.17;

27.05.24.

(210) 009552
(220) 2000.08.10
(310) 75/917153
(320) 2000.02.11
(330) US
(730) WOLVERINE OUTDOORS, INC., US

9341 Courtland Drive, N.E., ROCKFORD,
MI 49351, Statele Unite ale Americii
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(540)

(511)(510)
25 - încălţăminte.
(531) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.11; 27.05.17;

27.05.24.

(210) 009556
(220) 2000.08.11
(730) Mars, Incorporated, US

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

(540)

(511)(510)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat, produse marine;

fructe şi legume conservate, uscate, pregătite
sau prelucrate; produse fabricate din produsele
sus-menţionate; produse lactate; iaurt congelat;
mousse-uri, deserturi reci; 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), bucate finite şi ingrediente pentru
bucate; substanţe proteice; sosuri; dip-uri din
produsele incluse în clasa 29.

(210) 009564
(220) 2000.08.18
(730) GALLAHER LIMITED, GB

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

(540)

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

pentru pipă, tutun pentru răsucire manuală,
tutun de mestecat; ţigarete, ţigări, trabucuri,
ţigarille; produse de fumat comercializate
separat sau în amestec cu tutun nu de uz medi-
cal sau curativ; tutun de prizat; articole pentru
fumători incluse în clasa 34; hârtie pentru
ţigarete (ţigări); tuburi de ţigară şi chibrituri.

(210) 009567
(220) 2000.08.02
(730) “GRAPE VALLEY” S.R.L., întreprindere

mixtă moldo-irlandeză, MD
MD-7415, Borceag, judeţul Cahul, Republica
Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice cu excepţia brandy şi votcii.

(210) 009568
(220) 2000.08.18
(730) Mars, Incorporated, US

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

(540)
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(591) Culori revendicate: culori: alb, negru, roşu, bej.
(511)(510)
28 - jucării, jocuri şi rechizite pentru jocuri;
29 - carne, peşte, păsări şi vânat, produse  marine;

fructe şi legume conservate, uscate, pregătite
sau prelucrate; produse fabricate din produsele
sus-menţionate; produse lactate; iaurt congelat;
mousse-uri, deserturi reci; 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); bucate finite şi ingrediente pentru
bucate; substanţe proteice; sosuri; 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 şi toate pentru utilizare
în calitate de înlocuitori 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); bucate
finite şi ingrediente pentru bucate; ciocolată;
pizza şi bază pentru pizza; sosuri şi umpluturi
pentru pizza; sosuri pentru paste făinoase şi
orez; sosuri pentru salate; maioneză; sosuri;
dip-uri din produsele incluse în clasa 30.

(531) 04.05.03; 04.05.05; 29.01.14.

(210) 009585
(220) 2000.08.09
(730) “TUTUN-CTC” S.A., MD

Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău, Repub-
lica Moldova

(540)

(511)(510)
34 - tutun brut sau prelucrat, articole pentru

fumători, ţigarete, chibrituri.
(531) 24.01.15; 24.01.20; 24.15.01; 25.01.19;

26.11.08; 27.05.01.

(210) 009586
(220) 2000.08.09
(730) “TUTUN-CTC” S.A., MD

Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău, Repub-
lica Moldova

(540)
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(511)(510)
34 - tutun brut şi prelucrat, articole pentru fumători,

ţigarete, chibrituri.
(531) 01.13.05; 18.05.10; 25.01.19; 27.05.01.

(210) 009587
(220) 2000.08.09
(730) “TUTUN-CTC” S.A., MD

Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău, Repub-
lica Moldova

(540)

(511)(510)
34 - tutun brut sau prelucrat, articole pentru

fumători, ţigarete, chibrituri.
(531) 01.13.05; 24.01.15; 24.01.20; 25.01.19;

26.01.01; 26.15.01; 27.05.01.

(210) 009588
(220) 2000.08.09

(730) “TUTUN-CTC” S.A., MD
Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău, Repub-
lica Moldova

(540)

(511)(510)
34 - tutun brut sau prelucrat, articole pentru

fumători, ţigarete, chibrituri.
(531) 01.07.22; 18.05.10; 25.01.19; 26.01.01;

26.15.01; 27.05.01.

(210) 009590
(220) 2000.08.25
(730) “MANOLII” S.R.L., MD

Str. Kiev nr. 7, of. 13 “A”, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
36 - servicii de arendă a imobilului;
41 - divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - baruri, restaurante, magazine de firmă.
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Lista marcilor înregistrate 
Se publica urmatoarele date: numarul curent, numarul depozitului, data depozitului, numarul acordat 

marcii, data înregistrarii, clasele conform CIPS, titularul, codul tarii conform ST. 3 OMPI, 
numarul BOPI în care a fost publicata cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. depozit 

(220) 
Data depozit 

(111) 
Nr. marca 
acordat 

(151) 
Data 

înregistrarii 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(442) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 008478 1999.03.02 7180 2000.11.29 05 Întreprinderea mixta moldo-
româna "Eurofarmaco" S.A., 
MD 

10/1999 

2 008479 1999.03.02 7181 2000.11.29 05 Întreprinderea mixta moldo-
româna "Eurofarmaco" S.A., 
MD 

10/1999 

3 007460 1998.01.19 7239 2000.04.05 35,36,39,
42 

Firma "AREG-GERA" S.R.L., MD 11/1998 

4 009111 2000.01.28 7577 2000.10.03 33 Obscestvo s Ogranicennoi 
Otvetstvennostiu 
"ANTARTICA", RU 

6/2000 

5 007300 1997.11.10 7681 2000.11.27 33 Combinatul de Vinuri si 
Coniacuri, MD 

10/1998 

6 007360 1997.12.05 7682 2000.11.27 33 Combinatul de Vinuri si 
Coniacuri, MD 

1/1999 

7 007696 1998.04.03 7692 2000.11.27 03 "Viorica-Cosmetic" S.A., MD 1/1999 

8 007697 1998.04.03 7693 2000.11.27 03 "Viorica-Cosmetic" S.A., MD 1/1999 

9 007699 1998.04.03 7694 2000.11.27 03 "Viorica-Cosmetic" S.A., MD 1/1999 

10 007700 1998.04.03 7695 2000.11.27 03 "Viorica-Cosmetic" S.A., MD 1/1999 

11 007701 1998.04.03 7696 2000.11.27 03 "Viorica-Cosmetic" S.A., MD 1/1999 

12 008062 1998.07.31 7697 2000.11.27 33 Întreprinderea mixta moldo-
irlandeza "GRAPE VALLEY" 
S.R.L., MD 

5/1999 

13 008285 1998.11.26 7698 2000.11.27 36 Organizatia de administrare a 
investitiilor "Profit-E-managerul 
fondurilor" S.A., MD 

5/2000 

14 008881 1999.10.01 7699 2000.11.27 37,42 Deloitte & Touche Central 
Europe Holdings Limited, CY  

5/2000 

15 007912 1998.06.16 7700 2000.11.29 33 Corporatia Industriala de Inves-
titii "VININVEST" S.R.L., MD 

3/1999 

16 008050 1998.07.29 7701 2000.11.29 05 AMERICAN HOME PRODUCTS 
CORPORATION, US 

5/2000 

17 008470 1999.02.26 7702 2000.11.29 01,06,07,
09,11,21,
30,35,36,
37,40,42 

Combinatul de Panificatie din 
Chisinau "Franzeluta" S.A., MD 

5/2000 

18 008679 1999.05.31 7703 2000.11.29 29,31,35 Gospodaria taraneasca 
"MASCAUTAN", MD 

12/1999 

19 008769 1999.07.19 7704 2000.11.29 01 RHÔNE-POULENC AG 
COMPANY INC. (o corporatie 
organizata si existenta conform 
legilor statului New York), US 

