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Atenţie  -  abonarea !
Stimaţi prieteni,

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

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

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

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

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

acelaşi preţ.

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

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

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

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

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

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

Âíèìàíèå  -  ï îäïè ñê à !
Óâàæàåìûå äðóçüÿ,

Ïîäïèñêà íà Îôèöèàëüíûé áþëëåòåíü ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè íå îã-
ðàíè÷åíà.

Âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà è
Ðóìûíèè íà ñðîê 6, 3 è îäèí ìåñÿö.

Âû òàêæå ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî â AGEPI, ÷òî óìåíüøèò Âàì
ñòîèìîñòü ãîäîâîé ïîäïèñêè çà ñ÷åò èñêëþ÷åíèÿ ðàñõîäîâ íà ïî÷òîâûå óñëóãè.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãîä ñîñòàâëÿåò 240 ëååâ, íà 6 ìåñÿöåâ - 120 ëååâ, íà 3
ìåñÿöà - 60 ëååâ, íà 1 ìåñÿö - 20 ëååâ.

Èíäåêñ íàøåé ïóáëèêàöèè - 22200.
P.S. Îáðàùàåì âíèìàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ÷òî â AGEPI ìîæíî

ïðèîáðåñòè îòäåëüíûå ýêçåìïëÿðû, â ïðåäåëàõ èìåþùèõñÿ ðåçåðâîâ, ïî öåíå
20 ëååâ çà íîìåð.

Ïî çàïðîñó ìîæíî çàêàçàòü îòäåëüíûå ýêçåìïëÿðû äîïîëíèòåëüíûì òèðàæîì
ïî òîé æå öåíå.
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Informaţie generală

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

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

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

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

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

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

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

WO Organizaţia
Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)

IB Biroul Internaţional
al Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelec
tuală

E P Oficiul European
de Brevete (OEB)

EA Oficiul Euroasiatic
de Brevete (OEAB)

OA Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

A P Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

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

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

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

Congo
CF Republica

Centrafricană
CG Congo
CH Elveţia

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

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

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

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

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

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

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

(Provincie Chineză)
T Z Republica Unită

a Tanzaniei
UA Ucraina
UG Uganda
US Statele Unite

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

şi Grenadines
VE Venezuela
VG Insulele

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REFERITOARE LA INVENŢII

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

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

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

vetului fără examinarea în fond

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

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

la care prezentul document este divizionar

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

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

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

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

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

(87) Publicarea internaţională PCT: numărul
şi data

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

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

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE A BREVETELOR

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

ment. Exploziv
G  - Fizică
H  - Electricitate

INID CODES BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING  THE

INVENTIONS

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION  SECTIONS

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

ting. Weapons. Blasting
G  - Physics
H  - Electricity

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

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

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

printing of patent granting decision without
examination as to substance

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET DE

INVENŢIE, CONFORM NORMEI ST. 16

THE WIPO NORMALIZED CODES FOR
IDENTIFICATION OF THE KING OF

PATENT DOCUMENTS, IN ACCORDANCE
WITH THE STANDARD ST. 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



MD - BOPI 2/2000

10

P
A

T
E

N
T

S CODURILE  OMPI  PENTRU
CODIFICAREA TITLURILOR

INFORMAŢIILOR  PUBLICATE  ÎN
BULETINUL OFICIAL  CONFORM

NORMEI  ST. 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PC2A - cesiune, brevet eliberat cu documentare,
fără examinare

PC4A - cesiune, brevet eliberat cu documentare
şi cu examinare

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

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

WIPO  CODES  FOR  CODING  TITLES
OF  INFORMATION  PUBLISHED  IN  THE

OFFICIAL  JOURNAL  ACCORDING
TO  THE  STANDARD  ST. 17

FA1A - withdrawn, unsearched and unexamined
application

FA2A - withdrawn, searched and unexamined
patent application

FA4A -  withdrawn, searched and examined patent
application

FC2A - rejection of a searched and unexamined
patent application

FC4A - rejection of a searched and examined
patent application

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

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

MK2A - expiration of a granted, searched and
unexamined patent

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

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

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

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

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

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

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

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

PD4A - amendament of the owner of a granted,
searched and examined patent
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Cereri de brevet

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

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

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

Datele privind depozitele de brevete euroasiatice înregistrate conform Convenţiei privind brevetul
euroasiatic la care Republica Moldova este parte, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului
Euroasiatic de Brevete (Бюллетень Евразийского Патентного Ведомства). Buletinul include datele
bibliografice, rezumatul şi desenele, dacă este cazul. Buletinul este expus de asemenea  în biblioteca
AGEPI, accesibil publicului.

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

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

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

Data concerning the euroasiatic patents filing registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Offi-
cial Bulletin of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings,
if necessary. The Official Bulletin is also available to the public in the AGEPI library.
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S (21) 99-0252 (13) A
(51) A 01 N 43/42
(22) 1998.05.13
(31) 9709907.1
(32) 1997.05.15
(33) GB
(85) 1999.09.08
(86) PCT/EP98/02841, 1998.05.13
(87) WO 98/51146, 1998.11.19
(71) Novartis AG, CH
(72) KNAUF-BEITER, Gertrude, DE; SPEICH,

Jurg, CH
(54) Procedeu de combatere a bolilor fitopa-

togene ale culturilor cerealiere şi com-
poziţia fungicidă, care conţine 4-feno-
xichinolină

(57) Invenţia se referă la un procedeu de com-
batere a bolilor fitopatogene ale culturilor
cerealiere şi la o compoziţie fungicidă, în care
un component este
a) 4-fenoxichinolina  cu formula (I):

                                 (I)

în combinaţie cu
b) fie un fungicid azolic sau morfolinic, sau
spiroxamină, sau fenpropidină, sau  di-
metomorf, sau pirimetanil, ciprodinil, sau
proclorază.
Rezultatul constă în manifestarea unei
activităţi sinergetice fungicide.

Revendicări: 10

*

*     *

(54) Method of controlling the phytopatho-
genic diseases of grain crops and the fun-
gicidal composition containing 4-pheno-
xychinoline

(57) The invention relates to a method of control-
ling the phytopathogenic diseases of grain
crops and a fungicidal composition, the com-
ponent of which is
a) 4-phenoxychinoline of formula (I):

                                (I)

in combination with
b) or an azolic fungicide, or morpholinic fun-
gicide, or spiroxamine, or phenpropidine, or
dimethomorph, or pyrimetanil, cyprodinil, or
prochloraze.
The result consists in the manifestation of a
synergic fungicidal activity.

Claims: 10

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

MD
(54) Dispozitiv pentru tratarea termică a

produselor alimentare
(57) Invenţia se referă la industria alimentară şi

poate fi folosită pentru uscarea fructelor şi
legumelor.
În camera (1) sunt instalate suporturi (2) cu
fund perforat. Pe sanie (3) sunt montate
emiţătoarele infraroşii (5) cu reflectoare (6).
Sania este instalată pe ghidajul (4). În zona
inferioară a camerei (1) este montat un perete
despărţitor perforat orizontal (7) sub care în
pereţii laterali ai camerei  sunt executate orificii
pentru pomparea  purtătorului de căldură. În
cazul deplasării emiţătoarelor infraroşii (5) are
loc iradierea întreruptă cu raze infraroşii a
produsului concomitent cu tratarea lui
convectivă cu purtătorul de căldură.
Rezultatul tehnic constă în reducerea
cheltuielilor de energie datorită creării unui
regim optim de tratare termică a produsului.

Revendicări: 2
Figuri: 2

*

*     *

(54) Device for thermal treatment of food
products

(57) The invention relates to the food industry and
can be used for fruit and vegetable drying.
Into the chamber (1) there are installed trays
(2) with perforated bottom. On the carriage
(3) there are mounted infra-red sources (5)
with reflectors (6). The carrige is installed on
the quiding (4). In the lower zone of the
chamber (1) there is mounted a horizontal
perforated partition (7), under which into the
lateral walls of the chamber there are made
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the heat-transfer agent. In case of the infra-
red sources (5) displacement it takes place
the discontinuous irradiation of the product
with the simultaneous convectional treatment
thereof with a heat-transfer agent.
The technical result consists in reducing the
power expenses owing to the creation of a
more propituous mode of thermal treatment
of the product.

Claims: 2
Fig.: 2
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Brevete de invenţie acordate

Orice persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la AGEPI revocarea în
tot sau în parte a hotărârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la 29 februarie
2000 pentru neîndeplinirea cel puţin a uneia din condiţiile prevăzute de art. 4-7 din

Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie.

Any interested person is entitled to file with the AGEPI a reasoned declaration of opposi-
tion in written form to any decision to grant a patent within six months following the
February 29, 2000 if any one of the conditions set out in Articles 4 to 8 of the Law on

Patents for Inventions No 461/1995 has not been met.
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I(11) 1407 (13) F1

(51) A 01 H 1/00, 1/06
(21) 99-0024
(22) 1998.12.30
(71)(73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Movileanu Valeriu, MD
(54) Agent antimutagen
(57) Invenţia se referă la antimutageneză, la

protecţia plantelor de cultură în cazul poluării
intense a mediului ambiant şi poate fi
utilizată în practica genetică de selecţie.
Esenţa invenţiei constă în faptul că se
propune aplicarea oxigenului sub presiune în
calitate de agent antimutagen.
Rezultatul tehnic constă în activizarea
proceselor fermentative şi fiziologo-bio-
chimice în ontogeneza plantelor.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Antimutagenic agent
(57) The invention relates to the antimutagenesis,

to the plant protection in case of the environ-
ment strong pollution and can be utilized into
the selection genetic practice.
Summary of the invention consists in the fact
that it is proposed the oxygen application un-
der pressure in the capacity of an antimu-
tagenic agent.
The technical result consists in making more
active the fermentative, phisiological and
biochemical processes into the plant ontoge-
nesis.

Claims: 1

(11) 1408 (13) F1
(51) A 01 M 7/00, 8/00, 9/00, 10/00, 11/00
(21) 99-0150
(22) 1999.03.24
(71)(73) Uzina de tractoare “TRACOM” S.A., MD
(72) Beganschii Stanislav, MD; Lenschii Albert,

MD; Caluţchi Alexandru, MD; Casapu
Simion, MD; Cuţeviţcaia Olga, MD;
Pavlenco Vitalie, MD; Urasov Iurie, MD;
Utchin Vladimir, MD

(54) Stropitoare
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini

agricole, în special la stropitoarele remo-
rcabile.

Stropitoarea conţine cadru cu roţi de sprijin,
rezervor pentru soluţie prin care trece, printr-
un tub cilindric, arborele cardanic al pulveri-
zatorului cu ventilator acţionat de la arborele
prizei de forţă al mijlocului de transport,
precum şi dispozitiv de schimbare a distanţei
minime de la sol.
Cadrul este executat din două părţi demon-
tabile - din partea din faţă şi din partea din
spate, pe care este montat pulverizatorul cu
ventilator, precum şi organele pulverizatoare
de schimb. Dispozitivul de schimbare a
distanţei minime de la sol este montat pe
partea din faţă a cadrului şi este executat ca
două manivele pivotante.
Rezultatul tehnic constă în posibilitatea
instalării la stropitoare a diverselor organe
pulverizatoare de schimb.

Revendicări: 4
Figuri: 3

*

*     *

(54) Sprayer
(57) The invention relates to the agricultural ma-

chinery industry, especially to trail-type
sprayers.
The sprayer contains a frame with bearing
wheels, a working solution tank through
which passes the cardan shaft of the blower
sprayer with the power take-off drive of the
transportation facilities as well as a device for
soil minimum distance change.
The frame is made of two collapsible parts -
the fore-part and the back part onto which is
mounted the blower sprayer as well as
change spraying tools. The device for soil
minimum distance change is mounted on the
fore-part of the frame and is made in the form
of rotary connecting rods.
The technical result consists in the possibil-
ity of installing on the sprayer diverse change
spraying tools.

Claims: 4
Fig.: 3

(11) 1409 (13) F1
(51) A 23 L 1/076, 1/08
(21) 99-0071
(22) 1999.02.18
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S (71)(73) Universitatea de Stat din Comrat, MD;
Institutul Naţional pentru Zootehnie şi
Medicină Veterinară, MD

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

(54) Compoziţie nutritivă pentru hrănirea
albinelor

(57) Invenţia se referă la apicultură şi în special
la compoziţii nutritive pentru hrănirea
albinelor.
Esenţa invenţiei constă în aceea că com-
poziţia nutritivă pentru hrănirea albinelor
conţine la 0,5 L sirop de zahăr de 50% 20 g
polen şi suplimentar 0,1…0,3 mL ulei eteric
de izmă.
Rezultatul tehnic constă în ameliorarea
calităţilor nutritive şi activităţii stimulatoare
ale compoziţiei.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Bee feeding nutrient mixture
(57) The invention relates to the apiculture and

especially to the bee feeding nutrient mix-
tures.
Summary of the invention consists in the fact
that the bee feeding nutrient mixture com-
prises to 0,5 L of the 50% sugar syrup 20 g
of flower pollen and supplementary com-
prises 0,1…0,3 mL of mint ethereal oil.
The technical result consists in improving the
nutritive properties and stimulatory activity
of the mixture.

Claims: 1

(11) 1410 (13) F1
(51) A 61 B 1/24; A 61 C 9/00
(21) 99-0017
(22) 1998.12.30
(71)(72)(73) Gamureac Vasile, MD
(54) Aparat Gamureac pentru mecanoterapia

contracturilor mandibulare
(57) Invenţia se referă la domeniul medicinii, în

particular la un aparat destinat mecano-
terapiei contracturilor mandibulare aplicate
în practica proteticii dentare.
Aparatul conţine două rampe 1 şi 2 unite între
ele prin articulaţiile 3, un mecanism de

acţionare şi un indicator 24 de deplasare a
rampelor. Articulaţiile 3 sunt amplasate pe
acea parte a rampelor care se introduce în
cavitatea bucală. Rampele 1, 2 sunt pre-
văzute cu adâncituri pentru fixarea mate-
rialului amprentar. Mecanismul de acţionare
conţine un şurub 6, o piuliţă sferică 8,
articulată la rampa inferioară 2 şi un cilindru
de ghidare 14 montat articulat în rampa
superioară 1. În cilindrul de ghidare 14 este
instalat un arc de compresiune 15, cu un
şurub de reglare 26 a compresiunii. Peretele
cilindrului de ghidare 14 este gradat în unităţi
de forţă.
Rezultatul tehnic constă în posibilitatea
dozării fine a forţelor aplicate asupra
arcadelor dentare, reglării şi măsurării
acestor forţe, amprentării dinţilor.

Revendicări: 1
Figuri: 4

*

*     *

(54) Gamureac apparatus for the mandibular
contracture mechanotherapy

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to an apparatus for the mandibular con-
tracture mechanotherapy used into denture.
The apparatus contains two plates 1 and 2
joined between them by means of articula-
tions 3, an operating mechanism and a plate
displacement indicator 24. The articulations
3 are placed on that part of the plates which
is introduced into the oral cavity. On the
plates 1 and 2 there are provided grooves for
fixation of the impression material. The op-
erating mechanism contains a bolt 6 with a
spherical nut 8, articulated on the lower plate
2 and a guide bush 14, articulated to the up-
per plate 1. Into the guide bush 14 is placed
a compression spring 15 with a compression
force adjusting bolt 26. The wall of the guide
bush 14 is graduated in force units.
The technical result consists in the possibil-
ity of finely adjusting the forces, acting on
the arcades, of measuring the said forces and
removing the impression.

Claims: 1
Fig.: 4
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(11) 1411 (13) F1
(51) A 61 B 5/00
(21) 99-0162
(22) 1999.05.31
(71)(72)(73) Siloci Alexei, MD; Baciu Gheorghe,

MD
(54) Metodă de determinare a tragerilor de la

distanţă mică
(57) Invenţia se referă la medicina legală şi poate

fi utilizată în cadrul cercetărilor distanţei de
tragere.
Metoda include examinarea caracterului
leziunii epiteliului în regiunea orificiului
glonţial de intrare, depistarea depunerilor de
funingine şi pulbere în jurul acestuia, excizia
ţesutului cutanat în regiunea orificiului
glonţial de intrare şi examinarea caracterului
depunerilor pe pereţii canalului glonţial în
regiunea ţesutului subcutanat adipos.
Rezultatul invenţiei constă în depistarea
particulelor de funingine şi pulbere pe pereţii
cavităţii barobalistice.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of determining a short-range shot
(57) The invention relates to the forensic medi-

cine and can be used in the shot range inves-
tigation.
The method includes the examination of the
epithelium injury character around the bul-
let inlet, detection of soot and powder depo-
sitions around it, excision of the integument

around the bullet inlet and examination of
depositions character on the bullet channel
walls around the subcutaneous adipose tis-
sue.
The result of the invention consists in detect-
ing the soot and powder particles on the baro-
ballistic cavity walls.

Claims: 1

(11) 1412 (13) F1
(51) A 61 C 13/28
(21) 99-0016
(22) 1998.12.30
(71)(72)(73) Gamureac Vasile, MD
(54) Arc intermaxilar Gamureac
(57) Invenţia se referă la domeniul stomatologiei,

în particular la un dispozitiv pentru fixarea
protezelor totale.
Arcul intermaxilar conţine două elemente 1,
2 pentru fixarea în bazele protezelor de pe
mandibulă şi de pe maxilă şi sunt arcuite între
ele printr-un arc spiral plan 10. Elementul 2
pentru fixarea în baza protezei de pe maxilă
este executat ca o pârghie pe capătul căreia
este montată liber o bilă 3 de contact. Pârghia
este montată cu posibilitate de rotaţie pe o
carcasă cilindrică 5 fixată rigid pe un ax 7 pe
care este instalat un tambur 8 cu butuc 9.
Butucul 9 este unit rigid cu elementul 1 de
fixare în baza protezei de pe mandibulă. Un
capăt al arcului 10 este încastrat în tamburul
8, iar celălalt în axul 7.
Rezultatul tehnic constă în aplicarea forţei în
punctele axei de simetrie a protezelor, în
micşorarea frecării dintre proteză şi punctul
de contact al pârghiei, în posibilitatea reglării
forţei de elasticitate dintre proteze.

Revendicări: 1
Figuri: 4

*

*     *

(54) Gamureac intermaxillary arc
(57) The invention relates to stomatology, in par-

ticular to devices for fixation of total dental
prostheses.
The intermaxillary arc contains two elements
1, 2 for fixation of the mandible and maxilla
into the prostheses bases, and are joined be-
tween each other by means of a plane spiral
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mandible prosthesis base is made in the form
of a lever on the end of which it is freely
mounted a contacting ball 3. The lever is
mounted with the possibility of rotating into
the cylindrical body 5, rigidly fixed on the
axle 7, onto which is installed a drum 8 with
a hub 9. The hub 9 is rigidly joined with the
element 1 for fixation into the mandible pros-
thesis base. One end of the spring 10 is em-
bedded into the drum 8, and the other one -
onto the axle 7.
The technical result consists in the applica-
tion of forces into the prostheses symmetry
axis points, in decreasing the friction be-
tween the prosthesis and the contact point of
the lever, and in the possibility of regulating
the force between the prostheses.

Claims: 1
Fig.: 4

(11) 1413 (13) F1
(51) A 61 K 31/04, 31/06, 31/33, 31/395, 38/33
(21) 99-0164
(22) 1999.06.04
(71)(72)(73) Nicolau Gheorghe, MD
(54) Metodă de tratament al lichenului ruber

plan al mucoasei cavităţii bucale şi al
marginii roşii a buzelor

(57) Invenţia se referă la medicină, anume la
stomatologie.
Esenţa metodei constă în aceea că se efec-
tuează asanarea cavităţii bucale, înlocuirea
construcţiilor metalice din diferite materiale
cu construcţii omogene, după care timp de 7-
18 zile de 2 ori pe zi mai întâi se admi-
nistrează soluţie de 0,1% dalargină câte

0,7-2 ml sub elementele afecţiunii, apoi
asupra lor se face o aplicaţie cu amestec
conţinând 0,25-0,5 g metronidazol şi 0,5-2
ml soluţie de 0,05% clorhexidină.
Rezultatul este obţinerea unui efect pronunţat
de vindecare a rănilor şi normalizarea
rezistenţei locale în regiunea afecţiunii.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of treatment of oral mucosa and
vermilion border planus ruber lichen

(57) The invention relates to the medicine, namely
to stomatology.
Summary of the method consists in the fact
that it is effected the oral cavity sanitation,
the metal constructions of different materi-
als are changed with homogenous construc-
tions, after what 0,7 - 2 ml of 0,1% dalargin
solution is administered during 7 - 18 days 2
times a day under the affection elements, then
a mixture containing 0,25 - 0,5 g of metron-
idazole and 0,5 - 2 ml of 0,05% chlor-
hexidine solution is applied thereon.
The result consists in obtaining a pronounced
wound healing effect and normalization of
local resistance in the affection region.

Claims: 1

(11) 1414 (13) F1
(51) B 23 P 17/00
(21) 99-0186
(22) 1999.05.13
(71)(73) Uzina Experimentală a Institutului de

Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, MD

(72) Ribalco Alexandru, MD; Griciuc Dumitru,
MD; Ermilov Vladimir, MD

(54) Procedeu de aplicare a acoperirilor prin
electrorodare

(57) Invenţia se referă la procedeele electrofizice
de prelucrare a materialelor şi poate fi
utilizată la prelucrarea suprafeţelor pieselor
din materiale conductoare de curent cu
scopul schimbării proprietăţilor fizice şi
mecanice ale suprafeţelor.
Procedeul de aplicare a acoperirilor prin
electrorodare, în care impulsurile de curent
electric sunt aplicate între electrodul pre-

3
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Ilucrător şi piesa prelucrată, constă în aceea

că electrodul şi piesa contactează neîntrerupt
cu maximele rugozităţilor de pe suprafeţele
lor, totodată deplasarea liniară a electrodului
pe suprafaţa piesei în timpul transferării
porţiunii de bază a maselor de eroziune se
stabileşte nu mai mult de 2/3 din diametrul
craterului de eroziune pe piesă, iar viteza
deplasării se schimbă de la 0,05 până la 1 m/s.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
majorarea frecvenţei de aplicare a impul-
surilor de curent pentru menţinerea pro-
ductivităţii înalte fără reglarea sistemului de
vibraţie a electrodului, obţinerea posibilităţii
de dirijare cu procesele termice şi de eroziune
pe electrozi.

Revendicări: 1
Figuri: 3

*

*     *

(54) Process for electrospark coating
(57) The invention relates to the electrophysical

machining and can be utilized for the
electroconductor surface treatment in order
to change the mechanical and physical prop-
erties of surfaces.
The process for electrospark coating,
wherein the electric current pulses are ap-
plied between the processing electrode and
the processed piece, consists in the fact that
during the application of current pulses the
electrode and the piece are continuously
coming into contact with the maximally pro-
jective roughness of their surfaces, the elec-
trode linear displacement on the piece sur-
face during the erosion mass basic part trans-
fer is being established not more than 2/3
from the erosion diameter on the piece, and
the displacement speed is being changed
from 0,05...1 m/s.
The technical result of the invention consists
in increasing the current pulse repetition fre-
quency for maintaince of high productivity
without changing the electrode vibration
system, in obtaining the possibility of con-
trolling the thermal and erosion process on
the electrodes.

Claims: 1
Fig.: 3

(11) 1415 (13) F1
(51) B 60 K 17/08
(21) 99-0041
(22) 1999.01.27
(71)(72)(73) Manastârlâ Victor, MD
(54) Transmisie fără trepte a mijlocului de

transport
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, în

special la transmisiile fără trepte ale mij-
loacelor de transport.
Transmisia conţine o carcasă 1 în care sunt
amplasaţi un arbore conducător 2 cuplat cu
motorul 5 al mijlocului de transport, un
arbore condus 6 şi un variator cu dispozitiv
de dirijare şi cu întrerupător automat.
Variatorul este executat sub formă de
mecanism planetar ce conţine două roţi
dinţate solare 3, 7 montate pe arborii 2, 6, doi
sateliţi uniţi într-un bloc 9 şi aflaţi în
angrenare exterioară cu roţile solare 3, 7 şi
un portsatelit 10 pe axa căruia sateliţii sunt
instalaţi liber.
Dispozitivul de dirijare al variatorului constă
dintr-un angrenaj melcat cu roata melcată 11
fixată rigid de portsatelitul 10 şi cu melcul 12
unit cu un motor electric 13 cuplat cu
întrerupătorul automat (neindicat).
Rezultatul tehnic constă în posibilitatea de a
utiliza mai complet puterea motorului la
orice regim de lucru.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Stepless transmission of a vehicle
(57) The invention relates to the mechanical en-

gineering, especially to the stepless transmis-
sions of vehicles.
The transmission contains a body 1, into
which there are placed the drive shaft 2,
coupled with the motor 5 of the vehicle, the
driven shaft 6 and a variator with an operat-
ing mechanism and an automatic switch.
The variator is made in the form of a plan-
etary gear, containing two sun gear wheels
3, 7, mounted on the shafts 2, 6, two satel-
lite gears, merged into a block 9, being in ex-
ternal engagement with the sun gear wheels
3, 7 and a carrier 10, on the axis of which are
freely installed the satellite gears.
The operating mechanism of the variator
consists of a worm gearing, the worm wheel
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and the worm 12 is connected to the electric
motor 13 with the automatic switch (not in-
dicated) coupled with it.
The technical result consists in the possibil-
ity of a more complete utilization of the
motor power in any mode of operation
thereof.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1416 (13) F1
(51) C 02 F 1/40, 1/48; E 02 B 15/04
(21) 98-0218
(22) 1998.11.11
(71)(73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Covaliov Victor, MD; Crăciun Alexandru,

MD; Duca Gheorghe, MD; Covaliova Olga,
MD

(54) Aparat pentru epurarea suprafeţei apei de
produse petroliere magnetizate

(57) Invenţia se referă la o instalaţie de colectare
de pe suprafaţa apei a produselor petroliere
prelucrate cu sorbenţi magnetici.
Aparatul include un receptor magnetic, baraj
director şi o capacitate de colectare. Recep-
torul magnetic este executat în formă de două
capacităţi rotative cilindrice închise, externă
şi internă, conectate între ele şi executate din
material diamagnetic. În capacitatea internă
sunt amplasate baraje cu poliţe pe care este
instalată umplutura magnetică mobilă, cu
posibilitatea deplasării ei gravitaţionale, de
pe poliţa superioară pe cea inferioară la
rotirea receptorului magnetic.
Barajul director este amplasat în faţa recep-
torului magnetic şi este executat în formă de
zigzag, în urma sa fiind amplasat un dis-

pozitiv de răzuit. În calitate de umplutură
magnetică sunt utilizate bile din hexaferit de
bariu cu diametrul de 6 - 8 mm, magnetizate
până la saturaţie.
Rezultatul tehnic constă în posibilitatea
menţinerii produselor petroliere magnetizate
cu ajutorul câmpului magnetic pe suprafaţa
receptorului magnetic.

Revendicări: 2
Figuri: 1

*

*     *

(54) Apparatus for purification of water sur-
face from magnetized petroleum products

(57) The invention refers to installations for col-
lection of the petroleum products treated with
the magnetic sorbents from water surface.
The apparatus contains a magnetic receptor,
a guide partition and a collector capacity. The
magnetic receptor is executed in the form of
two closed external and internal intercon-
nected rotative cylindric capacities of dia-
magnetic material. Into the internal capacity
there are placed partitions with shelves onto
which is dislocated a moving magnetic filler
with the possibility of gravitational displace-
ment thereof from the upper shelves to the
lower ones during the magnetic receptor ro-
tation.
Before the magnetic receptor it is placed the
guide partition made in the form of a zigzag,
and behind it being placed a scraper mecha-
nism. As a magnetic filler there are utilized
barium hexaferrite balls having a diameter of
6 - 8 mm, magnetized till saturation.
The technical result consists in the possibil-
ity of confining the magnetized petroleum
products on the magnetic receptor surface by
means of a magnetic field.

