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Aten ţie  -  abonarea !
Stimaţi prieteni,
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P.S. Reţinem atenţia persoanelor interesate că la AGEPI pot fi procurate exemplare
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La solicitare pot fi comandate exemplare individuale într-un tiraj suplimentar la

acelaşi preţ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WO Organizaţia
Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)

IB Biroul Internaţional
al Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelec
tuală

E P Oficiul European
de Brevete (OEB)

EA Oficiul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)

OA Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

A P Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

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

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

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

Congo
CF Republica

Centrafricană
CG Congo
CH Elveţia

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

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

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

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

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

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

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

(Provincie Chineză)
T Z Republica Unită

a Tanzaniei
UA Ucraina
UG Uganda
US Statele Unite

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

şi Grenadines
VE Venezuela
VG Insulele

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REFERITOARE LA INVENŢII

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

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

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

vetului pe răspunderea solicitantului

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

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

la care prezentul document este divizionar

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

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

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

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

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

(87) Publicarea internaţională PCT: numărul
şi data

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

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

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE A BREVETELOR

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

ment. Exploziv
G  - Fizică
H  - Electricitate

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING  THE

INVENTIONS

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION  SECTIONS

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

ting. Weapons. Blasting
G  - Physics
H  - Electricity

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

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

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

printing of patent granting decision at the
responsibility of the applicant

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET DE

INVENŢIE, CONFORM NORMEI ST. 16

THE WIPO NORMALIZED CODES FOR
IDENTIFICATION OF THE KIND OF

PATENT DOCUMENTS, IN ACCORDANCE
WITH THE STANDARD ST. 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P2 – 3 rd level of publication: plant variety patent
documents (used for publication normally fol-
lowing that of the B - coded document).
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AZ1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea numerelor de depozit

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

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

BZ9A Cereri de brevet de invenţie publicate
BZ9A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,

aranjate în ordinea numerelor de depozit
(semestrial)

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

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

FF9A Brevete de invenţie acordate
FF9A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate

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

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

în ordinea alfabetică a  numelor inven-
tatorilor (semestrial)

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

FG9A Lista brevetelor de invenţie eliberate

CODURILE  OMPI PENTRU CODIFICAREA
TITLURILOR INFORMAŢIILOR

REFERITOARE LA INVENŢII PUBLICATE
ÎN  BULETINUL OFICIAL CONFORM

NORMEI ST. 17

AZ1A The filled in numerical  index of patent ap-
plications

AZ1A The filled in subject index of patent appli-
cations

AZ1A The filled in name index of patent applica-
tions

BZ9A Published patent applications

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

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

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

FF9A Granted patents for inventions

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

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

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

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

FG9A List of granted patents for inventions

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS
OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING

INVENTIONS MADE IN THE OFFICIAL
BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD
ST. 17
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BZ9A Cereri de brevet

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

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

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

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

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

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

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

Data concerning the euroasiatic patents filing registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Offi-
cial Bulletin of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings,
if necessary. The Official Bulletin is also available to the public in the AGEPI library. Discriptions of
the eurasian applications and patents for invention are available in the AGEPI library.
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S (21) a 2000 0059 (13) A
(51) A 01 H 4/00
(22) 1999.05.12
(31) 60/085,711; 09/087,285
(32) 1998.05.15; 1998.05.29
(33) US
(85) 2000.02.15
(86) PCT/US99/10408, 1999.05.12
(87) WO 99/59398, 1999.11.25
(71) UNIVERSITY OF FLORIDA, US
(72) GRAY, Dennis, J., US; SUBRAMANIAN,

Jayasankar, US; LITZ, Richard, E., US
(74) Babak Alexandr
(54) Sistem de regenerare pentru struguri şi

utilizarea lui
(57) Invenţia se referă la procedee de regenerare

a strugurilor şi la germplasma lor obţinută prin
aceste procedee.
Procedeul include următoarele etape: (a)
asigurarea unei culturi lichide care conţine o
celulă embriogenică; (b) recuperarea celulei
embriogenice din cultură; (c)  transferul
celulei embriogenice în cultura a doua; şi (d)
creşterea embrionului somatic matur al
strugurelui din celula embriogenică.

Revendicări: 27
Figuri: 6

*
*     *

(54) System for regeneration of grapes and
use thereof

(57) The invention relates to systems for rege-
neration of grapes and their germ plasm ob-
tained by such processes.
The process includes the following stages:
(a) ensurance of a liquid culture containing
an embryogene cell; (b) restoration of the
embryogene cell from the culture; (c) trans-
fer of the embryogene cell into the second
culture; and (d) growing of the grape somatic
mature embryo from the embryogene cell.

Claims: 27
Fig.: 6

(21) 99-0087 (13) A
(51) C 12 H 1/04
(22) 1999.02.26
(71) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Covaliova Olga, MD; Covaliov Victor, MD;

Duca Gheorghe, MD; Taran Nicolae, MD;
Madan Iurie, MD

(54) Procedeu de demetalizare a vinurilor
brute

(57) Invenţia se referă la industria vinului, în spe-
cial la procedeele de demetalizare a băuturilor
alcoolice şi sucurilor cu ajutorul adsorbenţilor.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se propune
un procedeu de demetalizare a vinurilor brute,
care include tratarea lor cu sorbenţi anterior
activizaţi prin tratare acidă, în calitate de sor-
bent folosindu-se kieselgur utilizat, ce
rămâne ca deşeu în urma operaţiilor de
limpezire a mustului pe calea modificării lui
prin tratarea cu o soluţie de acid sulfuric de
5…10%, urmând separarea fazei solide prin
decantare şi neutralizarea ei ulterioară cu
carbonat de sodiu şi tratarea termică într-un
mediu inoxidant cu dioxid de carbon la o
temperatură de 420…450°C timp de 1…2
ore, iar procesul de demetalizare are loc în
condiţii dinamice de filtrare a vinurilor brute
printr-un strat de kieselgur modificat cu viteză
a fluxului de 0,1…0,2 m/min.
Rezultatul tehnic constă în majorarea
eficienţei procedeului de demetalizare a
vinurilor brute cu un conţinut sporit de
compuşi ai metalelor grele pe contul majorării
selectivităţii şi a capacităţii sorbţionale a
sorbentului modificat faţă de metale.

Revendicări: 1

*
*     *

(54) Process for demetallization of rough
wines

(57) The invention relates to the wine-making in-
dustry, especially to processes for
demetallization of alcoholic drinks and juices
by means of adsorbents.
Summary of the invention consists in the fact
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demetallization of rough wines, which in-
cludes treatment thereof with sorbents pre-
liminarily activated by acid treatment, where
in the capacity of sorbent is used utilized kie-
selgur, which remains as waste during clari-
fication of the must, modification thereof by
treatment with 5...10% sulfuric acid solution
with the subsequent separation of the solid
fraction by decantation and its subsequent
neutralization with calcium carbonate and
thermal treatment in an anoxic medium with
carbon dioxide at a temperature of

420...450°C during 1...2 hours and the
demetallization process is carried out in dy-
namic  conditions of rough wines filtration
through a layer of the modified kieselgur with
the flux speed of 0,1...0,2 m/min.
The technical result consists in increasing the
efficiency of the process for demetallization
of rough wines with an increased content of
compounds of heavy metals at the expense
of increasing the selectivity and sorbtion ca-
pacity of the modified sorbent about metals.

Claims: 1
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FF9A Brevete de invenţie acordate

Orice persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la AGEPI revocarea în
tot sau în parte a hotărârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la 31 august
2000 pentru neîndeplinirea cel puţin a uneia dintre 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
August 31, 2000 if any one of the conditions set out in Articles 4 to 8 of the Law on Patents

for Inventions No 461/1995 has not been met.
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I(11) 911 (13) B1

(51) A 21 D 8/00, 8/02, 2/36, 2/38
(21) 97-0236
(22) 1997.08.15
(71)(73) S.A. “TREIDONA”, MD
(72) Şincariuc Valeriu, MD
(54) Procedeu de producere a pâinii
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în

special la producerea pâinii.
Procedeul de producere a pâinii include
prepararea plămădelii din făină, apă şi drojdii,
fermentarea ei, frământarea aluatului,
adăugând cantitatea restantă de făină şi apă,
precum şi malţ fermentat, concentrat de must
de cvas, zahăr, sare, fermentarea ulterioară a
aluatului, divizarea lui în semifabricate,
dospirea şi coacerea. Noutatea invenţiei
constă în aceea că  la frământarea aluatului
se adaugă mirodenii, 20% dintre care în
amestec cu malţul se mărunţesc în prealabil,
se înmoaie în apă la temperatura de 45...55oC
timp de 45...50 min, iar cantitatea restantă de
mirodenii de asemenea se înmoaie în prealabil
în apă la temperatura de 90...95oC timp de
25...30 min. Fermentarea aluatului se
realizează până la aciditatea de  9...11 grade.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
îmbogăţirea pâinii cu componente biologic
active, ce permit majorarea termenului de
păstrare a prospeţimii pâinii.

Revendicări: 1
*

*     *

(54) Process for bread production
(57) The invention relates to the food industry.

The summary of the invention consists in the
fact that the bread composition contains flour,
yeast, sugar, fermented malt, spices, kvass
wort concentrate, salt and water.
The process for bread production includes
leaven preparation from flour, water and
yeasts, its fermentation, dough kneeding with
addition of the remaining amount of flour and
water as well as fermented malt, kvass wart
concentrate, sugar, salt, further dough fermen-
tation, division thereof into semi-finished pro-
ducts, their rest and baking.  The novelty of
the invention consists in the fact that at the
dough kneeding stage it is added spices, 20%
of which in mixture with the malt are prelimi-
narily comminuted, soaked in water  at a tem-
perature of 45...55°C during 45...50 min, and
the remaining amount of  spices  is also soaked

in  water at a temperature of  90...95°C du-
ring 25...30 min. The dough fermentation lasts
to an  acidity of  9...11 degrees.
The technical result consists in the bread en-
richment with biologically active components
allowing to increase the bread freshness  term.

Claims: 1

(11) 1517 (13) F2
(51) A 01 N 25/08, 25/10, 25/14
(21) 96-0314
(22) 1993.10.06
(31) 92309173.0
(32) 1992.10.08
(33) EP
(85) 1996.08.12
(86) PCT/EP93/02770, 1993.10.06
(87) WO 94/08455, 1994.04.28
(71)(73) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH

MAATSCHAPPIJ B. V., NL
(72) WEDLOCK, David, John, GB; DE LIND VAN

WIJNGAARDEN, Gerhard, NL
(74) Babak Alexandr
(54) Preparat solid pentru protecţia plantelor

de cultură şi procedeu de obţinere a lui
(57) Invenţia se referă la agricultură, în particular

la un preparat solid pentru protecţia plantelor
de cultură, precum şi la un procedeu de
obţinere a lui.
Preparatul conţine ca bază un ingredient activ
şi un polimer termoplastic - polivinilpirolidonă.
Procedeul de obţinere a preparatului solid
pentru protecţia plantelor de cultură constă
în extruziunea comună a ingredientului activ
cu polivinilpirolidonă, cu răcirea  ulterioară a
extrudatului până la starea de fragilitate şi
mărunţirea lui ulterioară. Preparatul granulat
obţinut  poate fi folosit în pastile sau în gra-
nule mai mari. Fiecare dintre aceste forme
dispersează rapid la diluarea cu apă şi posedă
activitate biologică, egală cu activitatea
concentratelor emulsionate gata.

Revendicări: 7
*

*     *

(54) Solid preparation for crop plant protec-
tion and process for obtaining thereof

(57) The invention relates to the agriculture, namely
to a solid preparation for crop plant protec-
tion and a process for obtaining thereof.
The preparation contains, as base thereof, an
active ingredient and a thermoplastic polymer
- polyvinylpyrrolidone.
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tion for crop plant protection consists in the
common extrusion of the active ingredient
with polyvinylpyrrolidone, with the subse-
quent cooling of the extrudate until brittleness
and its further milling. The obtained granulated
preparation may be used in the form of tab-
lets or into larger granules. Each of these
forms fastly disperse on dilution with water
and possesses a biological activity equal to the
activity of the finished emulsified concentrates.

Claims: 7

(11) 1518 (13) F1
(51) A 61 B 17/00; A 61 F 2/02, 2/08
(21) a 2000 0028
(22) 2000.02.09
(71)(72)(73) Antohi Nicolae, MD; Ţîbîrnă Ghe-

orghe, MD; Clim Constantin, MD; Pogoneţ
Vadim, MD; Marina Serghei, MD; Bejan
Anatol, MD; Stan Vitalie, MD

(54) Metodă de reconstrucţie a defectelor din
regiunea anterioară a gâtului după excizii
largi

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
chirurgie şi oncologie, şi este destinată
reconstrucţiei faringelui şi acoperirii con-
comitente a defectului de părţi moi din
regiunea cervicală anterioară.
Metoda propusă constă în pregătirea patului
receptor, prelevarea unui autotransplant liber
combinat, constituit dintr-un lambou miocutan,
conţinând muşchiul mare dorsal cu tegumentul
supraiacent şi un lambou fasciocutan scapu-
lar, cu un pedicul vascular unic, conţinând artera
şi vena subscapulare, reconstrucţia peretelui
anterior al esofaringelui cu lamboul fasciocutan
scapular şi acoperirea defectului restant de părţi
moi cu lamboul miocutan.
Rezultatul invenţiei constă în reconstrucţia
esofaringelui cu ţesut rezistent şi bine
vascularizat,  reducerea complicaţiilor
vasculare şi septico-purulente şi sporirea
calităţii estetice a plastiei.