7/2000 

20 009128 2000.02.04 7706 2000.11.29 01,03,05,
09,10,16,
21,29,30,
32, 41,42 

SmithKline Beecham p.l.c., GB 7/2000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
21 009131 2000.02.07 7707 2000.11.29 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA  (also trading as 
TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), JP 

7/2000 

22 009156 2000.02.11 7708 2000.11.29 32 DP BEVERAGES LIMITED (o 
corporatie organizata si 
existenta conform legilor 
Republicii Irlanda), IE 

7/2000 

23 009168 2000.02.17 7709 2000.11.29 05 SmithKline Beecham p.l.c., GB 7/2000 
24 008927 1999.11.01 7711 2000.12.07 34 "TUTUN-CTC" S.A., MD 8/2000 
25 008990 1999.12.02 7712 2000.12.07 05 SB Pharmco Puerto Rico Inc.,  

PR 
8/2000 

26 008991 1999.12.02 7713 2000.12.07 05 SB Pharmco Puerto Rico Inc., 
PR 

8/2000 

27 008992 1999.12.02 7714 2000.12.07 05 SB Pharmco Puerto Rico Inc., 
PR 

8/2000 

28 008993 1999.12.02 7715 2000.12.07 05 SB Pharmco Puerto Rico Inc., 
PR 

8/2000 

29 009132 2000.02.08 7716 2000.12.07 34 GALLAHER LIMITED, GB 7/2000 
30 009145 2000.02.09 7717 2000.12.07 09,16,41,

42 
Universitatea de Stiinte 
Aplicative din Moldova, MD 

7/2000 

31 009151 2000.02.11 7718 2000.12.07 33 "Combinatul de produse 
alimentare din Balti", 
întreprindere de stat, MD 

8/2000 

32 009167 2000.02.17 7719 2000.12.07 05 SmithKline Beecham p.l.c., GB 8/2000 
33 009191 2000.02.28 7720 2000.12.07 01,02,03,

04,05,06,
07,08,09,
10,11,12,
13,14,15,
16,17,18,
19,20,21,
22,23,24,
25,26,27,
28,29,30,
31,32,33,
34,35,36,
37,38,39,
40,41,42 

Întreprinderea mixta 
"MOLDCELL" S.A., MD 

8/2000 

34 009198 2000.03.06 7721 2000.12.07 33 Întreprinderea tehnico-
stiintifica, "Oeno Consulting" 
S.R.L., MD 

8/2000 

35 009199 2000.03.09 7722 2000.12.07 29 "Floarea soarelui" S.A., MD 8/2000 
36 009201 2000.02.29 7723 2000.12.07 05 Berlin-Chemie AG, DE 8/2000 
37 009202 2000.02.29 7724 2000.12.07 05 Berlin-Chemie AG, DE 8/2000 
38 009205 2000.03.02 7725 2000.12.07 05 GENZYME CORPORATION, US 8/2000 
39 009215 2000.03.20 7726 2000.12.07 09 CORNING INCORPORATED (o 

corporatie organizata si 
existenta conform legilor 
statului  New York), US 

8/2000 

40 009275 2000.04.07 7727 2000.12.07 33,35 Combinatul de vinuri si 
coniacuri din Balti, MD 

9/2000 

41 007659 1998.03.25 7728 2000.12.12 35,39 Firma "NEO-PACK" S.R.L., MD 4/2000 
42 008910 1999.10.22 7729 2000.12.12 41 COSTANDOI Vladimir, MD 2/2000 
43 009141 2000.02.09 7730 2000.12.12 29 UNILEVER N.V., NL 8/2000 
44 009142 2000.02.09 7731 2000.12.12 01 GENERAL ELECTRIC 

COMPANY, US 
8/2000 

45 009190 2000.02.28 7732 2000.12.12 29 UNILEVER N.V., NL 8/2000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

46 005993 1996.12.10 7733 2000.12.15 17,19,20,
21,22,26,
28,29,30,
31,32,36,
37,39,40,
42 

Întreprinderea de productie si 
comert "FEAN" S.R.L., MD 

9/1998 

47 007166 1997.06.26 7734 2000.12.15 37,41,42 Universitatea Libera 
Internationala din Moldova 
"ULIM", MD 

9/1998 

48 007952 1998.06.26 7735 2000.12.15 33 Întreprinderea  mixta moldo-
belgiana "SALCUTA" S.R.L., MD 

4/1999 

49 007953 1998.06.26 7736 2000.12.15 33 Întreprinderea mixta moldo-
belgiana "SALCUTA" S.R.L., MD 

4/1999 

50 008653 1999.05.21 7737 2000.12.15 42 "WIZ contabil" S.R.L., MD 11/1999 

51 007211 1997.10.09 7738 2000.12.19 39 Societatea pe actiuni 
"TRANSERVICE MAXIMUM", MD 

10/1998 

52 008296 1998.12.04 7739 2000.12.19 29,30 Societatea cu Raspundere 
Limitata "OMPREX", MD 

7/1999 

53 008889 1999.10.07 7740 2000.12.19 33 BABII SERGIU, MD 4/2000 

54 009100 2000.01.24 7741 2000.12.19 03 Horizon Cosmetics, Inc. (a 
Delaware corporation), US 

8/2000 

Lista marcilor reînnoite 
Se  publica  urmatoarele  date: numarul curent, numarul  marcii  reînnoite, data expirarii termenului  de  
reînnoire, clasele conform CIPS, titularul si  adresa, codul tarii conform ST. 3 OMPI, numerele de BOPI 

în care au fost publicate cererea de înregistrare a marcii si marca înregistrata 

Nr. 
crt. 

(116) 
Nr. marcii 
reînnoite 

(186) 
Data expirarii  

reînnoirii 

(511)   
Clase 

(730) 
Titular si adresa, cod  ST. 3  OMPI 

(442) 
 Nr. BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 R 126 2010.09.24 09 PIONEER KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
Pioneer Electronic Corporation), Tokyo, JP 
4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, Japonia 

- 6/1994 

2 R 127 2010.09.24 09 PIONEER KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
Pioneer Electronic Corporation), Tokyo, JP 
4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, Japonia 

- 6/1994 

3 R 203 2010.12.12 03 L’OREAL, SOCIETE ANONYME, FR 
14 rue Royale, 75008 Paris, Franta 

- 7-8/1994 

4 R 205 2010.12.12 03 L’OREAL, SOCIETE ANONYME, FR 
14 rue Royale, 75008 Paris, Franta 

- 7-8/1994 

5    R 216 2010.12.12 03 L’OREAL, SOCIETE ANONYME, FR 
14 rue Royale, 75008 Paris, Franta 

- 7-8/1994 

6 R 217 2010.12.12 03 L’OREAL, SOCIETE ANONYME, FR 
14 rue Royale, 75008 Paris, Franta 

- 7-8/1994 

7 R 219 2010.12.12 03 L’OREAL, SOCIETE ANONYME, FR 
14 rue Royale, 75008 Paris, Franta 

- 7-8/1994 

8 R 322 2010.07.02 01, 06, 
07, 08, 
09, 16 

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

- 7-8/1994 
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VI
Design industrial

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

industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996, modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în
vigoare din 14 decembrie 2000.

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

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

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

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

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

Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996, amended and completed by the Law No 1079-
XIV, in force as from December 14, 2000.