Claims: 2
Fig.: 1

(11) 1417 (13) F1
(51) C 03 C 3/076, 6/04
(21) 99-0074
(22) 1999.02.24
(71)(73) Societatea mixtă moldo-americano-

spaniolă “Glass Container Company” S.A.,
MD; Ioffe Valerii, MD
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I(72) Ioffe Valerii, MD; Drîndin Igor, MD; Baban

Oleg, MD; Bîrsan Vitalie, MD; Voroniuc
Valeriu, MD; Macarov Ghenrih, MD

(54) Sticlă de îmbuteliere şi şarjă pentru
obţinerea ei

(57) Invenţia se referă la industria sticlei şi poate
fi utilizată pentru producerea sticlelor pentru
diferite băuturi, precum şi a altor recipiente
pentru produsele alimentare.
Esenţa invenţiei constă în aceea că sticla de
îmbuteliere conţine SiO2, Al2O3, Fe2O3,
Na

2
O, K

2
O, CaO, MgO, TiO

2
,
 
SO

3
, MnO,

BaO, Cr2O3 şi P2O5, în următorul raport ox-
idic, % mas.:

SiO
2

65,0...73,4
Al

2
O

3  
1,1... 5,5

Fe
2
O

3
0,2... 2,5

Na
2
O 10,0...14,0

K
2
O 0,03...0,35

CaO 8,0 ...13,0
MgO 0,06...1,20
TiO

2
0,04...1,40

Cr
2
O

3
0,10...0,50

SO
3

0,07...0,50
BaO 0,01...0,10
MnO 0,01...1,25
P

2
O

5
0,01...0,10.

Şarja pentru obţinerea sticlei pe lângă
ingredientele uzuale, conţine bazalt în
cantitate de 1...5% de la masa totală a şarjei.
Rezultatul invenţiei constă în ameliorarea
proprietăţilor fizico-chimice şi fizico-
mecanice ale sticlei, inclusiv a nuanţei
cromatice şi purităţii culorii, reducerea
consumului energetic şi de materiale,
extinderea bazei de materii prime pentru
producerea sticlei.

Revendicări: 2

*

*     *

(54) Container glass and charge for prepara-
tion thereof

(57) The invention refers to the glass industry and
may be used for the production of bottles for
different beverages bottling, as well as other
containers for food products.
Summary of the invention consists in, that the
glass contains SiO

2
, Al

2
O

3
, Fe

2
O

3
, Na

2
O,

K2O, CaO, MgO, TiO2, SO3, MnO, BaO,
Cr

2
O

3
 şi P

2
O

5
,
 
at the following oxide ratio, %

mas.:

SiO
2

65,0...73,1

Al2O3 1,1... 5,5
Fe2O3 0,2... 2,5
Na

2
O 10,0...14,0

K
2
O 0,03...0,35

CaO 8,0 ...13,0
MgO 0,06...1,20
TiO2 0,04...1,40
Cr2O3 0,10...0,50
SO

3
0,07...0,50

BaO 0,01...0,10
MnO 0,01...1,25
P

2
O

5
0,01…0,10.

The charge for glass preparation in addition
to usual ingredients contains basalt in the
amount of 1…5% from the total charge mass.
The technical result consists in increasing the
glass physic-chemical and physic-mechani-
cal characteristics, improvement of chro-
matic hue and colour purity, reduction of
power and material consumption and broad-
ening the raw material basis for glass prepa-
ration.

Claims: 2

(11) 1418 (13) F2
(51) C 07 C 49/737; A 61 K 31/12, 31/215,

47/48
(21) 96-0212
(22) 1994.02.02
(31) 08/015,179
(32) 1993.02.09
(33) US
(85) 1996.07.29
(86) PCT/US94/01232, 1994.02.02
(87) WO 94/18151, 1994.08.18
(71)(73) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY

OF CALIFORNIA, US
(72) KELNER, Michael, J., US; McMORRIS,

Trevor, C., US; TAETLE, Raymond, US
(54) Analogi ai acilfulvenei şi compoziţie

farmaceutică pe baza lor
(57) Se revendică analogi ai acilfulvenei cu for-

mula:

    ,
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din:

 ,

unde R
1
 reprezintă alchil, aril, NH

2
,

NH(alchil) sau N(alchil)2 şi compoziţia
farmaceutică pentru inhibarea proliferării
celulelor tumorale, utilizată în tratamentul
tumorii mieloide, epidermoide, leucemiei T-
celulare sau carcinomului pulmonar, ovarian
sau mamar.
Rezultatul constă în reducerea toxicităţii
remediului medicamentos.

Revendicări: 5
Figuri: 11

*

*     *

(54) Acylfulven analogues and pharmaceutical
composition on base thereof

(57) It is claimed the acylfulven analogues of for-
mula:

  ,

where R is selected from the group consist-
ing of:

   ,

where R
1
 represents alkyl, aryl, NH

2
,

NH(alkyl) or N(alkyl)
2
 as well as a pharma-

ceutical composition for inhibition of tumor
cells proliferation and used for treatment of
the myeloid, epidermoid tumors, T-cellular
leukemia or pulmonary, ovarian or mammary
carcinoma.

The result consists in the remedy medi-
camental toxicity reduction.

Claims: 5
Fig.: 11

(11) 1419 (13) F2
(51) C 07 D 295/30; C 08 B 37/16; A 61 K 31/

535
(21) 95-0440
(22) 1995.04.25
(31) P 94 01183
(32) 1994.04.26
(33) HU
(85) 1995.12.26
(86) PCT/HU95/00011, 1995.04.25
(87) WO 95/29172, 1995.11.02
(71)(73) THERABEL INDUSTRIES S.A., FR
(72) GÉCZY Joseph, BE; VIKMON, Andrásné,

HU; SZEJTLI, József, HU; SZENTE Lajos,
HU; SZÉMAN Julianna, HU

(54) Complecşi de incluziune pe bază de SIN-
1A şi ciclodextrină, compoziţii farma-
ceutice şi truse pe baza lor, procedeu de
preparare a complecşilor de incluziune şi
metodă de tratament

(57) Invenţia se referă la noi complecşi de
incluziune, stabili în stare solidă, obţinuţi din
forma deschisă a sidnoniminei SIN-1A şi
ciclodextrine sau derivaţii lor, care eventual
mai conţin ioni, drept catalizatori sau
stabilizatori. Complecşii eliberează oxid de
azot la temperatura camerei prin dizolvare în
apă sau în sisteme apoase.
Sunt revendicate de asemenea compoziţii
farmaceutice şi truse care conţin aceşti
complecşi. Trusele se utilizează ca standarde
de eliberare de NO într-o cantitate şi cu un
debit previzibil la dizolvare în medii apoase.
Invenţia se referă şi la procedeul de preparare
a complecşilor prin supunerea SIN-1 acţiunii
catalitice a ionilor la un pH potrivit, pentru
a deplasa echilibrul spre formarea de SIN-1A
în prezenţa moleculelor-gazdă, care este
imediat complexat şi stabilizat.

Revendicări: 15
Figuri: 2

*

*     *
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I(54) Inclusion complex on SIN-1A and cyclo-

dextrin base, pharmaceutical composi-
tions and kits on base thereof, process for
preparation of cyclodextrin inclussion
complexes and method of treatment

(57) The invention is related to the new inclusion
complexes which are stable in their solid state
formed by the open form of sidnonimine SIN-
1A and cyclodextrins or cyclodextrins deriva-
tives and optionally also containing ions as
catalysts or stabilizers. The complexes release
nitric oxide at room temperature upon dissolv-
ing in water or aqueous systems.
Pharmaceutical compositions as well as kits
containing the complexes are also claimed.
The kits are to be used as NO-liberating stan-
dards to release NO in a predictible amount
and rate on dissolving in aqueous media.
The invention is related also to the process
for preparation of the complexes by subject-
ing at a suitable pH SIN-1 to the catalytic ac-
tion of ions to shift the equlibrium towards
formation of SIN-1A in the presence of host
molecules, whereby the SIN-1A formed is
immediately complexed and stabilised.

Claims: 15
Fig.: 2

(11) 1420 (13) B2
(51) C 12 G 1/06
(21) 98-0037
(22) 1998.02.09
(71)(73) Întreprinderea tehnico-ştiinţifică

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

MD; Vlas Iurie, MD; Diacov Ion, MD
(54) Procedeu de producere a extractului

fenolic pentru băuturi tari şi vinuri
(57) Invenţia se referă la industria vinului, în par-

ticular la procedeele de producere a extrac-
telor fenolice.
Esenţa invenţiei constă în aceea că procedeul
de producere a extractului include colectarea
materiei prime vegetale, uscarea, tratarea
termică şi strivirea ei, prelucrarea antiseptică,
macerarea ei în patru etape cu soluţii
alcoolice, separarea fracţiilor de extract după
fiecare etapă şi unirea lor, acidularea
fracţiilor, oxidarea extractului obţinut şi
folosirea lui în calitate de component de
cupajare la producerea băuturilor tari şi a
vinurilor. Macerarea se efectuează în trei
etape de bază cu soluţii alcoolizate şi o etapă

suplimentară cu vin sec. Pentru pregătirea
soluţiei de vin-alcool pentru etapele a doua
şi a treia se foloseşte vin sec cu un conţinut
ridicat de aldehide sau fracţii eter-aldehidice,
suc concentrat şi acid ascorbic, iar la etapa a
treia în soluţie adăugător se introduce oxigen
pur sau aer. Extractul de la etapa a patra se
foloseşte pentru aducerea la condiţie a
extractului finit sau/şi la pregătirea soluţiilor
pentru etapele a doua şi a treia ale proceselor
ulterioare de macerare.

Revendicări: 3

*

*     *

(54) Process for preparation of phenolic ex-
tract for strong drinks and wines

(57) The invention refers to wine-making indus-
try, in particular, to processes for phenolic
extracts preparation.
Summary of the invention consists in, that the
process includes harvesting of the starting
vegetal material, drying, thermal processing
and flattering, antiseptic treatment thereof,
extraction of the raw material in four steps
with alcoholic solutions, separation of frac-
tions after each step and unition thereof,
acidulation of fractions, oxidation of the
obtained extract and utilization thereof as a
blending component during production of
strong drinks and wines. Extraction is carried
out in three main steps with alcoholized so-
lutions and an additional step with dry wine.
For production of an alcoholic solution of
second and third steps it is used dry wine with
rised contents of aldehydes or ether-aldehyde
fractions, concentrated juice, ascorbic acid,
and during the third step into the solution it
is additionally introduced pure oxygen or air.
The fourth step extract is used for carrying
the final extract to condition or/and during
production of second or third steps of the ex-
traction subsequent operations.

Claims: 3

(11) 1421 (13) F2
(51) F 16 H 1/32
(21) 97-0271
(22) 1997.09.26
(71)(73) Universitatea Tehnică a Moldovei, MD
(72) Bostan Ion, MD; Dulgheru Valeriu, MD;

Vaculencu Maxim, MD
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(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, în

particular la mecanismele de transmitere a
mişcării de rotaţie.
În prima variantă de executare reductorul
conţine carcasă, arbore motor 7, arbore
condus 5, doi sateliţi 1 şi 2 cu câte două
coroane danturate amplasaţi coaxial, o roată
centrală fixă 3, două roţi centrale mobile 4
şi 6. Roata centrală mobilă 6 este executată
cu două coroane danturate şi este amplasată
între sateliţii 1 şi 2. În butucii sateliţilor este
instalat, pentru interacţiune cu partea frontală
a lui, câte un disc 8 şi 9 cu flanşă înclinată
legat rigid cu arborele motor 7. Unghiul de
înclinare a flanşei primului disc este egal ca
valoare şi opus ca direcţie cu unghiul de
înclinare a flanşei celui de-al doilea disc.
Rezultatul tehnic constă în reducerea forţelor
axiale ale angrenajelor, în excluderea erorii
de schemă generate de mişcarea de precesie
a sateliţilor.

Revendicări: 3
Figuri: 5

*

*     *

(54) Planetary precessional reduction gear
(variants)

(57) The invention refers to mechanical engineer-
ing, in particular, to the gear transmission the
rotation movement.
In the first execution variant the reduction
gear contains a body, a driving shaft 7, a
driven shaft 5, two coaxial two-ring planet
pinion 1 and 2, central rigid wheel 3, two
moving central wheels 4 and 6. The central
moving wheel 6 is executed as a two-ring and
is installed between the planet pinions 1 and
2. Into the planet pinions hubs for interaction
with the faces thereof there are installed disks
8 and 9 with inclined faces, rigidly mounted
on the driving shaft 7. The angle of the first
disk face inclination is equal as a value and
opposite as a direction to the angle of the sec-
ond disk face inclination.
The technical result consists in reducing the
axial forces appearing during the engage-
ment as well as in removing the circuit error,
typically of the precession planet pinions
movement.

Claims: 3
Fig.: 5

(11) 1422 (13) F2
(51) G 01 N 29/04
(21) 97-0207
(22) 1997.07.02
(71)(73) Sadovnicova Iulia, MD
(72) Filimonov Serghei, MD
(54) Palpator ultrasonic
(57) Invenţia se referă la controlul nedistructiv al

calităţii construcţiilor aeriene stratificate
lipite.
Esenţa invenţiei constă în aceea că palpatorul
ultrasonic conţine un corp, un piezoelement
ca un disc cu polarizare axială, cu electrozi
pe suprafeţele frontale, un protector, montat
pe un capăt al corpului, un contact metalic
fixat pe celălalt capăt al corpului şi unit cu
unul din electrozii piezoelementului, şi un
suport. Corpul este executat din material
izolant supraatenuator al ultrasunetului, pe
capătul corpului din partea contactului
metalic este instalată o bucşă metalică cu fi-
let dinafară la care este conectat al doilea
electrod, totodată bucşa este unită cu suportul
printr-o îmbinare cu filet.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
posibilitatea de obţinere a caracteristicii de
amplitudine-fază-frecvenţă ale tensiunii
electrice a palpatorului fără distorsiuni.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Ultrasonic transducer
(57) The invention refers to nondestructive qual-

ity testing of the multilayer bonded aviation
structures.
Summary of the invention consists in, that the
ultrasonic transducer contains a body, disk-
shaped axial polarized piezoelectric element
with electrodes on the faces, protector fixed
to one body end, metallic contact fixed to the
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Iother body end and connected to one of the

piezoelectric element electrodes and a holder.
The body is executed of great damping in-
sulating material, on one metallic contact
side end it is installed a metallic bush with
the external thread to which it is connected
another electrode, by that the bush is coupled
with the holder by threaded connection.
The technical result of the invention consists
in the possibility to obtain a distortionless
amplitude-phase-frequancy characteristic of
the transducer voltage.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1423 (13) B1
(51) G 11 C 11/42
(21) 99-0226
(22) 1999.08.25
(30)* 4419601/24-24, 1987.05.04, SU
(10)* Certificat de autor, nr. 1537036, SU
(71)(73) Biroul Specializat de Construcţie şi

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

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

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

(57) Invenţia se referă la domeniul purtătorilor de
informaţie optică şi poate fi utilizată în
holografie, micro- şi optoelectronică, tehnica
de calcul.
Purtătorul pentru imprimarea imaginilor
optice şi a informaţiei holografice conţine un
substrat electroconductibil 1 pe care sunt
amplasate consecutiv un substrat injector
fotosensibil 3, un substrat de imprimare 4 şi
un electrod metalic superior 5. Substratul
injector este confecţionat dintr-un substrat
subţire cu compoziţia p-TlSbSe

2
, care în

contact cu substratul electroconductibil 1 din
SnO2 formează o heterojoncţiune p-n.
Grosimea substratului injector 3L1 şi gro-
simea substratului de imprimare 4L

2
 sunt de-

terminate de relaţia 2 ≤ L
1 
/ L

2 
≤ 5, grosimea

totală fiind 1,0 ≤ L = L1 + L2 ≤ 3,0 µm.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Support for optical images and holo-
graphic information registration

(57) The invention refers to the optical informa-
tion supports and may be used in holography,
micro- and optoelectronics computer engi-
neering.
Supports for optical images and holographic
information registration contains an electric
conductive substrate 1, on which there are
subsequently applied a photosensitive injec-
tor layer 3, a registration layer 4 and an up-
per metallic electrode 5. The injection sub-
strate is executed in the form of a thin p-
TlSbSe

2
 compound forming in contact to the

electric conductive substrate 1, consisting of
SnO

2
, a p-n-heterojunction. By that, the in-

jector and registration substrates 3L1 and 4L2

thickness is determined by the ratio 2 ≤ L
1 
/

L2 ≤ 5 at a general thickness of 1,0≤ L=L1 +
L

2
≤ 3,0 µm.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1424 (13) B2
(51) H 01 B 13/06
(21) 98-0093
(22) 1998.04.08
(71)(72)(73) Zaborovsky Vitaly, MD
(54) Procedeu de fabricare a conductorului în

izolaţie de sticlă
(57) Invenţia se referă la electrotehnică, şi anume

la tehnica de cabluri, în special la tehnologia
de fabricare a conductoarelor în izolaţie de
sticlă.
Procedeul include încălzirea sârmei, apli-
carea pe sârma încălzită a sticlei şi răcirea
ulterioară. Sticla se aplică pe sârmă în formă
de pulbere cu tragerea prin pulberea de sticlă
amestecată continuu şi încălzirea conco-
mitentă a sârmei, apoi sârma cu particulele
de pulbere de sticlă aderate de suprafaţa ei
se calibrează şi se supune încălzirii până la
obţinerea unui strat uniform de acoperire de
sticlă.
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S Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
introducerea locală a particulelor de pulbere
de sticlă în relieful suprafeţei sârmei şi în
interstiţiile dintre particulele de pulbere de
sticlă fixate pe suprafaţa sârmei.

Revendicări: 3
Figuri: 1

*

*     *

(54) Process for manufacturing glass insulated
conductor

(57) The invention refers to the electrical engi-
neering, particularly, to the cable material,
especially, to the glass insulated conductors
technology.
The process comprises wire heating, apply-
ing of the glass on the heated wire and sub-
sequent cooling thereof. The glass is applied
on the wire in the form of powder by pulling
thereof through the continuous mixed glass
powder at its simultaneous heating, thereaf-
ter the wire with the glass powder particles
adhered to its surface is calibrated and heated
up to obtain an uniform glass coating.
The technical result consists in the local in-
troduction of the glass powder particles into
the wire surface relief and into the gaps be-
tween the glass powder particles fixed to the
wire surface.

Claims: 3
Fig.: 1

(11) 1425 (13) F2
(51) H 02 M 7/538
(21) 97-0315
(22) 1997.12.10
(71)(73) Întreprinderea mixtă moldo-rusă

“ELCON” S.R.L., MD
(72) Budzuleac Iurie, MD; Penin Alexandr, MD;

Penina Marina, MD; Semionov Alexandr,
RU; Semionova Elena, MD

(54) Metodă de dirijare a convertizorului de
curent continuu rezonant în doi timpi cu
tranzistori cu sarcină RC

(57) Invenţia se referă la electrotehnică şi este
destinată realizării surselor de alimentare de
mare putere cu tranzistori de diversă utilizare

(aparate de încărcare şi de sudat, staţii de
protecţie catodică).
Metoda de dirijare a convertizorului de
curent continuu rezonant în doi timpi cu
tranzistori cu sarcină RC include conectarea
succesivă cu pauză a tranzistorilor şi limi-
tarea curentului de sarcină la supraîncărcări,
în care la atingerea de către curentul sarcinii
a nivelului prestabilit de limită, durata şi
perioada de conectare a tranzistorilor se
măresc până la valori, care exclud curenţii
direcţi prin aceşti tranzistori, iar tensiunea de
alimentare a convertizorului se micşorează
astfel încât după înlăturarea suprasarcinii se
restabilesc valorile iniţiale ale duratei şi
perioadei de conectare a tranzistorilor.
Rezultatul tehnic constă în excluderea
suprasarcinilor dinamice şi curenţilor direcţi
la comutarea tranzistorilor.

Revendicări: 1
Figuri: 3

*

*     *

(54) Method of controlling the two-stroke reso-
nating constant current converter with
RC-load

(57) The invention refers to the electrical engi-
neering and is provided for realization of
high power supply with transistors of differ-
ent use (charging and welding apparatus,
cathodic protection stations).
The method includes a successive periodical
connection of transistors and load current
limitation during the overload, wherein at at-
taining the load current of predetermined
limitation level the duration and periodicity
of transistors connection is being increased
up to values excluding the steady leakage
current through these transistors and the sup-
ply voltage of the converter is being de-
creased up to a value which restores after an
overload removing the initial values of the
duration and transistors connection period-
icity.
The technical result consists in exclusion of
the dynamic overloads and steady leakage
currents during transistors commutation.

Claims: 1
Fig.: 3
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Lista brevetelor de invenţie eliberate
la 2000.01.31

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

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

Nr.
crt.

Codul
ţării

(11)
Nr. brevet

(13) Codul
tipului de
document

(51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(44)
Nr. BOPI

1 MD 1024 G2 C 02 F 11/00
C 02 F 1/48

97-0204 1997.07.23 9/1998

2 MD 1027 G2 C 08 F 8/42 97-0332 1997.12.24 9/1998
3 MD 1101 G2 C 01 G 3/00

C 01 F 17/00
98-0092 1998.04.03 11/1998

4 MD 1102 G2 C 01 G 21/00
C 01 G 21/22
C 01 F 11/00

98-0060 1998.02.26 11/1998

5 MD 1153 G2 C 02 F 1/463 98-0099 1998.04.24 2/1999
6 MD 1177 G2 C 12 G 1/06 98-0068 1998.03.03 3/1999
7 MD 1178 G2 C 12 G 3/06 98-0211 1998.09.04 3/1999
8 FR 1200 C2 B 63 B 1/10 94-0201 1994.07.13 4/1999
9 MD 1203 G2 C 07 C 251/70

C 07 F 15/06
C 01 B 7/19
C 01 B 33/08
C 12 N 1/14
//(C 12 N 1/14
C 12 R 1:16)

98-0157 1998.07.22 4/1999

10 MD 1206 G2 C 09 B 57/10
C 09 F 15/04

98-0172 1998.08.11 4/1999

11 CH 1209 C2 E 04 C 2/26
E 04 B 2/84

96-0336 1994.03.07 4/1999

12 MD 1213 G2 F 03 C 5/00
F 03 C 5/02

95-0388 1995.12.06 4/1999

13 MD 1223 C2 A 61 K 31/155
A 61 K 31/66

97-0201 1997.07.15 5/1999

14 SE 1228 G2 B 01 F 3/12 97-0234 1995.11.24 5/1999
15 MD 1235 G2 E 04 B 7/14 97-0018 1996.11.22 5/1999
16 MD 1242 G2 H 02 M 5/14

H 02 M 5/16
97-0318 1997.12.17 5/1999

17 MD 1243 G2 A 01 K 67/00 98-0082 1998.02.20 6/1999
18 MD 1253 G2 A 61 K 31/045

A 61 K 31/51
A 61 K 31/70

98-0086 1998.03.02 6/1999

19 MD 1256 G2 C 12 G 3/00 98-0167 1998.08.04 6/1999
20 MD 1264 G2 A 24 B 1/02

A 24 B 3/12
98-0217 1998.09.08 7/1999

21 MD 1265 G2 A 24 C 5/39 97-0331 1997.12.23 7/1999
22 MD 1266 G2 A 61 B 6/00 98-0260 1998.12.18 7/1999
23 MD 1267 G2 A 61 B 10/00

G 01 N 33/48
98-0241 1998.12.01 7/1999

24 MD 1268 C2 A 61 B 17/56 97-0049 1997.02.17 7/1999
25 MD 1269 G2 A 61 B 17/56 98-0219 1998.11.16 7/1999
26 MD 1270 G2 A 61 B 17/56 98-0256 1998.12.15 7/1999
27 MD 1276 G2 C 11 B 3/00 98-0066 1998.03.16 7/1999
28 MD 1299 C2 B 64 D 1/16 99-0058 1999.02.05 8/1999
29 MD 1312 C2 G 01 N 33/48 99-0057 1999.02.05 8/1999
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II. Modele de utilitate

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

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

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

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

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

The applications for utility models registration and the registered utility models are publishing in
the BOPI.



29

MD - BOPI 2/2000

M
O

D
E

L
E

 
D

E
 
U

T
IL

IT
A

T
E

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERI-
TOARE  LA MODELE DE  UTILITATE

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

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

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

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

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

la care prezentul document este divizionar

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

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

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

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

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

(87) Publicarea internaţională PCT: numărul
şi data

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE A BREVETELOR

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

ment. Exploziv
G  - Fizică
H  - Electricitate

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING THE

UTILITY MODEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

publication date, publication number

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION  SECTIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CODURILE  NORMALIZATE  OMPI
PENTRU  IDENTIFICAREA  TIPURILOR
DE  DOCUMENTE  DE  ÎNREGISTRARE

A  MODELULUI  DE  UTILITATE,
CONFORM  NORMEI  ST.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

THE  WIPO  NORMALIZED  CODES  FOR
IDENTIFICATION  OF  THE  KIND

OF  UTILITY  MODEL  REGISTRATION
DOCUMENTS  IN  ACCORDANCE  WITH

THE  STANDARD  ST.16
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Modele de utilitate înregistrate

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

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

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

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

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

The utility model certificate is granted in the term of 5 years as from the date of filing with the
AGEPI of an application and may be extended for a further 5 years.
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Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate eliberate la 2000.01.31

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

data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare

Nr.
crt.

(11)
Nr.

certificatului

(13)
Codul

tipului de
document

  (51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

(41)
Nr. BOPI

1 27 I2 A  01 F 29/00 0045 1998.12.21 7/1999
2 30 I2 G 09 F 9/00

G 01 D 15/34
G 01 D 13/06
B 41 F 23/00
B 41 J 3/30
B 42 D 15/00

0042 1998.06.18 8/1999
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III. Mărci

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

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO MARKS

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

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

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

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

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

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

(526) Disclamări
(531) Descrierea elementelor figurative ale

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

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

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

dite juridic
(700) Informaţii privind părţile interesate de cerere

/ înregistrare
(730) Numele şi adresa solicitantului sau

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

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

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

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA

DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA MĂRCI

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

(181) Expected expiration date of the registration

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

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

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

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

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

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

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

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

registrations
(700) Information concerning parties concerned

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

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

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

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

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

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

cerere, să depună o contestaţie împotriva înregistrării mărcii.

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

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

three months that follow the publication date of the notice concerning the application.
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(210) 007618
(220) 1998.03.10
(730) Întreprinderea mixtă moldo-americană

“BEL-ALKO” S.R.L., MD
Str. Independenţei nr. 37, MD-6201, Sângerei,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 03.05.03; 25.05.17; 27.05.08; 27.05.01.

(210) 008146
(220) 1998.09.10
(730) Întreprinderea mixtă “MOBILWORLD”

S.R.L., MD
Str. A. Bernardazzi nr. 42, of. 18, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, albastru, negru.
(511)(510)
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale,

administrare comercială, servicii  de birou,
comercializarea mărfurilor.