Revendicări: 1
*

*     *

(54) Method of reconstruction of the cervix
fore region defects after wide excisions

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to surgery and oncology and is provided

for reconstruction of the pharynx and con-
comitant covering of the soft tissues defect
in the cervical fore region.
The proposed method consists in preparation
of the receiving bed, drawing of a free com-
bined autotransplant, constituted of a
myocutaneous lambo, containing the wide
dorsal muscle with the suprajacent tegument
and a scapular fasciocutaneous lambo with
a single vascular pedicle, containing the sub-
scapular artery and vena, reconstruction of
the esophagus fore wall with the scapular
fasciocutaneous lambo and covering of the
soft tissue remaining defect with the myocu-
taneous lambo.
The result of the invention consists in the
esophagus reconstruction with resistant and
well-vascularized tissue, reduction of vascular
and septicopurulent complications and in in-
creasing the plasty aesthetic quality.

Claims: 1

(11) 1519 (13) F1
(51) A 61 B 17/56, 17/58
(21) 99-0140
(22) 1999.04.23
(71)(73) Universitatea de Stat de Medicină şi

Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Repu-
blica Moldova, MD

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

luxaţiei congenitale de gambă la copii
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la

ortopedie, şi este destinată reducerii chirur-
gicale a luxaţiei congenitale de gambă la copii.
Metoda propusă constă în mobilizarea
muşchiului cvadriceps femural, alungirea lui
în formă de Z, artrotomia cu secţionarea
ţesuturilor cicatrizate, mobilizarea supra-
feţelor articulare ale femurului şi tibiei,
adaptarea lor, plastia transosoasă a aparatului
ligamentar cruciat şi colateral, refacerea
muşchiului cvadriceps femural în poziţie de
flexie a gambei şi imobilizarea în aparat gipsat.
Rezultatul invenţiei constă în corecţia osiei
membrului inferior, restabilirea mişcărilor şi
stabilitatea statică a articulaţiei genunchiului.

Revendicări: 1
*

*     *

(54) Method of surgical treatment of the
shank congenital luxation to children
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lar to orthopedics and is provided for surgi-
cal reduction of the shank congenital  luxation
to children.
The proposed method consists in mobiliza-
tion of the quadriceps femoral muscle,
Z–shaped elongation thereof, arthrotony with
the cicatricial tissue section, mobilization of
the femur and tibia articular surfaces, adap-
tation thereof, transosseous plasty of the
collateral and cruciform ligamentous appara-
tus, restoration of the quadriceps femoral
muscle in the shank flexion position and im-
mobilization in a gypsum plaster.
The result of the invention consists in the cor-
rection of the lower extremity axis, recovery
of the movements and static stability of the
knee-joint.

Claims: 1

(11) 1520 (13) F1
(51) A 61 B 17/56
(21) 99-0278
(22) 1999.12.10
(71)(72)(73) Topor Boris, MD
(54) Transplant şi metodă de plastie a septului

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

otorinolaringologie.
Esenţa invenţiei constă în aceea că trans-
plantul pentru plastia septului nazal este
confecţionat cuneiform, în bază este executată
o canelură longitudinală, iar la marginea opusă
sunt executate tăieturi transversale.
De asemenea se solicită metodă de plastie a
septului nazal, care include incizia mucoasei
septului nazal, separarea ei, rezecţia părţii
osteocartilaginoase modificate patologic. Apoi
crestei nazale a maxilarului i se dă un aspect
cuneiform, transplantul se poziţionează cu
baza sa pe creasta nazală, marginea cu tăieturi
transversale a transplantului se fixează de
partea osteocartilaginoasă rămasă. După
aceasta se fixează mucoasa septului nazal de
transplant.
Rezultatul constă în obţinerea transplantului
de configuraţie şi dimensiuni necesare,
precum şi în fixarea lui stabilă.

Revendicări: 6
Figuri: 1

*
*     *

(54) Transplant and method of nasal septum
plasty

(57) The invention relates to medicine, namely to
otorhinolaryngology.
Summary of the invention consists in the fact
that the transplant for nasal septum plasty is
made cuneiform, into the base it is executed
a longitudinal groove and at the opposite edge
there are executed cross cuts.
It is also claimed a method of nasal septum
plasty, including incision of the nasal septum
mucosa, separation thereof, resection  of the
pathologically modified osteocartilaginous
portion. Then the maxilla nasal ridge is given
a cuneiform aspect, the transplant is posi-
tioned with its base on the nasal ridge, the
edge with the cross cuts of the transplant is
fixed to the remained osteocartilaginous por-
tion. After that the nasal septum mucosa is
fixed to the transplant.
The result consists in obtaining a transplant
with required dimension and configuration as
well as stable fixation thereof.

Claims: 6
Fig.: 1

(11) 1521 (13) F2
(51) A 61 K 39/00, 39/395, 49/00; C 07 K 16/

18; A 61 P 3/00, 7/00
(21) 96-0334
(22) 1995.02.21
(31) 204,015
(32) 1994.02.24
(33) US
(85) 1996.09.23
(86) PCT/US95/01825, 1995.02.21
(87) WO 95/22986, 1995.08.31
(71)(73)  AMERICAN BIOGENETIC SCIENCES,

INC., US
(72) GARGAN, Paul, E., US
(74) Babak Alexandr
(54) Metode de inhibare a formării de trombi,

metode de tratament al stărilor trom-
botice, compoziţii farmaceutice şi trusă
pentru tratamentul stărilor trombotice

(57) Invenţia se referă la medicină şi anume la
terapie.
Esenţa invenţiei constă în aceea că pentru
inhibarea formării de trombi se administrează
o doză eficientă de anticorp monoclonal
fibrino-specific. De asemenea, se revendică
compoziţii farmaceutice şi trusă ce conţin în
calitate de agent activ anticorpul menţionat.
Rezultatul constă în lărgirea arsenalului de
remedii utilizate pentru tratamentul trom-
bozelor şi ameliorarea efectului curativ.
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Figuri: 2

*
*     *

(54) Methods of thrombus forming inhibition,
methods of treatment of thrombotic
states, pharmaceutical compositions and
kit for treatment of thrombotic states

(57) The invention relates to medicine, namely to
therapy.
Summary of the invention consists in the fact
that for the thrombus forming inhibition is
administered an efficient dose of the fibrin-
specific monoclonal antibody. Pharmaceuti-
cal compositions as well as kit, containing said
antibody as active agent are also claimed.
The result consists in increasing the range of
remedies used for treatment of thrombosis
and amelioration of the curative effect.

Claims: 34
Fig.: 2

(11) 1522 (13) F1
(51) A 61 N 1/16
(21) 99-0040
(22) 1999.01.25
(71)(72)(73)  Şalamberidze Emzari, MD
(54)  Neutralizator al radiaţiei  din zonele

geopatogene (variante)
(57) Invenţia se referă la neutralizatori care ser-

vesc pentru lichidarea acţiunii negative a zo-
nelor geopatogene asupra sănătăţii omului şi
animalelor.
Neutralizatorul radiaţiei  din zonele geopa-
togene este executat ca o placă cu dimen-
siunile de 10x10 cm2 din material dielectric.
În calitate de material dielectric se foloseşte
textolit, textolit de sticlă, viniplast sau getinax.
O altă variantă de neutralizator al radiaţiei  din
zonele geopatogene este executată ca o pungă
cu dimensiunile de 10x10x1 cm3 umplută cu
praf de material dielectric.  În calitate de praf
de material dielectric se foloseşte praf de acid
boric sau  coajă pisată de ou de găină.
Rezultatul tehnic constă în posibilitatea de
lichidare a acţiunii radiaţiei din zonele geopa-
togene.

Revendicări: 4
*

*     *

(54) Neutralizer of radiation from geopatho-
genic zones (variants)

(57) The invention relates to neutralizers, which
serve for removal of negative action of
geopathogenic zones on human and animal
health.
The neutralizer of radiation from geo-
pathogenic zones is executed in the form of
a plate having dimensions of 10x10 cm2 of
dielectric material. As dielectric material is
used textolite, fiber glass laminate, vinyplast
or getinax.
The second variant of the neutralizer of ra-
diation from geopathogenic zones is exe-
cuted in the form of a purse having dimen-
sions of 10x10x1 cm3 filled up with powder
of dielectric material. As powder of dielec-
tric material is used powder of boric acid or
milled hen egg-shell.
The technical result consists in the possibi-
lity of removing the radiation action from
geopathogenic zones.

Claims: 4

(11) 1523 (13) B2
(51) A 63 F 9/06, 9/08
(21) 98-0102
(22) 1998.04.14
(71)(73)  Firma “FORT” SRL, MD
(72) Roman Victor, MD; Babinciuc Valeriu, MD
(54) Jucărie logică tridimensională
(57) Invenţia se referă la jucăriile logice antrenante.

Jucăria logică tridimensională include suport
sferic demontabil, pe suprafaţa căruia sunt
executate reciproc perpendicular şi intersec-
tându-se trei canale circulare, în care sunt
instalate elemente de joc. Pe pereţii laterali ai
canalelor sunt formate proeminenţe arcuite
de ghidare, iar pe părţile laterale ale elemen-
telor de joc sunt executate caneluri, care după
formă şi mărime corespund proeminenţelor.
Între elementele de joc sunt instalate elemente
de fixare, mărimea cărora este mai mare decât
mărimea adânciturilor care sunt executate în
canelurile elementelor de joc.
Rezultatul tehnic constă în prevenirea blocării
şi decalării spontane a elementelor de joc.

Revendicări: 1
Figuri: 6

*
*     *
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(57) The invention relates to entertaining logical
toys.
The three-dimensional logical toy includes a
collapsible spherical support, on the surface
of which there are made mutually perpendicu-
lar and intersecting circular slots into which
there are placed playing elements. On the side
walls of the slots there are formed arched
guiding prominences and on the side portions
of the playing elements there are executed
grooves, which in form and dimensions cor-
respond to prominences. Between the play-
ing elements there are placed fixing members,
the size of which is bigger than the size of
the recesses, executed into the grooves of the
playing elements.
The technical result consists in preventing the
spontaneous blockage and displacement of
the playing elements.

Claims: 1
Fig.: 6

(11) 1524 (13) F1
(51) B 21 D 3/00, 3/16
(21) 99-0147
(22) 1999.05.06
(71)(72)(73)  Conovalov Vladimir, MD
(54)  Instalaţie pentru îndreptarea pieselor

cilindrice cu pereţi subţiri (variante)
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, în

particular la instalaţiile pentru îndreptarea
pieselor cilindrice cu pereţi subţiri şi poate fi
utilizată pentru îndreptarea obezilor roţilor de
automobil.
Instalaţia pentru îndreptarea pieselor cilindrice
cu pereţi subţiri conţine batiu, motor electric
de acţionare, cu care este legat reductorul cu
arbore pentru fixarea piesei prelucrate, şi
dispozitiv de îndreptare. Reductorul este
amplasat în partea din mijloc a batiului, iar în
partea lui superioară  este montat dispozitivul
de îndreptare, care conţine două role de
îndreptare. O rolă este instalată liber pe
suportul care este montat cu posibilitatea
deplasării verticale prin intermediul şurubului
de reglare. Suportul este legat printr-un arc
cu o pârghie cu două braţe, pe un braţ al căreia
este montată liber a doua rolă de îndreptare.
Pe celălalt braţ al pârghiei este fixat împingă-
torul care contactează cu cama.
Rezultatul tehnic constă în posibilitatea

îndreptării pieselor cu pereţi subţiri de diferite
tipodimensiuni fără a repune la punct
instalaţia.

Revendicări: 2
Figuri: 2

*
*     *

(54) Device for straightening of  thin-walled
cylindrical parts (variants)

(57) The invention relates to the mechanical en-
gineering, in particular to the devices for
straightening of thin-walled cylindrical parts
and may be used for straightening of the
motor vehicle wheel rims.
The device for straightening of  thin-walled
cylindrical parts contains a bed, a drive elec-
tric motor, to which is linked the reduction
gear with a shaft for fixation of the work-
place and a straightening device. The reduc-
tion gear is placed in the middle part of the
bed and in the upper part thereof it is mounted
the straightening device, containing two
straightening rollers. One roller is freely in-
stalled on the holder, mounted with the pos-
sibility of vertical displacement by means of
the adjusting screw. The holder is linked by
a spring with a bell-crank, on one arm of
which it is freely installed the second straigh-
tening roller. On the other lever arm it is fixed
the pusher contacting with the cam.
The technical result consists in the possibi-
lity of straightening the thin-walled pieces of
different standard sizes without readjusting
the device.

Claims: 2
Fig.: 2

(11) 1525 (13) F1
(51) B 65 C 9/40
(21) 98-0058
(22) 1998.02.23
(71)(73)  “TUTUN-CTC” S.A., MD
(72) Panfil Gheorghe, MD; Roşior Petru, MD;

Ciubara Mircea, MD; Duminov Vladimir,
MD; Popescu Iurii, MD; Chirlici Nicolae, MD;
Sajin Ion, MD; Chiron Constantin, MD

(54) Maşină de etichetare a obiectelor
(57) Invenţia se referă la domeniul ambalării, în

special la maşinile de etichetare a obiectelor,
de exemplu a cutiilor de ţigări.
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transportor 3 pentru deplasarea obiectelor
dotat cu acumulator 19, transportor 4 pentru
transmiterea obiectelor cu un pas stabilit către
mecanismul de lipire a etichetelor, electro-
motor de acţionare 5 cu regulator de viteză,
dispozitiv de rebutare, acumulator de obiecte
etichetate 48, bloc de comandă 36 şi circuit
electropneumatic.
Noutatea constă în aceea că transportorul 3
pentru deplasarea obiectelor este dotat cu
ghidaje elicoidale. Transportorul 4 pentru
transmiterea obiectelor cu un pas stabilit către
mecanismul de lipire a etichetelor este
executat cu raclete. Mecanismul de lipire a
etichetelor conţine rolă 12 pentru extragerea
etichetelor din magazin 11, rolă 10 pentru
transmiterea etichetelor şi rolă 9 pentru lipirea
lor. Toate rolele sunt dotate cu pereţi pentru
închiderea absorbţiei aerului şi sunt conectate
la circuitul electropneumatic.
Dispozitivul de rebutare conţine detector de
culori 21 şi injector pneumatic 22 unit cu un
bloc de condiţionare a aerului 23, iar
acumulatorul 48 de obiecte etichetate conţine
fotoelement de determinare a numărului de
obiecte în grup şi mecanism 54 de îndepărtare
a ultimelor.
Rezultatul tehnic constă în simplificarea con-
strucţiei maşinii şi în asigurarea unei securităţi
mai înalte a muncii.