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

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

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

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

(15) Data de înregistrare

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

(21) Numărul depozitului

(22) Data depozitului

(23) Data priorităţii de expoziţie

(28) Numărul de desene şi modele

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

(31) Numărul depozitului prioritar

(32) Data depozitului prioritar

(33) Ţara depozitului  prioritar

(43) Data de publicare a cererii neexaminate

(44) Data de publicare a cererii după examinare

(45) Data eliberării certificatului

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

(51) Clasificarea internaţională

(54) Denumirea produsului

(55) Reproducerea desenului/modelului industrial

(57) Culorile revendicate

(71) Numele sau denumirea şi adresa solicitantului

(72) Numele autorului

(73) Numele sau denumirea şi adresa titularului

(74) Numele  reprezentantului în proprietate indus-
trială

(80) Datele de depozit internaţional conform
Aranjamentului de la Haga

(11) Number of registration

(15) Date of registration

(18) Expected expiration date of registration

(21) Number of application

(22) Date of  filing the application

(23) Date of exhibition priority

(28) Number of industrial designs

(30) Priority data under the Paris Convention

(31) Number of priority application

(32) Date of filing the priority application

(33) Country of the priority application

(43) Publication date of unexamined application.

(44) Publication date of the examined application

(45) Date of certificate granting

(46) Date of deferment expiration

(51) International Classification for Industrial Designs

(54) Denomination of article or product

(55) Reproduction of the industrial design

(57) Indication of colors claimed

(71) Name and address of the applicant

(72) Name of the author

(73) Name and address of the owner

(74) Name of the patent attorney

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

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

LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO INDUSTRIAL DESIGNS
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FF4L Desene  şi modele industriale înregistrate

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

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

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

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate

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

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

NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale
reînnoite

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

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

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

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

FF4L Registered industrial designs

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

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

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

FG4L List of granted industrial design certificates

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

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

NZ4L List of renewed industrial designs

NZ4L List of industrial designs renewed under the
Hague Agreement

MG4L List of industrial design certificates forfeited
for non-payment of the issuance fee
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FF4L Desene

[i modele industriale ]nregistrate

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

publicării acestei hotărâri în BOPI, dacă nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la
art. 4-8 din Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie
1996, modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV în vigoare din 14 decembrie 2000.

A ny person concerned 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, amended and com-

pleted by the Law No 1079-XIV, in force as from December 14, 2000, 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 publication of that decision in the BOPI.
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(11) 212
(15) 2000.11.20
(51) LOC (7) Cl. 09-01
(21) 0251
(22) 1999.07.13
(18) 2004.07.13
(28) 2

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

(72) DJALO Anatolii, MD
(54) Butelii
(55)

1 2
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(11) 231
(15) 2000.11.20
(51) LOC (7) Cl. 09-01
(21) 0270
(22) 1999.11.15
(18) 2004.11.15
(28) 5

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

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

(54) Butelii, borcane

(55)

1 2

3 4
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5

(11) 231

(11) 263
(15) 2000.12.20
(51) LOC (7) Cl. 02-04
(21) f 2000 0030
(22) 2000.05.04
(18) 2005.05.04
(28) 12

(71)(73) ÎNTREPRINDEREA DE STAT, FIRMA
COMERCIAL-INDUSTRIALĂ “TIGHINA”, MD
Str. Chişiniovscaia nr. 20, MD-3200, Bender,
Republica Moldova

(72) CUŞNIR Oxana, MD; MUNTEAN Tatiana, MD;
TODAVCIC Rita, MD

(54) Pantofi pentru bărbaţi

(55)

1
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(11) 263

2

3

4
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(11) 263

5

6

7
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(11) 263

8

9

10
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(11) 263

11

12
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(11) 264
(15) 2000.12.20
(51) LOC (7) Cl. 07-05
(21) f 2000 0036
(22) 2000.05.12
(18) 2005.05.12
(31) 997745
(32) 1999.12.17
(33) FR

(28) 1
(57) Culori revendicate: galben, albastru.
(71)(73) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY

(COMPANIE ORGANIZATĂ CONFORM LEGI-
LOR SUA), US
3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, Min-
nesota 55144, Statele Unite ale Americii

(72) PECAUT Sylvie, FR; PINON Thierry, FR
(54) Burete

(55)

(11) 265
(15) 2000.12.20
(51) LOC (7) Cl. 09-01
(21) f 2000 0002
(22) 2000.01.28
(18) 2005.01.28

(28) 3
(71)(72)(73) VOLCU Oleg, MD

Bd. Dacia nr. 18, ap. 19, MD-2060, Chişinău, Re-
publica Moldova

(54) Huse pentru sticle
(55)

1.1 1.2
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1.3 1.4

2.1 2.2

(11) 265
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2.3 2.4

(11) 265

3.1 3.2
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3.3

3.4

(11) 265
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(11) 266
(15) 2000.12.20
(51) LOC (7) Cl. 09-01
(21) f 2000 0034
(22) 2000.05.19
(18) 2005.05.19

(28) 1
(71)(73) “MIGDAL-P” S.A., MD

Str. Al. Vlahuţa nr. 9A, ap. 2, MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

(72) PANUŞ Grigore, MD
(54) Butelie

(55)

1.1 1.2
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(11) 267
(15) 2000.12.20
(51) LOC (7) Cl. 09-07
(21) f 2000 0031
(22) 2000.05.12
(18) 2005.05.12
(28) 3
(57) Culori revendicate: nr. 1 - roşu, negru; nr. 2 -

auriu, negru; nr. 3 - verde, negru.

(71)(73) ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN,
CASA DE COMERŢ “S.P.I.-RUSSKAIA
VODKA” S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri  nr. 99, of. 2, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova

(72) FARAONOV Anatolie, MD
(54) Capace decorative pentru închiderea

buteliilor

(55)

1.1 1.2

1.3
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2.1

(11) 267

2.2

2.3

3.1 3.2

3.3
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(11) 268
(15) 2000.12.20
(51) LOC (7) Cl. 11-05
(21) f 2000 0084
(22) 2000.09.27
(18) 2005.09.27
(28) 2

(71)(73) “PROCOMERŢ-C.A.G.” SOCIETATE CU
RĂSPUNDERE LIMITATĂ, MD
Str. 31 August 1989 nr. 98, birou 201,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

(72) BODIU Valeriu, MD
(54) Embleme
(55)

1 2
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare 
a desenelor/modelelor industriale eliberate 

în decembrie 2000 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul de desene/modele industriale, titularul, 
codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
 Data depozit 

(28) 
Nr. de 

des./ mod. 
ind. 

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(44) 
Nr. 

BOPI 

1 220 02-04 0258 1999.09.17 9 ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT FIRMA 
COMERCIAL-
INDUSTRIALĂ  
"ТИГИНА", MD 

5/2000 

2 221 02-04 0271 1999.11.19 8 BECHER Valeriu, MD 5/2000 

3 222 02-04 0278 1999.12.16 2 ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT FIRMA 
COMERCIAL-
INDUSTRIALĂ  
"ТИГИНА", MD 

5/2000 

4 223 22-06 0266 1999.10.20 1 RHONE-POULENC 
AGRO, FR 

5/2000 

5 224 25-01 0259 1999.09.30 2 STRATILA Alexandru, 
MD; CIOCOI Valentin, 
MD; GUŢUL Veaceslav, 
MD 

5/2000 

6 225 25-03, 
99 

0264 1999.10.15 1 GHERŞCOVICI Boris, 
MD 

5/2000 

7 226 06-01; 
25-03, 

99 

0265 1999.10.15 1 GHERŞCOVICI Boris, 
MD 

5/2000 

 
 

 

 

 

 



?

FG4L Lista desenelor si modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internationala 

Se publica urmatoarele date: numarul curent, numarul înregistrarii internationale, data înregistrarii internationale, data prioritatii, titularul, codul tarii conform ST. 