(531) 27.05.07; 27.05.14; 27.05.17; 29.01.13.

(210) 008254
(220) 1998.11.09
(730) The Procter & Gamble Company, US

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

(540)

FIT
(511)(510)
05   - preparate dezinfectante curăţitoare pentru

produse agricole şi alte produse alimentare.

(210) 008255
(220) 1998.11.09
(730) Întreprinderea Individuală “Maria

Ţurcan”, MD
MD-6831, Zâmbreni, Ialoveni,  Republica
Moldova

(540)

(511)(510)
30 - sosuri, paste alimentare, incluse în clasa 30.
(531) 27.05.01; 28.03.00.

(210) 008365
(220) 1999.01.21
(730) Întreprinderea de stat, Combinatul de

produse alcoolice “AROMA”, MD
Str. Toma Ciorbă nr. 38, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 28.05.00.
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(210) 008446
(220) 1999.02.18
(730) Cooperativnoe Aghentstvo Intellec-

tualinoi Sobstvennosti “INTELS”, RU
103062, g. Moscva, ul. Pocrovca, d. 27,
str. 1AG, Federaţia Rusă

(540)

INTELS
(511)(510)
42   - servicii informaţionale (cu excepţia serviciilor

incluse în clasa 42 referitoare la calculatoare
şi mijloace de telecomunicaţie, şi anume:
consultaţii referitoare la calculatoare şi
mijloace de telecomunicaţie; cataloage on-line;
livrarea informaţiei în domeniul tehnologiei
calculatoarelor prin Internet; furnizarea on-
line a publicaţiilor, şi anume: cărţi, broşuri,
cataloage şi prospecte în domeniul tehnologiei
calculatoarelor şi a informaţiei; programe de
calculator; servicii de consultaţii prin Internet,
în special prin prevederea accesului la reţelele
globale de calculatoare pentru utilizare
interactivă şi servicii similare);  implementarea
invenţiilor, elaborărilor tehnico-ştiinţifice şi
artistice de proiectare; servicii care ţin de
perfectarea şi depunerea cererilor de brevet,
mărci, modele industriale şi modele de utilitate;
servicii cu privire la determinarea suscep-
tibilităţii de protecţie a obiectelor proprietăţii
intelectuale.

(210) 008447
(220) 1999.02.18
(730) Cooperativnoe Aghentstvo Intellec-

tualinoi Sobstvennosti “INTELS”, RU
103062, g. Moscva, ul. Pocrovca, d. 27, str.
1AG, Federaţia Rusă

(540)

ИНТЭЛС

(511)(510)
42   - servicii informaţionale (cu excepţia serviciilor

incluse în clasa 42 referitoare la calculatoare
şi mijloace de telecomunicaţie, şi anume:
consultaţii referitoare la calculatoare şi
mijloace de telecomunicaţie; cataloage on-line;

livrarea informaţiei în domeniul tehnologiei
calculatoarelor prin Internet; furnizarea on-
line a publicaţiilor, şi anume: cărţi, broşuri,
cataloage şi prospecte în domeniul tehnologiei
calculatoarelor şi a informaţiei; programe de
calculator; servicii de consultaţii prin Internet,
în special prin prevederea accesului la reţelele
globale de calculatoare pentru utilizare
interactivă şi servicii similare);  implementarea
invenţiilor, elaborărilor tehnico-ştiinţifice şi
artistice de proiectare; servicii care ţin de
perfectarea şi depunerea cererilor de brevet,
mărci, modele industriale şi modele de utilitate;
servicii cu privire la determinarea suscep-
tibilităţii de protecţie a obiectelor proprietăţii
intelectuale.

(531) 28.05.00.

(210) 008448
(220) 1999.02.18
(730) Cooperativnoe Aghentstvo Intellec-

tualinoi Sobstvennosti “INTELS”, RU
103062, g. Moscva, ul. Pocrovca, d. 27, str.
1AG, Federaţia Rusă

(540)

(511)(510)
42   - servicii informaţionale, deservire brevetară-

juridică, implementarea  invenţiilor, ela-
borărilor tehnico-ştiinţifice şi artistice de
proiectare, elaborarea mărcilor şi stilurilor de
firmă, consultaţii profesionale, servicii, care
ţin de perfectarea şi depunerea cererilor de
brevet, mărci, modele industriale şi modele
de utilitate; servicii juridice, care ţin de
cesiunea drepturilor asupra obiectelor de
proprietate intelectuală, de suspendarea
drepturilor, de menţinerea în vigoare a
titlurilor de protecţie pentru obiectele de
proprietate intelectuală; servicii juridice care
ţin de violarea drepturilor asupra obiectelor
de proprietate intelectuală, gestiunea privind
problema în cauză, reprezentanţă în instanţele
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respective, în instanţele de justiţie, arbitraj;
servicii juridice privind întocmirea con-
tractelor şi acordurilor în domeniul pro-
prietăţii intelectuale;  servicii privind
determinarea susceptibilităţii de protecţie a
obiectelor proprietăţii intelectuale.

(531) 03.01.02; 03.01.04; 24.01.15; 25.01.06;
25.01.15; 27.05.11.

(210) 008535
(220) 1999.03.30
(730) Zacrâtoe Acţionernoe Obscestvo “Soiuz-

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

(540)

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

(511)(510)
33 - votcă;
35 - publicitatea şi comercializarea votcii.
(531) 03.07.03; 03.07.21; 25.01.15; 27.05.01;

29.01.15.

(210) 008551
(220) 1999.03.29
(730) Întreprinderea mixtă moldo-irlandeză

“Larga-Vin” S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 81 A, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

(210) 008557
(220) 1999.04.06
(730) Zacrâtoe Acţionernoe Obscestvo “Soiuz-

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

(540)

(591) Culori revendicate: auriu, roşu, alb, negru.
(511)(510)
33 - votcă;
35 - publicitatea şi comercializarea votcii.
(531) 25.01.15; 27.05.11; 27.05.13; 28.05.00;

29.01.15.

(210) 008558
(220) 1999.04.06
(730) Zacrâtoe Acţionernoe Obscestvo “Soiuz-

plodimport”, RU
123242 Moskva, ul. Bolşaia Gruzinscaia, 14,
Federaţia Rusă
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(540)

(591) Culori revendicate: auriu, roşu, alb, negru.
(511)(510)
33 - votcă;
35 - publicitatea şi comercializarea votcii.
(531) 25.01.15; 27.05.11; 27.05.13; 29.01.15.

(210) 008576
(220) 1999.04.13
(310) 2179447
(320) 1998.10.13
(330) GB
(730) Pfizer Products Inc. (o corporaţie orga-

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

(540)

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

veterinare, toate incluse în clasa 05.

(210) 008687
(220) 1999.06.10
(730) Hartford House, Ltd., US

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

(540)

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

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

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

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

(210) 008688
(220) 1999.06.10
(730) Hartford House, Ltd., US

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

(540)

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

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

38 - transmiterea electronică a cartelelor;
scrisorilor sau mesajelor; acordarea cărţilor
poştale de felicitare prin Internet;
transmiterea şi recepţionarea datelor şi
informaţiei; servicii ale poştei electronice;
transmiterea datelor şi servicii prin reţeaua
de date; serviciile reţelelor computeriale de
comunicaţie, servicii de telecomunicaţie,
închiriere, leasing sau arenda aparatelor;
instrumentelor; instalaţiilor de telecomunicaţie
şi părţilor componente; servicii consultative,
informaţionale şi de consulting cu privire la
serviciile sus-menţionate, inclusiv acordarea
unor astfel de servicii on-line din baza de date
computerială sau prin  Internet;

42 - servicii de computer; consulting, design,
testare, cercetare, analiză, timesharing-ul,
asigurarea tehnică şi alte servicii consulta-
tive, toate referitoare la calcul şi programarea
de computer; servicii cu privire la design;
creaţia şi hostingul paginilor web; servicii în
domeniul portal al paginilor web; leasingul
bazei de date; acordarea accesului la date prin

Internet; acordarea accesului prin reţelele
computeriale şi de comunicaţie, inclusiv
Internet, la text, documentele electronice, baza
de date, informaţia grafică şi audiovizuală;
acordarea accesului, leasingul timpului de
acces, efectuarea documentării, recuperarea,
indexarea, legătura şi capacitatea de orga-
nizare a datelor pentru Internet, reţelelor de
comunicaţie electronice şi bazelor de date
electronice; transmiterea şi distribuirea
informaţiei şi datelor prin reţeaua com-
puterială şi Internet; acumularea, păstrarea,
analiza şi recuperarea datelor şi informaţiei;
păstrarea, indexarea şi distribuirea electronică
a materialelor publicitare; acordarea ser-
viciilor Internet; acordarea facilităţilor virtuale
pentru interacţiunea în timp real între
utilizatorii de computere; servicii de
imprimerie; servicii informaţionale, consul-
tative, de consulting, toate referitoare la
serviciile indicate mai sus, inclusiv astfel de
servicii asigurate de on-line din reţeaua
computerială sau prin Internet sau  Extranet.

(210) 008689
(220) 1999.06.10
(730) Hartford House, Ltd., US

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

(540)

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

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

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

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

(210) 008770
(220) 1999.07.20
(730) “MEGA-DAT” S.R.L., MD

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

(540)

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

administrarea comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
42 - prestarea serviciilor de transfer al informaţiei

prin Internet; lucrări de deservire (întreţinere)
tehnică a reţelelor de transfer al informaţiei;
lucrări de proiectare a reţelelor de transfer al
informaţiei.

(210) 008784
(220) 1999.08.02
(730) KRAFT FOODS, INC., US

Three Lakes Drive, NORTHFIELD, IL
60093, Statele Unite ale Americii

(540)

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

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;

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

(210) 008790
(220) 1999.08.06
(730) Întreprinderea tehnico-ştiinţifică

“Oenolab” S.R.L., MD
Str. Alexandru cel Bun nr.  51 “a”, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

Hora Unirii
(511)(510)
33 - băuturi alcoolice.

(210) 008813
(220) 1999.08.17
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(730) Exxon Corporation, a corporation orga-
nized and existing under the laws of the
State of New Jersey, US
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas,
75039-2298, Statele Unite ale Americii

(540)

EXXONMOBIL
(511)(510)
10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,

dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali; articole ortopedice; material pentru
suturi şi toate produsele incluse în clasa 10;

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 şi toate
produsele incluse în clasa 17;

22 - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute şi toate produsele incluse în
clasa 22.

(210) 008830
(220) 1999.08.24
(730) WARNACO INC. (o corporaţie organi-

zată şi existentă conform legilor statului
Delaware), US
90 Park Avenue, New York, N.Y. 10016,
Statele Unite ale Americii

(540)

A.B.S. EVENING BY
ALLEN SCHWARTZ

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

acoperit capul;
42 - serviciile magazinelor de vânzare  cu

amănuntul a îmbrăcămintei.

(210) 008831
(220) 1999.08.24

(730) WARNACO INC. (o corporaţie organi-
zată şi existentă conform legilor statului
Delaware), US
90 Park Avenue, New York, N.Y. 10016,
Statele Unite ale Americii

(540)

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

acoperit capul;
42 - serviciile magazinelor de vânzare  cu

amănuntul a îmbrăcămintei.

(210) 008832
(220) 1999.08.24
(730) WARNACO INC. (o corporaţie organi-

zată şi existentă conform legilor statului
Delaware), US
90 Park Avenue, New York, N.Y. 10016,
State Unite ale Americii

(540)

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

acoperit capul;
42 - serviciile magazinelor de vânzare  cu

amănuntul a îmbrăcămintei.

(210) 008833
(220) 1999.08.24
(730) WARNACO INC. (o corporaţie organi-

zată şi existentă conform legilor statului
Delaware), US
90 Park Avenue, New York, N.Y. 10016,
Statele Unite ale Americii

(540)

EVENINGS BY
ALLEN B

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

acoperit capul;
42 - serviciile magazinelor de vânzare  cu

amănuntul a îmbrăcămintei.
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(210) 008838
(220) 1999.08.30
(730) WARNACO U.S., INC. (o corporaţie

organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware), US
470 Wheelers Farms Road, Milford, Con-
necticut 06460, Statele Unite ale Americii

(540)

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

acoperit capul.

(210) 008839
(220) 1999.08.30
(730) WARNACO U.S., INC. (o corporaţie

organizată şi existentă conform legilor
statului Delaware), US
470 Wheelers Farms Road, Milford, Con-
necticut 06460, Statele Unite ale Americii

(540)

WARNER’S IN
CONTROL

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

acoperit capul.

(210) 008840
(220) 1999.08.30
(730) Penhaligon’s Limited, GB

Unit 5-7, Blenheim Court, Brewery Road,
London N7 9NY, Anglia

(540)

PENHALIGON’S
ENGLISH CLASSIC

(511)(510)
03 - parfumerie, preparate nemedicinale de toaletă,

cosmetice, uleiuri esenţiale, preparate pentru
îngrijirea părului, săpunuri, produse pentru
îngrijirea dinţilor, articole de toaletă, incluse
în clasa 03.

(210) 008843
(220) 1999.08.30
(730) Societatea pe acţiuni “Odema”, MD

Str. Lunaciarschii nr. 24, MD-3300, Tiraspol,
Republica Moldova

(540)

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

administrare comercială, servicii de birou,
comercializarea produselor.

(531) 09.05.01; 09.05.02; 27.05.08; 27.05.13.

(210) 008854
(220) 1999.09.08
(730) GUARDSMARK, INC. (corporaţia sta-

tului Delaware), US
22 South Second Street, Memphis, Tennes-
see 38103-2695, Statele Unite ale Americii

(540)

GUARDSMARK
(511)(510)
42 - servicii de securitate.

(210) 008858
(220) 1999.09.13
(730) UNILEVER N.V., NL

Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda
(540)
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(591) Culori revendicate: galben, albastru.
(511)(510)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de carne;

fructe şi legume conservate, uscate, fierte şi
prăjite; jeleuri, gem, sosuri de fructe, ouă,
lapte şi produse lactate; grăsimi şi uleiuri
comestibile.

(531) 04.05.02; 04.05.05; 05.07.12; 29.01.12.

(210) 008859
(220) 1999.09.13
(730) ELASTOGRAN GMBH, DE

Landwehrweg, Lemfőrde, Germania
(540)

LUPRANATE
(511)(510)
01 - produse chimice destinate industriei,

izocianaţi, polieteroli, poliesteroli pentru
producerea materialelor plastice, răşini
sintetice în stare brută şi materiale plastice în
stare brută (în formă de prafuri, lichide, paste
sau granulate).

(210) 008860
(220) 1999.09.10
(730) Banca de Finanţe şi Comerţ S.A., MD

Str. A. Puşkin nr. 26, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
36 - afaceri financiare; afaceri monetare.
(531) 27.05.02; 27.05.12; 27.05.17; 17.05.19;

27.05.22.
(551) Marcă colectivă.

(210) 008863
(220) 1999.09.20

(730) Fabrica de vinuri şi coniacuri din Tiraspol
“KVINT”, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Re-
publica Moldova

(540)

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

(210) 008864
(220) 1999.09.21
(730) Compania “ROMIR” S.R.L., MD

Bd. Moscova nr. 12, bloc 2, ap. 9, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
09 - acumulatoare electrice;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou.
(531) 01.15.07; 26.03.23; 26.11.13; 27.05.11.

(210) 008868
(220) 1999.09.21
(730) Mars, Incorporated, US

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

(540)

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

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

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

31 - produse agricole, horticole şi produse
silvicole, grâne şi seminţe, toate incluse în
clasa 31; fructe şi legume proaspete, şi
preparate din aceste produse incluse în clasa
31, utilizate în calitate de suplimente la hrana
pentru animale.

(210) 008869
(220) 1999.09.21
(730) Elite International B.V., NL

Ridderpoort 18, 2984 BG Ridderkerk, Olanda
(540)

FORT
(511)(510)
30 - cafea, înlocuitori de cafea.

(210) 008873
(220) 1999.09.23
(730) IMPERIAL TOBACCO LIMITED, GB

PO Box 244, Southville Bristol, BS99 7UJ,
Anglia

(540)

OCEAN
(511)(510)
34 - tutun prelucrat sau brut; substituenţi ai

tutunului, nu pentru scopuri medicale sau
curative; chibrituri, articole pentru fumători.

(210) 008876
(220) 1999.09.28
(730) S.R.L. “ALANTO”, MD

Str. M. Spătaru nr. 33, MD-3401, Hânceşti,
Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 27.05.01; 27.05.13.

(210) 008877
(220) 1999.09.27
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., US

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

(540)

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

ţigarete, ţigarillos; articole pentru fumători;
chibrituri.

(531) 24.07.01; 24.07.23; 26.05.01.
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(210) 008879
(220) 1999.09.29
(730) “MEGA-DAT” S.R.L., MD

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

(540)

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

administrare comercială; lucrări     de birou;
38 - telecomunicaţii;
42 - prestarea serviciilor de transfer al informaţiei

prin Internet; lucrări de deservire (întreţinere)
tehnică a reţelelor de transfer al informaţiei;
lucrări de proiectare a reţelelor de transfer al
informaţiei.

(531) 25.12.03; 26.15.09; 27.05.17.

(210) 008882
(220) 1999.10.04
(730) Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S

(L∅ vens Kemiske Fabrik Produktion-
saktieselskab), DK
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup,
Danemarca

(540)

ФУЦИДИН

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

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

(531) 28.05.00.

(210) 008883
(220) 1999.10.04
(730) GENERAL MOTORS CORPORATION,

corporaţia statului Delaware, US

West Grand Boulevard and Cass Avenue,
City of Detroit, State of Michigan 48202,
Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
12 - vehicule terestre şi piese pentru vehicule

terestre.
(531) 26.01.02; 26.01.16; 26.02.01; 26.02.03.

(210) 008888
(220) 1999.10.07
(730) Lebedev Ghenadie, MD

Str. Ginta Latină nr. 9, bloc 2, ap. 42, MD-
2044, Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

(511)(510)
42  - reabilitare medicală.
(531) 02.09.15; 03.11.02; 05.03.20; 26.01.16;

24.17.21; 27.05.21; 29.01.15.

(210) 008891
(220) 1999.10.07
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(730) American Home Products Corporation,
US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice hipnotice sedative.
(531) 02.01.01; 02.01.08; 02.01.16; 26.01.14;

26.02.07.

(210) 008892
(220) 1999.10.07
(730) “MIGDAL-P” S.A., MD

Str. Al. Vlahuţă nr. 9a, ap. 2, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou.
(531) 05.03.04; 05.13.01; 05.13.06; 24.01.05;

24.01.25; 25.01.05; 27.05.22; 29.01.15.

(210) 008896
(220) 1999.10.08
(730) CORNING INCORPORATED, o corpo-

raţie organizată şi existentă conform
legilor Statului New York, US
One Riverfront Plaza, City of Corning, State
of New York 14831, Statele Unite ale
Americii

(540)

SUNSENSORS
(511)(510)
01 - substanţe chimice pentru utilizare în

producerea lentilelor oftalmologice;
09 - lentile optice şi oftalmologice, semifabricate

pentru lentile, ochelari, rame pentru ochelari,
ochelari de soare şi rame pentru ochelari de
soare.

(210) 008898
(220) 1999.10.13
(730) The American Society of Mechanical

Engineers, US
Three Park Avenue, New York, New York
10016-5990, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
42 - aprovizionare cu produse alimentare şi

băuturi; cazare temporară, îngrijire medicală,
igienică şi cosmetică; servicii veterinare şi
agricole; servicii juridice; investigări şi
elaborări ştiinţifice şi industriale; programare
pentru calculatoare; servicii care nu pot fi
incluse într-o altă clasă, şi anume: servicii
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în vederea controlului calităţii şi certificarea
sistemelor de ţevi exterioare ale cazanelor cu
abur.

(531) 05.05.20; 27.05.11; 27.05.14; 27.05.17.

(210) 008899
(220) 1999.10.13
(730) The American Society of Mechanical

Engineers, US
Three Park Avenue, New York, New York
10016-5990, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
42 - aprovizionare cu produse alimentare şi

băuturi; cazare temporară, îngrijire medicală,
igienică şi cosmetică; servicii veterinare şi
agricole; servicii juridice; investigări şi
elaborări ştiinţifice şi industriale; programare
pentru calculatoare; servicii care nu pot fi
incluse într-o altă clasă, şi anume: servicii în
vederea controlului calităţii şi certificarea
sistemelor de ţevi exterioare ale cazanelor cu
abur.

(531) 05.05.20; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.21.

(210) 008900
(220) 1999.10.13
(730) The American Society of Mechanical

Engineers, US
Three Park Avenue, New York, New York
10016-5990, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
42 - aprovizionare cu produse alimentare şi

băuturi; cazare temporară, îngrijire medicală,
igienică şi cosmetică; servicii veterinare şi
agricole; servicii juridice; investigări şi
elaborări ştiinţifice şi industriale; programare
pentru calculatoare; servicii care nu pot fi
incluse într-o altă clasă, inclusiv: servicii în
vederea controlului calităţii şi certificarea
sistemelor de ţevi exterioare ale cazanelor cu
abur.

(531) 05.05.20; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.21.

(210) 008901
(220) 1999.10.18
(730) Întreprinderea mixtă moldo-gibraltară

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

(540)
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(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 03.01.16; 03.01.24; 25.01.05; 25.01.15.

(210) 008902
(220) 1999.10.19
(730) “TUTUN-CTC” S.A., MD

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

(540)

(511)(510)
34 - tutun, articole pentru fumători, ţigarete.
(531) 24.01.20; 25.01.06; 25.01.19; 27.07.01;

27.07.17.

(210) 008903
(220) 1999.10.15
(730) “IFESTOS-LUX” S.R.L., MD

Str. Frumoasa nr. 42, MD-2021, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

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

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile;

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

(531) 01.01.10; 05.13.07; 06.01.02; 24.09.01;
25.01.06; 27.05.13.

(210) 008905
(220) 1999.10.18
(730) United Parcel Service of America, Inc.,

US
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia
30328, Statele Unite ale Americii

(540)

UPS CAPITAL
(511)(510)
36 - servicii ale brokerilor de asigurare, serviciile

agenţiilor de credit pentru acordarea creditelor
comerciale şi de consumator, deservire prin
cartele de credit, servicii financiare pentru
acordarea împrumuturilor sub amanetul
imobilului, servicii bancare şi financiare.
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(210) 008909
(220) 1999.10.20
(730) Lîsoconi Ghenadie, MD

Bd. Moscova nr. 15, bloc 1, ap. 95, MD-2068,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - vinuri.
(531) 23.03.21; 25.01.09; 25.01.15; 25.03.13;

27.01.12; 27.05.01.

(210) 008910
(220) 1999.10.22
(730) COSTANDOI Vladimir, MD

MD-6521, Floreni, Chişinău, Republica
Moldova

(540)

DUBLU SENS
(511)(510)
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale.

(210) 008911
(220) 1999.10.22
(730) PLĂMĂDEALĂ Vasilii, MD

Str. 27 August  nr. 96, MD-2003, Durleşti,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(511)(510)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) 01.03.01; 01.03.17; 26.04.18; 27.01.02;

27.05.08; 27.05.11.

(210) 008914
(220) 1999.10.22
(730) Asociaţia “DNT”, MD

Str. Bulgară nr. 32, MD-2001, Chişinău, Re-
publica Moldova

(540)

LEGĂTURA TA
CU  LUMEA
ТВОЯ СВЯЗЬ
С МИРОМ

CONNECTING YOU
TO THE WORLD

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

geodezice, electrice, fotografice, cinema-
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare şi toate
produsele incluse în clasa 09;
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35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou şi
toate serviciile incluse în clasa 35;

37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare şi
toate serviciile incluse în clasa 37;

38 - telecomunicaţii şi toate serviciile incluse în
clasa 38;

42 - programare pentru calculator; analiza de
sistem la calculator; arendarea timpului de
calculator; arendarea timpului de calculator
pentru acces la baza de date; elaborarea
programelor (software) pentru computere;
elaborare de software, asigurarea  accesului
la bazele de date; închirierea de software de
calculator; închirierea computerelor; men-
ţinerea, reînnoirea de software pentru calcu-
lator; reglarea de software de computere;
reînnoire de software; restabilirea datelor la
computer; servicii consultative în domeniul
tehnicii de calculatoare.

(531) 28.05.00.

(210) 008916
(220) 1999.10.25
(730) INTEL CORPORATION (o corporaţie

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

(540)

INTEL
NETSTRUCTURE

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

geodezice, electrice, fotografice, cinema-
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparatele cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare şi toate
celelalte produse, inclusiv: calculatoare,
programe pentru calculatoare, echipament
pentru calculatoare, routere, hub-uri, servere,
dispozitive de comutare (comutatoare),

circuite integrate, microprocesoare şi alte
dispozitive semiconductoare, firmware
pentru calculatoare, aplicaţii soft pentru
calculatoare, dispozitive periferice pentru
calculatoare, echipament de reţea pentru
calculatoare, programe pentru reţelele de
calculatoare, programe pentru sistemele
operaţionale de calculatoare, programe şi
echipament de calculator pentru facilitarea şi
dirijarea accesului de la distanţă şi comu-
nicarea cu reţelele locale de calculatoare
(LAN), reţele de scară largă (WAN), reţele
globale de calculatoare, instrumente soft
pentru calculatoare pentru facilitarea
aplicaţiilor soft terţe; adaptoare computeriale
pentru utilizare în accesarea reţelelor de
calculatoare, echipament şi programe de
calculatoare pentru reţelele comunicaţionale
fără fir; căşti; parţi, fitinguri şi dispozitive de
testare pentru toate produsele sus-numite;
ghiduri pentru utilizare cu toate produsele
sus-numite şi vândute ca parte cu toate
produsele sus-numite.

(210) 008917
(220) 1999.10.26
(730) Pfizer Inc. (o corporaţie organizată şi

existentă conform legilor statului Dela-
ware), US
235 East 42nd Street, New York, New York
10017, Statele Unite ale Americii

(540)

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

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

(210) 008918
(220) 1999.10.26
(730) Glaxo Group Limited, GB

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Anglia
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(540)

EVOHALER
(511)(510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale şi

medicale; inhalatoare, parţi şi fitinguri pentru
toate produsele sus-numite incluse în clasa
10.

(210) 008925
(220) 1999.10.25
(730) UNILEVER N.V., NL

Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda
(540)

(591) Culori revendicate: alb, albastru-închis,
albastru, azuriu, galben, zmeuriu, bej.

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

carne; fructe şi legume conservate, uscate,
fierte şi prăjite; jeleuri, gem, sosuri de fructe,
ouă, lapte şi produse lactate; grăsimi şi uleiuri
comestibile;

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

(531) 02.03.04; 02.05.01; 02.05.04; 26.01.14;
29.01.15.

(210) 008926
(220) 1999.11.08
(730) “TUTUN-CTC” S.A., MD

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

(540)

(511)(510)
34 - tutun, articole pentru fumători; ţigarete.
(531) 25.01.19; 26.11.01; 26.11.08; 27.05.02.