Revendicări: 1
Figuri: 10

*
*     *

(54) Object labelling machine
(57) The invention relates to the packing field, in

particular to the object labelling machines, for
example, of cigarette packs.

The object labelling machine contains a con-
veyer 3 for displacement of objects with ac-
cumulator 19, a conveyer 4 for transmission
of objects with a determined step to the la-
bel glueing device, a drive electric motor 5
with the speed control, a rejection device, an
accumulator of labelled objects 48, a control
unit 36 and a pneumatic system.
The novelty consists in the fact that the con-
veyer 3 for displacement of objects is pro-
vided with screw guides. The conveyer 4 for
transmission of objects with a determined
step to the label glueing device is made with
scrapers. The label glueing device contains a
roller 12 for label extraction of the magazine
11, a roller 10 for label transmission and a
roller 9 for glueing thereof. All rollers are
provided with partitions for air absorption
control and are connected to the electropneu-
matic system.
The rejection device contains a colour detec-
tor 21 and a pneumatic injector 22, linked
with the air conditioning unit 23 and the ac-
cumulator of labelled objects 48 contains a
photocell for determining the number of ob-
jects in group and a mechanism 54 for re-
moval of the latter.
The technical result consists in the simplifi-
cation of the machine construction and
ensurance of a higher labour security.

Claims: 1
Fig.: 10

(11) 1526 (13) B2
(51) B 66 F 9/18; B 65 B 69/00
(21) 96-0210
(22) 1993.03.11
(31) P4208902.6
(32) 1992.03.19
(33) DE
(85) 1996.07.11
(86) PCT/DE93/00239, 1993.03.11
(87) WO 93/19001, 1993.09.30
(71)(73)  SULZER PAPERTEC EUSKIRCHEN

GmbH, DE
(72) WHITEHEAD Roger, GB
(74) Glazunov Nicolai
(54) Dispozitiv de reţinere a baloturilor
(57) Invenţia se referă la dispozitivele de prindere,

reţinere şi despachetare a încărcăturilor, în
special a baloturilor.
Dispozitivul conţine o carcasă de montaj (4)
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de ridicare (5) instalat pe carcasa de montaj
(4) şi dotat cu două braţe de reţinere (6, 7)
montate cu posibilitate de deplasare transver-
sal direcţiei mişcării în direcţia una spre alta
şi una de la alta. Cel puţin unul din braţele de
reţinere (6, 7) este utilat cu un dispozitiv (10)
de tăiat sârma cu care a fost legat balotul.
Rezultatul tehnic constă în posibilitatea tăierii
sârmei cu care a fost legat balotul în procesul
de reţinere a balotului.

Revendicări: 16
Figuri: 9

*
*     *

(54) Bale retaining device
(57) The invention relates to devices for maintai-

ning, retaining and unpacking of loads, in par-
ticular of bales.
The device contains an assembly framework
(4) fixed on the forklift (1), a hoisting equip-
ment (5), installed on the assembly frame-
work (4) and provided with two retaining
clamps (6, 7) mounted with the possibility of
displacing across the movement direction
towards each other and one from the other.
At least one of retaining clamps (6, 7) is pro-
vided with a device (10) for cutting the wire
tieing the bale round.
The technical result consists in the possibi-
lity of cutting the wire tieing the bale round
during the bale retaining process.

Claims: 16
Fig.: 9

(11) 1527 (13) F1
(51) C 01 G 3/06
(21) 99-0063
(22) 1998.12.16
(71)(73) Şişcovschi Gheorghe, MD
(72) Şişcovschi Gheorghe, MD; Orlova Nadejda,

MD; Nedov Petru, MD
(54) Procedeu de obţinere a oxiclorurii de

cupru
(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere

a oxiclorurii de cupru, care poate fi utilizată
în agricultură pentru protecţia plantelor de
bolile provocate de ciuperci.
Esenţa invenţiei constă în interacţiunea clorurii
de cupru din componenţa soluţiei uzate de la
producerea galvanică, care conţine 80…100
g/L clorură de hidrogen, cu varul stins până
la atingerea valorii pH-ului mediului 2,0…3,0.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
micşorarea conţinutului de cupru liber în
produsul finit.

Revendicări: 1
*

*     *

(54) Process for copper oxychloride obtaining
(57) The invention relates to a process for cop-

per oxychloride obtaining, which may be uti-
lized in the agriculture for plants protection
from fungoid diseases.
Summary of the invention consists in the in-
teraction of copper oxychloride entering in the
composition of the used solution from the
galvanic production, containing 80…100 g/L
of hydrogen chloride, with the hydrated lime
till attainment of the pH medium value of
2,0…3,0.
The technical result of the invention consists
in reducing the free copper content into the
finished product.

Claims: 1

(11) 1528 (13) B1
(51) C 03 B 17/00
(21) a 2000 0046
(22) 2000.03.02
(71)(73) Centrul Cooperatist Interdepartamental

Ştiinţific de Producere “Materialovedenie”,
MD

(72) Istru Andrei, MD
(54) Dispozitiv pentru fabricarea pieselor de

carcasă
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construcţie, în special la utilajul pentru
fabricarea materialelor de compoziţie.
Dispozitivul conţine colector (1) pentru
topitură, cameră de acumulare (2)  a topiturii,
corp (3) cu încălzitoare (4) montate, piston
(5) de refulare, niplu (6) de compensare,
şuber (7), strat (8) de metal lichid care for-
mează nodul de refulare a topiturii, corpul (9)
compresorului agentului de umplutură cu
injectoare (10). Dispozitivul mai conţine
capacul (11) silfonului cu tije (12), perete
despărţitor (13) cu orificii coaxiale tijelor (12),
totodată capacul (11) silfonului este fixat prin
intermediul elementului elastic (14) de fundul
corpului. Dispozitivul conţine două plăci per-
forate - inferioară (15) cu orificii conice şi
superioară (16) cu adâncituri sferice, coaxiale
cu orificiile conice. Dispozitivul conţine strat
(17) de metal lichid cu răcitor (18), pahar (19),
tiranţi (20) de comandă a paharului (19), fixaţi
de capacul silfonului (21) şi de fundul
paharului (19).
Paharul (19) răsturnat este plasat în partea
superioară a camerei de formare şi montat cu
posibilitatea deplasării alternative.
Rezultatul tehnic constă în sporirea fiabilităţii
nodului de formare a pieselor.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*
*     *

(54) Device for manufacture of frame-pieces
(57) The invention relates to the building material

industry, in particular to the equipment for
manufacture of composite materials.
The device contains a melt collector (1), a melt
accumulation chamber (2), a body (3) with
mounted heaters (4), a pressure piston (5),
a compensation branch pipe (6), a gate (7), a

liquid-metal layer (8), forming the melt injec-
tion nodal point, the compressor body (9) of
the filling agent with injectors (10). The de-
vice also contains the bellows cover (11) with
rods (12), a separating partition (13) with
openings coaxial with the rods (12), the bel-
lows cover (11) being fixed by means of an
elastic element (14) to the bottom of the
body. The device contains two perforated
plates - the lower plate (15) with conic open-
ings and the upper one (16) with spherical
grooves, coaxial with the conic openings. The
device contains liquid-metal layer (17) with
cooler (18), glass (19), drive tie-rods (20) of
the glass (19), fixed to the bellows (21) cover
and to the glass (19) bottom.
The turned over glass (19) is placed in the
upper part of the moulding chamber and
mounted with the possibility of alternative
displacement.
The technical result consists in increasing the
reliability of the piece moulding nodal point.

Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1529 (13) F1
(51) C 07 B 43/04; C 07 C 15/46, 211/45
(21) a 2000 0076
(22) 2000.04.20
(71)(73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Barbă Nicanor, MD; Blaşcu Anatol, MD;

Rotaru Alexandru, MD
(54) Procedeu de obţinere a 4-aminostirenului
(57) Invenţia se referă la industria chimică, în spe-

cial la un procedeu de obţinere a 4-amino-
stirenului. Acest monomer poate fi utilizat în
sinteza altor monomeri, polimeri şi copolimeri
chimic activi, la obţinerea materialelor
polimere cu adeziune sporită, capacitate înaltă
de reticulare şi cu proprietăţi antioxidante etc.
Esenţa invenţiei constă în aceea că 4-amino-
stirenul se obţine prin hidroliza 4-acetil-
aminostirenului, care este hidrolizat în
prezenţa unei baze alcaline şi apei la un raport
molar al reagenţilor,  respectiv, de 1 :
(1,1…1,5) : (1…1,5), în soluţie alcoolică la
temperatura de 80…110oC.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
sporirea randamentului de obţinere a
4-aminostirenului până la 94…96% (în
soluţia proximă - 80%) datorită utilizării unui
nou substrat.
Revendicări: 1

*
*     *



MD - BOPI 8/2000

23

I
N

V
E

N
|

I
I(54) Process for obtaining 4-styryl amine

(57) The invention relates to the chemical indu-
stry, in particular to a process for obtaining
4-styryl amine. The given monomer can be
utilized for the synthesis of other monomers,
chemically active polymers and copolymers,
for obtaining polymeric materials of higher
adhesion, high cross-linkable capacity and
with antioxidant properties etc.
Summary of the invention consists in the fact
that the 4-styryl amine is obtained by hydroly-
sis of 4-acetylstyrylamine, which is hydro-
lized in the presence of alkali and water at a
molar reagents ratio, respectively of
1 : (1,1…1,5) : (1…1,5), in alcoholic solu-
tion at a temperature of 80…100°C.
The technical result of the invention consists
in increasing the 4-styryl amine yield to
94…96% (in the proximate solution 80%),
due to utilization of a new substrate.

Claims: 1

(11) 1530 (13) F1
(51) C 12 G 3/00, 3/07
(21) 99-0202
(22) 1999.07.15
(71)(73)  Întreprinderea tehnico-ştiinţifică “Oenolab”

S.R.L., MD
(72) Prida Andrei, MD; Prida Ion, MD
(54) Procedeu de fabricare a extractului pe

bază de stejar pentru accelerarea ma-
turării vinurilor şi băuturilor alcoolice

(57) Invenţia se referă la industria vinicolă şi de
fabricare a băuturilor alcoolice tari.
Procedeul de fabricare a extractului pe bază de
stejar pentru accelerarea maturării vinurilor şi
băuturilor alcoolice include colectarea,
mărunţirea şi spălarea materiei prime de stejar,
tratarea termică, extracţia ei în trei etape la
temperatură ridicată cu soluţii alcoolice având
concentraţii ale alcoolului în descreştere
treptată de la 65…75% vol. până la 10…20%
vol., separarea extractelor după fiecare etapă
a extracţiei cu amestecarea ulterioară şi
păstrarea lor. Noutatea invenţiei constă în aceea
că tratarea termică se efectuează în 2…7 stadii
cu umezirea între ele a materiei prime până la
umiditatea de 10…50%, iar extractul de la ul-
tima etapă a extracţiei se foloseşte pentru
prepararea soluţiilor alcoolice, utilizate la
primele două etape ale extracţiei următoarei
cantităţi de materie primă.
Rezultatul tehnic constă în accelerarea
procesului de producere a extractului cu
concentraţia complexului extractiv ridicată.
Revendicări: 1

*
*     *

(54) Process for oak extract production for ac-
celeration of wine and alcoholic drinks
maturation

(57) The invention relates to the wine-making in-
dustry and production of strong alcoholic
drinks.
The process includes harvesting, milling and
washing of the oak raw material, thermal
treatment, extraction thereof at a high tem-
perature in three stages with alcoholic solu-
tions having alcohol concentrations gradually
decreasing from 65…75% to 10…20% vol.,
separation of extracts after each stage of
extraction with the subsequent mixture and
maturation thereof. The novelty of the inven-
tion consists in the fact that the thermal treat-
ment is carried out in 2…7 stages with mois-
tening between them of the raw material to
a humidity of 10..50%  and the extract of the
last extraction stage is used for preparation
of alcoholic solutions, utilized in the first two
stages of extraction of the next amount of
raw material.
The technical result consists in accelerating
the production process of the extract with a
high concentration of the extractive complex.

Claims: 1

(11) 1531 (13) F1
(51) F 16 B 7/00, 7/10; E 04 G 7/20
(21) 99-0185
(22) 1999.06.28
(71)(72)(73)  Boguslavschii Nicolai, MD
(54) Îmbinare tubulară
(57) Invenţia se referă la construcţii şi poate fi

utilizată la îmbinarea rapidă a elementelor
tubulare, de exemplu a montanţilor şi
grinzilor la ridicarea schelelor pentru
construcţii.
Esenţa invenţiei constă în aceea că îmbinarea
tubulară conţine o pereche de elemente
tubulare ajustate. Diametrul elementului tu-
bular pe sectorul de îmbinare la unul din
capetele lui este mai mic decât diametrul in-
terior al celuilalt capăt cu mărimea jocului
calculat. Pe suprafaţa exterioară a acestui
sector de îmbinare este executat, cel puţin, un
zig care conţine sectoare longitudinal şi
înclinat. Totodată, la alt capăt al elementului
tubular pe suprafaţa interioară sunt executate
proeminenţe, numărul cărora corespunde
numărului zigurilor, iar dimensiunile şi forma
corespund secţiunii transversale a zigului.
Rezultatul tehnic constă în ridicarea rezi-
stenţei în sectorul de îmbinare a elementelor
tubulare şi fiabilităţii îmbinării tubulare.
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Figuri: 4

*
*     *

(54) Tubular joint
(57) The invention relates to the civil engineering

and may be used for fast detachable joint of
tubular elements, for example, posts and
bearers in scaffolding construction.
Summary of the invention consists in the fact
that in the tubular joint, including a pair of
adjoint tubular elements, the diameter of the
tubular element on the jointing sector at one
of its ends is smaller than the inner diameter
of the other end by the value of the calcu-
lated clearance. On the external  surface of
this jointing sector there is made, at least, one
rib, containing longitudinal and sloping sec-
tors. On the other end of the tubular element,
from inside thereof, there are executed
prominences, the number of which corre-
spond to the number of the ribs, and the di-
mensions and the shape correspond to the
cross section of the ribs.
The technical result consists in increasing the
strength of the tubular elements jointing sec-
tor and the reliability of the tubular joint.