3 OMPI, denumirea desenului si modelului industrial, clasele conform CIDMI, numarul de desene si modele industriale, data prevazuta de expirare a termenului 

de valabilitate a înregistrarii, numarul Buletinului de Desene si Modele Internationale (IDB) în care a fost publicata cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11)  

Nr. 
înregistrarii 

(15)  

Data 
înregistrarii 

(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/051949   2000.03.01  POßIENKE, WOLFGANG, DE Pachet pentru tigari / Paquet de 
cigarettes / Cigarette package 

09-03 1 2005.03.01 6/2000 

2 DM/051965  2000.05.10 1999.11.15, JP SONY OVERSEAS SA, CH Ecran pentru citirea informatiei / 
Display for reading information / 
Ecran de visualisation pour lire des 
informations 

14-01 1 2005.05.10 6/2000 

3 DM/051978  2000.04.25 2000.01.27, 
DE 

RIAL LEICHTMETALLFELGEN 
GMBH, DE 

Obada de roata pentru vehicul / 
Jante de roues de véhicules / 
Vehicle wheel rim 

12-16 1 2005.04.25 6/2000 

4 DM/051994 2000.05.26  THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
LTD.), CH 

Cutie pentru ceas / Boîte de montre / 
Watch case 

10-07 1 2005.05.26 6/2000 

5 DM/051995 2000.05.26  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mâna / Montres-
bracelets / Wrist watches 

10-02 2 2005.05.26 6/2000 

6 DM/051996  2000.05.26  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mâna si ceas cu 
suport / Montres-bracelets et 
montre avec son support / Wrist 
watches and watch with support 

10-02 3 2005.05.26 6/2000 



?

?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 DM/051997  2000.05.26  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Bijuterii / Bijoux / Jewellery 11-01 3 2005.05.26 6/2000 

8 DM/051998  2000.05.26  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Bijuterii / Bijoux / Jewellery 11-01 19 2005.05.26 6/2000 

9 DM/052002  2000.02.16 1999.09.04, 
DE 

TRAX FORMENBAU FÜR 
KUNSTSTEINPRODUKTE GMBH 
& CO., DE 

Articole decorative de uz interior si 
exterior si partile lor constructive / 
Ornamental articles for indoor and 
outdoor use and parts of them / 
Articles de décoration d'intérieur et 
d'extérieur ainsi que leurs éléments 
constitutifs 

11-02 9 2005.02.16 6/2000 

10 DM/052004 2000.03.22 1999.10.01, 
FR 

SARL KERVILLA, FR Fatada de restaurant, restaurant, 
aranjament interior pentru restaurant / 
Façade de restaurant, restaurant, 
aménagement intérieur de restaurant 
/ Restaurant façade, restaurant, 
interior fittings for restaurants 

25-02, 
03 

3 2005.03.22 6/2000 

11 DM/052012  2000.05.24  SONY OVERSEAS SA, CH Conector pentru înregistrator, cititor 
pentru element semiconductor /  
Connector for recorder, player for 
semiconductor element / Connecteur 
pour enregistreur, lecteur pour 
élément semiconducteur 

14-01 1 2005.05.24 6/2000 

12 DM/052020  2000.01.03 1999.09.10, 
DE 

THOMAS GIESEN, DE Inel / Ring / Anneau 11-01 1 2005.01.03 6/2000 

13 DM/052021 2000.02.18  KÜHLA GASTRO-TECHNIC 
GMBH, DE 

Dispozitive de distributie pentru 
bauturi / Dispensing stations for 
liquid drinks / Unités de distribution 
pour boissons 

20-01 3 2005.02.18 6/2000 

14 DM/052043  2000.05.22  WESTFÄLISCHE TEXTIL- 
GESELLSCHAFT KLINGENTHAL 
& CO., DE 

Tesaturi / Tissus / Woven fabrics 05-05 5 2005.05.22 6/2000 

15 DM/052045  2000.05.24  SONY OVERSEAS SA, CH Aparat de control pentru sistem de 
conferinte la televiziune / Controller 
for television conference system / 
Appareil de contrôle pour systeme de 
conférence sur télévision 

14-03 1 2005.05.24 6/2000 



?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 DM/052054 2000.05.31  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mâna / Montre-bracelet / 
Wrist watch 

10-02 1 2005.05.31 6/2000 

17 DM/052061  2000.05.08 1999.11.12, 
DE 

POTTHOFF, THEODOR, DE Lumânari / Candles / Bougies 26-04 2 2005.05.08 6/2000 

18 DM/052068  2000.06.02 2000.05.12, 
WO 

FRATI LUIGI S.P.A., IT Panouri / Panel boards / Cartons-
panneaux 

25-01 3 2005.06.02 6/2000 

19 DM/052076 2000.06.05  WESTFÄLISCHE TEXTIL- 
GESELLSCHAFT KLINGENTHAL 
& CO., DE 

Tesaturi / Tissus / Woven fabrics 05-05 14 2005.06.05 6/2000 

20 DM/052110  2000.05.01  GUARDFORCE CORPORATION, 
TW 

Binoclu / Binoculars / Jumelles 16-06 4 2005.05.01 6/2000 

21 DM/052120  2000.06.13  COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM, 
FR 

Container pentru colectarea 
deseurilor / Conteneurs de collecte 
de déchets / Containers for refuse 
collection 

09-09 3 2005.06.13 6/2000 

22 DM/052157 2000.06.14  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mâna / Montre-bracelet / 
Wristwatch 

10-02 1 2005.06.14 6/2000 

23 DM/052158 2000.06.14  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mâna / Montre-bracelet / 
Wristwatch 

10-02 1 2005.06.14 6/2000 

24 DM/052159  2000.06.15  COMPAGNIE GERVAIS DANONE 
(SOCIÉTÉ ANONYME), CH 

Capacel / Bouchon / Cap 09-07 1 2005.06.15 6/2000 

25 DM/052176  2000.06.15  COMPAGNIE GERVAIS DANONE 
(SOCIÉTÉ ANONYME), FR 

Butelie / Bouteille / Bottle 09-01 1 2005.06.15 6/2000 

26 DM/052184  2000.06.19 1999.12.23, 
FR 

GAP (S.A.R.L.), FR Sistem de panouri de afisaj 
articulate între ele / Ensemble de 
panneaux d'affichage articulés 
entre eux / System of intercon-
nected display panels on hinges  

20-03 1 2005.06.19 6/2000 

27 DM/052190  2000.06.05 2000.02.28, 
US 

STOBA AG, CH Dispozitiv încuietoare de 
securitate / Fermeture de sécurité / 
Safety closing device 

08-07 1 2005.06.05 6/2000 

28 DM/052209 1999.10.20  EBEL SA, CH Cutie pentru ceas / Watch case / 
Boîtier de montre 

10-07 1 2004.10.20 6/2000 



?