(210) 008958
(220) 1999.11.12
(730) United Parcel Service of America, Inc.,

US
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia
30328, Statele Unite ale Americii

(540)

UNISTAR
(511)(510)
09 - programe şi software pentru computere;

discuri magnetice şi benzi magnetice;
imprimante, instalaţii de măsurat şi balanţe,
scanere;

39 - servicii de transportare a scrisorilor,
documentelor, comunicărilor, producţiei
imprimate, produselor şi încărcăturilor prin
intermediul diferitelor mijloace de transport,
incluzând astfel de servicii din clasa 39,
precum depozitarea, păstrarea, ambalarea şi
livrarea produselor şi încărcăturilor indicate
mai sus.
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Lista mărcilor înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului,

numărul acordat mărcii, data înregistrării, clasele conform CIPS,
denumirea titularului, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul BOPI

în care a fost publicată cererea de înregistrare

Nr. crt. (210)
Nr.

depozit

(220)
Data depozit

(111)
Nr. marcă

acordat

(151)
Data

înregistrării

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(442)
Nr. BOPI

1 2 3 4 5 6 7 8

1 006599 1997.05.27 6879 1999.12.27 42 FIRMA "ALEXANDRU PRIM"
S.R.L., MD

1/1998

2 008192 1998.09.30 6936 1999.12.29 03 THE POLO/LAUREN
COMPANY, L.P., US

8/1999

3 008214 1998.10.16 6954 1999.12.29 35,42 SHELL INTERNATIONAL
PETROLEUM COMPANY
LIMITED, GB

8/1999

4 008256 1998.11.11 6955 1999.12.29 04 SHELL INTERNATIONAL
PETROLEUM COMPANY
LIMITED, GB

8/1999

5 007928 1998.06.19 6957 2000.01.05 09,16,35,
38,41,42

INTEL CORPORATION (o corpo-
raţie organizată şi existentă con-
form legilor statului Delaware), US

8/1999

6 008025 1998.07.20 6958 2000.01.05 09,16,35,
38,41,42

INTEL CORPORATION (o cor-
poraţie organizată şi existentă con-
form legilor statului Delaware), US

8/1999

7 008038 1998.07.22 6959 2000.01.05 09,16,35,
38,42

INTEL CORPORATION (o
corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware),
US

8/1999

8 008040 1998.07.22 6960 2000.01.05 35,38,42 INTEL CORPORATION (o
corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware),
US

8/1999

9 008251 1998.11.05 6961 2000.01.05 09,37,38,
42

UUNET Technologies, Inc. (o
corporaţie organizată şi existentă
conform legilor  statului
Delaware), US

8/1999

10 008271 1998.11.18 6962 2000.01.05 34 British American Tobacco
(Brands) Limited, GB

8/1999

11 008333 1998.12.23 6963 2000.01.05 09 INTEL CORPORATION (o
corporaţie organizată şi existentă
conform legilor statului Delaware),
US

8/1999

12 008335 1998.12.29 6964 2000.01.05 05 GLAXO GROUP LIMITED, GB 8/1999

13 008336 1999.01.06 6965 2000.01.05 05,10 Pfizer Products Inc. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Connecticut), US

8/1999

14 008337 1999.01.06 6966 2000.01.05 05,10 Pfizer Products Inc. (o corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Connecticut), US

8/1999

15 008349 1999.01.06 6967 2000.01.05 30 Parke, Davis & Co., Limited, GB 8/1999

16 007959 1998.07.02 6968 2000.01.05 05 AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION, US

8/1999

17 008042 1998.07.27 6969 2000.01.05 09,37 PIONEER CORPORATION, JP 8/1999

18 008281 1998.11.27 6970 2000.01.05 09,16,35,
42

CZT/ACN TRADEMARKS,
L.L.C., US

8/1999
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19 008295 1998.12.03 6971 2000.01.05 09,16,35,
42

CZT/ACN Trademarks L.L.C., US 8/1999

20 008331 1998.12.21 6972 2000.01.05 05 AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION (corporaţia
statului Delaware), US

8/1999

21 008332 1998.12.21 6973 2000.01.05 05 AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION (corporaţia
statului Delaware), US

8/1999

22 008334 1998.12.25 6974 2000.01.05 05 AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION (corporaţia
statului Delaware), US

8/1999

23 008350 1999.01.11 6975 2000.01.10 05 The Enrich Corporation, US 9/1999
24 008352 1999.01.14 6976 2000.01.10 05 DuPont Pharmaceuticals Company,

US
9/1999

25 008353 1999.01.14 6977 2000.01.10 05 DuPont Pharmaceuticals Company,
US

9/1999

26 008362 1999.01.20 6978 2000.01.10 29,30,32 S.C. GLAROM IMPORT
EXPORT S.R.L., RO

9/1999

27 008386 1999.01.29 6979 2000.01.10 09 Caterpillar, Inc., US 9/1999
28 008387 1999.01.29 6980 2000.01.10 03 CALVIN KLEIN TRADEMARK

TRUST (Business Trust din
Delaware), US

9/1999

29 008388 1999.01.29 6981 2000.01.10 09 Caterpillar, Inc., US 9/1999
30 008391 1999.01.29 6982 2000.01.10 31 Mars, Incorporated, US 9/1999
31 008395 1999.02.01 6983 2000.01.10 09,16,36 CITICORP, o corporaţie din statul

Delaware, US
9/1999

32 008399 1999.02.04 6984 2000.01.10 10 Physio-Control Corporation, US 9/1999
33 006357 1997.03.28 6985 2000.01.13 18,25 ASICS CORPORATION, JP 9/1999
34 006612 1997.05.30 6986 2000.01.13 33 Bliuc Victoria, MD 3/1998
35 007239 1997.09.03 6987 2000.01.13 07,09,11,

35
Societatea pe acţiuni "ZETO", MD 2/1999

36 007625 1998.03.12 6988 2000.01.13 03,21 BANAT FIRÇA VE PLÂSTIK
SANAYI ANONIM ŞIRKETI, TR

8/1999

37 007691 1998.04.02 6989 2000.01.13 29,30,31,
32

DEL MONTE CORPORATION,
US

9/1999

38 008354 1999.01.11 6990 2000.01.13 33 Întreprinderea mixtă moldo-
gibraltară "VINORUM", S.A., MD

9/1999

39 008355 1999.01.11 6991 2000.01.13 33 Întreprinderea mixtă moldo-
gibraltară "VINORUM", S.A., MD

9/1999

40 008356 1999.01.11 6992 2000.01.13 33 Întreprinderea mixtă moldo-
gibraltară "VINORUM", S.A., MD

9/1999

41 008357 1999.01.11 6993 2000.01.13 33 Întreprinderea mixtă moldo-
gibraltară "VINORUM", S.A., MD

9/1999

42 008358 1999.01.13 6994 2000.01.13 33 Întreprinderea mixtă moldo-
gibraltară "VINORUM", S.A., MD

9/1999

43 008368 1999.01.21 6995 2000.01.13 33 Leva Simion, MD 9/1999
44 008412 1999.02.16 6996 2000.01.13 01,05 BAYER Aktiengesellschaft, DE 9/1999
45 008413 1999.02.16 6997 2000.01.13 16 ADVANCE MAGAZINE

PUBLISHERS INC., US
9/1999

46 008415 1999.02.16 6998 2000.01.13 41 VIACOM INTERNATIONAL
INC., US

9/1999

47 007045 1997.09.01 6999 2000.01.18 35,42 Ciubotaru Viorel, MD 8/1998
48 007469 1998.01.16 7000 2000.01.18 33 S.A. "BOEANA-GROUP", MD 11/1998
49 007815 1998.05.21 7001 2000.01.18 33 Firma de producţie şi comerţ

"ECOLINA" S.R.L., MD
4/1999

50 007844 1998.05.20 7002 2000.01.18 33 “Ingvar - Trans - Vest” S.A., MD  3/1999
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Lista mărcilor reînnoite

Se  publică  următoarele  date:  numărul curent, numărul  mărcii  reînnoite, data  expirării
termenului  de  reînnoire, clasele conform CIPS, denumirea  şi  adresa  titularului,

codul  ţării  conform  ST. 3 OMPI, numerele de BOPI în  care au fost publicate
cererea  de  înregistrare a  mărcii şi marca înregistrată

Nr.
crt.

(116)
 Nr. mărcii
reînnoite

(186)
Data expirării

reînnoirii

(511)
Clase

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

(442)
 Nr. BOPI

(450)
 Nr. BOPI

1 R227 2009.12.21 05 RHONE-POULENC AGROCHIMIE, FR
14-20, rue  Pierre Baizet, 69009 Lyon,
Franţa

- 7-8/1994
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V. Design industrial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(15) Data de înregistrare

(18) Data prevăzută de expirare a termenului de

valabilitate a înregistrării

(21) Numărul depozitului

(22) Data depozitului

(23) Data priorităţii de expoziţie

(28) Numărul de desene / modele

(30) Date referitoare la prioritate conform

Convenţiei de la Paris

(31) Numărul depozitului prioritar

(32) Data depozitului prioritar

(33) Ţara depozitului  prioritar

(43) Data de publicare a cererii neexaminate

(44) Data publicării după examinare

(45) Data eliberării certificatului

(51) Clasificarea internaţională

(54) Denumirea produsului

(55) Reproducerea desenului/modelului industrial

(57) Culorile revendicate

(71) Numele sau denumirea şi adresa solicitantului

(72) Numele autorului

(73) Numele sau denumirea şi adresa titularului

(74) Numele  mandatarului autorizat

(80) Datele de depozit internaţional conform

Aranjamentului de la Haga

(11) Number of the registration

(15) Date of the registration

(18) Expected expiration date of the regis-

tration

(21) Number of the application

(22) Date of  filing of the application

(23) Exhibition priority data

(28) Number of industrial designs

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

vention

(31) Number assigned to the priority application

(32) Data of filing of the priority application

(33) The country of the priority application

(43) Date of publication of the industrial design

before  examination

(44) Date of publication of the industrial design

after examination

(45) Date of the certificate granting

(51) International Classification for Industrial

Designs

(54) Designation of article or product

(55) Reproduction of the industrial design

(57) Indication of colors

(71) Name and address of the applicant

(72) Name of the creator

(73) Name and address of the owner

(74) Name of the representative

(80) Identification of certain data related to the

international deposit of industrial designs

under the Hague Agreement

CODURILE  INID  PENTRU  IDENTI-
FICAREA DATELOR  BIBLIOGRAFICE

REFERITOARE  LA DESENE  ŞI  MODELE
INDUSTRIALE

LIST  OF  INID  CODES  CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC  DATA  RELATING  TO

INDUSTRIAL  DESIGNS
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Desene şi modele industriale înregistrate

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

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

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

to register an industrial design within six months following the date of the publication of that decision in
the BOPI.
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(11) 202
(15) 2000.01.20
(51) LOC (06) Cl. 02-04
(21) 0248
(22) 1999.07.19
(18) 2004.07.19
(28) 7

(71)(73) ÎNTREPRINDEREA DE STAT FIRMA
COMERCIAL-INDUSTRIALĂ “ТИГИНА”,
MD
Str.  Chişiniovscaia nr. 20, MD-3200, Bender,
Republica Moldova

(72) TODAVCIC Rita, MD; CUŞNIR Oxana, MD
(54) Încălţăminte pentru bărbaţi şi pentru

adolescenţi

(55)

1

2.1
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2.2

3

4

(11) 202



61

D
E

S
I

G
N

                                                            MD - BOPI 2/2000

5

6.1

6.2

(11) 202
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7.1 7.2

(11) 203
(15) 2000.01.20
(51) LOC (06) Cl. 02-04
(21) 0252
(22) 1999.07.20
(18) 2004.07.20

(28) 7
(71)(72)(73) DZIURCOVSCHI Alexandr, MD

Str. Kalinin nr. 15, ap. 2, MD-3200, Bender,
Republica Moldova

(54) Saboţi pentru bărbaţi, sandale pentru
fete, tălpi

(55)

1

2.1

(11) 202
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2.2

3.1

3.2

4

(11) 203
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5

6

7

(11) 203
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(11) 204
(15) 1999.11.25
(51) LOC (06) Cl. 23-03
(21) 0235
(22) 1999.05.19
(18) 2004.05.19
(28) 2

(71)(73) “UZINA TURNĂTORIE ARALIT” S.A.,
MD
Str. Columna nr. 170, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(72) COŢAGA Nicolai, MD; GARABAJI Pavel,
MD; CONDUFOROV Anatolii, MD;
SIRENCO Iulianna, MD; IAROV  Mihail, MD

(54) Cămin, sobă

(55)

1.1 1.2

1.3 1.4
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2.1 2.2

2.3 2.4

(11) 204
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(11) 205
(15) 1999.11.25
(51) LOC (06) Cl. 25-02
(21) 0236
(22) 1999.05.19
(18) 2004.05.19
(28) 8

(71)(73) “UZINA TURNĂTORIE ARALIT” S.A.,
MD
Str. Columna nr. 170, MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(72) COŢAGA Nicolai, MD; GARABAJI Pavel,
MD; CONDUFOROV Anatolii, MD;
SIRENCO Iulianna, MD; IAROV  Mihail, MD

(54) Garduri decorative, stâlpi

(55)

1.1 1.2

2.1 2.2
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3.1 3.2

4.1 4.2

(11) 205
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5.1 5.2

6

7 8

(11) 205
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(11) 206
(15) 2000.01.20
(51) LOC (06) Cl. 31-00
(21) 0241
(22) 1999.06.07
(18) 2004.06.07
(31) 99500383
(32) 1999.04.29
(33) RU
(28) 1

(71)(72)(73) KUZNEŢOV Vitalii Nikolaevici, RU
Ul. Vostocino-Kruglikovskaia, 49, kv. 8,
350029, g. Krasnodar, Federaţia Rusă;
LAVROV Alexandr Feodorovici, RU
Prospect Lenina, 151, kv. 36, 300600, g. Tula,
Federaţia Rusă;
PODOBEDOV Alexandr Vasilievici, RU
Ul. Gudima,  26, kv. 120, 350006, g. Krasno-
dar, Federaţia Rusă.

(54) Instalaţie de mărunţire a materialelor
(vacă de soia)

(55)

1.1
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                                                            MD - BOPI 2/2000

1.2

(11) 206
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MD - BOPI 2/2000

1.3

(11) 206



MD-BOPI 2/2000

73

Lista certificatelor de înregistrare
a desenelor/modelelor industriale

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

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

codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea

Nr.
crt.

(11)
Nr.

certificatului

(51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22)
Data

depozit

(28)
Nr. de

 des./ mod.
industr.

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(44)
Nr. BOPI

1 172 01-01 0180 1998.04.28 5 SOCIETATEA CU
RĂSPUNDERE LIMITATĂ
AGROFIRMA “TOAMNA
DE AUR”, MD

6/1999

2 173 09-01 0206 1998.10.22 1 VOLCU Oleg, MD 6/1999

3 174 09-02 0205 1998.10.21 1 S.R.L. “AGROTRADE”, MD 6/1999

4 175 25-01 0178 1998.06.29 11 GHERŞCOVICI Boris, MD 6/1999

Lista desenelor şi modelelor
industriale reînnoite

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

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

Nr.
crt.

(11)
Nr. certifica-

tului

(18) Data
expirării
reînnoirii

(21)
Nr.

depozit

(22)
Data depozit

(51)
Clase

(28)
Numărul

de
des./mod.
industr.

(73)
Titular, cod ST. 3

OMPI

(44)
Nr.  BOPI

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

Via Emilia Est
No. 207,
1-41100

Modena, Italia

9/1995



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

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

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

Nr.
crt.

(11)
Nr.

înregistrării

(15)
Data

înregistrării

(23)(30)
Prioritate

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(54)
Denumirea des. / mod. ind.

(51)
Clase

(28) Nr. de
des. / mod.

ind.

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 DM/048918 1999.05.25 SOCRIMEX
INTERNATIONAL, FR

Telecomandă pentru magnetofoane  în
combinaţie cu radiocasete, CD-uri, în
combinaţie cu radiocasete şi CD-uri /
Télécommande pour combiné radio-cassettes,
disques-compacts, combinés radio-cassettes,
disques-compacts / Remote control for
combined radio-cassette players, CD players,
combined radio-cassette and CD players

14-03 4 2004.05.25 9/1999

2 DM/048957 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiecte decorative / Objets de décoration /
Decorative objects

11-02 4 2004.08.31 9/1999

3 DM/048958 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiecte decorative / Objets de décoration /
Decorative objects

11-02 3 2004.08.31 9/1999

4 DM/048959 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiecte decorative / Objets de décoration /
Decorative objects

11-02 4 2004.08.31 9/1999

5 DM/048960 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Mese /Tables / Tables 06-03 2 2004.08.31 9/1999
6 DM/048961 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiecte decorative / Objets de décoration /

Decorative objects
11-02 5 2004.08.31 9/1999

7 DM/048962 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiecte decorative / Objets de décoration /
Decorative objects

11-02 3 2004.08.31 9/1999

8 DM/048963 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiecte decorative / Objets de décoration /
Decorative objects

11-02 2 2004.08.31 9/1999

9 DM/048964 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Figurine / Figurines/ Figurine 11-02 1 2004.08.31 9/1999
10 DM/048965 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiecte decorative / Objets de décoration /

Decorative objects
11-02 1 2004.08.31 9/1999

11 DM/048966 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Tablou decorativ / Tableau de décoration /
Picture

11-02 1 2004.08.31 9/1999



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 DM/048967 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiect decorativ / Objet de décoration /
Decorative object

11-02 1 2004.08.31 9/1999

13 DM/048968 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Oglinzi / Miroirs / Mirrors 06-07 4 2004.08.31 9/1999
14 DM/048969 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Însemne decorative / Enseignes décoratives /

Decorative signs
11-02 20 2004.08.31 9/1999

15 DM/048970 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Orologii / Horloges / Clocks 10-01 12 2004.08.31 9/1999

16 DM/048971 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Însemne  cu cârlig / Enseignes a crochet /
Signs with hooks

08-08 3 2004.08.31 9/1999

17 DM/048972 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Orologiu / Horloge a poser / Free-standing
clock

10-01 1 2004.08.31 9/1999

18 DM/048973 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiect decorativ / Objet de décoration /
Decorative object

11-02 1 2004.08.31 9/1999

19 DM/048974 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Cutii / Boîtes / Boxes 03-01 3 2004.08.31 9/1999

20 DM/048975 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Rame pentru fotografii / Cadres-fenetres pour
photographies / Photo Frames

16-05 19 2004.08.31 9/1999

21 DM/048976 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Etajeră dotată cu cârlige / Etagere a crochets /
Shelf with hooks

08-08 1 2004.08.31 9/1999

22 DM/048977 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Panouri decorative pentru afişarea meniurilor /
Panneaux décoratifs d’affichage de menus /
Decorative menu displaying boards

11-02 3 2004.08.31 9/1999

23 DM/048978 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiect decorativ / Objet de décoration /
Decorative object

11-02 1 2004.08.31 9/1999

24 DM/048990 1999.08.02 LIGHT ART DESIGN
LIGHTEFFEKTE
GMBH, DE

Suport pentru afişe / Posterstand / Support
pour affiches

26-05 1 2004.08.02 9/1999

25 DM/049014 1999.06.23 COLETTE SIMON, FR Geantă pliantă cu multe buzunare, înzestrată
cu două suporturi pentru sticle, geantă pentru
portmască de gaz, geantă pentru plasă / Sac
panneau de rangement avec 2 porte-bouteilles,
sac porte-bombe, sac porte-filet / Folding bag
with multiple pockets including two bottle
holders, bag for carrying canisters, bag for
carrying nets

03-01 3 2004.06.23 9/1999

26 DM/049029 1999.09.06 WESTFÄLISCHE TEX-
TILGESELLSCHAFT
KLINGENTHAL & CO.
MBH, DE

Ţesături / Tissus / Fabrics 05-05 6 2004.09.06 9/1999



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27 DM/049037 1999.09.02 1999.03.05,
DE

BORIS TATIEVSKI,
DE

Canistre pentru ulei / Oil-cans / Bidonds
d’huile

09-02 4 2004.09.02 9/1999

28 DM/049039 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Bufet / Buffet / Dresser 06-04 1 2004.09.03 9/1999
29 DM/049040 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Pahare / Verres / Glasses 07-01 2 2004.09.03 9/1999
30 DM/049041 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Scrin miniatural / Commodes miniatures /

Miniature chest of drawers
11-02 2 2004.09.03 9/1999

31 DM/049042 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Birouri / Bureaux / Desks 06-03 2 2004.09.03 9/1999
32 DM/049043 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Scaune / Chaises / Chairs 06-01 3 2004.09.03 9/1999
33 DM/049044 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Mobilă pentru depozitare cu uşi de sticlă /

Meubles de rangement a porte(s) vitrée(s) /
Storage furniture with glass doors

06-04 3 2004.09.03 9/1999

34 DM/049045 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Cufăr din lemn / Coffre en bois / Wooden chest 06-04 1 2004.09.03 9/1999
35 DM/049046 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Mobilă pentru depozitare cu o singură uşă /

Meubles de rangement a une porte / Storage
furniture with one door

06-04 2 2004.09.03 9/1999

36 DM/049047 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Oglindă cu suport / Miroir a poser /
Standalone mirror

06-07 1 2004.09.03 9/1999

37 DM/049048 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Scrin / Commode / Chest of drawers 06-04 1 2004.09.03 9/1999
38 DM/049049 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Obiecte decorative / Objets de décoration /

Decorative objects
11-02 2 2004.09.03 9/1999

39 DM/049050 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Mobilă / Meubles / Furniture 06-03 2 2004.09.03 9/1999
40 DM/049051 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Etajere dotate cu cârlige pentru fixare pe

perete / Etageres a crochets a fixer au mur /
Shelves on hooks to be fixed to the wall

06-04 2 2004.09.03 9/1999

41 DM/049071 1999.08.09 1999.02.16,
FR

GILSON S.A. SOCIÉ-
TÉ ANONYME, FR

Pipetă / Pipette / Pipette 24-02 1 2004.08.09 9/1999

42 DM/049082 1999.09.08 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches

10-02 2 2004.09.08 9/1999

43 DM/049107 1999.09.10 FÜRSTENBERG EHE-
MALIGE HERZO-
GLICH BRAUNSCH-
WEIGISCHE
PORZELLANMANU-
FAKTUR, DE

Salatieră / Bowl / Saladier 07-01 1 2004.09.10 9/1999

44 DM/049134 1998.11.13 BENCKISER N.V.,
World Trade Center
AA, NL

Sticlă / Bottle / Bouteille 09-01 1 2003.11.13 9/1999



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45 DM/049141 1999.05.05 1998.11.18,
IT

SALVATORE FERRA-
GAMO ITALIA S.P.A.,
IT

Recipient cosmetic / Récipient cosmétique /
Cosmetic container

09-05 1 2004.05.05 9/1999

46 DM/049142 1999.05.19 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Brăţări pentru ceasuri, brăţară pentru ceas cu
inele ce variază în mod individual /  Bracelets
de montres, bracelet de montre á maillons
variable séparément  /  Watch bracelets; watch
bracelet with individually variable links

10-07 4 2004.05.19 9/1999

47 DM/049161 1999.09.15 1999.06.09,
JP

SONY OVERSEAS
SA, CH

Proiector / Projector / Projecteur 16-02 1 2004.09.15 9/1999

48 DM/049163 1999.09.16 1999.04.30,
IT

SALVATORE
FERRAGAMO ITALIA
S.P.A., IT

Ambalaj răsucit / Twisted packaging /
Emballage tourné

09-03 1 2004.09.16 9/1999

49 DM/049166 1998.12.14 1998.11.06,
SE

LINDAB AB, SE Inele pentru sigilare /   Sealing rings / Bagues
d'étanchéité

08-08 2 2003.12.14 9/1999

50 DM/049174 1999.09.15 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches

10-02 2 2004.09.15 9/1999

51 DM/049175 1999.09.15 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches

10-02 6 2004.09.15 9/1999

52 DM/049176 1999.09.15 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches

10-02 5 2004.09.15 9/1999

53 DM/049177 1999.09.15 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches

10-02 32 2004.09.15 9/1999

54 DM/049178 1999.09.15 1999.03.30,
JP - nr. 6

SONY OVERSEAS
SA, CH

Radiotelefon conectat la un aparat de
înregistrare, player pentru element
semiconductor, boxă pentru difuzor,
amplificator, magnetoscoape, receptor de
control / Wireless telephone combined with
recorder/player for semiconductor element,
loudspeaker box, amplifier, video tape
recorders, monitor television
receiver / Téléphone sans fil combiné ’ un
enregistreur/lecteur pour élément
semiconducteur, enceinte, amplificateur,
magnétoscopes, récepteur de contrôle

14-01,
03

6 2004.09.15 9/1999



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

55 DM/049179 1999.04.27 1999.03.24,
DE

W. GOEBEL
PORZELLANFABRIK
GMBH & CO. KG, DE

Figurine, obiecte decorative /  Figurines,
objets décoratifs / Figurines, decorative
objects

11-02 26 2004.04.27 9/1999

56 DM/049181 1999.06.24 SOCIETE ANONYME
DES EAUX
MINERALES
D'EVIAN, (SOCIÉTÉ
ANONYME), FR

Sticlă / Bouteille / Bottle 09-01 1 2004.06.24 9/1999

57 DM/049187 1999.09.17 WELLE MEUBLES
S.A., FR

Articole de mobilă şi componentele lor /
Meubles et parties de meubles / Furniture and
furniture parts

06-01,
03, 04,
06, 07

32 2004.09.17 9/1999

58 DM/049193 1999.09.21 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Brăţări pentru ceasuri / Bracelets de montres /
Watch bracelets

10-07 3 2004.09.21 9/1999

59 DM/049194 1999.09.21 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Brăţări pentru ceasuri / Bracelets de montres /
Watch bracelets

10-07 3 2004.09.21 9/1999

60 DM/049199 1999.07.09 CWS
INTERNATIONAL
AG, CH

Distribuitoare de prosoape / Towel dispensers /
Distribuiteurs d’essuie-mains

23-02 2 2004.07.09 9/1999

61 DM/049205 1999.08.27 SONY OVERSEAS
SA, CH

Televizor, boxă pentru difuzor / Television
receiver, loudspeaker box / Poste de
télévision, enceinte

14-01,
03

2 2004.08.27 9/1999

62 DM/049218 1999.09.20 SONY OVERSEAS
SA, CH

Aparat de identificare dactiloscopică /
Machine for identifying fingerprints / Appareil
d'identification dactyloscopique

10-05 1 2004.09.20 9/1999

63 DM/049221 1999.09.22 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist watch 10-02 1 2004.09.22 9/1999

64 DM/049222 1999.09.22 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist watch 10-02 1 2004.09.22 9/1999

65 DM/049223 1999.09.22 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist watch 10-02 1 2004.09.22 9/1999

66 DM/049224 1999.09.22 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montre-bracelets/ Wrist
watches

10-02 7 2004.09.22 9/1999



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

67 DM/049225 1999.09.22 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montre-bracelets/ Wrist
watches

10-02 3 2004.09.22 9/1999

68 DM/049226 1999.09.22 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montre-bracelets/ Wrist
watches

10-02 2 2004.09.22 9/1999

69 DM/049227 1999.09.22 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montre-bracelets/ Wrist
watches

10-02 2 2004.09.22 9/1999

70 DM/049228 1999.09.22 SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montre-bracelets/ Wrist
watches

10-02 3 2004.09.22 9/1999

71 DM/049242 1999.07.22 1999.02.22,
BG

GETOV, GRISHA
NENKOV, BG

Element de construcţie / Building element /
Elément de construction

25-02 1 2004.07.22 9/1999

72 DM/049247 1999.09.22 SOCIÉTÉ DES
PRODUITS NESTLÉ
S.A., CH

Aparate pentru cafea / Machines a café /
Coffee machines

07-02 8 2004.09.22 9/1999

73 DM/049254 1999.09.24 1999.06.17,
DE

MÜLHENS GMBH &
CO. KG, DE

Flacon pentru parfum / Container for
fragrances / Flacon a parfum

09-01 1 2004.09.24 9/1999

74 DM/049259 1999.09.24 1999.03.25,
FR

L'OREAL (SOCIÉTÉ
ANONYME), FR

Flacon pentru parfum / Flacon parfum /
Perfume bottle

09-01 1 2004.09.24 9/1999

75 DM/049261 1999.09.23 LES GRANDS CHAIS
DE FRANCE
(SOCIÉTÉ
ANONYME), FR

Sticlă / Bouteille / Bottle 09-01 1 2004.09.23 9/1999



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

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

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

(51)
Clase

(11) Nr.
înregistrării

(15) Data
înregistrării

(23)(30)
Prioritate

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (54) Denumirea des. / mod. ind. (28) Nr. de
des. / mod.

ind.