Claims: 1
Fig.: 4

(11) 1532 (13) F1
(51) G 01 R 11/24
(21) 98-0163
(22) 1998.07.28
(71)(73) Compania ştiinţifică şi de comerţ “ADD”

S.R.L., MD
(72) Dombrovski Veaceslav, MD
(74) Coşeleva Natalia
(54) Dispozitiv pentru controlul funcţionării

contorului de energie electrică în reţele
cu două conductoare

(57) Invenţia se referă la tehnica de măsurare şi
poate fi utilizată pentru măsurarea la distanţă
a energiei electrice consumate şi controlul
funcţionării contorului acestei energii la
consumator.
Dispozitivul conţine un corp în care sunt
amplasate un sistem inductiv de măsurare cu
disc de rotaţie, un convertor al vitezei de
rotaţie a discului în semnal electric, un
traductor de curent conectat în ruptura

conductorului de nul, un bloc de comparare
a semnalelor electrice şi borne de legătură
amplasate pe corp. Dispozitivul este dotat
suplimentar cu un traductor de deschidere a
corpului şi un formator al semnalelor tipice
instalate în corp, convertorul vitezei de rotaţie
a discului în semnal electric este executat ca
un emiţător de raze şi fotoreceptor al razelor,
iar pe discul de rotaţie sunt executate
alternante sectoare cu unghiuri diferite
reflectoare şi absorbante de raze.
Rezultatul constă în posibilitatea detectării
faptului de deschidere a corpului contorului,
controlului la distanţă a funcţionării contorului
şi deservirii cu un dispozitiv pentru controlul
funcţionării contorului a unui şir de contoare.

Revendicări: 2
Figuri: 5

*
*     *

(54) Device for monitoring the electricity
meter operation in two-conductor net-
works

(57) The invention relates to the measuring engi-
neering and may be utilized for remote mea-
surement of the electric, power consumption
and for monitoring the electricity meter ope-
ration to the consumer.
The device contains a body, into which there
are placed an induction measuring system
with rotation disk, a disk rotation speed-to-
electric signal converter, a current transducer
connected in the circuit break of the neutral
conductor, an electric signal comparator unit
and connecting terminals placed on the body.
The device is supplementary provided with
a body break-down transducer and a pattern
signal conditioner, installed into the body, the
disk rotation speed-to-electric signal converter
is made in the form of a ray emitter and a
ray photodetector and on the rotation  disk
there are executed alternating sectors with
different ray reflecting and absorbent angles.
The result consists in the possibility of de-
tecting the body meter break-down fact, re-
mote monitoring of the electricity meter ope-
ration and serving with a single device for
monitoring the meter operation a series of
electricity meters.

Claims: 2
Fig.: 5
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FG9A Lista brevetelor de invenţie eliberate 
la 2000.07.31  

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

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

Nr. 
crt. 

Cod   
ST. 3 OMPI 

(11) 
Nr. brevet 

(13) 
Cod  ST. 
16 OMPI 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

(43)(44) 
Nr. BOPI 

1 MD 1343 G2 A 61 B 5/00 
A 61 B 5/08 
A 61 B 5/091 

98-0209 1998.10.07 11/1999 

2 MD 1365 G2 A 61 B 10/00 
A 61 K 45/05 
A 61 N 5/00 

99-0035 1999.01.21 12/1999 

3 MD 1366 G2 A 61 B 17/58 98-0207 1998.10.06 12/1999 
4 MD 1368 G2 B 23 P 17/00- 

17/02 
99-0029 1998.12.14 12/1999 

5 MD 1372 G2 C 02 F 1/46 98-0164 1998.08.03 12/1999 
6 MD 1376 G2 C 12 G 1/02 98-0214 1998.10.21 12/1999 
7 MD 1377 G2 C 12 G 1/02 

C 12 H 1/02 
99-0026 1999.01.11 12/1999 

8 MD 1378 G2 C 12 G 3/06 
A 61 K 35/78 

98-0120 1998.05.21 12/1999 

9 MD 1388 G2 A 61 B 5/00 99-0161 1999.05.31 01/2000 
10 MD 1392 G2 A 61 B 17/56 99-0060 1999.02.10 01/2000 
11 MD 1393 G2 A 61 K 35/78 

A 61 N 5/00 
99-0062 1999.02.11 01/2000 

12 MD 1395 G2 B 23 P 17/00 
B 23 P 17/02 

99-0028 1998.12.14 01/2000 

13 MD 1397 C2 B 28 B 1/04 
B 28 B 1/08 
B 28 B 1/44 

97-0138 1997.04.15 01/2000 
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IV. Mărci

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

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

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

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

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

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

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

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

TO MARKS

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

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

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

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

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

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

(526) Disclamări
(531) Descrierea elementelor figurative ale

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

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

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

dite juridic
(700) Informaţii privind părţile interesate de cerere

/ înregistrare
(730) Numele şi adresa solicitantului sau

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

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

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

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE

LA MĂRCI

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

(181) Expected expiration date of the registration

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

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

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

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

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

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

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

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

registrations
(700) Information concerning parties concerned

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

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

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

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

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

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

cerere, să depună o contestaţie împotriva înregistrării mărcii.

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

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

three months that follow the publication date of the notice concerning the application.



M
{

R
C

I

MD - BOPI 8/2000

29

(210) 007896
(220) 1998.06.10
(730) Întreprinderea cu capital străin

“ALCOMVIN” S.A., MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

administrare comercială; servicii de birou;
comercializarea mărfurilor.

(531) 05.03.19; 05.03.13; 26.01.01; 26.01.16;
27.01.06; 27.03.11; 27.05.02.

(210) 007962
(220) 1998.07.06
(730) Hoechst Schering AgrEvo S.A., FR

Les Algorithmes, Batiment Thales, Saint-
Aubin, 91190 Gif-sur-Yvette, Franţa

(540)

(511)(510)
05 - insecticide pentru bumbac cu ingrediente ac-

tive de Deltamethrină şi Triazophos.

(210) 008054
(220) 1998.07.31
(730) Compania de industrie şi comerţ “EST

& D” S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 3, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, negru, auriu, alb.
(511)(510)
33 - vin roz demidulce care conţine şi vin produs

din struguri de viţă de vie de soi Cardinal.
(531) 02.01.03; 02.01.04; 25.01.09; 25.01.13;

25.01.17; 27.05.01; 27.05.15; 28.05.00;
29.01.15.

(210) 008226
(220) 1998.10.22
(730) BankAmerica Corporation (corporaţia

statului Delaware), US
100 North Tryon Street, Charlotte, NC
28255, Statele Unite ale Americii

(540)

BANK OF AMERICA
(511)(510)
09 - programe soft pentru calculator, utilizarea

cărora este legată de prestarea serviciilor
bancare, financiare, de investiţii şi asigurări,
precum şi materiale (părţi, fitinguri şi
accesorii), care se referă la cele sus-
menţionate; cartele de plastic de acces cu cod
magnetic utilizate pentru prestarea serviciilor
bancare, financiare, de investiţii şi asigurări;
cartele de plastic cu microschemă încorporată,
utilizate pentru prestarea serviciilor bancare,
financiare, de investiţii şi asigurări; aparate
bancare de deservire automată (bancomate);
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produse interactive şi neinteractive, care se
referă la software pentru domeniul bancar,
financiar, investiţional şi de asigurare, utilizate
prin intermediul reţelelor computeriale globale
şi neglobale şi de telecomunicaţii;

35 - management şi consultaţii în business,
cercetări de piaţă, telemarketing;

36 - asigurări; acordarea informaţiei de comerţ
extern referitor la serviciile de asigurare;

38 - servicii de telecomunicaţii şi transmitere
electronică a informaţiei vocale, de date,
multimedia, grafice, video, foto, audio şi a
informaţiei similare, care se referă la serviciile
bancare, financiare, de investiţii şi asigurări.

(210) 008489
(220) 1999.03.03
(730) MARS, INCORPORATED, US

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

(540)

MasterFoodServices
(591) Culori revendicate: roşu, negru.
(511)(510)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; produse ma-

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

30 - orez, paste făinoase; cereale şi produse
cerealiere; ceai, cafea, cacao; ciocolată de
băut, esenţe de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea cu cicoare; cicoare şi
amestecuri de cicoare şi toate pentru 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 panificaţie; băuturi, umpluturi
(adaosuri) incluse în clasa 30; produse dulci
în formă de paste, produse sărate în formă
de paste, snack-uri (gustări); bucate finite şi
ingrediente pentru bucate; ciocolată; pizza şi
bază pentru pizza; sosuri şi umpluturi pentru
pizza; sosuri pentru paste făinoase şi orez;
sosuri pentru salate; maioneză; sosuri; dip-
uri; din produsele incluse în clasa 30.

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01.

(210) 008490
(220) 1999.03.03
(730) MARS, INCORPORATED, US

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

(540)

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

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

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

30 - orez, paste făinoase; cereale şi produse
cerealiere; ceai, cafea, cacao; ciocolată de
băut, esenţe de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea cu cicoare; cicoare şi
amestecuri de cicoare şi toate pentru 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
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de patiserie şi panificaţie; băuturi, umpluturi
(adaosuri) incluse în clasa 30; produse dulci
în formă de paste, produse sărate în formă
de paste, snack-uri (gustări); bucate finite şi
ingrediente pentru bucate; ciocolată; pizza şi
bază pentru pizza; sosuri şi umpluturi pentru
pizza; sosuri pentru paste făinoase şi orez;
sosuri pentru salate; maioneză; sosuri; dip-
uri; toate incluse în clasa 30.

(531) 01.05.01; 01.11.08; 11.01.05; 27.05.11;
29.01.15.

(210) 008593
(220) 1999.04.27
(730) Întreprinderea mixtă moldo-româno-

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

(540)

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

administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale;
42 - baruri-snack; cluburi: organizaţii pe interese,

design de ambalaj; restaurante, restaurante
cu autoservire; servicii de tipar; tabere de
odihnă; tipar litografic; tipar ofset; tipar
serigrafic.

(210) 008782
(220) 1999.07.30
(730) Fabrica de bere “Arcaşul” S.A., MD

Str. Mihai Sadoveanu nr. 35, MD-3100, Bălţi,
Republica Moldova

(540)

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

(511)(510)
32 - apă minerală.
(531) 11.03.03; 24.01.09; 24.01.11; 25.01.15;

27.05.01; 29.01.15.

(210) 008787
(220) 1999.08.05
(730) Price Costco International, Inc., US

999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027,
Statele Unite ale Americii

(540)

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

neincluse în alte clase; produse de
imprimerie; produse de papetărie; adezivi
(materiale de lipit) pentru papetărie sau
menaj; material pentru artişti; maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale plastice pentru ambalare (neincluse
în alte clase); scutece şi chiloţi de unică
folosinţă pentru copii; şerveţele cosmetice din
hârtie utilizate pentru faţă; şerveţele pentru
baie; ştergare din hârtie; şerveţele din hârtie;
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şerveţele de unică folosinţă pentru copii; saci
din materiale plastice; ilustraţii; articole de
birou; carnete de note; blocnotesuri; hârtie
de copiat; stilouri; creioane; markere;
cotidiene personale; cotidiene organizatorice;
calendare personale; calendare; agende;
albume pentru fotografii; hârtie pentru
ambalarea cadourilor; cărţi poştale; cărţi
poştale de felicitare; articole de decor pentru
Crăciun/sărbători şi alte ornamente, toate din
hârtie, neincluse în alte clase;