?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 DM/052223 2000.02.15 1999.08.24, IT  WOT S.R.L., IT  Sepci / Peaked caps / Casquettes a 
visiere 

02-03 20 2005.02.15 6/2000 

30 DM/052233 2000.04.27 2000.03.20, 
FR 

GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
(SOCIÉTÉ ANONYME), FR 

Flacoane de parfum / Flacons de 
parfum / Perfume bottles 

09-01 2 2005.04.27 6/2000 

31 DM/052242 2000.05.26 1999.11.30, 
SE 

PHARMACIA & UPJOHN AB, SE Dispozitiv de implantare a lentilelor 
de contact / Eye lens implanter / 
Dispositifs d'implantation de lentilles 
de contact 

24-02 1 2005.05.26 6/2000 

32 DM/052248 2000.06.09 2000.01.04, 
BX 

VAN DEN HEUVEL, ADRIANUS, 
HENRICUS MARINUS, 
JOHANNES, MARIA, NL 

Fotoliu / Armchair / Fauteuil 06-01 1 2005.06.09 6/2000 

33 DM/052251  2000.06.14  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mâna / Montres-
bracelets / Wrist watches 

10-02 5 2005.06.14 6/2000 

34 DM/052255  2000.04.18 1999.10.20, IT LA SAN MARCO S.P.A., IT Râsnita de cafea / Coffee grinders / 
Moulins a café 

31-00 2 2005.04.18 6/2000 

35 DM/052258 2000.06.14  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Bratari de ceasuri / Bracelets de 
montres / Watch bracelets 

10-07 2 2005.06.14 6/2000 

36 DM/052259 2000.06.14  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mâna / Montres-
bracelets / Wrist watches 

10-02 7 2005.06.14 6/2000 

37 DM/052260 2000.06.14  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mâna / Montres-
bracelets / Wristwatches 

10-02 9 2005.06.14 6/2000 

38 DM/052261  2000.06.14  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mâna / Montres-
bracelets / Wristwatches 

10-02 19 2005.06.14 6/2000 

39 DM/052266 2000.06.13  COSMOV S.P.A., IT Mâner, mâner sferic si placi cu 
pandantiv pentru mobila / Handle, 
knob and plates with pendant for 
furniture / Poignée, bouton et 
plaques avec pendant pour meubles 

08-06 4 2005.06.13 6/2000 

 



?

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

Se publica urmatoarele date: clasele, numarul înregistrarii internationale, data înregistrarii internationale, data prioritatii, titularul, codul tarii conform ST. 3 

OMPI, denumirea desenului si modelului industrial, numarul de desene si modele industriale, data prevazuta de expirare a termenului de valabilitate 

a înregistrarii, numarul Buletinului de Desene si Modele Internationale (IDB) în care a fost publicata cererea de înregistrare?

(51) 
Clase 

(11)  
Nr. înregistrarii 

(15)  
Data 

înregistrarii 

(23)(30)  
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(54) 
Denumirea des. / mod. ind. 

(28) 
Nr. de 

des./mod. 
ind. 

(18)  
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

02-03 DM/052223 2000.02.15 1999.08.24, IT WOT S.R.L., IT  Sepci / Peaked caps / Casquettes a visiere 20 2005.02.15 6/2000 

05-05 DM/052043  2000.05.22  WESTFÄLISCHE TEXTIL- 
GESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO., DE 

Tesaturi / Tissus / Woven fabrics 5 2005.05.22 6/2000 

05-05 DM/052076 2000.06.05  WESTFÄLISCHE TEXTIL- 
GESELLSCHAFT 
KLINGENTHAL & CO., DE 

Tesaturi / Tissus / Woven fabrics 14 2005.06.05 6/2000 

06-01 DM/052248 2000.06.09 2000.01.04, 
BX 

VAN DEN HEUVEL, 
ADRIANUS, HENRICUS 
MARINUS, JOHANNES, 
MARIA, NL 

Fotoliu / Armchair / Fauteuil 1 2005.06.09 6/2000 

08-06 DM/052266 2000.06.13  COSMOV S.P.A., IT Mâner, mâner sferic si placi cu pandantiv 
pentru mobila / Handle, knob and plates with 
pendant for furniture / Poignée, bouton et 
plaques avec pendant pour meubles 

4 2005.06.13 6/2000 

08-07 DM/052190  2000.06.05 2000.02.28, 
US 

STOBA AG, CH Dispozitiv încuietoare de securitate / 
Fermeture de sécurité / Safety closing device 

1 2005.06.05 6/2000 

09-01 DM/052176  2000.06.15  COMPAGNIE GERVAIS 
DANONE (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Butelie / Bouteille / Bottle 1 2005.06.15 6/2000 



?

?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

09-01 DM/052233 2000.04.27 2000.03.20, 
FR 

GUERLAIN SOCIETE 
ANONYME (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

Flacoane de parfum / Flacons de parfum / 
Perfume bottles 

2 2005.04.27 6/2000 

09-03 DM/051949  2000.03.01  POßIENKE, WOLFGANG, DE Pachet pentru tigari / Paquet de cigarettes / 
Cigarette package 

1 2005.03.01 6/2000 

09-07 DM/052159  2000.06.15  COMPAGNIE GERVAIS 
DANONE (SOCIÉTÉ 
ANONYME), CH 

Capacel / Bouchon / Cap 1 2005.06.15 6/2000 

09-09 DM/052120  2000.06.13  COMPAGNIE PLASTIC 
OMNIUM, FR 

Container pentru colectarea deseurilor / 
Conteneurs de collecte de déchets / 
Containers for refuse collection 

3 2005.06.13 6/2000 

10-02 DM/051995 2000.05.26  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mâna / Montres-bracelets / Wrist 
watches 

2 2005.05.26 6/2000 

10-02 DM/051996  2000.05.26  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mâna si ceas cu suport / Montres-
bracelets et montre avec son support / Wrist 
watches and watch with support 

3 2005.05.26 6/2000 

10-02 DM/052054 2000.05.31  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mâna / Montre-bracelet / Wrist watch 1 2005.05.31 6/2000 

10-02 DM/052157 2000.06.14  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mâna / Montre-bracelet / Wristwatch 1 2005.06.14 6/2000 

10-02 DM/052158 2000.06.14  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mâna / Montre-bracelet / Wristwatch 1 2005.06.14 6/2000 

10-02 DM/052251  2000.06.14  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mâna / Montres-bracelets / Wrist 
watches 

5 2005.06.14 6/2000 

10-02 DM/052259 2000.06.14  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mâna / Montres-bracelets / Wrist 
watches 

7 2005.06.14 6/2000 

10-02 DM/052260 2000.06.14  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mâna / Montres-bracelets / 
Wristwatches 

9 2005.06.14 6/2000 

10-02 DM/052261  2000.06.14  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mâna / Montres-bracelets / 
Wristwatches 

19 2005.06.14 6/2000 



?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10-07 DM/051994 2000.05.26  THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
SA) (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
LTD.), CH 

Cutie pentru ceas / Boîte de montre / Watch 
case 

1 2005.05.26 6/2000 

10-07 DM/052209 1999.10.20  EBEL SA, CH Cutie pentru ceas / Watch case / Boîtier de 
montre 

1 2004.10.20 6/2000 

10-07 DM/052258 2000.06.14  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Bratari de ceasuri / Bracelets de montres / 
Watch bracelets 

2 2005.06.14 6/2000 

11-01 DM/051997  2000.05.26  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Bijuterii / Bijoux / Jewellery 3 2005.05.26 6/2000 

11-01 DM/051998  2000.05.26  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Bijuterii / Bijoux / Jewellery 19 2005.05.26 6/2000 

11-01 DM/052020  2000.01.03 1999.09.10, 
DE 

THOMAS GIESEN, DE Inel / Ring / Anneau 1 2005.01.03 6/2000 

11-02 DM/052002  2000.02.16 1999.09.04, 
DE 

TRAX FORMENBAU FÜR 
KUNSTSTEINPRODUKTE 
GMBH & CO., DE 

Articole decorative de uz interior si exterior si 
partile lor constructive / Ornamental articles 
for indoor and outdoor use and parts of them 
/ Articles de décoration d'intérieur et 
d'extérieur ainsi que leurs éléments 
constitutifs 

9 2005.02.16 6/2000 

12-16 DM/051978  2000.04.25 2000.01.27, 
DE 

RIAL LEICHTMETALLFELGEN 
GMBH, DE 

Obada de roata pentru vehicul / Jante de 
roues de véhicules / Vehicle wheel rim 

1 2005.04.25 6/2000 

14-01 DM/051965  2000.05.10 1999.11.15, JP SONY OVERSEAS SA, CH Ecran pentru citirea informatiei / Display for 
reading information / Ecran de visualisation 
pour lire des informations 

1 2005.05.10 6/2000 

14-01 DM/052012  2000.05.24  SONY OVERSEAS SA, CH Conector pentru înregistrator, cititor pentru 
element semiconductor /  Connector for 
recorder, player for semiconductor element / 
Connecteur pour enregistreur, lecteur pour 
élément semiconducteur 

1 2005.05.24 6/2000 



?