(18) Vala-
bilitate

Nr. IDB

1 2 3 4 5 6 7 8 9

03-01 DM/048974 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Cutii / Boîtes / Boxes 3 2004.08.31 9/1999
03-01 DM/049014 1999.06.23 COLETTE SIMON, FR Geantă pliantă cu multe buzunare, înzestrată

cu două suporturi pentru sticle, geantă pentru
portmască de gaz, geantă pentru plasă / Sac
panneau de rangement avec 2 porte-bouteilles,
sac porte-bombe, sac porte-filet / Folding bag
with multiple pockets including two bottle
holders, bag for carrying canisters, bag for
carrying nets

3 2004.06.23 9/1999

05-05 DM/049029 1999.09.06 WESTFÄLISCHE TEXTIL-
GESELLSCHAFT KLINGEN-
THAL & CO. MBH, DE

Ţesături / Tissus / Fabrics 6 2004.09.06 9/1999

06-01 DM/049043 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Scaune / Chaises / Chairs 3 2004.09.03 9/1999
06-01,
03, 04,
06, 07

DM/049187 1999.09.17 WELLE MEUBLES S.A., FR Articole de mobilă şi componentele lor /
Meubles et parties de meubles / Furniture and
furniture parts

32 2004.09.17 9/1999

06-03 DM/048960 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Mese /Tables / Tables 2 2004.08.31 9/1999
06-03 DM/049042 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Birouri / Bureaux / Desks 2 2004.09.03 9/1999
06-03 DM/049050 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Mobilă / Meubles / Furniture 2 2004.09.03 9/1999
06-04 DM/049039 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Bufet / Buffet / Dresser 1 2004.09.03 9/1999
06-04 DM/049044 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Mobilă pentru depozitare cu uşi de sticlă /

Meubles de rangement a porte(s) vitrée(s) /
Storage furniture with glass doors

3 2004.09.03 9/1999

06-04 DM/049045 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Cufăr din lemn / Coffre en bois / Wooden chest 1 2004.09.03 9/1999
06-04 DM/049046 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Mobilă pentru depozitare cu o singură uşă /

Meubles de rangement a une porte / Storage
furniture with one door

2 2004.09.03 9/1999



1 2 3 4 5 6 7 8 9

06-04 DM/049048 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Scrin / Commode / Chest of drawers 1 2004.09.03 9/1999
06-04 DM/049051 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Etajere dotate cu cârlige pentru fixare pe

perete / Etageres a crochets a fixer au mur /
Shelves on hooks to be fixed to the wall

2 2004.09.03 9/1999

06-07 DM/048968 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Oglinzi / Miroirs / Mirrors 4 2004.08.31 9/1999
06-07 DM/049047 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Oglindă cu suport / Miroir a poser /

Standalone mirror
1 2004.09.03 9/1999

07-01 DM/049040 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Pahare / Verres / Glasses 2 2004.09.03 9/1999
07-01 DM/049107 1999.09.10 FÜRSTENBERG EHEMA-

LIGE HERZOGLICH BRA-
UNSCHWEIGISCHE POR-
ZELLANMANUFAKTUR, DE

Salatieră / Bowl / Saladier 1 2004.09.10 9/1999

07-02 DM/049247 1999.09.22 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., CH

Aparate pentru cafea / Machines a café /
Coffee machines

8 2004.09.22 9/1999

08-08 DM/048971 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Însemne  cu cârlig / Enseignes a crochet /
Signs with hooks

3 2004.08.31 9/1999

08-08 DM/048976 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Etajeră dotată cu cârlige / Etagere a crochets /
Shelf with hooks

1 2004.08.31 9/1999

08-08 DM/049166 1998.12.14 1998.11.06,
SE

LINDAB AB, SE Inele pentru sigilare /   Sealing rings / Bagues
d'étanchéité

2 2003.12.14 9/1999

09-01 DM/049134 1998.11.13 BENCKISER N.V., World
Trade Center AA, NL

Sticlă / Bottle / Bouteille 1 2003.11.13 9/1999

09-01 DM/049181 1999.06.24 SOCIETE ANONYME DES
EAUX MINERALES
D'EVIAN, (SOCIÉTÉ
ANONYME), FR

Sticlă / Bouteille / Bottle 1 2004.06.24 9/1999

09-01 DM/049254 1999.09.24 1999.06.17,
DE

MÜLHENS GMBH & CO.
KG, DE

Flacon pentru parfum /  Container for
fragrances / Flacon a parfum

1 2004.09.24 9/1999

09-01 DM/049259 1999.09.24 1999.03.25,
FR

L'OREAL (SOCIÉTÉ
ANONYME), FR

Flacon pentru parfum / Flacon
parfum / Perfume bottle

1 2004.09.24 9/1999

09-01 DM/049261 1999.09.23 LES GRANDS CHAIS DE
FRANCE (SOCIÉTÉ
ANONYME), FR

Sticlă / Bouteille / Bottle 1 2004.09.23 9/1999

09-02 DM/049037 1999.09.02 1999.03.05,
DE

BORIS TATIEVSKI, DE Canistre pentru ulei / Oil-cans / Bidonds
d’huile

4 2004.09.02 9/1999

09-03 DM/049163 1999.09.16 1999.04.30, IT SALVATORE FERRAGAMO
ITALIA S.P.A., IT

Ambalaj răsucit / Twisted packaging /
Emballage tourné

1 2004.09.16 9/1999



1 2 3 4 5 6 7 8 9
09-05 DM/049141 1999.05.05 1998.11.18, IT SALVATORE FERRAGAMO

ITALIA S.P.A., IT
Recipient cosmetic / Récipient cosmétique /
Cosmetic container

1 2004.05.05 9/1999

10-01 DM/048970 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Orologii / Horloges / Clocks 12 2004.08.31 9/1999
10-01 DM/048972 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Orologiu / Horloge a poser / Free-standing clock 1 2004.08.31 9/1999
10-02 DM/049082 1999.09.08 SWATCH AG (SWATCH SA)

(SWATCH LTD.), CH
Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches

2 2004.09.08 9/1999

10-02 DM/049174 1999.09.15 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches

2 2004.09.15 9/1999

10-02 DM/049175 1999.09.15 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches

6 2004.09.15 9/1999

10-02 DM/049176 1999.09.15 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches

5 2004.09.15 9/1999

10-02 DM/049177 1999.09.15 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist
watches

32 2004.09.15 9/1999

10-02 DM/049221 1999.09.22 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist watch 1 2004.09.22 9/1999

10-02 DM/049222 1999.09.22 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist watch 1 2004.09.22 9/1999

10-02 DM/049223 1999.09.22 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist watch 1 2004.09.22 9/1999

10-02 DM/049224 1999.09.22 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montre-bracelets/ Wrist
watches

7 2004.09.22 9/1999

10-02 DM/049225 1999.09.22 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montre-bracelets/ Wrist
watches

3 2004.09.22 9/1999

10-02 DM/049226 1999.09.22 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montre-bracelets/ Wrist
watches

2 2004.09.22 9/1999

10-02 DM/049227 1999.09.22 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montre-bracelets/ Wrist
watches

2 2004.09.22 9/1999

10-02 DM/049228 1999.09.22 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / Montre-bracelets/ Wrist
watches

3 2004.09.22 9/1999

10-05 DM/049218 1999.09.20 SONY OVERSEAS SA, CH Aparat de identificare dactiloscopică /
Machine for identifying fingerprints / Appareil
d'identification dactyloscopique

1 2004.09.20 9/1999

10-07 DM/049142 1999.05.19 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Brăţări pentru ceasuri, brăţară pentru ceas cu
inele ce variază în mod individual/  Bracelets
de montres, bracelet de montre á maillons
variable séparément  /  Watch bracelets; watch
bracelet with individually variable links

4 2004.05.19 9/1999



1 2 3 4 5 6 7 8 9
10-07 DM/049193 1999.09.21 SWATCH AG (SWATCH SA)

(SWATCH LTD.), CH
Brăţări pentru ceasuri / Bracelets de montres /
Watch bracelets

3 2004.09.21 9/1999

10-07 DM/049194 1999.09.21 SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

Brăţări pentru ceasuri / Bracelets de montres /
Watch bracelets

3 2004.09.21 9/1999

11-02 DM/048957 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiecte decorative / Objets de décoration /
Decorative objects

4 2004.08.31 9/1999

11-02 DM/048958 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiecte decorative / Objets de décoration /
Decorative objects

3 2004.08.31 9/1999

11-02 DM/048959 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiecte decorative / Objets de décoration /
Decorative objects

4 2004.08.31 9/1999

11-02 DM/048961 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiecte decorative / Objets de décoration /
Decorative objects

5 2004.08.31 9/1999

11-02 DM/048962 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiecte decorative / Objets de décoration /
Decorative objects

3 2004.08.31 9/1999

11-02 DM/048963 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiecte decorative / Objets de décoration /
Decorative objects

2 2004.08.31 9/1999

11-02 DM/048964 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Figurine / Figurines/ Figurine 1 2004.08.31 9/1999
11-02 DM/048965 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiecte decorative / Objets de décoration /

Decorative objects
1 2004.08.31 9/1999

11-02 DM/048966 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Tablou decorativ / Tableau de décoration /
Picture

1 2004.08.31 9/1999

11-02 DM/048967 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiect decorativ / Objet de décoration /
Decorative object

1 2004.08.31 9/1999

11-02 DM/048969 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Însemne decorative / Enseignes décoratives /
Decorative signs

20 2004.08.31 9/1999

11-02 DM/048973 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiect decorativ / Objet de décoration /
Decorative object

1 2004.08.31 9/1999

11-02 DM/048977 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Panouri decorative pentru afişarea meniurilor /
Panneaux décoratifs d’affichage de menus /
Decorative menu displaying boards

3 2004.08.31 9/1999

11-02 DM/048978 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Obiect decorativ / Objet de décoration /
Decorative object

1 2004.08.31 9/1999

11-02 DM/049041 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Scrin miniatural / Commodes miniatures /
Miniature chest of drawers

2 2004.09.03 9/1999

11-02 DM/049049 1999.09.03 INTERIOR’S SA, FR Obiecte decorative / Objets de décoration /
Decorative objects

2 2004.09.03 9/1999

11-02 DM/049179 1999.04.27 1999.03.24,
DE

W. GOEBEL PORZELLANFA-
BRIK GMBH & CO. KG, DE

Figurine, obiecte decorative / Figurines, objets
décoratifs / Figurines, decorative objects

26 2004.04.27 9/1999



1 2 3 4 5 6 7 8 9

14-01,
03

DM/049178 1999.09.15 1999.03.30,
JP - nr. 6

SONY OVERSEAS SA, CH Radiotelefon conectat la un aparat de
înregistrare, player pentru element
semiconductor, boxă pentru difuzor,
amplificator, magnetoscoape, receptor de
control / Wireless telephone combined with
recorder/player for semiconductor element,
loudspeaker box, amplifier, video tape
recorders, monitor television
receiver / Téléphone sans fil combiné ’ un
enregistreur/lecteur pour élément
semiconducteur, enceinte, amplificateur,
magnétoscopes, récepteur de contrôle

6 2004.09.15 9/1999

14-01,
03

DM/049205 1999.08.27 SONY OVERSEAS SA, CH Televizor, boxă pentru difuzor / Television
receiver, loudspeaker box / Poste de télévision,
enceinte

2 2004.08.27 9/1999

14-03 DM/048918 1999.05.25 SOCRIMEX
INTERNATIONAL, FR

Telecomandă pentru magnetofoane  în
combinaţie  cu radiocasete, CD-uri, în
combinaţie cu radiocasete şi CD-uri /
Télécommande pour combiné radio-cassettes,
disques-compacts, combinés radio-cassettes,
disques-compacts / Remote control for
combined radio-cassette players, CD players,
combined radio-cassette and CD players

4 2004.05.25 9/1999

16-02 DM/049161 1999.09.15 1999.06.09, JP SONY OVERSEAS SA, CH Proiector / Projector / Projecteur 1 2004.09.15 9/1999
16-05 DM/048975 1999.08.31 INTERIOR’S SA, FR Rame pentru fotografii / Cadres-fenetres pour

photographies / Photo Frames
19 2004.08.31 9/1999

23-02 DM/049199 1999.07.09 CWS INTERNATIONAL AG,
CH

Distribuitoare de prosoape / Towel dispensers /
Distribuiteurs d’essuie-mains

2 2004.07.09 9/1999

24-02 DM/049071 1999.08.09 1999.02.16,
FR

GILSON S.A. SOCIÉTÉ
ANONYME, FR

Pipetă / Pipette / Pipette 1 2004.08.09 9/1999

25-02 DM/049242 1999.07.22 1999.02.22,
BG

GETOV, GRISHA NENKOV,
BG

Element de construcţie / Building element /
Elément de construction

1 2004.07.22 9/1999

26-05 DM/048990 1999.08.02 LIGHT ART DESIGN
LIGHTEFFEKTE GMBH, DE

Suport pentru afişe / Posterstand / Support
pour affiches

1 2004.08.02 9/1999



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

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, numele sau denumirea titularului,
codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite, data de expirare a reînnoirii,

numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene
şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea

Nr. crt. (11)

Nr. înregistrare

(73)

Titular, cod ST. 3 OMPI

(28)

Nr. de des. / mod. ind.
reînnoite

(17)

 Data de expirare
a  reînnoirii

(44)

Nr. BOPI

Nr. IDB

1 DM/030687 MIYAKE, ISSEY,  FR 5 2004.09.14 (1R) 12/1997 9/1999

2 DM/030860 CRÉATIONS MARC LORNAT DITE CML, FR 1 2004.10.03 (1R) 12/1997 9/1999

3 DM/030892 SONY OVERSEAS S.A., CH 3 2004.10.05 (1R) 12/1997 9/1999

4 DM/030940 INTERPAT LAW AG, CH 2 2004.10.10 (1R) 12/1997 9/1999

5 DM/031363 RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. LTD.) (MONTRES
RADO S.A.), CH

2 2004.11.24 (1R) 12/1997 9/1999

6 DM/031364 INTERNATIONALE DES JEUX, FR 1 2004.11.24 (1R) 12/1997 9/1999

7 DM/031565 COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON
S.A. (LONGINES WATCH CO., FRANCILLON LTD.), CH

2 2004.12.15 (1R) 12/1997 9/1999

8 DM/031982 SAME DEUTZ-FAHR S.P.A., IT 2 2004.09.07 (1R) 12/1997 9/1999

9 DM/033398 AMC INTERNATIONAL ALFA METALCRAFT
CORPORATION AG, CH

1 2004.08.29 (1R) 12/1997 9/1999
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VII. Modificări intervenite în statutul juridic
al cererilor sau titlurilor de protecţie
ale obiectelor de proprietate industrială

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

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

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

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

Î

I
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Lista modificărilor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul

de proprietate industrială, numărul depozitului, numărul titlului
de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate

Nr.
crt.

OPI Nr.
depozit

Nr.
titlului de
protecţie

   Nr.
 BOPI

Date iniţiale Date modificate

1 2 3 4 5 6 7
1 Mărci 000294

000296
000297
000298
000295

39
40
41
42

441

4-5/1994
4-5/1994
4-5/1994
4-5/1994
4-5/1994

(730) 1120 Avenue of the
Americas New York, New
York  10036, Statele Unite ale
Americii

(730) C/o Bass Hotels &
Resorts, Inc., US
Three Ravinia Drive, Suite
2900, ATLANTA, Georgia
30346-2149, Statele Unite ale
Americii

2 Mărci 000330

000331

5345

5346

9/1997
11/1997*
9/1997
11/1997

(730)  IDV North America
Inc., US
450 Columbus Boulevard,
Hartford, Connecticut 06103-
1800, Statele Unite ale
Americii

(730)  UDV North America,
Inc., US
Six Landmark Square,
Stamford, CT 06901-2704,
Statele Unite ale Americii

3 Marcă 004198 3237 3/1996 (730) PHILLIPS - VAN
HEUSEN CORPORATION,
CORPORAŢIA STATULUI
DELAWARE, US
1290 AVENUE OF THE
AMERICAS, NEW YORK,
NEW YORK 10104,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

(730)  PHILLIPS - VAN
HEUSEN CORPORATION.,
US
200 Madison Avenue, New
York, New York 10016,
Statele Unite ale Americii

4 Marcă 006762 5840 4/1998
9/1998

(730) Klosterfrau GmbH, CH
Wiesentalstrasse 126, 7000
Chur, Elveţia

(730) Klosterfrau AG, CH
Wiesentalstrasse 126, 7006
Chur, Elveţia

5 Marcă 008012 6806 6/1999
12/1999

(730) SAGMEL, INC., US
319 Alexandra Drive, Vernon
Hills, IL 60061, Statele Unite
ale Americii

SAGMEL, INC., US
319 Alexandria Drive,
Vernon Hills, IL 60061,
Statele Unite ale Americii

6 Marcă 008075 6769 5/1999
11/1999

(730) LEO
PHARMACEUTICAL
PRODUCTS LTD. A/S
(LOVENS KEMISKE
FABRIK
PRODUKTIONSAKTIE-
SELSKAB), DK
Industrieparken 55, DK-2750
Ballerup, Danemarca

(730)  LEO
PHARMACEUTICAL
PRODUCTS LTD. A/S
(LOVENS KEMISKE
FABRIK PRODUKTION-
SAKTIESELSKAB), DK
Industriparken 55,
DK-2750 Ballerup,
Danemarca

7 Cerere
de înre-
gistrare
a mărcii

007045 - 8/1998 (730)  Cebotaru Vioreliu Ion,
MD
Bd. Moscova, nr. 15, bloc 2,
ap. 25, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

(730)  Ciubotaru Viorel, MD
Bd. Moscova, nr. 13, bloc 4,
ap. 121, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

8 Cerere
de înre-
gistrare
a
mărcii

007469 - 11/1998 (730)  S.A. “BOEANA-
GROUP”, MD
Str. S. Lazo, nr. 2, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova

(730)  S.A. “BOEANA-
GROUP”, MD
Str. S. Lazo, nr. 21, MD-
2004, Chişinău, Republica
Moldova

9 Cereri
de înre-
gistrare
a
mărcii

008366
006423

- 9/1999
1/1998

(730)  Asociaţia de Producţie
“AROMA”, MD
Str. Toma Ciorbă nr. 38, MD-
2004, Chişinău, Republica
Moldova

(730)  Întreprinderea de
Stat Combinatul de Produse
Alcoolice “AROMA”, MD
Str. Toma Ciorbă nr. 38, MD-
2004, Chişinău, Republica
Moldova

*  Vezi Lista modificărilor, p. 69
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1 2 3 4 5 6 7
10 Cerere

de înre-
gistrare
a mărcii

008265 - 7/1999 (730)  TARKETT AB, SE
372 81 Ronneby, Suedia

(730)  TARKETT SOMMER
AKTIEBOLAG, SE
372 81 Ronneby, Suedia

11 Cerere
de înre-
gistrare
a
mărcii

008260 - 10/1999 (730)  KABUSHIKI KAISHA
PILOT (Aslo Trading as Pilot
Corporation) Corporaţie
Japoneză, JP
8-1, NISHI - GOTANDA
2-CHOME, SHINAGAVA-
KU, Tokyo, Japonia

(730)  KABUSHIKI KAISHA
PILOT (Also Trading as Pilot
Corporation) Corporaţie
Japoneză, JP
8-1, NISHI - GOTANDA 2-
CHOME, SHINAGAWA-
KU, Tokyo, Japonia

Lista contractelor de cesiune
Se publică următoarele date: numărul  curent, obiectul de proprietate industrială, numărul
şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,

date despre cesionar, numărul, data înregistrării şi alte informaţii despre contract

Nr.
crt.

OPI Nr. şi data
depozitului

Nr.
titlului de
protecţie

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

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Modele

indus-
triale

Cereri
de

înregis-
trare a
mărcii

0143
1997.10.27

0146
1997.11.27

007604
1998.03.10

007607
1998.03.10

007610
1998.03.10

007641
1998.03.17

007642
1998.03.17

007643
1998.03.17

007649
1998.03.26

007668
1998.03.13

007672
1998.03.30

007753
1998.04.23

007754
1998.04.23

007755
1998.04.23

007756
1998.04.23

007873
1998.06.05

008047
1998.07.28

142

143

11/1998

11/1998

5/1998

5/1998

5/1998

1/1999

1/1999

1/1999

1/1999

1/1999

1/1999

2/1999

2/1999

2/1999

2/1999

3/1999

-

Întreprinderea Mixtă
Moldo-Rusă
“DILCON” S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam,
nr. 65, MD-2012,
Chişinău, Republica
Moldova

Întreprinderea Mixtă
Moldo-Rusă
“DILCON” S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam,
nr. 65, MD-2012,
Chişinău, Republica
Moldova

Întreprinderea Mixtă
Moldo-Rusă “West
Worldwide Corp.”,
S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu,
nr. 26,
MD-4400, Călăraşi,
Republica Moldova

Întreprinderea Mixtă
Moldo-Rusă “West
Worldwide Corp.”,
S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu,
nr. 26,
MD-4400, Călăraşi,
Republica Moldova

168
2000.01.11.
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Mărci 005696
1996.08.130

06431
1997.04.14

006432
1997.04.14

006433
1997.04.14

006434
1997.04.14

006435
1997.04.14

006436
1997.04.14

006437
1997.04.14

006438
1997.04.14

006439
1997.04.14

006440
1997.04.14

006441
1997.04.14

006442
1997.04.14

005692
1996.08.13

005693
1996.08.13

005694
1996.08.13

006850
1997.07. 22

006849
1997.07. 22

006848
1997.07. 22

006847
1997.07. 22

006846
1997.07. 22

006845
1997.07. 22

006843
1997.07. 22

006842
1997.07. 22

006841
1997.07. 22

006844
1997.07. 22

006851
1997.07. 22

006459
1997.04.17

006460
1997.04.17

007362
1997.12.05

007363
1997.12.05

007364
1997.12.05

007365
1997.12.05

4876

5014

5015

5016

5017

5018

5019

5020

5021

5022

5023

5024

5025

5308

5351

5352

5529

5530

5531

5532

5533

5534

5535

5536

5537

5564

5565

5759

5760

5762

5763

5764

5765

9/1997

10/1997

10/1997

10/1997

10/1997

10/1997

10/1997

10/1997

10/1997

10/1997

10/1997

10/1997

10/1997

1/1998

2/1998

2/1998

4/1998

4/1998

4/1998

4/1998

4/1998

4/1998

4/1998

4/1998

4/1998

5/1998

5/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

8/1998

Întreprinderea Mixtă
Moldo-Rusă
“DILCON” S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam,
nr. 65, MD-2012,
Chişinău, Republica
Moldova

Întreprinderea Mixtă
Moldo-Rusă “West
Worldwide Corp.”,
S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu,
nr. 26,
MD-4400, Călăraşi,
Republica Moldova



MD-BOPI 2/2000

90

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Marcă 002866
1994.09.16

1480 6/1995 Block Drug Company,
Inc., US
257 Cornelison Avenue,
Jersey City, New Jersey
07302, Statele Unite ale
Americii

WD-40 Company,
US
1061 Cudahy Place,
San Diego, California
92110, Statele Unite
ale Americii

195
2000.01.11

3 Marcă 008289
1998.12.02

6871 12/1999 SmithKline Beecham
p.l.c., GB
New Horizons Court,
Brentford, Middlesex
TW8 9EP, Anglia

SB Pharmaco Puerto
Rico Inc., PR
State Road No. 172,
Km 9.1/Bo.
Certenejas, Cidra,
Puerto Rico

196
2000.01.11

4 Marcă 005147
1996.02.01

3900 10/1996 “DAAKINVEST”
S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare,
nr. 202, MD-2050,
Chişinău,
Republica Moldova

ÎM moldo-rusă “DAAC
- Hermes” S. A., MD
Str. Calea Ieşilor,
nr. 10,
MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova

197
2000.01.25

Lista brevetelor a căror valabilitate se suspendă
anticipat conform art. 30 din Legea nr. 461/1995

privind brevetele de invenţie
(situaţia la  2000.01.31)

Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului,
codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului,

data depozitului, data încetării valabilităţii

Nr.
crt.

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11)
Nr. brevet

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

Data
încetării

valabilităţii

1 CIBA-GEIGY AG, CH 36 94-0044 1994.02.15 1998.02.15

2 British-American Tobacco Company Ltd., GB 43 94-0046 1994.02.15 1998.02.15

3 Firma "Vinir" S.R.L., MD; TRL "Ingher", RU 49 93-0036 1993.06.10 1993.06.10

4 AMERICAN CYANAMID COMPANY, US 96 94-0128 1994.05.06 1998.05.06

5 Chinoin Gyogyszer es Vegyeszeti Termekek Gyara
Rt., HU

114 94-0140 1994.04.21 1998.04.21

6 Universitatea Agrară de Stat din Moldova, MD 132 94-0181 1994.06.01 1998.06.01

7 Institutul Oncologic din Republica Moldova, MD 139 94-0058 1994.03.15 1997.03.15

8 Covex, S.A., ES 142 94-0159 1994.02.14 1998.02.14

9 NYCOMED BIOREG AS, NO 503 95-0391 1994.12.29 1996.12.29

10 MERITEX S.R.L., IT 504 94-0339 1994.09.28 1996.09.28

11 Universitatea de Stat din Moldova, MD 647 96-0138 1996.05.28 1999.05.28
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Lista brevetelor de invenţie decăzute din drepturi
prin neachitarea taxelor datorate conform art. 39(1)
din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul brevetului, codul tipului de document, clasele conform CIB, numărul depozitului,
data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de acordare a brevetului

Nr.
crt.

Codul
ţării

(11)
Nr.

brevet

(13)
Codul

tipului de
document

(51)
Clase

(21)
Nr.

depozit

(22)
Data depozit

 (43)(44)
Nr.

BOPI

1 JP 1076 B2 F 16 H 21/44 96-0186 1992.12.28 10/1998

Lista modelelor de utilitate decăzute din drepturi
prin neachitarea taxelor de publicare a descrierii

şi de eliberare a certificatului
Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul ţării

conform ST. 3 OMPI, numărul certificatului de înregistrare a modelului de utilitate,
numărul depozitului, data depozitului, data decăderii din drepturi

Nr.
crt.

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(11)
Nr.

certificatului

(21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

Data
 decăderii din

drepturi

1 Şahof  Adolf, MD 4 0006 1994.07.19 1995.07.19

2 Societatea pe  acţiuni “ELCAS”, MD 8 0007 1994.09.14 1998.09.14
3 Creps  Semion, MD 9 0009 1994.07.22 1997.07.22

4 Creps  Semion, MD 11 0010 1994.06.30 1997.06.30

5 Biroul de construcţii specializat  pentru
tractoare speciale cu şenile  AP “Uzina
de Tractoare din Chişinău”, MD

17 0012 1994.06.30 1999.06.30

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.