35 - întocmirea asortimentului de produse (cu
excepţia transportării) pentru terţi, permiţând
consumatorilor să efectueze mai confortabil
alegerea şi procurarea produselor; deservirea
organizaţiilor, în special funcţionarea şi
susţinerea organizaţiilor de membri în
supermarkete şi magazine universale care
prezintă reduceri; servicii de comerţ angro şi
cu amănuntul a produselor de băcănie;
produselor lactate, produselor de patiserie,
sucurilor, cărnii, produselor marine; bom-
boanelor; lichiorurilor şi băuturilor alcoolice;
băuturilor nealcoolice, ţigărilor, articolelor din
tutun; produselor de folosinţă comună,
îmbrăcămintei, încălţămintei, articolelor pentru
acoperit capul, jucăriilor, articolelor de sport,
utilajului pentru divertisment, veselei de uz
casnic, articolelor de menaj, produselor de
uz casnic, preparatelor de spălat, săpunurilor
şi preparatelor de curăţat, preparatelor
cosmetice şi articolelor de toaletă, pre-
paratelor de igienă personală şi preparatelor
de igienă, preparatelor farmaceutice,
vitaminelor, suplimentelor nutritive şi
dietetice, produselor şi utilajului pentru
gazoane şi livezi, nutreţurilor pentru animale
domestice şi ustensilelor pentru îngrijirea lor;
instrumentelor electrice şi manuale, pro-
duselor pentru automobile, benzinei, anve-
lopelor, bateriilor, uleiurilor şi lubrifianţilor,
mobilierului pentru casă finisat şi nefinisat,
paturilor şi articolelor de pat, produselor
pentru acoperirea podelelor, mobilierului
pentru birou, articolelor pentru birou, utilajului
pentru birou, maşinilor de birou, software şi
hardware pentru computere, diverselor
ustensile şi recipiente pentru menaj, mate-
rialelor şi articolelor de construcţie; apa-
ratajului electric şi de iluminare, armaturii
pentru conducte de apă, cherestelei, cărţilor,
CD-urilor, casetelor audio şi video înre-
gistrate/neînregistrate, camerelor video şi
fotografice, consumatorilor electronici,

genţilor, valizelor, articolelor de giuvaiergerie,
pietrelor preţioase, ceasurilor, articolelor şi
utilajului pentru restaurante, produselor
alimentare pentru întreprinderi, restaurante
şi magazine non-stop, articolelor şi utilajului
pentru staţiile de deservire tehnică a
automobilelor, articolelor şi utilajului pentru
aprovizionarea cu produse alimentare,
deservirea meselor de sărbătoare şi a
nunţilor; decorurilor de sărbătoare; serviciilor
de fotocopiere; serviciilor de informare ale
firmelor care se ocupă cu vânzarea mijloacelor
de transport terestru şi naval, în special
serviciilor de informare ale firmelor care
prezintă reduceri la mijloacele de transport
terestru şi naval; stimularea vânzării
produselor pentru terţi prin propagarea
publicităţii şi materialelor pentru  vânzare prin
publicaţii imprimate, prezentarea produselor,
demonstrarea în mod concret a produselor
în magazine şi prin mijloace de legătură
electronică în regim on-line, arendarea
spaţiilor pentru amplasarea publicităţii,
propagarea anunţurilor publicitare, modelelor
şi demonstraţiei în mod concret a produselor,
prezentarea informaţiei pentru businessul mic
şi consumatori prin publicaţii imprimate şi
mijloace electronice în regim on-line; punerea
la dispoziţie a cataloagelor şi serviciilor legate
de cataloagele comerţului cu expediere,
prezentând pentru vânzare produse de
utilizare comună; servicii de vânzare şi
propagare cu ajutorul mijloacelor electronice
în regim on-line; deservirea administrativă a
comenzilor (după cataloage) executate prin
poştă sau prin alte mijloace;

40 - serviciile abatoarelor;
42 - serviciile florăriilor; serviciile magazinelor

alimentare şi servicii de vânzare a delicateselor
prin extragere; serviciile bufetelor, cofetăriilor,
restaurantelor; imprimare, serviciile spe-
cialiştilor opticieni, selectarea lentilelor optice;
serviciile laboratoarelor optice; servicii pentru
oamenii cu defectele auzului; servicii de
verificare a auzului; serviciile farmaciilor;
serviciile agenţiilor turistice şi anume
rezervarea locurilor pentru cazare temporară;
inscripţii de firmă.

(210) 008865
(220) 1999.09.21
(730) Fabrica de bere “Arcaşul” S.A., MD



M
{

R
C

I

MD - BOPI 8/2000

33

Str. Mihai Sadoveanu nr. 35, MD-3100, Bălţi,
Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: auriu, negru, alb, galben.
(511)(510)
32 - bere blondă.
(531) 24.09.02; 25.01.15; 26.01.18; 27.05.02;

29.01.14.

(210) 008866
(220) 1999.09.21
(730) Fabrica de bere “Arcaşul” S.A., MD

Str. Mihai Sadoveanu nr. 35, MD-3100,  Bălţi,
Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: negru, auriu, roşu, alb.
(511)(510)
32 - bere blondă.
(531) 03.05.01; 19.01.01; 24.01.11; 25.01.15;

26.01.16; 27.05.01; 29.01.14.

(210) 008867
(220) 1999.09.21
(730) Fabrica de bere “Arcaşul” S.A., MD

Str. Mihai Sadoveanu nr. 35, MD-3100, Bălţi,
Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: negru, alb, auriu, albastru-
violet; roşu.

(511)(510)
32 - bere brună.
(531) 19.09.01; 24.01.11; 25.01.15; 26.01.16;

27.05.01; 29.01.15.

(210) 008927
(220) 1999.11.01
(730) “TUTUN-CTC” S.A., MD

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



T
R

A
D

E
M

A
R

K
S

MD - BOPI 8/2000

34

(540)

(511)(510)
34 - tutun; articole pentru fumători; ţigarete.
(531) 24.07.01; 25.01.19; 26.05.01; 27.05.01.

(210) 008982
(220) 1999.11.26
(730) Esprit International (a California Li-

mited Partnership), US
584 Broadway, New York, New York, Statele
Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
09 - rame pentru ochelari, ochelari (optică),

ochelari de soare, etuiuri pentru ochelari,
cozoroace de soare, mijloace protectoare
pentru ochi, inclusiv pentru sport;

14 - articole de bijuterie, incluse în clasa 14, inclusiv
articolele de bijuterie din metale preţioase şi
nepreţioase, ceasuri;

18 - cufere de călătorie, genţi, sacoşe pentru
bagaje, geamantane (inclusiv pentru cos-
tume); umbrele de ploaie şi soare; poşete,
portmonee; curele şi portofele;

24 - feţe de masă (cu excepţia celor de hârtie),
şerveţele (textile) şi şerveţele rotunde de
masă (cu excepţia celor de hârtie); cuverturi
pentru pat, articole pentru pat, inclusiv
cearşafuri şi feţe de pernă; ştergare, ştergare
pentru baie, articole textile, inclusiv pentru
menaj, neincluse în alte clase;

25 - îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi copii,
încălţăminte şi articole pentru acoperit capul;

27 - preşuri pentru baie;
42 - servicii de păstrare a sănătăţii şi frumuseţii,

utilizând ape minerale; aprovizionare cu
produse alimentare şi băuturi.

(210) 008990
(220) 1999.12.02
(730) SB Pharmco Puerto Rico Inc., PR

State Road No. 172, Km 9.1/Bo. Certenejas,
Cidra, Puerto Rico

(540)

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

medicinale.

(210) 008991
(220) 1999.12.02
(730) SB Pharmco Puerto Rico Inc., PR

State Road No. 172, Km 9.1/Bo. Certenejas,
Cidra, Puerto Rico

(540)

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

medicinale.

(210) 008992
(220) 1999.12.02
(730) SB Pharmco Puerto Rico Inc., PR

State Road No. 172, Km 9.1/Bo. Certenejas,
Cidra, Puerto Rico

(540)

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

medicinale.
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(210) 008993
(220) 1999.12.02
(730) SB Pharmco Puerto Rico Inc., PR

State Road No. 172, Km 9.1/Bo. Certenejas,
Cidra, Puerto Rico

(540)

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

medicinale.

(210) 009092
(220) 2000.01.20
(730) Întreprinderea mixtă “CRICOVA-

ACOREX” S.A. (Moldova, SUA, Singa-
pore), MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

(210) 009099
(220) 2000.01.24
(730) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING

COMPANY, ID
Jl. Pattimura No. 3, Pematang Siantar,
Sumatera Utara, Indonezia

(540)

(511)(510)
34 - articole pentru fumători; chibrituri, trabucuri,

hârtie pentru ţigări, filtre pentru ţigări, lulele,
scrumiere, brichete şi chibrituri.

(210) 009100
(220) 2000.01.24

(730) Horizon Cosmetics, Inc. (a Delaware cor-
poration), US
c/o United Corporate Services, Inc.; 15 East
North Street, Dover, Delaware 19901, Statele
Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
03 - preparate nemedicinale de toaletă şi preparate

pentru baie, substanţe aromatice, parfumuri,
apă de toaletă, săpunuri, preparate de
descuamare pentru faţă, geluri pentru duş;
preparate pentru spălarea corpului; şam-
poane, condiţionere, preparate nemedicinale
pentru îngrijirea părului; antiperspirante,
deodorante pentru uz personal; umectanţi
pentru faţă şi corp, uleiuri esenţiale pentru
baie; talc pentru corp, preparate cosmetice
contra/pentru/după bronzare, creme de ras;
balsamuri, geluri şi loţiuni după ras; potpuriuri
din flori şi ierburi mirositoare, saşeuri
(substanţe aromatice pentru parfumarea
lenjeriei), aromatizanţi pentru încăperi.

(531) 17.05.21; 26.01.18; 26.04.02; 26.04.18;
27.05.01.

(210) 009108
(220) 2000.01.27
(310) 06796/1999
(320) 1999.07.29
(330) CH
(730) The Procter & Gamble Company, US

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

(540)

(511)(510)
03 - prafuri şi paste de dinţi, substanţe pentru

clătirea gurii; substanţe pentru igiena cavităţii
bucale; substanţe pentru curăţarea şi poleirea
protezelor dentare;

05 - adezivi dentari, preparate stomatologice;
produse (substanţe) pentru prevenirea şi/sau
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atenuarea, şi/sau vindecarea locurilor
dureroase, şi/sau locurilor de compresie
cauzată de protezele dentare;

10 - aparate şi instrumente pentru ortodonţie;
agrafe pentru uz dentar, conteinere speciale
pentru depozitarea, curăţarea şi transportarea
protezelor dentare şi utilajului stomatologic
(agrafelor);

21 - conteinere pentru curăţarea protezelor
dentare şi agrafelor, ustensile pentru curăţarea
dinţilor, fire pentru curăţarea spaţiilor
interdentare, ustensile pentru curăţarea
protezelor dentare, periuţe de dinţi, aparate
electrice pentru îngrijirea dinţilor şi igiena
cavităţii bucale; aparate electrice pentru
curăţarea protezelor dentare, aparate
ultrasonore pentru curăţarea protezelor
dentare; scobitori.

(210) 009135
(220) 2000.02.09
(730) Întreprinderea mixtă moldo-româno-

franceză “Voxtel” S.A., 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.

(210) 009136
(220) 2000.02.09
(730) Întreprinderea mixtă moldo-româno-

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

(540)

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

neincluse în alte clase; produse de impri-
merie; articole de legătorie; fotografii; pape-
tărie; adezivi (materiale de lipit) pentru

papetărie sau menaj; material pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (neincluse în alte clase); cărţi de
joc; caractere tipografice; clişee şi toate
produsele incluse în clasa 16 cu excepţia
hârtiei şi produselor din hârtie, în special
batistelor, cârpelor, şerveţelelor, scutecelor,
cuverturilor din vată de hârtie sau de celuloză;
materialelor pentru decor şi anume a
serpentinei din hârtie sau din stofe neţesute,
ţesăturilor flauşate din hârtie grunduită cu
materiale plastice sau cu lipici; batistelor din
hârtie sau din celuloză, de asemenea a celor
dublate cu foi din material plastic, impreg-
nate sau neimpregnate cu substanţe cosmetice
sau farmaceutice; hârtiei igienice impregnate
sau neimpregnate cu substanţe curative sau
cosmetice (în special hârtiei igienice impreg-
nate cu lichid sau cremă), şerveţelelor din
hârtie sau din celuloză, de asemenea a celor
dublate cu foi din material plastic;

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

38 - telecomunicaţii.

(210) 009141
(220) 2000.02.09
(730) UNILEVER N.V., NL

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,
Olanda

(540)

(511)(510)
29 - ouă, lapte şi produse lactate; unt, caşcaval;

uleiuri şi grăsimi comestibile.

(210) 009142
(220) 2000.02.09
(730) GENERAL ELECTRIC COMPANY, US

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

(540)
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(511)(510)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei,

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; produse chimice utilizate la
producerea răşinilor polimerice; răşini brute
artificiale, sintetice şi termoplastice, mase
plastice neprelucrate; îngrăşăminte pentru
sol; compoziţii extinctoare; preparate pentru
călirea şi sudura metalelor; produse chimice
destinate conservării alimentelor; materiale
tanante; adezivi (materiale de lipit) destinaţi
industriei; emulgatori; cauciuc (lichid);
siliconi.

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

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

(540)

(511)(510)
16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole

din carton, materiale didactice (cu excepţia
aparatelor);

42 - tipăriri ofset, consultaţii în vederea alegerii
profesiei, consultaţii profesionale (care nu ţin
de operaţiuni de afaceri), birouri pentru
redactarea materialelor (pregătirea către tipar).

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

(210) 009151
(220) 2000.02.11

(730) “Combinatul de produse alimentare din
Bălţi”, întreprindere de stat, MD
Str. Kiev nr. 114, MD-3121, Bălţi, Republica
Moldova

(540)

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

(210) 009167
(220) 2000.02.17
(310) 2206214
(320) 1999.08.18
(330) GB
(730) SmithKline Beecham p.l.c., GB

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

(540)

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

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

medicinale pentru tratamentul afecţiunilor şi
dereglărilor cardiovasculare.

(210) 009172
(220) 2000.02.21
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., US

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

(540)

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

neincluse în alte clase, produse de impri-
merie; reviste, jurnale, ziare, publicaţii
periodice, cărţi, broşuri, placarde, foi volante,
pliante, steaguri, cataloage, calendare,
fotografii, articole de cancelarie, incluzând
hârtie de poştă şi carnete, plicuri, cărţi poştale,
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hârtie decupabilă pentru notări, caiete, stilouri,
creioane, penare pentru stilouri şi creioane,
rigle, ascuţitori de creioane, agende, cotidiene,
cărţi pentru cartele de vizită, lucrări artistice
din hârtie, neincluse în alte clase, inclusiv
picturi, litografii, desene, batiste şi ştergare
de hârtie, adezivi, inclusiv scotch şi abţibilduri;
hârtie, carton şi materiale plastice pentru
ambalare sau învelire, inclusiv pachete din
hârtie şi masă plastică; cărţi de joc, caractere
tipografice, clişee tipografice, electroclişee,
plăci de gravat;

34 - tutun brut sau prelucrat, inclusiv ţigări,
ţigarete, ţigarillos, tutun pentru rularea
ţigărilor, tutun de pipe, tutun de mestecat,
tutun de prizat, substituenţi ai tutunului (nu
pentru scopuri medicinale), articole pentru
fumători, inclusiv hârtie de ţigarete şi pipe,
filtre pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun,
portţigarete şi scrumiere, cu excepţia celor
preparate din metale preţioase, din aliajele lor
sau poleite cu metale preţioase; pipe, aparate
de buzunar pentru rularea ţigaretelor;
brichete; chibrituri.