?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14-03 DM/052045  2000.05.24  SONY OVERSEAS SA, CH Aparat de control pentru sistem de conferinte 
la televiziune / Controller for television 
conference system / Appareil de contrôle 
pour systeme de conférence sur télévision 

1 2005.05.24 6/2000 

16-06 DM/052110  2000.05.01  GUARDFORCE 
CORPORATION, TW 

Binoclu / Binoculars / Jumelles 4 2005.05.01 6/2000 

20-01 DM/052021 2000.02.18  KÜHLA GASTRO-TECHNIC 
GMBH, DE 

Dispozitive de distributie pentru bauturi / 
Dispensing stations for liquid drinks / Unités 
de distribution pour boissons 

3 2005.02.18 6/2000 

20-03 DM/052184  2000.06.19 1999.12.23, 
FR 

GAP (S.A.R.L.), FR Sistem de panouri de afisaj articulate între ele 
/ Ensemble de panneaux d'affichage articulés 
entre eux / System of interconnected display 
panels on hinges  

1 2005.06.19 6/2000 

24-02 DM/052242 2000.05.26 1999.11.30, 
SE 

PHARMACIA & UPJOHN AB, 
SE 

Dispozitiv de implantare a lentilelor de contact 
/ Eye lens implanter / Dispositifs d'implantation 
de lentilles de contact 

1 2005.05.26 6/2000 

25-01 DM/052068  2000.06.02 2000.05.12, 
WO 

FRATI LUIGI S.P.A., IT Panouri / Panel boards / Cartons-panneaux 3 2005.06.02 6/2000 

25-02, 
03 

DM/052004 2000.03.22 1999.10.01, 
FR 

SARL KERVILLA, FR Fatada de restaurant, restaurant, aranjament 
interior pentru restaurant / Façade de 
restaurant, restaurant, aménagement intérieur 
de restaurant / Restaurant façade, 
restaurant, interior fittings for restaurants 

3 2005.03.22 6/2000 

26-04 DM/052061  2000.05.08 1999.11.12, 
DE 

POTTHOFF, THEODOR, DE Lumânari / Candles / Bougies 2 2005.05.08 6/2000 

31-00 DM/052255  2000.04.18 1999.10.20, IT LA SAN MARCO S.P.A., IT Râsnita de cafea / Coffee grinders / Moulins a 
café 

2 2005.04.18 6/2000 



?

NZ4L Lista desenelor si modelelor industriale reînnoite în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internationala 

Se publica urmatoarele date: numarul curent, numarul înregistrarii internationale, titularul, codul tarii conform ST. 3 OMPI, numarul de desene si modele 
industriale reînnoite (numarul desenului si modelului industrial reînnoit), data de expirare a reînnoirii, numarul BOPI în care a fost publicata înregistrarea 

internationala, numarul Buletinului de Desene si Modele Internationale (IDB) în care a fost publicata reînnoirea?

Nr. 
crt. 

(11)  
Nr. 

înregistrare 

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

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

reînnoite (nr. des. / mod. ind. 
reînnoit) 

(17) 
Data expirarii 

reînnoirii 

(44) 
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 DM/031988 AP SYSTEMES, FR 1 2005.01.20 (1R) 12/1997 6/2000 

2 DM/031989 AP SYSTEMES, FR 1 2005.01.20 (1R) 12/1997 6/2000 

3 DM/033266 SONY OVERSEAS S.A., CH 10 2005.06.16 (1R) 12/1997 6/2000 

4 DM/033297 SONY OVERSEAS S.A., CH 1 (2) 2005.06.21 (1R) 12/1997 6/2000 

5 DM/033299 OMEGA S.A. (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), CH 4 2005.06.21 (1R)  12/1997 6/2000 

6 DM/033349 OMEGA S.A. (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), CH 3 2005.06.27 (1R) 12/1997 6/2000 

7 DM/033435 FZT FLIESENZENTRUM TRIER GMBH+CO., DE 1 2005.07.03 (1R) 12/1997 6/2000 

8 DM/033453 SONY OVERSEAS S.A., CH 1 2005.07.05 (1R) 12/1997 6/2000 

9 DM/033627 NOVARTIS AG, CH 4 2005.07.24 (1R) 12/1997 6/2000 

10 DM/033731 WORT & BILD VERLAG KONRADSHÖHE GMBH & CO., DE 14 2005.07.28 (1R) 12/1997 6/2000 

11 DM/033732 WORT & BILD VERLAG KONRADSHÖHE GMBH & CO., DE 1 2005.07.28 (1R) 12/1997 6/2000 

12 DM/034212 FAKOPLAST B.V., NL 1 2005.09.25 (1R) 12/1997 6/2000 

13 DM/034245 PARFUMS CHRISTIAN DIOR (SOCIÉTÉ ANONYME), FR 1 2005.09.29 (1R) 12/1997 6/2000 

14 DM/034396 LALIQUE (SOCIÉTÉ ANONYME), DE 5 2005.10.16 (1R)  12/1997 6/2000 

15 DM/034792 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 1 2005.11.28 (1R) 12/1997 6/2000 

16 DM/034793 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 2 2005.11.28 (1R) 12/1997 6/2000 

17 DM/034834 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI AG, CH 1 2005.06.27 (1R) 12/1997 6/2000 

18 DM/034835 PROSPECTIVE CONCEPTS AG, CH 1 2005.07.03 (1R) 12/1997 6/2000 
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VIII 
Modific=ri intervenite ]n statutul juridic 
al cererilor sau titlurilor de protec\ie 

ale obiectelor de proprietate 
industrial= 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

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

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit  

Nr. 
titlului de 
protecţie 

   Nr. 
 BOPI  

Date iniţiale Date modificate 

1 Marcă 000567   200 7/1994 
 
 
 

(730) RYVITA COMPANY 
LTD, LONDON, GB 
Weston Centre, Bowater 
Centre 68 Knidhtsbrige, 
London SW1X 7LA, Anglia 

(730) THE RYVITA 
COMPANY, LIMITED, GB 
Weston Centre, Bowater 
House, 68 Knightsbridge, 
London SW1X 7LR, Anglia 

2 Marcă 002170   2458 5/1995 
12/1995 

 

(730) Saturnusstraat 40, 2516 
AH, DEN Haag, Olanda 

(730) De Boelelaan  
32, NL-1083 HJ, Amsterdam, 
Ţările de Jos 

3 Marcă 003673   2660 1/1996 
 8/1997 

 
 

(730) 301 HENRIETTA 
STREET, KALAMAZOO, 
MICHIGAN 49001, STATELE 
UNITE ALE AMERICII 

(730) 70000 Portage Road, 
Kalamazoo, Michigan, Statele 
Unite ale Americii 
 

4 Marcă 003701   3515 4/1996 
 
 
 

(730) 12-14, HIGASHI-KOJIYA 
2-CHOME, OHTA-KU, 
TOKYO, JAPONIA 

(730) 11-5, Shin-Yokohama  
2-chome, Kohoku-ku, 
Yokohama, Kanagawa, 
Japonia 

5 Mărci 005772  
 

005966   

5336 
 

5905 

7/1997 
2/1998 
9/1997 
11/1998 

(730) ASOCIAŢIA DE 
PRODUCŢIE “AROMA”, MD 
 

(730) Întreprinderea de Stat 
Combinatul de Produse 
Alcoolice “AROMA”,  MD 

6 Marcă 008716   7234 12/1999 
8/2000 

 
 
 

(540) 
 

 
 

 

(540) 
 

 
 

7 Cerere 
de 
înregis-
trare 
a mărcii 

009129 - 7/2000 (540)   
 

 

(540) 
 

8 Cerere 
de 
înregis-
trare 
a mărcii 

009161 - 7/2000 (540)  
 

  
 

(540) 
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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 depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată 

cererea de brevet de invenţie 

Nr. crt. Cod ST. 3 OMPI (21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

Data retragerii (41) 
Nr. BOPI 

1 IL 98-0121 1996.06.02 2000.10.30 12/1999 
2 HU 98-0132 1995.09.27 2000.10.30 12/1999 
3 MD 99-0135 1999.04.23 2000.10.30 - 

 

TK9A Lista eratelor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

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

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit  

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Publicat Se va citi 

1 Marcă 009002 7568 4/2000 
11/2000 

(540)   

 
 

(540)   
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IX 

Contesta\ii examinate 
la Comisia de Apel a AGEPI 

n acest compartiment sunt publicate date vizând rezultatele examinării  contestaţiilor depuse la 
Comisia de  Apel  a AGEPI. 