Codul ţării (21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

Data retragerii (41)
Nr. BOPI

1 JP 95-0436 1995.03.09 1999.12.03 1/1998
2 MD 97-0279 1997.10.21 1999.11.29 7/1999
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FC9A Lista cererilor
de brevet de invenţie respinse

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

în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie

Nr.
crt.

Codul ţării (21)
Nr. depozit

(22)
Data depozit

Data respingerii (41)
Nr. BOPI

1 MD 98-0017 1997.11.26 1999.12.14 7/1999
2 MD 98-0220 1998.11.16 1999.12.09 -

Revalidări
1. Se restabileşte valabilitatea brevetului nr. 964 având titularii: Afanasie Spatarenco,

MD şi Alexandru Budanţev, MD din data de 1995.12.21
2. Se restabileşte valabilitatea brevetului nr. 985 având titularul: Afanasie

Spatarenco, MD din data de 1995.03.10

Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate

industrială, numărul depozitului, numărul titlului de protecţie,  numărul BOPI,
datele care s-au publicat, datele corectate

Nr.
crt.

OPI Nr.
depozit

Nr. titlului
de protecţie

   Nr.
 BOPI

Publicat Se va citi

1 Marcă 005813 6076 2/1998
1/1999

(730) Societatea pe acţiuni
de tip deschis “ЯВА-
ТАБАК”, RU
Str. A 3-a Iamscogo polea,
Moscova, 125125,
Federaţia Rusă

(730)  Open Joint Stock
Company  "British
American Tobacco-Yava",
RU
9, Tretya Ulitsa Yamskogo
Polya, Moscow 125124,
Federaţia Rusă

2 Marcă 008156 6811 6/1999
12/1999

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice,
inclusiv pentru alimentaţia
copilului.

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice;
alimente pentru copii.

3 Marcă 008168 6792 6/1999
11/1999

(511)(510)
05 - preparate şi substanţe
farmaceutice; preparate şi
substanţe dietetice pentru
scopuri medicale;
magneziu, calciu şi alte
preparate cu conţinut de
minerale pentru scopuri
medicale, vitamine şi
preparate vitaminoase.

(511)(510)
05 - preparate şi substanţe
farmaceutice; preparate şi
substanţe dietetice pentru
scopuri medicale; preparate
de magneziu, calciu şi alte
preparate cu conţinut de
minerale pentru scopuri
medicale, vitamine şi
preparate vitaminoase.

4 Brevet
de
invenţie

96-0291 1315 9/1999 (31)  12/94; 2117/94-0
(87)  WO 95/18788,
13.07.1995
(71)(73) CIBA-GEIGY AG,
CH
(72) ZIEGLER Hugo, CH;
TRAH Stephan, DE;
FAROOQ Saleem, CH;
ZURFLUH Rene, CH

(31) 12/94-9; 2117/94-0
(87) WO 95/18789,
13.07.1995
(71)  CIBA-GEIGY AG, CH
(72)  ZIEGLER Hugo, CH;
TRAH Stephan, DE;
FAROOQ Saleem, CH;
ZURFLÜH René, CH
(73) Novartis AG, CH
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VIII.  Contestaţii examinate la Comisia
de Apel a AGEPI

n acest compartiment sunt publicate date vizând rezultatele examinării  contestaţiilor depuse la
Comisia de  Apel  a AGEPI.
Conform regulii 5.2 a Regulamentului privind Comisia de Apel  a  Agenţiei  de  Stat pentru

Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova, orice decizie referitoare la protecţia
obiectelor de proprietate industrială poate fi contestată de către solicitanţi/titulari (nemijlocit sau
prin mandatari autorizaţi) sau de către persoane terţe.

n this compartment there are published data providing the results of objections filed with the
Appeal Board of AGEPI.
According to the Rule 5.2 of the Appeal Board of State Agency on Industrial Property
Protection of the Republic of Moldova any decision referred to the protection of industrial

property protection subjects can be objected by the applicants/owners (direct or by the patent
attorneys) or by third parties.

Î

I
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia
de Apel a AGEPI în decembrie 1999 - ianuarie 2000

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data depozitului,
solicitantul, denumirea OPI, data  şi obiectul contestaţiei, contestatarul,

data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei

Nr.
crt.

Nr.  şi data
depozitului

Solicitantul Denumirea
OPI

Data  şi
obiectul

contestaţiei

Contestatarul Data
examinării
contestaţiei

Rezultatul
examinării
contestaţiei

1 686591
1997.12.12

Chemische
Produkte

GmbH, DE

fit POWER
TAB

(marcă
verbală)

1999.09.09
privind
refuzul de
înregistrare
a mărcii

Chemische
Produkte

GmbH, DE

1999.12.01 Contestaţia a fost
respinsă, decizia
a rămas în
vigoare

2 135401
1988.03.18

Pierre Fabre
Dermatologie, FR

AIROL
(marcă

verbală)

1999.09. 24
privind
refuzul de
înregistrare
a mărcii

Pierre Fabre
Dermatolo-

gie, FR

1999.12.01 Contestaţia a fost
satisfăcută,
marca “AIROL”
a fost înregistrată
pentru produsele
din clasa 05 cu
limitarea la
preparate pentru
tratarea acneelor.

3 685446
1997.11.19

Schering
Aktiengesell-

schaft, DE

CYCLARA
(marcă

verbală)

1999.11.11
privind
refuzul de
înregistrare
a mărcii

Schering
Aktiengesell-

schaft, DE

1999.12.01 Contestaţia a fost
respinsă, decizia
a rămas în
vigoare

4 545599
1989.11.06

AZIENDE
CHIMICHE
RIUNITE

AHGELINI
FRANCESCO

A.C.R.A.F.S.P.A.,
IT

MOMENT
(marcă

verbală)

1999.09.24
privind
refuzul de
înregistrare
a mărcii

AZIENDE
CHIMICHE
RIUNITE

AHGELINI
FRANCESCO
A.C.R.A.F.S.

P.A., IT

1999.12.01 Contestaţia a fost
respinsă, decizia
a rămas în
vigoare

5 687782
1998.01.29

Leciva, a.s.,
CZ

Celiprol
(marcă

verbală)

1999.11.15
privind
refuzul de
înregistrare
a mărcii

Leciva, a.s.,
CZ

1999.12.22 Contestaţia a fost
satisfăcută,
marca “Celiprol”
a fost înregistrată

6 688990
1997.12.24

Reemtsma
Cigaretten -

fabriken
GmbH, DE

Marcă
figurativă

1999.11.25
privind
refuzul de
înregistrare
a mărcii

Reemtsma
Cigaretten -

fabriken
GmbH, DE

1999.12.22 Contestaţia a fost
respinsă, decizia
a rămas în
vigoare

7 007266
1997.10.28

CATERPIL-LAR
INC.,
US

CAT
(marcă

combinată)

1999.12.23
privind
refuzul
parţial de
acordare a
protecţiei

CATERPIL-
LAR INC.,

US

2000.01.11 Contestaţia a fost
satisfăcută, marca
“CAT” a fost
înregistrată
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X. Materiale de informare şi documentare
din domeniul proprietăţii industriale

Capitolul inserează texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova
este parte, ale acordurilor regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme
OMPI; alte materiale de informare şi documentare în domeniul protecţiei proprietăţii

industriale.

The Chapter inserts texts of the international conventions and treaties to which the Republic
of Moldova is party, of the  regional and bilateral agreements;  regulations, instructions,
classifications, the WIPO standards; other information and search materials in the field of

industrial property protection.
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Articolul 1

Expresii prescurtate

În sensul prezentului Act, se înţelege prin:

i) “Aranjamentul de la Haga”, Aranjamentul de
la Haga privind depozitul internaţional al desenelor
şi modelelor industriale, intitulat în cele ce urmează
Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea
internaţională a desenelor şi modelelor industriale;

ii) “prezentul Act”, Aranjamentul de la Haga aşa
cum rezultă din prezentul Act;

iii) “regulament de aplicare”, regulamentul de
aplicare a prezentului Act;

iv) “prescris” şi “prescrieri”, respectiv, prescris
de regulamentul de aplicare ş i prescrierile
regulamentului de aplicare;

v) “Convenţia de la Paris”, Convenţia de la Paris
pentru protecţia proprietăţii industriale, semnată la
Paris, în 20 martie 1883, aşa cum a fost revizuită
şi modificată;

vi) “înregistrare internaţională”, înregistrarea
internaţională a unui desen sau model industrial
efectuată în baza prezentului Act;

vii) “cerere internaţ ională”, o cerere de
înregistrare internaţională;

viii) “registru internaţional”, colecţia oficială, din
cadrul Biroului internaţional, a datelor privind
înregistrările internaţionale a cărei înscriere este
solicitată sau autorizată de prezentul Act sau de
regulamentul de aplicare, oricare ar fi suportul pe
care aceste date sunt conservate;

ix) “persoană”, o persoană fizică sau o persoană
juridică;

x) “solicitant”, persoana în numele căreia este
depusă o cerere internaţională;

xi) “titular”, persoana în numele căreia o
înregistrare internaţională este înscrisă în registrul
internaţional;

xii) “organizaţie interguvernamentală”, o
organizaţie interguvernamentală care îndeplineşte
condiţiile cerute conform articolului 27.1)ii) pentru
a deveni parte la prezentul Act;

xiii) “Parte contractantă”, un Stat sau o
organizaţie interguvernamentală parte la prezentul
Act;

xiv) “Partea contractantă a solicitantului”,
Partea contractantă sau una din Părţile con-

tractante al cărei solicitant îşi arogă dreptul de a
depune o cerere internaţională cu condiţia să
îndeplinească, în privinţa respectivei Părţ i
contractante, cel puţin una din condiţiile enunţate
la articolul 3; în cazul în care solicitantul are
posibilitatea, în baza articolului 3, să-şi aroge
dreptul de a depune o cerere internaţională din mai
multe Părţi contractante, se înţelege prin “Parte
contractantă a solicitantului” aceea care, printre
aceste Părţi contractante, este indicată ca atare
în cererea internaţională;

xv) “teritoriul unei Părţi contractante”, în cazul
în care Partea contractantă este un Stat, teritoriul
acestui Stat şi, în cazul în care Partea contractantă
este o organizaţie interguvernamentală, teritoriul pe
care se aplică tratatul constitutiv al acestei
organizaţii interguvernamentale;

xvi) “oficiu”, organismul însărcinat de o Parte
contractantă de a acorda protecţie desenelor şi
modelelor industriale pe teritoriul acestei Părţi
contractante;

xvii) “oficiu care efectuează examinarea”, un
oficiu care, din oficiu, examinează cererile de
protecţie ale desenelor şi modelelor industriale
depuse la acesta pentru a se stabili, cel puţin, dacă
aceste desene sau modele corespund condiţiei de
noutate;

xviii) “desemnare”, o cerere care are drept scop
ca o înregistrare internaţională să-şi producă
efectele într-o Parte contractantă; acest termen
se aplică şi înscrierii, în registrul internaţional, a
acestei cereri;

xix) “Parte contractantă desemnată” şi “oficiu
desemnat”, respectiv Partea contractantă şi oficiul
Părţii contractante la care se aplică o desemnare;

xx) “Act din 1934”, Actul semnat la Londra, în
2 iunie 1934, al Aranjamentului de la Haga;

xxi) “Act din 1960”, Actul semnat la Haga, în
28 noiembrie 1960, al Aranjamentului de la Haga;

xxii) “Act adiţional din 1961”, Actul semnat la
Monaco, în 18 noiembrie 1961, adiţional la Actul
din 1934;

xxiii) “Act complementar din 1967”, Actul
complementar semnat la Stockholm, în 14 iulie
1967, aşa cum a fost modificat, al Aranjamentului
de la Haga;

xxiv) “Uniune”, Uniunea de la Haga creată de
Aranjamentul de la Haga din 6 noiembrie 1925 şi

DISPOZIŢII PRELIMINARE



MD - BOPI 2/2000

98

menţinută prin Actele din 1934 şi 1960, Actul
adiţional din 1961, Actul complementar din 1967 şi
prezentul Act;

xxv) “Adunare”, Adunarea menţionată la articolul
21.1)a) sau orice organism care înlocuieşte
această adunare;

xxvi) “Organizaţie”, Organizaţia Mondială a
Proprietăţii Intelectuale;

xxvii) “Director general”, Directorul general al
Organizaţiei;

xxviii) “Birou internaţional”, Biroul internaţional
al Organizaţiei;

xxix) “instrument de ratificare”, de asemenea,
instrumentele de acceptare sau de aprobare.

Articolul 2

Altă  protecţie care decurge
din legislaţia Părţilor contractante
şi a unor tratate internaţionale

1) [Legislaţia Părţilor contractante şi a unor
tratate internaţionale] Dispoziţiile prezentului
Aranjament nu afectează aplicarea oricărei protecţii
mai largi care poate fi acordată de legislaţia unei
Părţi contractante şi nu afectează în nici un mod
protecţia acordată operelor artistice şi operelor de
artă aplicată prin tratatele şi convenţiile internaţionale
cu privire la dreptul de autor şi nici protecţia acordată
desenelor ş i modelelor industriale în baza
Acordului privind aspectele drepturilor de pro-
prietate intelectuală legate de comerţ anexat la
Acordul care instituie Organizaţia Mondială a
Comerţului.

2) [Obligaţia de a se conforma Convenţiei de
la Paris] Fiecare Parte contractantă se confor-
mează dispoziţiilor Convenţiei de la Paris care se
referă la desenele şi modelele industriale.

CAPITOLUL I

CEREREA INTERNAŢIONALĂ
ŞI ÎNREGISTRAREA INTERNAŢIONALĂ

Articolul 3

Dreptul depunerii unei cereri
internaţionale

Orice resortisant al unui Stat care este o Parte
contractantă sau al unui Stat membru al unei
organizaţii interguvernamentale care este Parte
contractantă sau orice persoană care îşi are

domiciliul, reşedinţa stabilă sau o întreprindere
industrială sau comercială efectivă şi serioasă pe
teritoriul unei Părţi contractante are dreptul să
depună o cerere internaţională.

Articolul 4

Procedura depunerii cererii
internaţionale

1) [Depunerea directă sau indirectă] a) Cererea
internaţ ională poate fi depusă, la alegerea
solicitantului, fie direct la Biroul internaţional, fie
prin intermediul oficiului Părţii contractante a
solicitantului.

b) În pofida subalineatului a), orice Parte
contractantă poate notifica Directorului general,
printr-o declaraţie, faptul că nu se pot depune cereri
internaţionale prin intermediul oficiului său.

2) [Taxa de transmitere în cazul depunerii
indirecte] Oficiul oricărei Părţi contractante poate
cere ca solicitantul să-i verse, pentru propriul cont,
o taxă de transmitere pentru orice cerere
internaţională depusă prin intermediul său.

Articolul 5

Conţinutul cererii internaţionale

1) [Conţinutul obligatoriu al cererii inter-
naţionale] Cererea internaţională este redactată în
limba oficială prescrisă sau într-una din limbile
oficiale prescrise; trebuie să figureze sau să fie
anexate:

i) o cerere de înregistrare internaţională con-
form prezentului Act;

ii) datele prescrise cu privire la solicitant;

iii) numărul prescris de exemplare ale unei
reproduceri sau, la alegerea solicitantului, a mai
multor reproduceri diferite ale desenului sau
modelului industrial care face obiectul cererii
internaţionale, prezentate în modul prescris; cu
toate acestea, în cazul unui desen industrial (cu
două dimensiuni) şi în care o cerere de amânare a
publicării este făcută în baza alineatului 5), cererea
internaţională poate fi însoţită de numărul prescris
de specimene ale desenului în loc să conţină
reproduceri;

iv) o indicare a produsului sau produselor care
constituie desenul sau modelul industrial sau în
legătură cu care desenul sau modelul trebuie
utilizat, în modul prescris;
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v) o indicare a Părţilor contractante desemnate;

vi) taxele prescrise;

vii) orice alte indicaţii prescrise.

2) [Conţinutul suplimentar obligatoriu al cererii
internaţionale] a) Orice Parte contractantă al cărei
oficiu este un oficiu care efectuează o examinare
şi a cărei legislaţie, în momentul în care devine
parte la prezentul Act, solicită ca o cerere de
protecţie a unui desen sau model industrial să
conţ ină unul sau mai multe din elementele
menţionate la subalineatul b) pentru atribuirea, în
baza acestei legislaţii, a unei date de depozit
acestei cereri, poate notifica aceste elemente
Directorului general printr-o declaraţie.

b) Elementele care pot fi notificate în baza
subalineatului a) sunt următoarele:

i) indicaţii privind identitatea creatorului
desenului sau modelului industrial care face obiectul
cererii;

ii) o scurtă descriere a reproducerii sau a
elementelor caracteristice ale desenului sau
modelului industrial care face obiectul cererii;

iii) o revendicare.

c) În cazul în care cererea internaţională
conţine desemnarea unei Părţi contractante care
a făcut o notificare în baza subalineatului a), ea
trebuie să conţină, de asemenea, în modul prescris,
orice element care a făcut obiectul acestei notificări.

3) [Alt conţinut posibil al cererii internaţionale]
Cererea internaţională poate conţine orice alte
elemente menţionate în regulamentul de aplicare
sau poate fi însoţită de acestea.

4) [Mai multe desene sau modele industriale
în aceeaşi cerere internaţională] Sub rezerva
condiţiilor prescrise, o cerere internaţională poate
conţine mai multe desene sau modele industriale.

5) [Cererea de amânare a publicării] Cererea
internaţională poate conţine o cerere de amânare
a publicării.

Articolul 6

Prioritatea

1) [Revendicarea de prioritate] a) Cererea
internaţională poate conţine o declaraţie care
revendică, în baza articolului 4 al Convenţiei de la
Paris, prioritatea uneia sau mai multor cereri
anterioare depuse într-o ţară care este parte la
această convenţie sau pentru o astfel de ţară, sau

într-un membru al Organizaţ iei Mondiale a
Comerţului sau pentru un astfel de membru.

b) Regulamentul de aplicare poate prevedea
că declaraţia menţionată la subalineatul a) poate fi
făcută după depunerea cererii internaţionale. În
acest caz, regulamentul de aplicare prescrie în ce
moment această declaraţie poate fi, cel mai târziu,
efectuată.

2) [Cererea internaţională pe care se bazează
o revendicare de prioritate] De la data depunerii
sale, cererea internaţională are valoarea unui depozit
reglementar în sensul articolului 4 al Convenţiei de
la Paris, oricare ar fi situaţia sa ulterioară.

Articolul 7

Taxele de desemnare

1) [Taxa de desemnare prescrisă] Taxele
prescrise cuprind, sub rezerva alineatului 2), o taxă
de desemnare pentru fiecare Parte contractantă
desemnată.

2) [Taxa de desemnare individuală] Orice Parte
contractantă al cărei oficiu este un oficiu care
efectuează o examinare şi orice Parte contractantă
care este o organizaţie interguvernamentală poate,
printr-o declaraţie, să notifice Directorului general
că, pentru orice cerere internaţională în care este
desemnată, precum şi pentru reînnoirea oricărei
înregistrări internaţionale care decurge dintr-o astfel
de cerere internaţională, taxa de desemnare
prescrisă menţionată la alineatul 1) este înlocuită
printr-o taxă de desemnare individuală al cărei
cuantum este indicat în declaraţie şi care poate fi
modificat în declaraţiile ulterioare. Acest cuantum
poate fi stabilit de respectiva Parte contractantă
pentru perioada iniţială de protecţie şi pentru fiecare
perioadă de reînnoire sau pentru durata maximă
de protecţie pe care aceasta o autorizează. Cu
toate acestea, nu poate depăş i cuantumul
echivalent celui pe care oficiul respectivei Părţi
contractante ar fi avut dreptul să îl primească de la
solicitant  pentru o protecţie acordată, pentru o
durată echivalentă, aceluiaşi număr de desene şi
modele industriale, cuantumul în discuţie fiind
diminuat de cuantumul economiilor rezultate din
procedura internaţională.

3) [Transferul taxelor de desemnare] Taxele de
desemnare menţionate la alineatele 1) şi 2) sunt
transferate de Biroul internaţ ional Părţ i lor
contractante pentru care acestea au fost plătite.
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Articolul 8

Corectarea

1) [Examinarea cererii internaţionale] Dacă
Biroul internaţional constată că cererea inter-
naţională nu îndeplineşte, în momentul primirii sale
de Biroul internaţional, condiţiile prezentului Act şi
ale regulamentului de aplicare, acesta invită
solicitantul să o corecteze în termenul prescris.

2) [Lipsa corectării] a) Dacă solicitantul nu dă
curs invitaţiei în termenul prescris, cererea
internaţională este considerată, sub rezerva
subalineatului b), abandonată.

b) În cazul unei neregularităţi cu privire la
articolul 5.2) sau al unei cerinţe speciale notificate
Directorului general de o Parte contractantă con-
form regulamentului de aplicare, dacă solicitantul
nu dă curs invitaţiei în termenul prescris, cererea
internaţională este considerată că nu conţine
desemnarea acestei Părţi contractante.

Articolul 9

Data de depozit a cererii internaţionale

1) [Cererea internaţională depusă direct] În
cazul în care cererea internaţională este depusă
direct la Biroul internaţional, data de depozit este,
sub rezerva alineatului 3), data la care Biroul
internaţional primeşte cererea internaţională.

2) [Cererea internaţională depusă indirect] În
cazul în care cererea internaţională este depusă
prin intermediul oficiului Părţii contractante a
solicitantului, data de depozit este stabilită în modul
prescris.

3) [Cererea internaţională cu unele nere-
gularităţi] În cazul în care, la data la care este
primită de Biroul internaţional, cererea inter-
naţională are o neregularitate care este prescrisă
ca o neregularitate care implică amânarea datei
de depozit a cererii internaţionale, data de depozit
este data la care corectarea acestei neregularităţi
este primită de Biroul internaţional.

Articolul 10

Înregistrarea internaţională, data
înregistrării internaţionale, publicarea
şi copiile confidenţiale ale înregistrării

internaţionale

1) [Înregistrarea internaţ ională] Biroul
internaţional înregistrează fiecare desen sau model
industrial care face obiectul cererii internaţionale

din momentul primirii sale sau, în cazul în care
solicitantul este invitat să corecteze cererea în baza
articolului 8, de la primirea elementelor necesare
corectării. Înregistrarea este efectuată, fie că publi-
carea este amânată sau nu, în baza articolului 11.

2) [Data înregistrării internaţionale] a) Sub
rezerva subalineatului b), data înregistrării
internaţionale este data de depozit a cererii
internaţionale.

b) În cazul în care, la data la care este primită
de Biroul internaţional, cererea internaţională are o
neregularitate cu privire la articolul 5.2), data
înregistrării internaţionale este data la care
corectarea acestei neregularităţi este primită de
Biroul internaţional sau, dacă  data de depozit a
cererii internaţionale este ulterioară respectivei
date, data de depozit a cererii internaţionale.

3) [Publicarea] a) Înregistrarea internaţională
este publicată de Biroul internaţional. Această
publicaţ ie este considerată în toate Părţ i le
contractante ca o publicitate suficientă şi nici o
altă publicitate nu poate fi solicitată din partea
titularului.

b) Biroul internaţional trimite un exemplar al
publicării înregistrării internaţionale fiecărui oficiu
desemnat.

4) [Menţinerea secretului înaintea publicării]
Sub rezerva alineatului 5) şi a articolului 11.4)b),
Biroul internaţional ţine în regim secret fiecare cerere
internaţională şi fiecare înregistrare internaţională
până la publicare.

5) [Copiile confidenţiale] a) Imediat după ce
înregistrarea a fost efectuată, Biroul internaţional
trimite o copie a înregistrării internaţionale, precum
şi orice declaraţie, document sau specimen
pertinente care însoţesc cererea internaţională,
fiecărui oficiu care i-a notificat solicitarea de a primi
o astfel de copie şi care a fost desemnat în cererea
internaţională.

b) Până la publicarea înregistrării internaţionale
de Biroul internaţional, oficiul păstrează în regim
secret orice înregistrare internaţională a cărei copie
i-a fost trimisă de Biroul internaţional şi nu poate
folosi această copie decât în scopul examinării
înregistrării internaţionale şi a cererilor de protecţie
a desenelor sau modelelor industriale depuse în
Partea contractantă pentru care este competent
sau pentru această Parte contractantă. În special,
el nu poate divulga conţinutul unei astfel de
înregistrări internaţionale nici unei persoane străine
serviciilor sale alta decât titularul acestei înregistrări
internaţionale, cu excepţia efectuării unei proceduri
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administrative sau judiciare cu privire la un conflict
referitor la dreptul de a depune cererea inter-
naţională pe care se bazează înregistrarea
internaţională. În cazul unei astfel de proceduri
administrative sau judiciare, conţinutul înregistrării
internaţionale poate fi divulgat numai cu caracter
confidenţial părţilor implicate în procedură care sunt
obligate să respecte caracterul confidenţial al
divulgării.

Articolul 11

Amânarea publicării

1) [Dispoziţiile legislative ale Părţilor con-
tractante referitoare la amânarea publicării] a) În
cazul în care legislaţia unei Părţi contractante
prevede amânarea publicării unui desen sau model
industrial pentru o perioadă inferioară celei care
este prescrisă, această Parte contractantă notifică
Directorului general, printr-o declaraţie, perioada de
amânare autorizată.

b) În cazul în care legislaţ ia unei Părţ i
contractante nu prevede amânarea publicării unui
desen sau model industrial, această Parte
contractantă notifică acest fapt Directorului gen-
eral printr-o declaraţie.

2) [Amânarea publicării] În cazul în care cererea
internaţională conţine o cerere de amânare a
publicării, publicarea intervine:

i) dacă nici una dintre Părţile contractante
desemnate în cererea internaţională n-a făcut o
declaraţie conform alineatului 1), la expirarea
perioadei prescrise sau;

ii) dacă una dintre Părţ i le contractante
desemnate în cererea internaţională a făcut o
declaraţie conform alineatului 1)a), la expirarea
perioadei care este notificată în această declaraţie
sau, dacă mai multe Părţi contractante desemnate
au făcut astfel de declaraţii, la expirarea celei mai
scurte perioade care este notificată în declaraţiile
lor.

3) [Tratamentul cererilor de amânare în cazul
în care amânarea nu este posibilă în baza legislaţiei
aplicabile] În cazul în care amânarea publicării a
fost solicitată şi dacă una dintre Părţile contractante
desemnate în cererea internaţională a făcut, în baza
alineatului 1)b), o declaraţie conform căreia
amânarea publicării nu este posibilă în baza
legislaţiei sale:

i) sub rezerva punctului ii), Biroul internaţional
notifică acest fapt solicitantului; dacă, în termenul

prescris, solicitantul nu informează, în scris, Biroul
internaţional de retragerea desemnării respectivei
Părţi contractante, Biroul internaţional nu ia în
considerare cererea de amânare a publicării;

ii) dacă, în loc de a conţine reproduceri ale
desenului sau modelului industrial, cererea
internaţională ar fi însoţită de specimene ale
desenului sau modelului industrial, Biroul
internaţional nu ia în considerare desemnarea
respectivei Părţi contractante şi notifică acest fapt
solicitantului.