(210) 009177
(220) 2000.02.23
(730) “VOSP-ELECTRONIC” S.R.L., MD

Str. Armenească nr. 47, of. 69, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

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

administrare comercială; lucrări de birou.
(531) 27.05.11; 27.05.15; 27.05.19; 29.01.15.

(210) 009190
(220) 2000.02.28
(730) UNILEVER N.V., NL

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,
Olanda

(540)

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

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

margarină, produse lactate.
(531) 02.03.01; 02.03.04; 08.07.17; 26.01.14;

26.04.16; 27.05.01; 29.01.15.

(210) 009191
(220) 2000.02.28
(730) Întreprinderea mixtă “MOLDCELL”

S.A., MD
Str. 31 August 1989 nr. 67, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

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

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

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

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

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

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; dezinfec-
tante; produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide;

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

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

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

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

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

11 - aparate de iluminat, de încălzire, de producere
a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare;

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

13 - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozivi;
artificii;

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

15 - instrumente muzicale;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale,

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

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

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

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

20 - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi,
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice;

21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale
preţioase sau placate); piepteni şi bureţi; perii
(cu excepţia pensulelor); materiale pentru perii;
materiale pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie,
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase;

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;

23 - fire de uz textil;
24 - ţesături şi articole textile neincluse în alte clase;

cuverturi de pat şi feţe de masă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru

acoperit capul;
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi; nasturi,

capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale;
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27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete,
cu excepţia celor din materiale textile;

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

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;

31 - produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; hrană pentru animale, malţ;

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

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;

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

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

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

temporară; îngrijiri medicale, de igienă şi de
frumuseţe; servicii veterinare şi agricole;
servicii juridice; cercetare ştiinţifică şi
industrială; programare pentru calcula-
toare.

(210) 009198
(220) 2000.03.06
(730) Întreprinderea tehnico-ştiinţifică “Oeno

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

(540)

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

(210) 009199
(220) 2000.03.09
(730) “Floarea soarelui” S.A., MD

Str. 31 August nr. 6, MD-3100, Bălţi,
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.

(531) 04.05.01; 04.05.05; 05.05.04.

(210) 009201
(220) 2000.02.29
(730) Berlin-Chemie AG, DE

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
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(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice, medicamente pentru

scopuri medicale, medicamente de uz uman.
(531) 28.05.00.

(210) 009202
(220) 2000.02.29
(730) Berlin-Chemie AG, DE

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania
(540)

(511)(510)
05 - preparate farmaceutice, medicamente pentru

scopuri medicale, medicamente de uz uman.

(210) 009203
(220) 2000.02.29
(730) Asociaţia importatorilor de automobile

autorizaţi, MD
Str. A. Mateevici nr. 38, bloc 1a, MD-2009,
Chişinău, Republica Moldova

(540)

(591) Culori revendicate: roşu, albastru, auriu, alb.
(511)(510)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;

administrare comercială; lucrări de birou;
42 - servicii juridice; cercetare ştiinţifică şi

industrială.
(531) 01.05.02; 03.07.17; 18.01.23; 27.05.01;

29.01.14.

(210) 009205
(220) 2000.03.02
(730) GENZYME CORPORATION, US

One Kendall Square, Cambridge, Massachu-
setts 02139-1562, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)(510)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice, medici-

nale şi veterinare.

(210) 009215
(220) 2000.03.20
(730) CORNING INCORPORATED (o corpo-

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

(540)

(511)(510)
09 - fibre optice cu înveliş de protecţie incluse în

clasa 09.

(210) 009229
(220) 2000.03.07
(730) Întreprinderea mixtă moldo-română

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

(540)
ANTACID
АНТАЦИД

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

administrare comercială; lucrări de birou.
(531) 28.05.00.

(210) 009275
(220) 2000.04.07
(730) Combinatul de vinuri şi coniacuri din

Bălţi, MD
Bd. Victoriei nr. 49, MD-3100, Bălţi, Repu-
blica Moldova

(540)

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

administrare comercială; lucrări de birou.
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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, 
titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul BOPI 

în care a fost publicată cererea de înregistrare 
Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. depozit 

(220) 
Data depozit 

(111) 
Nr. marcă 

acordat 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) Clase (730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(442) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 008682 1999.06.10 7229 2000.04.03 34,35 "TUTUN-CTC" S.A., MD 12/1999 

2 008716 1999.06.23 7234 2000.04.03 33 Fabrica de vinuri şi coniacuri din 
Tiraspol "KVINT", MD 

12/1999 

3 008440 1999.02.19 7240 2000.04.05 33 Întreprinderea mixtă moldo-rusă 
"West Worldwide Corp" S.R.L., 
MD 

9/1999 

4 008441 1999.02.19 7241 2000.04.05 33 Întreprinderea mixtă moldo-rusă 
"West Worldwide Corp" S.R.L., 
MD 

9/1999 

5 008442 1999.02.19 7242 2000.04.05 33 Întreprinderea mixtă moldo-rusă 
"West Worldwide Corp" S.R.L., 
MD 

9/1999 

6 008443 1999.02.19 7243 2000.04.05 33 Întreprinderea mixtă moldo-rusă 
"West Worldwide Corp" S.R.L., 
MD 

9/1999 

7 008444 1999.02.19 7244 2000.04.05 33 Întreprinderea mixtă moldo-rusă 
"West Worldwide Corp" S.R.L., 
MD 

9/1999 

8 008613 1999.04.30 7316 2000.04.20 01,05,30,3
1 

MONSANTO COMPANY, o 
corporaţie din statul Delaware, US 

12/1999 

9 008462 1999.02.25 7418 2000.06.12 25 Kangol Limited, GB 11/1999 

10 006768 1997.07.04 7419 2000.06.14 33 S.A. "ORIZONTUL", MD 4/1998 

11 008654 1999.05.21 7420 2000.06.14 01,02,03,0
4,19,35,37,
39,42 

Întreprinderea cu capital străin 
"AGURDINO MLD" S.R.L., MD 

1/2000 

12 008715 1999.06.24 7421 2000.06.14 33 VOLCU Oleg, MD 12/1999 

13 008819 1999.08.20 7422 2000.06.14 37,42 Întreprinderea Tehnologică 
"Meşter" S.R.L., MD 

12/1999 

14 008846 1999.09.03 7423 2000.06.14 33 Firma Comercială de Producere 
"GAMA Internaţional" S.R.L., MD 

1/2000 

15 008847 1999.09.03 7424 2000.06.14 33 Firma Comercială de Producere 
"GAMA Internaţional" S.R.L., MD 

1/2000 

16 008958 1999.11.12 7425 2000.06.14 09,39 United Parcel Service of America, 
Inc., US 

2/2000 

17 007177 1997.07.24 7426 2000.06.19 32 Fabrica de bere "ARCAŞUL" S.A., 
MD 

9/1998 

18 008914 1999.10.22 7427 2000.06.19 09,35,37,3
8,42 

Asociaţia "DNT", MD 2/2000 

19 008784 1999.08.02 7428 2000.06.21 29,30 KRAFT FOODS, INC., US 2/2000 

20 008858 1999.09.13 7429 2000.06.21 29 UNILEVER N.V., NL 2/2000 

21 008877 1999.09.27 7430 2000.06.21 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 
INC., US 

2/2000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
22 008925 1999.10.25 7431 2000.06.21 29,30 UNILEVER N.V., NL 2/2000 

23 008595 1999.04.26 7432 2000.06.23 33 Întreprinderea mixtă "Vitanta-
Intravest" S.A. (Moldova-
Liechtenstein), MD 

12/1999 

24 008596 1999.04.26 7433 2000.06.23 33 Întreprinderea mixtă "Vitanta-
Intravest" S.A. (Moldova-
Liechtenstein), MD 

12/1999 

25 008597 1999.04.26 7434 2000.06.23 33 Întreprinderea mixtă "Vitanta-
Intravest" S.A. (Moldova-
Liechtenstein), MD 

12/1999 

26 008598 1999.04.26 7435 2000.06.23 33 Întreprinderea mixtă "Vitanta-
Intravest" S.A. (Moldova-
Liechtenstein), MD 

12/1999 

27 006518 1997.04.30 7437 2000.06.26 03 EVYAP SABUN YAG GLISERIN 
SANAYI VE TICARET ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

2/1998 

28 008879 1999.09.29 7438 2000.06.26 35,38,42 "MEGA-DAT" S.R.L., MD 2/2000 

29 008576 1999.04.13 7439 2000.06.29 05 Pfizer Products Inc. (o corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Connecticut), US 

2/2000 

30 008830 1999.08.24 7440 2000.06.29 25,42 WARNACO INC. (o corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware), US 

2/2000 

31 008831 1999.08.24 7441 2000.06.29 25,42 WARNACO INC. (o corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware), US 

2/2000 

32 008832 1999.08.24 7442 2000.06.29 25,42 WARNACO INC. (o corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware), US 

2/2000 

33 008833 1999.08.24 7443 2000.06.29 25,42 WARNACO INC. (o corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware), US 

2/2000 

34 008838 1999.08.30 7444 2000.06.29 25 WARNACO U.S., INC. (o 
corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware), 
US 

2/2000 

35 008839 1999.08.30 7445 2000.06.29 25 WARNACO U.S., INC. (o 
corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware), 
US 

2/2000 

36 008840 1999.08.30 7446 2000.06.29 03 Penhaligon's Limited, GB 2/2000 

37 008869 1999.09.21 7447 2000.06.29 30 Elite International B.V., NL 2/2000 

38 008917 1999.10.26 7448 2000.06.29 05 Pfizer Inc. (o corporaţie organizată 
şi existentă conform legilor statului 
Delaware), US 

2/2000 

39 008918 1999.10.26 7449 2000.06.29 05,10 Glaxo Group Limited, GB 2/2000 

40 008535 1999.03.30 7450 2000.06.30 33,35 Zacrâtoe Acţionernoe Obscestvo 
"Soiuzplodimport", RU 

2/2000 

41 008557 1999.04.06 7451 2000.06.30 33,35 Zacrâtoe Acţionernoe Obscestvo 
"Soiuzplodimport", RU 

2/2000 

42 008558 1999.04.06 7452 2000.06.30 33,35 Zacrâtoe Acţionernoe Obscestvo 
"Soiuzplodimport", RU 

2/2000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
43 008783 1999.07.30 7453 2000.06.30 33 Întreprinderea mixtă "CEBA-VIN" 

S.A., MD 
1/2000 

44 008859 1999.09.13 7454 2000.06.30 01 ELASTOGRAN GMBH, DE 2/2000 

45 008873 1999.09.23 7455 2000.06.30 34 IMPERIAL TOBACCO LIMITED, 
GB 

2/2000 

46 008882 1999.10.04 7456 2000.06.30 05 Leo Pharmaceutical Products Ltd. 
A/S (L∅ vens Kemiske Fabrik 
Produktionsaktieselskab), DK 

2/2000 

47 008883 1999.10.04 7457 2000.06.30 12 GENERAL MOTORS 
CORPORATION, corporaţia 
statului Delaware, US 

2/2000 

48 008891 1999.10.07 7458 2000.06.30 05 American Home Products 
Corporation, US 

2/2000 

49 003471 1994.11.03 7459 2000.07.04 33 Întreprinderea individuală 
"Gemma-Begunenko", MD 

2/2000 

50 008460 1999.02.25 7461 2000.07.04 01,42 Fisher Scientific Company L.L.C., 
a Delaware Limited Liability 
Company, US 

3/2000 

51 008674 1999.06.07 7462 2000.07.04 32,33,35 ZAO "Gruppa Predpriiatii OST", 
RU  

3/2000 

52 008788 1999.08.05 7463 2000.07.04 29,30 Price Costco International, Inc., US 3/2000 

53 008829 1999.08.24 7464 2000.07.04 25,42 WARNACO INC. (o corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware), US 

3/2000 

54 008853 1999.09.08 7465 2000.07.04 35,42 Întreprinderea individuală 
"S.T.A.N. NAUMENCO" S.R.L., 
MD 

3/2000 

55 008934 1999.11.02 7466 2000.07.04 03,35 Întreprinderea mixtă  moldo-
italiană "Trio Line" S.R.L, MD 

3/2000 

56 008965 1999.11.18 7467 2000.07.04 25 IZKA, Societe Civile, FR 3/2000 

57 008976 1999.11.25 7468 2000.07.04 03 Întreprinderea mixtă moldo-italiană 
"TRIO LINE", S.R.L., MD 

3/2000 

58 004266 1995.03.02 7469 2000.07.07 30 Perfetti S.p.A., IT 3/2000 

59 004267 1995.03.02 7470 2000.07.07 30 Perfetti S.p.A., IT 3/2000 

60 007779 1998.05.06 7471 2000.07.07 01,02,03,
04,05,06,
07,08,09,
10,11,12,
13,14,15,
16,17,18,
19,20,21,
22,23,24,
25,26,27,
28,29,30,
31,32,33,
34,35,36,
37,38,39,
40,41,42 

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

3/2000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
61 007850 1998.05.29 7472 2000.07.07 01,02,03,