Conform regulii 5.2 a Regulamentului privind Comisia de Apel  a  Agenţiei  de  Stat pentru Protecţia 
Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova, orice decizie referitoare la protecţia obiectelor de 
proprietate industrială poate fi contestată de către solicitanţi/titulari (nemijlocit sau prin reprezentanţii în 
proprietate industrială) sau de către persoane terţe. 

n this compartment there are published data providing the results of objections filed with the Appeal 
Board of AGEPI. 

According to the Rule 5.2 of the Appeal Board of State Agency on Industrial Property Protection of the 
Republic of Moldova any decision referred to the protection of industrial property protection subjects 
can be objected by the applicants/owners (direct or by the professional representatives) or by third 
parties. 

 
 
 
 
 
 
 

Î
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Apel 
a AGEPI în decembrie 2000 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data depozitului, solicitantul, 
denumirea titlului de protecţie, data  şi obiectul contestaţiei, contestatarul, 

data examinării contestaţiei, rezultatul soluţionării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
depozitului 

Solicitantul / 
Titularul 

Denumirea 
titlului de 
protecţie 

Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Contesta-
tarul 

Data 
examinării 

Rezultatul 
soluţionării 

1 639783 
1995.04.24 

UNION DES 
ASSOTIA-

TIONS 
EUROPEENES 
DE FOOTBALL 

(UEFA) 

UEFA 
CHAMPIONS 

LEAGUE 
(marcă 
verbală) 

1999.05.18 
Împotriva 
valabilităţii 
mărcii 

Champion 
Products 
Inc., USA 

2000.12. 08 Contestaţia a fost 
satisfăcută parţial, 
marca a fost  
înregistrată cu 
limitarea claselor de 
produse (se anulează 
înregistrarea mărcii 
pentru clasa 25) 

2 0006173 
1997.01.29 

 

Întreprinderea  
mixtă Moldo-

Cipriotă 
“EURO-ALCO” 

S.A., MD 

СТАРОМО-
НАСТЫР-
СКОЕ  
(marcă 
verbală) 

2000.10.17 
Împotriva 
valabilităţii 
mărcii  
 

V. Golomazov, 
MD 

2000.12.19 Contestaţia a fost 
respinsă integral 

3 008724 
1999.06.23  

 

“TUTUN - CTC” 
S.A., MD 

ASTRU  
(marcă 

combinată) 

2000.12.13  
Împotriva 
valabilităţii 
mărcii  

ESMENA 
TRADING 
CORPORA-
TION, IE 

2000.12.27 Contestaţia a fost 
respinsă integral  

4 697381  
1998.06.25  

N.E.W. Neue 
effiziente 

Werbesysteme 
GmbH, DE 

NATURAL 
AMERICAN 

SPIRIT 
(marcă 

combinată) 

2000.12.11 
Privind decizia 
de respingere 
a cererii de 
înregistrare 

N.E.W. 
Neue 
effiziente 
Werbesyste
me GmbH, 
DE 

2000.12.27 Contestaţia a fost 
satisfăcută, marca a 
fost înregistrată pentru 
produsele din clasa 34 
provenite din Statele 
Unite ale Americii 

5 700312 
1998.05.15 

Reemtsma 
Cigarettenfa-
briken GmbH, 

DE 

WEST 
(marcă 
verbală) 

 

2000.12.11 
Privind decizia 
de respingere 
a cererii de 
înregistrare 

Reemtsma 
Cigaretten-
fabriken 
GmbH, DE 

2000.12.27 Contestaţia a fost 
respinsă integral 

6 699608 
1998.08.19  

REMY-
FINANCE B.V., 

NL 

GALLIANO 
(marcă 

combinată) 

2000.11.30 
Privind 
decizia de 
respingere a 
cererii de 
înregistrare 

REMY-
FINANCE 
B.V.,  NL 

2000.12.27 Contestaţia a fost 
satisfăcută, marca a 
fost înregistrată 
pentru lichioruri 
provenite din Italia 

7 0251 
1999.07.13 

FABRICA DE 
STICLĂ DIN 
CHIŞINĂU, 
S.A., MD 

Butelii  
(modele 

industriale) 

2000.12.08 
Privind decizia 
de respingere 
a cererii de 
înregistrare 

FABRICA 
DE STICLĂ 
DIN 
CHIŞINĂU, 
S.A., MD 

2000.12.27 Contestaţia a fost 
respinsă integral 

8 0270  
1999.11.15 

FABRICA DE 
STICLĂ DIN 
CHIŞINĂU, 
S.A., MD 

Butelii, 
borcane 
(modele 

industriale) 

2000.12.08 
Privind decizia 
de respingere 
a cererii de 
înregistrare 

FABRICA 
DE STICLĂ 
DIN 
CHIŞINĂU, 
S.A., MD 

2000.12.27 Contestaţia a fost 
respinsă integral 

9 f 2000 0009 
2000.03.10 

FABRICA DE 
STICLĂ DIN 
CHIŞINĂU, 
S.A., MD 

Butelii, 
borcane 
(modele 

industriale) 

2000.12.08 
Privind decizia 
de respingere 
a cererii de 
înregistrare 

FABRICA 
DE STICLĂ 
DIN 
CHIŞINĂU, 
S.A., MD 

2000.12.27 Contestaţia a fost 
respinsă integral 
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C apitolul inserează informaţii privind diverse forumuri internaţionale în domeniul protecţiei
 proprietăţii industriale, comunicări despre reuniuni şi alte acţiuni ale organelor administrative ale

organizaţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte; reflectă activitatea comitetelor şi
grupurilor de lucru ale acestor organizaţii, precum şi alte materiale în domeniu.

XII
Informa\ie interna\ional=

T he Chapter inserts  information relating to diverse international forums in the field of industrial
 property protection, communications about meetings 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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La finele anului 2000, între 2 - 11 octombrie, la
Geneva a avut loc Sesiunea a XVIII-a a
Comitetului de Experţi al Uniunii de la Nisa -
Uniunea specială pentru Clasificarea
internaţională a produselor şi serviciilor în scopul
înregistrării mărcilor. Sesiunea a examinat
modificările la ediţia a VII-a a Clasificării de la
Nisa, care urmează să intre în vigoare de la 1
ianuarie 2002.
Biroul Internaţional va pregăti şi va publica în
octombrie 2001 ediţia revizuită (a VIII-a) a
Clasificării în limbile engleză şi franceză, iar în
noiembrie 2001 va putea oferi asistenţă financiară
oficiilor naţionale care intenţionează să traducă
noua ediţie a Clasificării. Aceste traduceri, ce vor
fi efectuate de oficiile naţionale şi transmise BI,
vor fi incluse eventual pe un CD-ROM:
NIVILO:CLASS, care conţine versiunile autentice
(în engleză şi franceză) ale ediţiei a VIII-a.