4) [Cererea de publicare anticipată a înregistrării
internaţionale sau de autorizare specială de acces
la aceasta] a) Pe parcursul perioadei de amânare
aplicabile în baza alineatului 2), titularul poate, în
orice moment, să solicite publicarea unuia, mai
multor sau tuturor desenelor sau modelelor
industriale care fac obiectul înregistrării inter-
naţionale; în acest caz, perioada de amânare pentru
acest sau aceste desene sau modele industriale
este considerată a fi expirat la data primirii acestei
cereri de către Biroul internaţional.

b) Pe parcursul perioadei de amânare aplicabile
în baza alineatului 2), titularul poate, de asemenea,
în orice moment, să solicite Biroului internaţional
să furnizeze unui terţ pe care l-a desemnat un ex-
tras al unuia, mai multor sau tuturor desenelor sau
modelelor industriale care fac obiectul înregistrării
internaţionale sau să autorizeze acestui terţ accesul
la acest sau aceste desene sau modele industriale.

5) [Renunţarea şi limitarea] a) Dacă, în orice
moment pe parcursul perioadei de amânare
aplicabile în baza alineatului 2), titularul renunţă la
înregistrarea internaţională cu privire la toate Statele
contractante desemnate, desenul sau desenele sau
modelele industriale care fac obiectul înregistrării
internaţionale nu sunt publicate.

b) Dacă, în orice moment al perioadei de
amânare aplicabile în baza alineatului 2), titularul
limitează înregistrarea internaţională, cu privire la
toate Părţile contractante desemnate, la unul sau
mai multe desene sau modele industriale care fac
obiectul înregistrării internaţionale, desenul sau
celelalte desene sau modele industriale care fac
obiectul înregistrării internaţ ionale nu sunt
publicate.

6) [Publicarea şi furnizarea de reproduceri] a)
La expirarea oricărei perioade de amânare aplica-
bile în baza dispoziţiilor prezentului articol, Biroul
internaţional publică înregistrarea internaţională sub
rezerva achitării taxelor prescrise. Dacă aceste
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taxe nu sunt achitate în modul prescris, înre-
gistrarea internaţională este radiată şi publicarea
nu este efectuată.

b) În cazul în care cererea internaţională ar fi
însoţită de unul sau mai multe specimene ale
desenului industrial în aplicarea articolului 5.1)iii),
titularul transmite Biroului internaţional, în termenul
prescris, numărul prescris de exemplare ale unei
reproduceri a fiecărui desen industrial care face
obiectul acestei cereri. În măsura în care titularul
nu efectuează acest lucru, înregistrarea inter-
naţională este radiată şi publicarea nu este
efectuată.

Articolul 12

Refuzul

1) [Dreptul de refuz] Oficiul unei Părţ i
contractante desemnate poate, în cazul în care
condiţiile în care legislaţia acestei Părţi contractante
subordonează protecţia nu sunt întrunite în ceea
ce priveşte unul, mai multe sau toate desenele sau
modelele industriale care fac obiectul unei
înregistrări internaţionale, să refuze, în parte sau în
totalitate, efectele înregistrării internaţionale pe
teritoriul respectivei Părţi contractante; cu toate
acestea, nici un oficiu nu poate refuza, în parte
sau în totalitate, efectele unei înregistrări
internaţionale pe motiv că cererea internaţională nu
satisface, în privinţa formei sau conţinutului său, în
baza legislaţiei Părţii contractante respective,
cerinţele care sunt enunţate în prezentul Act sau
regulament de aplicare sau cerinţele care se
adaugă sau care diferă de acesta.

2) [Notificarea refuzului] a) Refuzul efectelor
unei înregistrări internaţionale este comunicat în
termenul prescris de oficiu Biroului internaţional
printr-o notificare de refuz.

b) Orice notificare de refuz indică toate motivele
pe care se bazează refuzul.

3) [Transmiterea notificării de refuz; mijloace
de recurs] a) Biroul internaţional transmite, fără
întârziere, titularului o copie a notificării de refuz.

b) Titularul dispune de aceleaşi mijloace de
recurs dacă un desen sau model industrial care
face obiectul înregistrării internaţionale făcuse
obiectul unei cereri de protecţie în baza legislaţiei
aplicabile la oficiul care a comunicat refuzul. Aceste
mijloace de recurs cuprind, cel puţin, posibilitatea
unei revizuiri sau a unei reexaminări a refuzului sau
a unui recurs împotriva refuzului.

4) [Retragerea refuzului] Orice refuz poate fi
retras, în parte sau în totalitate, în orice moment
de oficiul care l-a comunicat.

Articolul 13

Cerinţe speciale privind unitatea
desenului sau modelului

1) [Notificarea cerinţelor speciale] Orice Parte
contractantă a cărei legislaţie, în momentul în care
devine parte la prezentul Act, solicită ca desenele
sau modelele care fac obiectul unei aceleaşi cereri
să satisfacă unele reguli de unitate de concepţie,
de unitate de producţie sau de unitate de utilizare
sau să aparţină aceluiaşi ansamblu de articole sau
aceleiaşi compoziţii de articole sau ca un singur
desen sau model independent şi distinct să poată
fi revendicat într-o aceeaşi cerere, poate notifica
această cerinţă Directorului general printr-o decla-
raţie. Cu toate acestea, o astfel de declaraţie nu
afectează dreptul solicitantului unei cereri inter-
naţionale, chiar dacă aceasta desemnează Partea
contractantă care a făcut această declaraţie, de a
include mai multe desene sau modele industriale
în această cerere conform articolului 5.4).

2) [Efectul declaraţiei] Această declaraţie
permite oficiului Părţii contractante care a făcut-o
de a refuza efectele înregistrării internaţionale con-
form articolului 12.1) până în momentul în care se
îndeplineşte cerinţa notificată de această Parte
contractantă.

3) [Taxele suplimentare datorate în cazul
divizării unei înregistrări] Dacă, urmare unei notificări
de refuz în baza alineatului 2), o înregistrare inter-
naţională este divizată la oficiul implicat pentru a
remedia un motiv de refuz indicat în notificare, acest
oficiu are dreptul de a percepe o taxă pentru fiecare
cerere internaţională suplimentară care ar fi fost
necesară pentru evitarea acestui motiv de refuz.

Articolul 14

Efectele înregistrării internaţionale

1) [Efectele identice cu cele ale unei cereri
conform legislaţiei aplicabile] De la data înregistrării
internaţionale, înregistrarea internaţională produce
în fiecare Parte contractantă desemnată cel puţin
aceleaşi efecte ca o cerere depusă în mod
reglementar în vederea obţinerii protecţiei desenului
sau modelului industrial în baza legislaţiei acestei
Părţi contractante.
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2) [Efectele identice cu cele ale acordării unei
protecţii conform legislaţiei aplicabile] a) În fiecare
Parte contractantă desemnată al cărei oficiu nu a
comunicat refuzul conform articolului 11, înre-
gistrarea internaţională produce aceleaşi efecte ca
acordarea protecţiei desenului sau modelului in-
dustrial în baza legislaţiei acestei Părţi contractante,
cel mai târziu de la data expirării termenului pe
parcursul căruia ea poate comunica un refuz sau,
în cazul în care o Parte contractantă a făcut o
declaraţie în această privinţă în baza regulamentului
de aplicare, cel mai târziu în momentul specificat
în această declaraţie.

b) În cazul în care oficiul unei Părţi contractante
desemnate a comunicat un refuz şi a retras ulte-
rior acest refuz, în parte sau în totalitate,
înregistrarea internaţională produce în această Parte
contractantă, în măsura în care refuzul este retras,
aceleaşi efecte ca acordarea protecţiei desenului
sau modelului industrial în baza legislaţ iei
respectivei Părţi contractante, cel mai târziu de la
data la care refuzul a fost retras.

c) Efectele atribuite înregistrării internaţionale
în baza prezentului alineat se aplică desenelor sau
modelelor industriale care fac obiectul acestei
înregistrări în modul în care au fost primite de la
Biroul internaţional de către oficiul desemnat sau,
dacă este cazul, în modul în care au fost modificate
în timpul procedurii în faţa acestui oficiu.

3) [Declaraţia privind efectul desemnării Părţii
contractante a solicitantului] a) Orice Parte
contractantă al cărei oficiu este un oficiu care
efectuează o examinare poate, printr-o declaraţie,
să notifice Directorului general că, în cazul în care
această Parte contractantă este cea a solici-
tantului, desemnarea acestei Părţi contractante într-
o înregistrare internaţională este fără efect.

b) În cazul în care o Parte contractantă care a
făcut declaraţia menţionată la subalineatul a) este
indicată într-o cerere internaţională ca Partea
contractantă a solicitantului şi, în acelaşi timp, ca
o Parte contractantă desemnată, Biroul internaţional
nu ia în considerare desemnarea acestei Părţi
contractante.

Articolul 15

Invalidarea

1) [Posibilitatea titularului de a-şi apăra
drepturile] Invalidarea parţială sau totală, de către
autorităţile competente ale unei Părţi contractante
desemnate, a efectelor înregistrării internaţionale

pe teritoriul acestei Părţi contractante nu poate fi
pronunţată fără ca titularul să fi fost pus în măsura
de a-şi apăra drepturile în timp util.

2) [Notificarea invalidării] Oficiul Părţ i i
contractante pe teritoriul căreia efectele înregistrării
internaţionale au fost invalidate notifică invalidarea
Biroului internaţional în momentul în care a luat
cunoştinţă de aceasta.

Articolul 16

Înscrierea de modificări şi alte aspecte
privind înregistrările internaţionale

1) [Înscrierea de modificări şi alte aspecte]
Biroul internaţional înscrie în registrul internaţional,
în modul prescris:

i) orice schimbare de titular al înregistrării
internaţionale cu privire la una, mai multe sau toate
Părţile contractante desemnate şi cu privire la unul,
mai multe sau toate desenele sau modelele
industriale care fac obiectul înregistrării inter-
naţionale, sub rezerva ca noul proprietar să aibă
dreptul de a depune o cerere internaţională în baza
articolului 3;

ii) orice schimbare de nume sau de adresă a
titularului;

iii) numirea unui mandatar al solicitantului sau
titularului şi orice altă dată pertinentă în privinţa
acestui mandatar;

iv) orice renunţare a titularului la înregistrarea
internaţională cu privire la una, mai multe sau toate
Părţile contractante desemnate;

v) orice limitare a înregistrării internaţionale la
unul sau mai multe desene sau modele industriale
care fac obiectul acesteia, făcută de titular cu privire
la una, mai multe sau toate Părţile contractante
desemnate;

vi) orice invalidare de către autorităţ i le
competente ale unei Părţi contractante desemnate,
pe teritoriul acestei Părţi contractante, a efectelor
înregistrării internaţionale cu privire la unul, mai
multe sau toate desenele sau modelele industriale
care fac obiectul acestei înregistrări;

vii) orice altă dată pertinentă, indicată în
regulamentul de aplicare, cu privire la drepturile
asupra unuia, mai multor sau tuturor desenelor sau
modelelor industriale care fac obiectul înregistrării
internaţionale.

2) [Efectele înscrierii în registrul internaţional]
Orice înscriere menţionată la punctele i), ii), iv), v),
vi) şi vii) ale alineatului 1) produce aceleaşi efecte
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dacă ar fi fost efectuată în registrul oficiului fiecăreia
dintre Părţile contractante implicate, cu excepţia
cazului în care o Parte contractantă poate, printr-o
declaraţie, să notifice Directorului general că o
înscriere menţionată la punctul i) al alineatului 1)
nu produce respectivele efecte în această Parte
contractantă atâta timp cât oficiul acestei Părţi
contractante nu a primit declaraţiile sau docu-
mentele menţionate în declaraţia sus-menţionată.

3) [Taxele] Orice înscriere efectuată în baza
alineatului 1) poate da naştere la plata unei taxe.

4) [Publicarea] Biroul internaţional publică o
înştiinţare cu privire la orice înscriere efectuată în
baza alineatului 1). Biroul internaţional trimite un
exemplar al publicării înştiinţării la oficiul fiecăreia
dintre Părţile contractante implicate.

Articolul 17

Perioada iniţială, reînnoirea înregistrării
internaţionale şi durata protecţiei

1) [Perioada iniţială a înregistrării internaţionale]
Înregistrarea internaţională este efectuată pentru o
perioadă iniţială de cinci ani de la data înregistrării
internaţionale.

2) [Reînnoirea înregistrării internaţionale]
Înregistrarea internaţională poate fi reînnoită pentru
perioade suplimentare de cinci ani, conform
procedurii prescrise şi sub rezerva achitării taxelor
prescrise.

3) [Durata protecţiei în Părţile contractante
desemnate] a) Cu condiţ ia ca înregistrarea
internaţională să fie reînnoită şi sub rezerva
subalineatului b), durata protecţiei, în fiecare Parte
contractantă desemnată, este de 15 ani de la data
înregistrării internaţionale.

b) În cazul în care legislaţ ia unei Părţ i
contractante desemnate prevede o durată de
protecţie mai mare de 15 ani pentru un desen sau
model industrial căruia i s-a acordat protecţie în
baza acestei legislaţii, durata protecţiei este, cu
condiţia ca înregistrarea internaţională să fie
reînnoită, aceeaşi ca cea pe care o prevede legislaţia
acestei Părţi contractante.

c) Fiecare Parte contractantă notifică
Directorului general, printr-o declaraţie, durata
maximă de protecţie prevăzută în legislaţia sa.

4) [Posibilitatea de reînnoire limitată] Reînnoirea
înregistrării internaţionale poate fi efectuată pentru
una, mai multe sau toate Părţile contractante
desemnate şi pentru unul, mai multe sau toate

desenele şi modelele industriale care fac obiectul
înregistrării internaţionale.

5) [Înscrierea şi publicarea reînnoirii] Biroul
internaţ ional înscrie reînnoirile în registrul
internaţional şi publică o înştiinţare cu privire la acest
lucru. Biroul internaţional trimite un exemplar al
publicării înştiinţării la oficiul fiecăreia dintre Părţile
contractante implicate.

Articolul 18

Informaţii referitoare la înregistrările
internaţionale publicate

1) [Accesul la informare] Biroul internaţional
furnizează oricărei persoane solicitante, în schimbul
achitării taxei prescrise, extrase din registrul
internaţional sau informaţii cu privire la conţinutul
registrului internaţional, în ceea ce priveşte orice
înregistrare internaţională publicată.

2) [Scutirea de legalizare] Extrasele din registrul
internaţional furnizate de Biroul internaţional sunt
scutite de orice cerinţă de legalizare în fiecare Parte
contractantă.

CAPITOLUL II

DISPOZIŢII ADMINISTRATIVE

Articolul 19

Oficiul comun mai multor State

1) [Notificarea referitoare la un oficiu comun]
Dacă mai multe State care au intenţia să devină
parte la prezentul Act au realizat, sau dacă mai
multe State care sunt parte la prezentul Act convin
să realizeze, unificarea legislaţiilor lor naţionale cu
privire la desene şi modele industriale, acestea pot
notifica Directorului general:

i) că un oficiu comun se va substitui oficiului
naţional al fiecăruia dintre ele, şi

ii) că totalitatea teritoriilor lor respective cărora
li se aplică legislaţia unificată va trebui considerată
ca o singură Parte contractantă pentru aplicarea
articolelor 1, 3 - 18 şi 31 ale prezentului Act.

2) [Momentul efectuării notificării] Notificarea
menţionată la alineatul 1) este efectuată:

i) cu privire la Statele care au intenţia să devină
parte la prezentul Act, în momentul depunerii
instrumentelor menţionate la articolul 27.2);

ii) cu privire la Statele care sunt parte la
prezentul Act, în orice moment după unificarea
legislaţiilor lor naţionale.
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3) [Data producerii de efecte a notificării]
Notificarea menţionată la alineatele 1) şi 2) pro-
duce efecte:

i) cu privire la Statele care au intenţia să devină
parte la prezentul Act, în momentul în care aceste
State devin legate prin prezentul Act;

ii) cu privire la Statele care sunt parte la
prezentul Act, la trei luni de la data comunicării
făcute de Directorul general celorlalte Părţi
contractante sau la orice dată ulterioară indicată
în notificare.

Articolul 20

Apartenenţa la Uniunea de la Haga

Părţile contractante sunt membre ale aceleiaşi
Uniuni ca şi Statele care sunt parte la Actul din
1934 sau la Actul din 1960.

Articolul 21

Adunarea

1) [Componenţa] a) Părţile contractante sunt
membre ale aceleiaşi Adunări ca şi Statele care
sunt legate prin articolul 2 al Actului complementar
din 1967.

b) Fiecare membru al Adunării este reprezentat
printr-un delegat care poate fi asistat de supleanţi,
consilieri şi experţi, şi fiecare delegat nu poate
reprezenta decît o singură Parte contractantă.

c) Membrii Uniunii care nu sunt membri ai
Adunării sunt admişi la reuniunile Adunării în calitate
de observatori.

2) [Funcţiile] a) Adunarea:

i) se ocupă de toate aspectele cu privire la
menţinerea şi dezvoltarea Uniunii şi aplicarea
prezentului Act;

ii) îşi exercită drepturile care îi sunt conferite
în mod special şi se achită de sarcinile care îi sunt
atribuite în mod special în termenii prezentului Act
sau ai Actului complementar din 1967;

iii) dă directive Directorului general cu privire la
pregătirea conferinţelor de revizuire şi decide
convocarea acestor conferinţe;

iv) modifică regulamentul de aplicare;

v) examinează şi aprobă rapoartele şi activităţile
Directorului general referitoare la Uniune şi îi dă
toate instrucţiunile utile cu privire la aspectele care
ţin de competenţa Uniunii;

vi) stabileşte programul, adoptă bugetul bienal
al Uniunii şi aprobă conturile sale de închidere;

vii) adoptă regulamentul financiar al Uniunii;

viii) creează comitetele şi grupele de lucru pe
care le consideră utile pentru a se permite
realizarea obiectivelor Uniunii;

ix) sub rezerva alineatului 1)c), decide care
State, organizaţii interguvernamentale şi organizaţii
neguvernamentale vor fi admise la reuniunile sale
în calitate de observatori;

x) întreprinde orice altă acţ iune cores-
punzătoare în vederea realizării obiectivelor Uniunii
şi se achită de orice alte funcţii utile în cadrul
prezentului Act.

b) În privinţa aspectelor care interesează în
egală măsură alte uniuni administrate de
Organizaţie, Adunarea decide după ce a luat
cunoştinţă de înştiinţarea Comitetului de coordonare
al Organizaţiei.

3) [Cvorumul] a) Jumătatea membrilor Adunării
care sunt State şi care au drept de vot asupra unui
anumit aspect constituie cvorumul în scopul votării
asupra acestui aspect.

b) În pofida dispoziţiilor subalineatului a), dacă,
în timpul unei sesiuni, numărul membrilor Adunării
care sunt State, care au drept de vot asupra unui
anumit aspect şi care sunt reprezentaţi este infe-
rior jumătăţii, dar egal sau superior treimii membrilor
Adunării care sunt State şi care au drept de vot
asupra acestui aspect, Adunarea poate lua decizii;
cu toate acestea, deciziile Adunării, cu excepţia
acelora care se referă la procedura sa, nu devin
executorii decât în cazul în care condiţiile enunţate
ulterior sunt îndeplinite. Biroul internaţional
comunică respectivele decizii membrilor Adunării
care sunt State, care au drept de vot asupra
respectivului aspect şi care nu erau reprezentate,
invitându-le să-şi exprime în scris, într-un termen
de trei luni de la data comunicării, votul sau
abţinerea. Dacă, la expirarea acestui termen,
numărul respectivilor membri care şi-au exprimat
astfel votul sau abţinerea este cel puţin egal cu
numărul membrilor care lipseau pentru ca cvorumul
să fie atins în timpul sesiunii, respectivele decizii
devin executorii, cu condiţia ca, în acelaşi timp,
majoritatea necesară să rămână întrunită.

4) [Luarea de decizii în cadrul Adunării] a)
Adunarea depune toate eforturile de a lua decizii
prin consens.

b) În cazul în care nu este posibil să se ajungă
la o decizie prin consens, decizia asupra
aspectului examinat este supusă la vot. În acest
caz,
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i) fiecare Parte contractantă care este un Stat
dispune de un vot şi votează numai în nume propriu,
şi

i i) orice Parte contractantă care este o
organizaţie interguvernamentală poate participa la
vot în locul Statelor sale membre, cu un număr de
voturi egal cu numărul Statelor sale membre care
sunt parte la prezentul Act; nici o organizaţie
interguvernamentală nu participă la vot dacă unul
din Statele sale membre îşi exercită dreptul de vot,
şi invers.

c) În privinţa aspectelor care nu se referă decât
la Statele legate prin articolul 2 al Actului
complementar din 1967, Părţile contractante care
nu sunt legate prin respectivul articol nu au drept
de vot, în timp ce, în privinţa aspectelor care nu se
referă decât la Părţile contractante, numai acestea
din urmă au drept de vot.

5) [Majorităţile] a) Sub rezerva articolelor 24.2)
şi 26.2), deciziile Adunării sunt luate cu majoritatea
a două treimi din voturile exprimate.

b) Abţinerea nu se consideră vot.
6) [Sesiunile] a) Adunarea se reuneşte o dată

la doi ani în sesiune ordinară la convocarea
Directorului general şi, în afara cazurilor excep-
ţionale, pe parcursul aceleiaşi perioade şi în aceleaşi
locuri ca Adunarea generală a Organizaţiei.

b) Adunarea se reuneşte în sesiune extra-
ordinară la convocarea Directorului general,
Directorul general acţionând fie la solicitarea unei
pătrimi din membrii Adunării, fie din proprie iniţiativă.

c) Ordinea de zi a fiecărei sesiuni este stabilită
de Directorul general.

7) [Regulamentul interior] Adunarea îşi adoptă
propriul regulament interior.

Articolul 22

Biroul internaţional

1) [Funcţiile administrative] a) Înregistrarea
internaţională şi sarcinile conexe, precum şi
celelalte sarcini administrative cu privire la Uniune
sunt asigurate de Biroul internaţional.

b) În mod special, Biroul internaţ ional
pregăteşte reuniunile şi asigură secretariatul
Adunării şi ale comitetelor de experţi şi grupelor
de lucru pe care le poate crea.

2) [Directorul general] Directorul general ocupă
cea mai înaltă funcţie din Uniune şi o reprezintă.

3) [Alte reuniuni decât sesiunile Adunării]
Directorul general convoacă orice comitet sau grupă

de lucru creată de Adunare şi orice altă reuniune
care se ocupă de aspecte care interesează
Uniunea.

4) [Rolul Biroului internaţional la Adunare şi la
alte reuniuni] a) Directorul general şi persoanele
desemnate de Directorul general iau parte, fără
drept de vot, la toate reuniunile Adunării şi ale
comitetelor şi grupelor de lucru create de Adunare,
precum şi la orice altă reuniune convocată de
Directorul general sub auspiciile Uniunii.

b) Directorul general sau un membru al
personalului desemnat de Directorul general este,
din oficiu, secretar al Adunării şi al comitetelor,
grupelor de lucru şi al altor reuniuni menţionate la
subalineatul a).

5) [Conferinţele] a) Biroul internaţional, conform
directivelor Adunării, pregăteşte conferinţele de
revizuire.

b) Biroul internaţional poate consulta organizaţii
interguvernamentale, precum ş i organizaţ i i
neguvernamentale internaţionale şi naţionale cu
privire la pregătirea acestor conferinţe.

c) Directorul general şi persoanele desemnate
de Directorul general iau parte, fără drept de vot, la
dezbaterile conferinţelor de revizuire.

6) [Alte funcţii] Biroul internaţional îndeplineşte
toate celelalte sarcini care îi sunt atribuite în legătură
cu prezentul Act.

Articolul 23

Finanţe

1) [Bugetul] a) Uniunea are un buget.

b) Bugetul Uniunii cuprinde încasările şi
cheltuielile proprii Uniunii şi contribuţia sa la bugetul
cheltuielilor comune uniunilor administrate de
Organizaţie.

c) Sunt considerate cheltuieli comune uniunilor
cheltuielile care nu sunt atribuite în mod exclusiv
Uniunii ci şi uneia sau mai multor alte uniuni ad-
ministrate de Organizaţie. Partea Uniunii la aceste
cheltuieli comune este proporţională cu beneficiul
pe care aceste cheltuieli îl prezintă pentru ea.

2) [Coordonarea cu bugetele altor uniuni]
Bugetul Uniunii este stabilit ţinând cont de cerinţele
de coordonare cu bugetele altor uniuni adminis-
trate de Organizaţie.

3) [Sursele de finanţare ale bugetului] Bugetul
Uniunii este finanţat din următoarele resurse:

i) taxele referitoare la înregistrările inter-
naţionale;
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ii) sumele datorate pentru celelalte servicii
oferite de Biroul internaţional în numele Uniunii;

iii) produsul vânzării publicaţiilor Biroului
internaţional cu privire la Uniune şi drepturile
aferente acestor publicaţii;

iv) donaţiile, dispoziţiile testamentare şi
subvenţiile;

v) chiriile, dobânzile şi alte diverse venituri.

4) [Stabilirea taxelor şi sumelor datorate;
cuantumul bugetului] a) Cuantumul taxelor
menţionate la alineatul 3)i) este stabilit de Adunare,
la propunerea Directorului general. Sumele datorate
menţionate la alineatul 3)ii) sunt stabilite de
Directorul general şi sunt aplicabile, în mod
provizoriu, până în momentul în care Adunarea se
pronunţă la următoarea sa sesiune.

b) Cuantumul taxelor menţionate la alineatul
3)i) este stabilit astfel încât încasările Uniunii care
provin din taxe şi din alte surse de venituri să
permită cel puţin acoperirea tuturor cheltuielilor
Biroului internaţional care interesează Uniunea.

c) În cazul în care bugetul nu este adoptat
înaintea începerii unui nou exerciţiu, bugetul anului
precedent este reînnoit conform modalităţilor
prevăzute de regulamentul financiar.

5) [Fondul de rulment] Uniunea are un fond de
rulment constituit din excedentele de încasări şi,
dacă aceste excedente nu sunt suficiente, dintr-
un vărsământ unic efectuat de fiecare membru al
Uniunii. Dacă fondul devine insuficient, Adunarea
decide creşterea acestuia. Proporţia şi modalităţile
de vărsământ sunt stabilite de Adunare, la
propunerea Directorului general.

6) [Avansurile aprobate de Statul gazdă] a)
Acordul de sediu încheiat cu Statul pe teritoriul
căruia Organizaţia îşi are sediul prevede ca, dacă
fondul de rulment nu este suficient, acest Stat să
acorde avansuri. Cuantumul acestor avansuri şi
condiţiile în care sunt acordate fac obiectul, în
fiecare caz, de acorduri separate între Statul în
cauză şi Organizaţie.

b) Statul menţionat la subalineatul a) şi
Organizaţia au fiecare dreptul de a denunţa
angajamentul de a acorda avansuri prin intermediul
unei notificări scrise. Denunţarea produce efecte
la trei ani de la încheierea anului în cursul căruia a
fost notificată.

7) [Verificarea conturilor] Verificarea conturilor
este asigurată, conform modalităţilor prevăzute de
regulamentul financiar, de unul sau mai multe State

membre ale Uniunii sau de controlori externi care
sunt desemnaţi de Adunare, cu consimţământul
acestora.

Articolul 24

Regulamentul de aplicare

1) [Obiectul] Regulamentul de aplicare
determină modalităţile de aplicare ale prezentului
Act. Regulamentul cuprinde, în special, dispoziţii
referitoare la:

i) aspecte care, în termenii prezentului Act,
trebuie să facă obiect de prescripţii;

ii) puncte de detaliu destinate să completeze
dispoziţiile prezentului Act sau la toate detaliile utile
pentru aplicarea lor;

iii) toate cerinţele, aspectele sau procedurile
de ordin administrativ.