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

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

3/1999 

62 008551 1999.03.29 7473 2000.07.06 33 Întreprinderea mixtă moldo-
irlandeză "Larga-Vin" S.R.L., MD 

2/2000 

63 008795 1999.08.06 7474 2000.07.07 33 “Combinatul de produse alimentare 
din Bălţi”, întreprindere de stat, 
MD 

3/2000 

64 008872 1999.09.23 7475 2000.07.07 33 “Combinatul de produse alimentare 
din Bălţi”, întreprindere de stat, 
MD 

3/2000 

65 008870 1999.09.21 7476 2000.07.14 17 GENERAL ELECTRIC 
COMPANY, US 

3/2000 

66 008904 1999.10.18 7477 2000.07.14 09,16,35,
38,41,42 

Centrul de evidenţă documentară a 
populaţiei "Registru" al Departa-
mentului Evidenţă şi Documentare 
a Populaţiei al M.A.I. al  RM, MD 

3/2000 

67 008962 1999.11.16 7478 2000.07.14 38 NATIONAL GEOGRAPHIC SO-
CIETY (a Washington, D.C. 
(USA) corporation), US 

3/2000 

68 007812 1998.05.14 7479 2000.07.17 09,11 N. V. DURACELL BATTERIES 
S.A, o societate anonimă organi-
zată şi existentă conform legilor 
Belgiei, Manufacturers & Mer-
chants, BE 

3/2000 

69 008409 1999.02.12 7480 2000.07.17 01,04,06,
09,11,17,
19,25,36,
37,39,41,
42 

BP Amoco p.l.c., GB 3/2000 

70 008652 1999.05.20 7481 2000.07.17 09 MARS U.K. LIMITED, GB 3/2000 
71 008672 1999.06.04 7482 2000.07.17 16,21, 

29,30 
MARS, INCORPORATED, US 3/2000 

72 008880 1999.09.29 7483 2000.07.17 03 Genesis Cosmetics Inc. (corporaţia 
statului Delaware), US 

3/2000 

73 007677 1998.03.31 7484 2000.07.20 05 Biologische Heilmittel Heel GmbH, 
DE 

3/2000 

74 008319 1998.12.10 7485 2000.07.20 33 Întreprinderea de stat, Combinatul 
de produse alcoolice "AROMA", 
MD 

3/2000 

75 008365 1999.01.21 7486 2000.07.20 33 Întreprinderea de stat, Combinatul 
de produse alcoolice "AROMA", 
MD 

2/2000 

76 008878 1999.09.27 7487 2000.07.20 05 Glaxo Group Limited, GB 3/2000 
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VI. Design industrial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(15) Data de înregistrare

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

(21) Numărul depozitului

(22) Data depozitului

(23) Data priorităţii de expoziţie

(28) Numărul de desene / modele

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

(31) Numărul depozitului prioritar

(32) Data depozitului prioritar

(33) Ţara depozitului  prioritar

(43) Data de publicare a cererii neexaminate

(44) Data de publicare a cererii după examinare

(45) Data eliberării certificatului

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

(51) Clasificarea internaţională

(54) Denumirea produsului

(55) Reproducerea desenului/modelului industrial

(57) Culorile revendicate

(71) Numele sau denumirea şi adresa solicitantului

(72) Numele autorului

(73) Numele sau denumirea şi adresa titularului

(74) Numele  mandatarului autorizat

(80) Datele de depozit internaţional conform

Aranjamentului de la Haga

(11) Number of the registration

(15) Date of the registration

(18) Expected expiration date of the regis-
tration

(21) Number of the application

(22) Date of  filing of the application

(23) Exhibition priority data

(28) Number of industrial designs

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

(31) Number assigned to the priority application

(32) Data of filing of the priority application

(33) The country of the priority application

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

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

(45) Date of the certificate granting

(46) Date of expiration of deferment

(51) International Classification for Industrial
Designs

(54) Designation of article or product

(55) Reproduction of the industrial design

(57) Indication of colors

(71) Name and address of the applicant

(72) Name of the creator

(73) Name and address of the owner

(74) Name of the representative

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

CODURILE  INID  PENTRU  IDENTI-
FICAREA DATELOR  BIBLIOGRAFICE

REFERITOARE  LA DESENE  ŞI  MODELE
INDUSTRIALE

LIST  OF  INID  CODES  CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC  DATA  RELATING  TO

INDUSTRIAL  DESIGNS
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FF4L Desene şi modele industriale înregistrate

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

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

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

to register an industrial design within six months following the date of the publication of that decision in
the BOPI.
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(11) 232
(15) 2000.07.25
(51) LOC (7) Cl. 09-01
(21) f 2000 0007
(22) 1999.12.30
(18) 2004.12.30
(28) 8

(71)(72)(73) ŞCHILEOV Vladimir, MD
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 102, ap. 64, MD-
2012, Chişinău, Republica Moldova
ŞCHILEOV Dumitru, MD
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 102, ap. 64, MD-
2012, Chişinău, Republica Moldova

(54) Butelii decorative

(55)

1.1 1.2 2.1 2.2
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4.1 4.2

(11) 232

3.1 3.2
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(11) 232

5 6 7
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(11) 232

8.1 8.2
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(11) 233
(15) 2000.07.25
(51) LOC (7) Cl. 09-07
(21) f 2000 0004
(22) 2000.02.11
(18) 2005.02.11
(28) 1

(71)(73) FIRMA “CONVENDA-LUX” S.R.L., MD
Str. Florilor nr. 18, bloc 1, MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

(72) SÂRBU Fiodor, MD
(54) Plumb
(55)

1.1 1.2

1.3 1.4
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(11) 233

1.5

1.6 1.7
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(11) 234
(15) 2000.07.25
(51) LOC (7) Cl. 09-07
(21) f 2000 0019
(22) 2000.04.07
(18) 2005.04.07
(28) 1

(71)(73) “ENPLASTCOM” S.R.L. , MD
Str. Alba-Iulia nr. 20, bloc 6, MD-2054,
Chişinău, Republica Moldova

(72) HASAN  Mihai, MD
(54) Plumb
(55)

1.1 1.2

1.3 1.4

1.5 1.6
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(11) 235
(15) 1999.12.15
(51) LOC (7) Cl. 19-08
(21) 0230
(22) 1999.04.07
(18) 2004.04.07

(28) 1
(71)(72)(73) OSADCII Iurii, MD

Bd. Cuza-Vodă nr. 24, ap. 13, MD-2060,
Chişinău, Republica Moldova

(54) Cartelă Internet
(55)
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare 
a desenelor/modelelor industriale 

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

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

numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
 Clase   

(21) 
Nr. 

depozit 

(22) 
Data depozit 

(28) 
Nr. de 

des./ mod. 
industr.  

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 191 01-01, 02 0221 1999.02.26 3 MOCEALOVA Evelina, MD 12/1999 

2 192 09-01 0238 1999.05.31 1 SHEFLER Yury Viktorovich,  
RU  
TERLETSKY Evgeny 
Alexandrovich, RU  
KHAKHANASHVILI Levan 
Shalvovich, RU  
TSUDLEVICH Vasily 
Nikolaevich, RU 

12/1999 
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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 

 



 

 

 

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

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

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

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30)  
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(54) 
Denumirea des. / mod. ind. 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de des. / 

mod. ind. 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 DM/050519  1999.09.03  ERCO LEUCHTEN GMBH, 

DE 
Lampă / Lights / Lampes  26-05 6 2004.09.03 2/2000 

2 DM/050520  1999.10.13  AKTIVATOR SPIRITUOSEN-
FABRIK GMBH, DE 

Sticlă / Bottle / Bouteille  09-01 1 2004.10.13 2/2000 

3 DM/050534  2000.01.25  BEIERSDORF AG, DE Ambalaj / Packaging / Emballage 09-03 1 2005.01.25 2/2000 
4 DM/050539  2000.01.25  AWOUTERS JO, BE Talpă, încălţăminte şi carâmb pentru 

cizme / Sole, shoe and boot uppers / 
Semelles, chaussures et tiges de 
bottes  

02-04 3 2005.01.25 2/2000 

5 DM/050548  1999.12.13 1999.06.18, FR 
1999.11.25, 

FR 

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

10-02 4 2004.12.13 2/2000 

6 DM/050562  1999.12.17  ARACARIA  B.V., NL Lampă terapeutică / Therapeutical 
lamp / Lampe à usage thérapeutique 

26-05 1 2004.12.17 2/2000 

7 DM/050564  1999.12.22  WELLE MEUBLES S.A., FR Mobilă şi părţi pentru mobilă / 
Meubles et parties de meubles / 
Furniture and parts of furniture 

06-01, 
04, 06, 

07 

59 2004.12.22 2/2000 

8 DM/050569  2000.01.31  WELLE MEUBLES S.A. FR Mobilă şi părţi pentru mobilă / 
Meubles et parties de meubles / 
Furniture and furniture parts 

06-03, 
04, 05, 

06 

10 2005.01.31 2/2000 



 

13:08  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 DM/050598  2000.01.28 1999.08.02, 

IT 
FRANCO TRADING S.R.L.,  
IT 

Elemente de mobilă, în special pentru 
prezentarea produselor / Furniture 
elements, particularly for displaying 
products / Eléments de mobilier, en 
particulier pour la présentation de 
produits 

20-02 4 2005.01.28 2/2000 

10 DM/050626  2000.01.26 1999.07.30,  
IT 

ARIETE S.P.A., IT Aparat de curăţat cu aburi / Steam 
cleaning appliance / Appareil de 
nettoyage à la vapeur 

15-05 1 2005.01.26 2/2000 

11 DM/050637  1999.04.06  DAIMLERCHRYSLER AG, 
DE 

Autovehicul /  Motor vehicle / 
Véhicule à moteur 

12-08 1 2004.04.06 2/2000 

12 DM/050638  1999.04.08  KONINKLIJKE PHILIPS 
ELECTRONICS N.V.,  NL 

Ceainice electrice / Electric water 
kettles / Bouilloires électriques 

07-02 2 2004.04.08 2/2000 

13 DM/050667  2000.01.26 1999.08.23, 
JP 

SONY OVERSEAS SA, CH Boxă pentru difuzor, player cu  disc 
audio digital în combinaţie  cu radio 
şi magnetofon, magnetofon / 
Loudspeaker box, digital audio disc 
player combined with radio receiver 
and tape recorder, tape recorder / 
Haut parleur, lecteur audionumérique 
pour disque compact avec récepteur 
radio et enregistreur magnétique 
combinés, enregistreur magnétique 

14-
01,03 

3 2005.01.26 2/2000 
 
 
 

14 DM/050675  2000.01.14 1999.08.07, 
DE 

ALFRED KÄRCHER GMBH 
& CO., DE 

Despozitiv pentru măturat / Sweeping 
device / Dispositif de balayage 

15-05 1 2005.01.14 2/2000 

15 DM/050701  2000.02.04 1999.12.21, 
FR 

BRASSERIES 
KRONENBOURG (S.A.), FR 

Pahar / Verre / Glass 07-01 1 2005.02.04 2/2000 

16 DM/050713  2000.02.10  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.),  CH 

Ceas de mână / Montre-bracelet / 
Wristwatch 

10-02 1 2005.02.10 2/2000 

17 DM/050714  2000.02.10  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / 
Wrist watches  

10-02 5 2005.02.10 2/2000 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18 DM/050715  2000.02.10  SWATCH AG (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.),  CH 
Brăţări pentru ceas / Bracelets de 
montres / Watch bracelets 

10-07 2 2005.02.10 2/2000 

19 DM/050716  2000.02.10  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri / Montres / Watches 10-02 2 2005.02.10 2/2000 

20 DM/050717  2000.02.10  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri / Montres / Watches 10-02 2 2005.02.10 2/2000 

21 DM/050718  2000.02.11  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână  /  Montre-bracelet / 
Wrist watch 

10-02 1 2005.02.11 2/2000 

22 DM/050719  1999.04.02  SOREMARTEC S.A., BE Condimente pentru produse 
alimentare / Conditionnements pour 
produits alimentaires / Packaging for 
food products 

09-03 12 2004.04.02 2/2000 

23 DM/050724  1999.04.19 1999.04.08,  
FR   

YVES SAINT LAURENT 
PARFUMS, SOCIÉTÉ 
ANONYME, FR 

Pulverizatoare pentru parfum / 
Vaporisateurs de parfum / Perfume 
sprayers  

28-03 2 2004.04.19 2/2000 

24 DM/050735  1999.05.25 1999.04.28, 
FR 

YVES SAINT LAURENT 
PARFUMS, SOCIÉTÉ 
ANONYME, FR 

Flacon /  Flacon / Bottle 09-01 1 2004.05.25 2/2000 

25 DM/050736  1999.06.07  EBEL SA, CH Carcasă de ceas, brăţară pentru ceas, 
ceas de mână / Watch case, 
watchband, wrist watch / Boîtier de 
montre, bracelet de montre, montre-
bracelet 

10-02, 
07 

3 2004.06.07 2/2000 

26 DM/050742  2000.01.28 1999.08.23, 
JP - nr. 3; 
1999.09.03, 
JP - nr. 4 

SONY OVERSEAS SA, CH Radioreceptoare, hidrofor, computer / 
Radio receivers, headphone, 
computer / Postes de radio, casque, 
ordinateur 

14-01, 
02, 03 

4 2005.01.28 2/2000 

27 DM/050748  2000.02.01  SONY OVERSEAS SA, CH Aparat de fotografiat electronic cu 
monitor de vizualizare încorporat / 
Electronic still camera incorporating a 
monitor display / Appareil 
photographique électronique à 
affichage intégré 

16-01 1 2005.02.01 2/2000 

28 DM/050755  2000.02.11  SWATCH AG (SWATCH Ceasuri de mână / Montres-bracelets 10-02 10 2005.02.11 2/2000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
29 DM/050761  2000.01.24  USINES CLAAS FRANCE,  

FR 
Presă cilindrică pentru agricultură / 
Agricultural round baler / Presse à 
balles cylindriques pour l'agriculture 

15-03 1 2005.01.24 2/2000 

30 DM/050778  2000.01.20 1999.10.12, 
IT 

EUROITALIA S.R.L., IT Ambalaje pentru parfum şi produse 
cosmetice / Containers for perfumes 
and cosmetic products / Conteneurs à 
parfums et à produits cosmétiques 

09-01 2 2005.01.20 2/2000 

31 DM/050819  2000.02.18 1999.11.10, 
FR 

FRANCE TELECOM S.A., FR Terminal pentru acces la reţeaua 
Internet / Terminal d'accès au réseau 
Internet / Internet access terminal 

14-02 1 2005.02.18 2/2000 

32 DM/050820  2000.02.18  ETA SA FABRIQUES 
D'EBAUCHES,  CH 

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / 
Wrist watches 

10-02 3 2005.02.18 2/2000 

33 DM/050821  2000.02.18  ETA SA FABRIQUES 
D'EBAUCHES,  CH 

Ceas de mână / Montre-bracelet / 
Wrist watch 

10-02 1 2005.02.18 2/2000 

34 DM/050822  2000.02.18  ETA SA FABRIQUES 
D'EBAUCHES, CH 

Deşteptător /  Réveils / Alarm clocks 10-01 2 2005.02.18 2/2000 

35 DM/050837  2000.01.18  DISTRIBORG FRANCE 
SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

Ambalaje pentru ceai / 
Conditionnements de thé / Tea 
packages 

09-03 4 2005.01.18 2/2000 

36 DM/050838  1999.10.06  S.A. ANCIENNE FABRIQUE 
GEORGES PIAGET & CIE, 
CH 

Bijuterii / Bijoux / Jewellery 11-01 8 2004.10.06 2/2000 

 

 



 

 

 

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

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

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

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30)  
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(54) 
Denumirea des. / mod. ind. 