Comitetul a convenit că următoarea perioadă de
revizuire va avea o durată de 3 ani, cu
posibilitatea de a o extinde până la 5 ani. În acest
caz Comitetul va putea cere BI să remită o
circulară conţinând notificările şi alte modificări
aprobate de Comitet, fără a publica noua ediţie a
Clasificării, aceasta urmând să fie editată la
sfârşitul perioadei de prelungire de 2 ani.
Comitetul a recomandat oficiilor pe viitor să
includă în titlurile şi publicaţiile oficiale
referitoare la înregistrarea mărcilor înainte de
numărul claselor pentru care marca este
înregistrată (art. 2.3 al Aranjamentului de la Nisa),
abrevierea NCL, urmată de o cifră arabă între
paranteze, ce va reprezenta ediţia clasificării
conform căreia mărcile au fost clasificate
(de exemplu “NCL (7)”).

Modificările titlurilor (rezumatelor, listelor) claselor
luate în dezbatere la Sesiune, ale notelor explica-
tive şi ale remarcelor generale pot fi clasate în
următoarele categorii

indicaţii noi;

indicaţii ce trebuie suprimate;

indicaţii existente ce trebuie modificate sau
transferate;

Modificările adoptate la Sesiunea în cauză
vizează în special clasele de servicii, dar şi unele
clase de produse. În baza cl. 42 au fost create
cl. 43-45. Astfel, cl. 42-45 vor avea următoarele
rezumate:

cl. 42 – Servicii ştiinţifice şi tehnologice şi
servicii de cercetare şi design referitor la ele;
servicii de analiză şi cercetări industriale;
servicii juridice.

cl. 43 – servicii de alimentaţie publică
(servicii ale restaurantelor); cazare
temporară.

cl. 44 – servicii medicale; servicii veterinare;
îngrijiri de igienă şi frumuseţe pentru oameni
şi animale; servicii agricole, horticole,
silvicole.

cl. 45 – servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate satisfacerii
necesităţilor indivizilor; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi indivizilor.

Din cl. 42 unele servicii sunt transferate
în cl. 35, 40 şi 41.
Dintre cele mai esenţiale schimbări operate în
listele (rezumatele) claselor referitoare la produse
este transferarea berii din cl. 32 în cl. 33.

Modificări în Clasificarea internaţională
a produselor şi serviciilor în scopul

înregistrării mărcilor
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Guvernul Republicii Columbia a depus la  29
noiembrie 2000 instrumentele de aderare la
Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor.
Tratatul va intra în vigoare referitor la Republica
Columbia începând cu 28 februarie 2001.

Guvernul Republicii Bulgaria a depus la 27
noiembrie 2000 instrumentele de aderare la
Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea
internaţională a desenelor şi modelelor industriale.
Acordul va intra în vigoare cu privire la  Bulgaria
începând cu 27 februarie curent.

Guvernul Republicii Bulgaria a depus la 27
noiembrie 2000 instrumentele de aderare la
Aranjamentul de la Nisa  privind clasificarea
internaţională a produselor şi serviciilor în scopul
înregistrării mărcilor. Acordul va intra în vigoare cu
privire la  Bulgaria începând cu 27 februarie 2001.

Guvernul Republicii Bulgaria a depus la data de
27 noiembrie 2000, instrumentele de aderare la
Aranjamentul de la Strasbourg  privind clasificarea

OMPI informează
internaţională a brevetelor de invenţii. Acordul va
intra în vigoare cu privire la  Bulgaria începând cu
27 februarie.

Guvernul Republicii Bulgaria a depus la data de
27 noiembrie 2000 instrumentele de aderare la
Aranjamentul de la Viena privind instituirea
clasificării internaţionale a elementelor figurative
ale mărcilor. Acordul va intra în vigoare cu privire
la  Bulgaria începând cu 27 februarie curent.

Republica Moldova a depus  instrumentele de
aderare la Aranjamentul de la Lisabona privind
protecţia denumirilor de origine şi la Aranjamentul
de la Madrid privind reprimarea indicaţiilor de
provenienţă falsă sau înşelătoare a produselor.
Instrumentele de aderare au fost transmise la 27
decembrie 2000 prin intermediul Misiunii
permanente a Republicii Moldova în Elveţia.
Aranjamentul de la Lisabona şi Aranjamentul de la
Madrid vor intra în vigoare cu privire la Republica
Moldova începând cu 5 aprilie 2001.

Data de 26 aprilie – data intrării în vigoare a
Convenţiei OMPI – a fost desemnată Ziua Mondială
de Proprietate Intelectuală. În fiecare an această zi
va fi celebrată de către OMPI şi statele membre.
Acţiunea va servi ca oportunitate pentru a atrage
atenţia publicului asupra  rolului şi contribuţiei
proprietăţii intelectuale în dezvoltarea economică,
culturală şi socială a tuturor ţărilor. Celebrarea celei
dintâi Zi Mondială de Proprietate Intelectuală  va
decurge prin desfăşurarea la sediul OMPI a unui
Concurs internaţional de eseuri având ca temă
proprietatea intelectuală. La Concurs sunt invitaţi toţi
studenţii pentru care proprietatea intelectuală
prezintă interes.

Cerinţele pentru admiterea la concurs:
Dovada de student la o facultate.

Tema: “Semnificaţia proprietăţii intelectuale în viaţa
dvs. de zi cu zi?”.

Volumul: Un rezumat de cel mult 250 cuvinte şi un
eseu de maximum 1500 cuvinte.

Limba: Engleză.

Termenul limită: Rezumatul şi eseul trebuie să fie
expediate până la 15 martie 2001.

Premii: Vor fi acordate premii pentru cele mai bune
două lucrări, după cum va decide juriul internaţional,
care va fi constituit din experţi în proprietatea
intelectuală.

Premiile pentru cei doi câştigători vor include:
un curs de 6 săptămâni la Şcoala de Vară
WWA 2001 la Geneva, Elveţia;
asigurarea cazării pe această perioadă;

costul călătoriei tur-retur.

Adresa: Rezumatul, eseul şi rechizitele Universităţii
le veţi prezenta pe adresa:

Dna Francesca Toso Dunant
Concursul internaţional de eseuri dedicat Zilei
Mondiale de Proprietate Intelectuală
Academia Mondială OMPI (WWA)
PO Box 18, CH-1211, Geneva, Elveţia

sau prin e-mail: dl101.academy@wipo.int

Ziua Mondială de Proprietate Intelectuală 2001
Concurs internaţional de eseuri pentru studenţi



MD - BOPI 1/2001

108



153

Publicitate  Anun\uri  Publicitate  Anun\uri  Publicitate  Anun\uri  Publicitate



154

Publicitate  Anun\uri  Publicitate  Anun\uri  Publicitate  Anun\uri  Publicitate

Colegiul de redacţie:

Eugen Staşcov (preşedinte), Ion Daniliuc, Valentin Negură, Boris  Schiţco,
Ana Zavalistâi, Ecaterina Marandici,  Svetlana Spătaru, Lucia Gordilă,

Veaceslav Crecetov, Tudor Jovmir,  Svetlana Munteanu,
 Andrei Moisei, Eduard Grosu, Maria Spinei.

Tehnoredactare computerizată: Zinaida Bondar.
Editorul nu poartă răspundere pentru veridicitatea materialelor

publicitare ale persoanelor particulare.

B O P I  nr. 1/2001
Formatul A 4

Coli de tipar 19,25
Editura  AGEPI

© AGEPI, 2001.
© Copertă: Ina Dener, 2001.


	BOPI-Modif-01-2001.pdf
	I
	I