2) [Modificarea unor dispoziţii ale regula-
mentului de aplicare] a) Regulamentul de aplicare
poate specifica că unele dintre dispoziţiile sale pot
fi modificate numai în unanimitate sau numai cu
majoritate de patru cincimi.

b) Pentru ca cerinţa unanimităţii sau a unei
majorităţi de patru cincimi să nu se mai aplice în
viitor pentru modificarea unei dispoziţii a regu-
lamentului de aplicare, se solicită unanimitatea.

c) Pentru ca cerinţa unanimităţii sau a unei
majorităţi de patru cincimi să se aplice în viitor
pentru modificarea unei dispoziţii a regulamentului
de aplicare, se solicită o majoritate de patru
cincimi.

3) [Divergenţa între prezentul Act şi regu-
lamentul de aplicare] În cazul divergenţei între
dispoziţiile prezentului Act şi cele ale regula-
mentului de aplicare, primele au prioritate.

CAPITOLUL III

REVIZUIRE ŞI MODIFICARE

Articolul 25

Revizuirea prezentului Act

1) [Conferinţele de revizuire] Prezentul Act
poate fi revizuit de o conferinţă a Părţ i lor
contractante.

2) [Revizuirea sau modificarea unor articole]
Articolele 21, 22, 23 şi 26 pot fi modificate fie printr-
o conferinţă de revizuire, fie de către Adunare con-
form dispoziţiilor articolului 26.
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Articolul 26

Modificarea unor articole
de către Adunare

1) [Propunerile de modificare] a) Propuneri de
modificare ale articolelor 21, 22, 23 şi 26 ale
prezentului articol  de către Adunare pot fi
prezentate de orice Parte contractantă sau de
Directorul general.

b) Aceste propuneri sunt comunicate de
Directorul general Părţilor contractante cu cel puţin
şase luni înainte de a fi supuse examinării Adunării.

2) [Majorităţile] Adoptarea oricărei modificări a
articolelor menţionate la alineatul 1) necesită o
majoritate de trei pătrimi; cu toate acestea,
adoptarea oricărei modificări a articolului 21 sau a
prezentului alineat necesită o majoritate de patru
cincimi.

3) [Intrarea în vigoare] a) Cu excepţia cazului în
care subalineatul b) se aplică, orice modificare a
articolelor menţionate la alineatul 1) intră în vigoare la
o lună după ce Directorul general a primit, din partea
a trei pătrimi din Părţile contractante care erau
membre ale Adunării în momentul în care modificarea
a fost adoptată şi care aveau drept de vot cu privire la
această modificare, notificări scrise care se referă la
acceptarea acestei modificări în conformitate cu
regulile lor constituţionale respective.

b) O modificare a articolului 21.3) sau 4) sau a
prezentului subalineat nu intră în vigoare dacă, în
cele şase luni ulterioare adoptării sale de Adunare,
o Parte contractantă notifică Directorului general
că nu acceptă această modificare.

c) Orice modificare care intră în vigoare con-
form dispoziţiilor prezentului alineat leagă toate
Statele şi toate organizaţiile interguvernamentale
care sunt Părţi contractante în momentul în care
modificarea intră în vigoare sau care devin la o dată
ulterioară.

CAPITOLUL IV

CLAUZE FINALE

Articolul 27

Condiţii şi modalităţi de a deveni
parte la prezentul Act

1) [Condiţii de îndeplinit] Sub rezerva alineatelor
2) şi 3) şi a articolului 8:

i) orice Stat membru al Organizaţiei poate
semna prezentul Act şi poate deveni parte la
acesta;

ii) orice organizaţie interguvernamentală care
gerează un oficiu la care protecţia desenelor şi
modelelor industriale poate fi obţinută cu efect pe
teritoriul pe care se aplică tratatul constitutiv al
organizaţiei interguvernamentale poate semna
prezentul Act şi poate deveni parte la acesta, sub
rezerva ca cel puţin unul dintre Statele membre
ale organizaţiei interguvernamentale să fie membru
al Organizaţiei şi ca acest oficiu să nu fi făcut
obiectul unei notificări în baza articolului 19.

2) [Ratificarea sau aderarea] Orice Stat sau
organizaţie interguvernamentală menţionat la
alineatul 1) poate depune:

i) un instrument de ratificare dacă a semnat
prezentul Act, sau

ii) un instrument de aderare dacă nu a semnat
prezentul Act.

3) [Data producerii de efecte a depunerii] a)
Sub rezerva subalineatelor b) - d), data producerii
de efecte a depunerii unui instrument de ratificare
sau de aderare este data la care acest instrument
este depus.

b) Data producerii de efecte a depunerii
instrumentului de ratificare sau de aderare al
oricărui Stat pentru care protecţia desenelor şi
modelelor industriale poate fi obţinută numai prin
intermediul oficiului gerat de o organizaţ ie
interguvernamentală din care acest Stat este
membru este data la care instrumentul acestei
organizaţii interguvernamentale este depus dacă
această dată este ulterioară datei la care
instrumentul respectivului Stat a fost depus.

c) Data producerii de efecte a depunerii oricărui
instrument de ratificare sau de aderare care conţine
notificarea menţionată la articolul 19 sau care este
însoţit de aceasta este data la care este depus
ultimul dintre instrumentele Statelor membre ale
grupului de State care au efectuat respectiva
notificare.

d) Orice instrument de ratificare sau de aderare
a unui Stat poate conţine o declaraţie sau poate fi
însoţit de o declaraţie, în termenii căreia nu trebuie
să fie considerat depus decât dacă instrumentul
unui alt Stat sau al unei organizaţ i i
interguvernamentale, sau  cele ale altor două State,
sau cele ale unui alt Stat şi al unei organizaţii
interguvernamentale, ale căror nume sunt
menţionate şi care îndeplinesc condiţiile necesare
pentru a deveni parte la prezentul Act, sunt, de
asemenea, depuse. Instrumentul care conţine o
astfel de declaraţie sau care este însoţit de o astfel
de declaraţie este considerat a fi fost depus în ziua
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în care condiţ ia indicată în declaraţ ie este
îndeplinită. Cu toate acestea, în cazul în care un
instrument indicat în declaraţie conţine el însuşi o
declaraţie de acelaşi tip sau este el însuşi însoţit
de o declaraţie de acelaşi tip, acest instrument este
considerat depus în ziua în care condiţia indicată
în această din urmă declaraţie este îndeplinită.

e) Orice declaraţie făcută în baza subalineatului
d) poate, în orice moment, să fie retrasă, în parte
sau în totalitate. Retragerea produce efecte la data
la care notificarea de retragere este primită de
Directorul general.

Articolul 28

Data producerii de efecte a ratificărilor
şi aderărilor

1) [Instrumentele de luat în considerare] În
sensul prezentului articol, sunt luate în considerare
numai instrumentele de ratificare sau de aderare
care sunt depuse de Statele sau organizaţiile
interguvernamentale menţionate la articolul 27.1)
şi pentru care condiţiile articolului 27.3), care
determină data producerii de efecte, sunt îndeplinite.

2) [Intrarea în vigoare a prezentului Act]
Prezentul Act intră în vigoare la trei luni după ce
şase State şi-au depus instrumentul de ratificare
sau de aderare, cu condiţia ca, după statisticile
anuale cele mai recente reunite de Biroul
internaţional, cel puţin trei dintre aceste State să
îndeplinească, cel puţin, una din următoarele
condiţii:

i) cel puţin, 3000 de cereri de protecţie de
desene sau modele industriale au fost depuse în
Statul luat în considerare sau pentru acest Stat,
sau

ii) cel puţin, 1000 de cereri de protecţie de
desene sau modele industriale au fost depuse în
Statul luat în considerare sau pentru acesta de
rezidenţii Statelor altele decît acest Stat.

3) [Intrarea în vigoare a ratificărilor şi aderărilor]
a) Orice Stat sau orice organizaţ ie inter-
guvernamentală care şi-a depus instrumentul de
ratificare sau de aderare cu cel puţin trei luni înaintea
intrării în vigoare a prezentului Act devine legat de
acesta la data intrării sale în vigoare.

b) Orice alt Stat sau organizaţ ie inter-
guvernamentală devine legat de prezentul Act la
trei luni de la data la care şi-a depus instrumentul
de ratificare sau de aderare sau la orice dată
ulterioară indicată în acest instrument.

Articolul 29

Interzicerea de a face rezerve

Nici o rezervă nu poate fi făcută cu privire la
prezentul Act.

Articolul 30

Declaraţii făcute de Părţile contractante

1) [Momentul efectuării declaraţiilor] Orice
declaraţie, conform articolului 4.1)b), 5.2)a), 7.2),
11.1), 13.1), 14.3), 16.2) sau 17.3)c), poate fi făcută:

i) în momentul depunerii unui instrument
menţionat la articolul 27.2), caz în care produce
efecte la data la care Statul sau organizaţia
interguvernamentală care a făcut declaraţia devine
legat de prezentul Act, sau

ii) după depunerea unui instrument menţionat
la articolul 27.2), caz în care produce efecte la trei
luni de la data primirii sale de Directorul general
sau la orice dată ulterioară care este indicată, dar
nu se aplică decât la înregistrările internaţionale a
căror dată este identică sau ulterioară datei la care
a produs efecte.

2) [Declaraţiile Statelor care au un oficiu
comun] În pofida alineatului 1), orice declaraţie
menţionată la respectivul alineat care a fost făcută
de un Stat care a notificat Directorului general, în
acelaşi timp cu unul sau mai multe alte State, în
baza articolului 19.1), înlocuirea cu un oficiu comun
a oficiilor lor naţionale nu produce efecte decât dacă
acest alt Stat sau aceste alte State fac o declaraţie
corespunzătoare.

3) [Retragerea de declaraţii] Orice declaraţie
menţionată la alineatul 1) poate fi retrasă în orice
moment, printr-o notificare adresată Directorului
general. O astfel de retragere produce efecte la
trei luni de la data primirii notificării de către
Directorul general sau la orice dată ulterioară
indicată în notificare. În cazul unei declaraţii con-
form articolului 7.2), retragerea nu are repercusiuni
asupra cererilor internaţionale depuse înaintea
producerii de efecte a respectivei retrageri.

Articolul 31

Aplicabilitatea Actelor din 1934
şi din 1960

1) [Relaţiile între Statele care sunt parte, în
acelaşi timp, la prezentul Act şi la Actul din 1934
sau la Actul din 1960] Numai prezentul Act leagă,
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în relaţiile lor reciproce, Statele care sunt parte, în
acelaşi timp, la prezentul Act şi la Actul din 1934
sau la Actul din 1960. Cu toate acestea, respec-
tivele State sunt obligate să aplice, în relaţiile lor
reciproce, dispoziţiile Actului din 1934 sau cele ale
Actului din 1960, după caz, la desenele şi modelele
depuse la Biroul internaţional anterior datei la care
prezentul Act le leagă în relaţiile lor reciproce.

2) [Relaţiile între Statele care sunt parte, în
acelaşi timp, la prezentul Act şi la Actul din 1934
sau la Actul din 1960 şi Statele care sunt parte la
Actul din 1934 sau la Actul din 1960 care nu sunt
parte la prezentul Act] a) Orice Stat care este parte,
în acelaşi timp, la prezentul Act şi la Actul din 1934
este obligat să aplice dispoziţiile Actului din 1934
în relaţiile sale cu Statele care sunt parte la Actul
din 1934 fără a fi, în acelaşi timp, parte la Actul din
1960 sau la prezentul Act.

b) Orice Stat care este parte, în acelaşi timp,
la prezentul Act şi la Actul din 1960 este obligat
să aplice dispoziţiile Actului din 1960 în relaţiile
sale cu Statele care sunt parte la Actul din 1960
fără a fi, în acelaşi timp, parte la prezentul Act.

Articolul 32

Denunţarea prezentului Act
1) [Notificarea] Orice Parte contractantă poate

denunţa prezentul Act printr-o notificare adresată
Directorului general.

2) [Producerea de efecte] Denunţarea produce
efecte la un an de la data la care Directorul gen-
eral a primit notificarea sau la orice dată ulterioară
indicată în notificare. Denunţarea nu are nici o
repercusiune cu privire la aplicarea prezentului Act
la cererile internaţionale care sunt în instanţă şi la
înregistrările internaţionale care sunt în vigoare, în
ceea ce priveşte Partea contractantă în cauză, în
momentul producerii de efecte a denunţării.

Articolul 33

Limbile oficiale ale prezentului Act;
semnarea

1) [Textele originale; textele oficiale] a)
Prezentul Act este semnat într-un singur exem-
plar original în limbile franceză, engleză, arabă,
chineză, spaniolă şi rusă, toate aceste texte fiind
considerate autentice în egală măsură.

b) Textele oficiale sunt stabilite de Directorul
general, după consultarea guvernelor interesate, în
alte limbi oficiale pe care Adunarea le poate indica.

2) [Termenul de semnare] Prezentul Act
rămâne deschis semnării la sediul Organizaţiei timp
de un an de zile de la adoptarea sa.

Articolul 34

Depozitarul
Directorul general este depozitarul prezentului

Act.

În scopul perfecţionării procedurii de examinare şi
de eliberare a certificatului de înregistrare a mărcii,
se modifică, conform ordinului nr. 37 din

2000.02.29, emis de Directorul General al AGEPI,
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 588/1995 privind
mărcile şi denumirile de origine a produselor şi
Regulamentul  privind aplicarea taxelor pentru servicii
în domeniul protecţiei OPI după cum urmează:

!" Litera i) a regulii 23.3 a Regulamentului de
aplicare a Legii nr. 588/1995 privind mărcile şi
denumirile de origine a produselor se expune în
redacţie nouă având următorul cuprins:

“i)  dovada de plată a taxelor pentru depunerea
cererii de înregistrare a mărcii, examinarea semnului
solicitat, înregistrarea şi eliberarea certificatului,
termenul de plată al cărora este data depunerii cererii.
Dacă cererea conţine documentele prevăzute la art. 8
alin. (5) din Lege, iar taxa a fost plătită parţial, atunci
se permite achitarea ei timp de:

– 2 luni, recunoscând data depozitului naţional
reglementar conformă datei de depunere a cererii;

– 6 luni, recunoscând data depozitului conformă
datei achitării depline a taxei stabilite.

În cazul în care solicitantul nu achită taxa deplină
în termen de 6 luni, cererea se consideră aban-
donată;”.

!" În Regulamentul privind aplicarea taxelor
pentru servicii în domeniul protecţiei obiectelor
proprietăţii industriale:

##### pct. 9 se expune în redacţie nouă, având
următorul cuprins:

“9. Taxa pentru un serviciu solicitat neplătită în
termenele prevăzute la punctele 21, 22, 27, 28,
35, 42, 43 ale prezentului Regulament poate fi
plătită ulterior, în decurs de 6 luni de la data
termenului omis, cu o majorare de 50%. Neplata
taxei în decursul acestor 6 luni, precum şi neplata
altor taxe prevăzute de prezentul Regulament, în
termenele stabilite pentru acestea, serveşte drept
temei pentru refuzul AGEPI de a executa serviciul
solicitat şi de a elibera titlul de protecţie sau con-
duce la încetarea valabilităţii titlului de protecţie
înainte de termen cu decăderea din drepturi a
solicitantului / titularului”;

##### în pct. 25 cuvintele ”în termen de 6 luni de la
data publicării hotărârii de acordare a brevetului” se
substituie cu cuvintele “odată cu depunerea cererii de
examinare;

##### termenul de plată a taxei prevăzut la pct. 34
este valabil numai pentru cererile depuse până la data
de 2000.03.01”.

Ordinul este pus în aplicare de la 2000.03.01.

Vă informăm
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XI. Informaţie internaţională

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

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

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

is party; reflects the activity of the committees and working groups of those organizations and other
materials in the field.
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La 25 noiembrie 1999 Guvernul Republicii
Croaţia a depus instrumentul de aderare la Aranja-
mentul de la Strasbourg privind clasificarea interna-
ţională de brevete (1971). Aranjamentul de la
Strasbourg va intra în vigoare cu privire la Repub-
lica Croaţia cu începere de la 25 noiembrie 2000.

În aceeaşi zi Guvernul Republicii Croaţia a
depus instrumentul de aderare la Tratatul de la
Budapesta privind recunoaşterea internaţională a
depozitului microorganismelor în scopul asigurării
protecţiei prin brevete (1977). Tratatul nominalizat
a intrat în vigoare cu privire la Republica Croaţia la
25 februarie curent.

Guvernul Algeriei a depus la 8 decembrie 1999
instrumentul de ratificare a Tratatului de cooperare
în domeniul brevetelor (PCT). Tratatul nominalizat
va intra în vigoare cu privire la Algeria cu începere
de la 8 martie 2000.

La 14 decembrie 1999 Guvernul Japoniei a
depus instrumentul de aderare la Protocolul referitor
la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea
internaţională a mărcilor. Protocolul va intra în

vigoare cu privire la Japonia cu începere de la 14
martie curent. La acea dată Japonia va deveni al
63-lea Stat membru al Protocolului.

Guvernul Antigua şi Barbudei a depus la 17
decembrie 1999 instrumentele de aderare la
Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii
industriale, la Tratatul de cooperare în domeniul
brevetelor (PCT) şi la Protocolul referitor la
Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea
internaţională a mărcilor.  Aceste aranjamente vor
intra în vigoare cu privire la Antigua şi Barbuda la
17 martie 2000.

!" !" !!" !" !!" !" !!" !" !!" !" !

Consiliul Administrativ al UPOV anunţă că la
20 decembrie 1999 Guvernul Australiei a depus
instrumentul de aderare la Convenţia internaţională
privind protecţia realizărilor în selecţie (Actul din
1991). Actul din 1991 al Convenţiei nominalizate a
intrat în vigoare cu privire la Australia la 20 ianuarie
curent. La această dată Australia a devenit al 12-

lea stat membru al UPOV.

OMPI informează

Statistică PCT
(1 ianuarie - 30 septembrie 1999)

În decursul primelor 9 luni  ale lui 1999 Biroul
Internaţional a primit 54473 de cereri internaţionale
depuse la Oficiile receptoare în conformitate cu PCT,
ceea ce reprezintă o creştere cu  9,3 la sută în
comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului prece-
dent.

Numărul solicitărilor de efectuare a examinării
internaţionale preliminare depuse în conformitate
cu Capitolul II s-a cifrat în decursul aceeleiaşi
perioade la  38371, înregistrându-se un spor de
cca 7% în comparaţie cu perioada respectivă a
anului trecut.

O nouă metodă de a comanda
publicaţiile PCT

Actualmente OMPI dispune de o librărie electronică
unde pot fi comandate direct publicaţiile PCT,
precum şi alte publicaţii OMPI. Adresa librăriei
electronice OMPI este: http://www.wipo.
internaţional/ebookshop. Ea poate fi accesată de
asemenea executând clic pe opţiunea Electronic

Bookshop din meniul de pe pagina Internet a OPMI.
Tot aici este disponibilă şi o listă a tuturor publicaţiilor
OMPI şi un îndrumar de utilizare a serviciilor librăriei
electronice.

Informaţii PCT
Oficiul de Brevete din Kazahstan a notificat
Biroului Internaţional că este deja disponibil să
recep ţ ioneze cereri  de brevet de inven ţ ie
con ţ inând sol ic i tă r i  în format PCT-EASY,
împreună cu dischete PCT-EASY

Zilele de odihnă în cadrul
Biroului Internaţional

În scopul monitorizării termenelor limită în
conformitate cu Regula 80.5 PCT, în perioada
decembrie  2000 - ianuarie  2001 Biroul Inter-
naţional nu va funcţiona, pe lângă zilele de sâmbătă
şi duminică, în următoarele zile:
24 decembrie 1999 12 iunie 2000
27 decembrie 1999 7 septembrie 2000
21 aprilie 2000 1 ianuarie 2001
24 aprilie 2000 2 ianuarie 2001.
1 iunie 2000
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Agenţia de Stat pentru Protecţia Pro-
prietăţii Industriale (AGEPI) vă oferă o şansă
excepţională să deveniţi consilier în proprietatea
industrială.

Este o profesie interesantă, modernă,
prestigioasă şi solicitată!

Consilierii în proprietatea industrială acti-
vează în domeniul protecţiei juridice şi valorificării
în scop comercial a proprietăţii industriale pe
piaţa internă şi cea externă. Ei au posibilitatea:
• să gestioneze serviciile de proprietate

industrială şi informaţională la întreprinderi
şi organizaţii;

• să activeze ca examinatori la oficiile de
brevete;

• să devină mandatari autorizaţi şi să presteze
servicii ce ţin de protecţia proprietăţii
industriale atât solicitanţilor naţionali, cât şi
celor străini.

Pentru a obţine certificatul de consilier în
proprietatea industrială, este necesar să absolviţi
cursurile AGEPI. Programa de studii include:
• legislaţia privind protecţia proprietăţii

intelectuale;
• cerinţele privind redactarea cererilor pentru

obţinerea titlurilor de protecţie;
• dreptul internaţional;
• aspectele economice ale proprietăţii

industriale, procedura de licenţiere.
La Cursuri Dvs. veţi beneficia de toate

posibilităţile  oferite de tehnologiile moderne de

instruire.
Durata cursurilor este de 4 luni (de 3 ori pe

săptămână,  între orele 1400 - 1700). La studii sunt
înscrise persoane cu studii superioare şi studenţi
de la facultăţile de drept, economie, reale şi tehnice.
Înscrierea se efectuează în baza achitării unei taxe
de 400 lei.

ATENŢIE! CURSURI AGEPI!
NUMAI LA INSTITUTUL NAŢIONAL

DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ!
(licenţa Ministerului Educaţiei  şi ştiinţei, seria 98, nr. 0190)

DORIŢI SĂ DEVENIŢI SPECIALIŞTI

ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ?

NU  RATAŢI  ŞANSA!

 VĂ  AŞTEPTĂM  LA  AGEPI!
VĂ  AŞTEPTĂM  LA  INSTITUTUL  NAŢIONAL DE  PROPRIETATE INDUSTRIALĂ!

ADRESA NOASTRĂ:

Str. Andrei Doga  nr. 24, bloc 1, MD - 2024, Chişinău, Republica Moldova
tel. 44-00-21, 44-32-53, fax. 44-01-19

e-mail: office@agepi.md
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Государственное агентство Республики
Молдова по охране промышленной собст-

венности (AGEPI) предоставляет уникальную
возможность стать Специалистом по охране
промышленной собственности. Это инте-

ресная, современная, престижная и необ-
ходимая профессия.

Специалисты по охране промышленной

собственности осуществляют свою деятель-
ность в области юридической защиты и
коммерческого использования объектов

промышленной собственности как на вну-
треннем, так и на внешнем рынках. Они могут:
• возглавлять патентные и информа-

ционные службы на предприятиях и в
организациях;

• работать экспертами в Патентных

ведомствах;
• работать патентными поверенными, пре-

доставляющими услуги по вопросам про-

мышленной собственности как нацио-
нальным, так и иностранным заявителям.

ВНИМАНИЕ! КУРСЫ AGEPI!
ТОЛЬКО В НАЦИОНАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ

СОБСТВЕННОСТИ
 (лицензия Министерства образования и науки, серия 98 № 0190)

ЖЕЛАЮЩИМ СТАТЬ СПЕЦИАЛИСТАМИ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ!

Для получения свидетельства Спе-
циалиста в области охраны промышленной

собственности необходимо закончить курсы
AGEPI. Программа обучения включает:
• законодательство по охране интел-

лектуальной собственности;
• требования к заполнению документов

при подаче заявки на получение охран-

ных документов;
• международное право;
• экономические аспекты и вопросы

лицензирования промышленной соб-
ственности.
На курсах  применяются  самые совре-

менные технологии обучения.
Занятия проводятся в течение 4 месяцев,

3 раза в неделю  с 1400 до 1700.  Принимаются

лица с высшим образованием, а также
студенты юридических, экономических и
естественно-технических факультетов.

Занятия на курсах платные. Стоимость
обучения 400  леев.

Не упустите свой шанс!

Ждем Вас в AGEPI!

ЖДЕМ ВАС В НАЦИОНАЛЬНОМ
ИНСТИТУТЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ !

НАШ АДРЕС:

 Ул. Андрей Дога, 24/1, MD - 2024, Кишинэу, Республика Молдова
тел. 44-00-21, 44-32-53, факс 44-01-19

e-mail:office@agepi.md
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La Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale a fost elaborată şi este în curs de
apariţie o publicaţie de primă necesitate

pentru orice întreprinzător, pentru orice om de
afaceri. Este vorba de recomandările metodice
“Cum să-ţi creezi marca proprie”. La pregătirea şi
editarea prezentei lucrări şi-au dat concursul
specialiştii AGEPI: Eugen  STAŞCOV, Director  Gen-
eral AGEPI, Ion  DANILIUC, prim-vicedirector gen-
eral, Oxana  PANASENCO, secţie Examinare Mărci
şi  Modele Industriale, Valentina DMITRIENCO, secţie
Examinare Mărci şi Modele Industriale, Veronica
BAJIREANU, şef adjunct secţie Examinare Mărci şi
Modele  Industriale.

Prezentele Recomandări urmăresc scopul de
a ridica nivelul de cunoştinţe al persoanelor
interesate prin prezentarea complexului de măsuri
bine delimitate în vederea elaborării mărcii şi a
utilizării acesteia.

Una dintre funcţiile principale ale mărcii o
constituie cea publicitară, adică capacitatea mărcii
de a evolua nemijlocit în calitate de obiect publicitar
capabil să atragă atenţia consumatorilor, să
servească drept sursă de informaţie despre marfă
şi să determine consumatorii s-o aleagă.

Marca constituie un simbol complex al
producătorului sau prestatorului de servicii şi conţine
informaţia care ajută consumatorul la alegerea
produsului, să diferenţieze produsele pe piaţă, este
un mijloc de atragere a cumpărătorilor, un anumit
garant al calităţii, influenţează volumul de vânzări al
produselor, fiind simbolul reputaţiei dobândite a
producătorului sau vânzătorului.

E x p e r i e n ţ a
mondială demon-
strează că marca
este un activ foarte
important al între-
prinderii. Orice în-
treprindere trebuie
să-şi creeze, pro-
tejeze ş i să-ş i
menţină imaginea mărcii.
Marca trebuie să fie elaborată în mod raţional, încât
să devină un promotor al informaţiei care să
constituie motivul actului de cumpărare.

Fiind un obiect al proprietăţii industriale, marca
trebuie să fie bine gândită. Orice marcă reuşită
presupune un anumit contingent de cumpărători
fideli, către care trebuie să se orienteze cei ce se
ocupă de imaginea mărcii şi de calitatea produselor
sau serviciilor.

Recomandările urmăresc scopul de a defini
şirul de acţiuni pe care trebuie să le întreprindă
persoanele care se ocupă de elaborarea mărcilor.
Ele dezvăluie principalele caracteristici ale po-
tenţialului publicitar al mărcii, de exemplu, caracterul
estetic, gama de culori etc. care presupun o bună
organizare a lucrului în domeniul marketingului
(studierea segmentului de piaţă, a potenţialului
consumatorilor, a contingentului acestora, definirea
stilului întreprinderii etc.).

Sperăm că această apariţie va deveni cartea
de căpătâi a antreprenorilor, în special a persoa-
nelor antrenate în elaborarea şi implementarea
mărcilor firmelor.

Noutăţi editoriale
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