(28) Nr. de 
des. / mod. 

ind. 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
02-04 DM/050539

  
2000.01.25  AWOUTERS JO, BE Talpă, încălţăminte şi carâmb pentru cizme / 

Sole, shoe and boot uppers / Semelles, 
chaussures et tiges de bottes  

3 2005.01.25 2/2000 

06-01, 
04, 06, 

07 

DM/050564
  

1999.12.22  WELLE MEUBLES S.A., FR Mobilă şi părţi pentru mobilă / Meubles et 
parties de meubles / Furniture and parts of 
furniture 

59 2004.12.22 2/2000 

06-03, 
04, 05, 

06 

DM/050569
  

2000.01.31  WELLE MEUBLES S.A. FR Mobilă şi părţi pentru mobilă / Meubles et 
parties de meubles / Furniture and furniture 
parts 

10 2005.01.31 2/2000 

07-01 DM/050701
  

2000.02.04 1999.12.21, 
FR 

BRASSERIES 
KRONENBOURG (S.A.), FR 

Pahar / Verre / Glass 1 2005.02.04 2/2000 

07-02 DM/050638
  

1999.04.08  KONINKLIJKE PHILIPS 
ELECTRONICS N.V.,  NL 

Ceainice electrice / Electric water kettles / 
Bouilloires électriques 

2 2004.04.08 2/2000 

09-01 DM/050520
  

1999.10.13  AKTIVATOR SPIRITUOSEN-
FABRIK GMBH, DE 

Sticlă / Bottle / Bouteille  1 2004.10.13 2/2000 

09-01 DM/050735
  

1999.05.25 1999.04.28, 
FR 

YVES SAINT LAURENT 
PARFUMS, SOCIÉTÉ 
ANONYME, FR 

Flacon /  Flacon / Bottle 1 2004.05.25 2/2000 

09-01 DM/050778
  

2000.01.20 1999.10.12, 
IT 

EUROITALIA S.R.L., IT Ambalaje pentru parfum şi produse 
cosmetice / Containers for perfumes and 
cosmetic products / Conteneurs à parfums 
et à produits cosmétiques 

2 2005.01.20 2/2000 

09-03 DM/050534 2000.01.25  BEIERSDORF AG, DE Ambalaj / Packaging / Emballage 1 2005.01.25 2/2000 
09-03 DM/050719

  
1999.04.02  SOREMARTEC S.A., BE Condimente pentru produse alimentare / 

Conditionnements pour produits 
alimentaires / Packaging for food products 

12 2004.04.02 2/2000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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09-03 DM/050837
  

2000.01.18  DISTRIBORG FRANCE 
SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

Ambalaje pentru ceai / Conditionnements 
de thé / Tea packages 

4 2005.01.18 2/2000 

10-01 DM/050822
  

2000.02.18  ETA SA FABRIQUES 
D'EBAUCHES, CH 

Deşteptător /  Réveils / Alarm clocks 2 2005.02.18 2/2000 

10-02 DM/050548
  

1999.12.13 1999.06.18, 
FR 

1999.11.25, 
FR 

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

4 2004.12.13 2/2000 

10-02 DM/050713
  

2000.02.10  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.),  CH 

Ceas de mână / Montre-bracelet / Wristwatch 1 2005.02.10 2/2000 

10-02 DM/050714
  

2000.02.10  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist 
watches - 

5 2005.02.10 2/2000 

10-02 DM/050716
  

2000.02.10  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri / Montres / Watches 2 2005.02.10 2/2000 

10-02 DM/050717
  

2000.02.10  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri / Montres / Watches 2 2005.02.10 2/2000 

10-02 DM/050718
  

2000.02.11  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână  /  Montre-bracelet / Wrist 
watch 

1 2005.02.11 2/2000 

10-02 DM/050755
  

2000.02.11  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist 
watches 

10 2005.02.11 2/2000 

10-02 DM/050820
  

2000.02.18  ETA SA FABRIQUES 
D'EBAUCHES,  CH 

Ceasuri de mână / Montres-bracelets / Wrist 
watches 

3 2005.02.18 2/2000 

10-02 DM/050821
  

2000.02.18  ETA SA FABRIQUES 
D'EBAUCHES,  CH 

Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist watch 1 2005.02.18 2/2000 

10-02, 
07 

DM/050736
  

1999.06.07  EBEL SA, CH Carcasă de ceas, brăţară pentru ceas, ceas de 
mână / Watch case, watchband, wrist watch / 
Boîtier de montre, bracelet de montre, 
montre-bracelet 

3 2004.06.07 2/2000 

10-07 DM/050715
  

2000.02.10  SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.),  CH 

Brăţări pentru ceas / Bracelets de montres / 
Watch bracelets 

2 2005.02.10 2/2000 

11-01 DM/050838
  

1999.10.06  S.A. ANCIENNE FABRIQUE 
GEORGES PIAGET & CIE, CH 

Bijuterii / Bijoux / Jewellery 8 2004.10.06 2/2000 

12-08 DM/050637
  

1999.04.06  DAIMLERCHRYSLER AG, 
DE 

Autovehicul /  Motor vehicle / Véhicule à 
moteur 

1 2004.04.06 2/2000 

14-01, 
02, 03 

DM/050742
  

2000.01.28 1999.08.23, 
JP - nr. 3; 
1999.09.03, 
JP - nr. 4 

SONY OVERSEAS SA, CH Radioreceptoare, hidrofor, computer / Radio 
receivers, headphone, computer / Postes de 
radio, casque, ordinateur 

4 2005.01.28 2/2000 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
14-01, 

03 
DM/050667

  
2000.01.26 1999.08.23, 

JP 
SONY OVERSEAS SA, CH Boxă pentru difuzor, player cu  disc audio 

digital în combinaţie  cu radio şi  magnetofon, 
magnetofon / Loudspeaker box, digital audio 
disc player combined with radio receiver and 
tape recorder, tape recorder / Haut parleur, 
lecteur audionumérique pour disque compact 
avec récepteur radio et enregistreur 
magnétique combinés, enregistreur 
magnétique 

3 2005.01.26 2/2000 
 
 
 

14-02 DM/050819
  

2000.02.18 1999.11.10, 
FR 

FRANCE TELECOM S.A., FR Terminal pentru acces la reţeaua Internet / 
Terminal d'accès au réseau Internet / Internet 
access terminal 

1 2005.02.18 2/2000 

15-03 DM/050761
  

2000.01.24  USINES CLAAS FRANCE,  
FR 

Presă cilindrică pentru agricultură / 
Agricultural round baler / Presse à balles 
cylindriques pour l'agriculture 

1 2005.01.24 2/2000 

15-05 DM/050626
  

2000.01.26 1999.07.30,  
IT 

ARIETE S.P.A., IT Aparat de curăţat cu aburi / Steam cleaning 
appliance / Appareil de nettoyage à la vapeur 

1 2005.01.26 2/2000 

15-05 DM/050675
  

2000.01.14 1999.08.07, 
DE 

ALFRED KÄRCHER GMBH 
& CO., DE 

Despozitiv pentru măturat / Sweeping 
device / Dispositif de balayage 

1 2005.01.14 2/2000 

16-01 DM/050748
  

2000.02.01  SONY OVERSEAS SA, CH Aparat de fotografiat electronic cu monitor de 
vizualizare încorporat / Electronic still 
camera incorporating a monitor display / 
Appareil photographique électronique à 
affichage intégré 

1 2005.02.01 2/2000 

20-02 DM/050598
  

2000.01.28 1999.08.02, 
IT 

FRANCO TRADING S.R.L.,  
IT 

Elemente de mobilă, în special pentru 
prezentarea produselor / Furniture elements, 
particularly for displaying products / 
Eléments de mobilier, en particulier pour la 
présentation de produits 

4 2005.01.28 2/2000 

26-05 DM/050519
  

1999.09.03  ERCO LEUCHTEN GMBH, 
DE 

Lampă / Lights / Lampes  6 2004.09.03 2/2000 

26-05 DM/050562
  

1999.12.17  ARACARIA  B.V., NL Lampă terapeutică / Therapeutical lamp / 
Lampe à usage thérapeutique 

1 2004.12.17 2/2000 

28-03 DM/050724
  

1999.04.19 1999.04.08,  
FR   

YVES SAINT LAURENT 
PARFUMS, SOCIÉTÉ 
ANONYME, FR 

Pulverizatoare pentru parfum / Vaporisateurs 
de parfum / Perfume sprayers - 

2 2004.04.19 2/2000 
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NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI, 

numărul de desene şi modele industriale reînnoite (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data de expirare a reînnoirii, 
numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene 

şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

Nr. 
crt
. 

(11)  
Nr. înregistrare 

(73)  
Titular, cod ST. 3 OMPI 

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

reînnoite (nr. des. / mod. ind. 
reînnoite) 

(17) 
 Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 DM/032057 ALAN PRADERVAND, CH 3 2005.02.08 (1R) 12/1997 2/2000 
2 DM/032101 SONY OVERSEAS S.A., CH 4 2005.02.13 (1R) 12/1997 2/2000 
3 DM/032144 SYLVIE DAMERON-TIARD, FR 1 2005.02.16 (1R) 12/1997 2/2000 
4 DM/032171 SONY OVERSEAS S.A., CH 3 2005.02.20 (1R) 12/1997 2/2000 
5 DM/032239 SONY OVERSEAS S.A., CH 1 2005.02.28 (1R)  12/1997 2/2000 
6 DM/032366 MILAN JANKOVIC, MC  2 2005.03.07 (1R) 12/1997 2/2000 
7 DM/032390 VIELHAUER METALLWARENFABRIK UND PLASTIK-WERK GMBH +CO.,

DE 
2 2005.03.10 (1R) 12/1997 2/2000 

8 DM/032479 OMEGA S.A. (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), CH 1 2005.03.20 (1R) 12/1997 2/2000 
9 DM/032952 BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, DE 1 2005.05.08 (1R) 12/1997 2/2000 
10 DM/033078 RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. LTD.) (MONTRES RADO S.A.), CH 2 2005.05.24 (1R) 12/1997 2/2000 
11 DM/033079 RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. LTD.) (MONTRES RADO S.A.), CH 1 2005.05.24 (1R) 12/1997 2/2000 
12 DM/033321 WESTFÄLISCHE TEXTIL-GES. KLINGENTHAL & CO. MBH, DE 8 (5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15) 2005.06.23 (1R) 12/1997 2/2000 
13 DM/033601 VARTA  BATTERIE AKTIENGESELLSCHAFT, DE 1 2005.07.24 (1R) 12/1997 2/2000 
14 DM/033602 VARTA  BATTERIE AKTIENGESELLSCHAFT, DE 1 2005.07.24 (1R) 12/1997 2/2000 
15 DM/033768 SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD), CH 1 2005.08.07 (1R) 12/1997 2/2000 
16 DM/033880 SWATCH AG (SWATCH S.A.) (SWATCH LTD.), CH 4 2005.08.22 (1R) 12/1997 2/2000 
17 DM/035072 BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (SOCIÉTÉ ANONYME), FR 5 2005.02.13 (1R) 12/1997 2/2000 
18 DM/035084 BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (SOCIÉTÉ ANONYME), FR 3 2005.02.27 (1R) 12/1997 2/2000 
19 DM/035675 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ  S.A., CH 1 2005.04.06 (1R) 12/1997 2/2000 
20 DM/035685 S.FASSBIND AG, OBERARTH, CH 3 2005.04.18 (1R) 12/1997 2/2000 
21 DM/036028 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ  S.A., CH 1 2005.05.29 (1R) 12/1997 2/2000 
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VIII. Modificări intervenite în statutul juridic 
al cererilor sau titlurilor de protecţie 
ale obiectelor de proprietate industrială 

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

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

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

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

Î 

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 Mărci 006077  
 

006078   

5328 
 

5456 

5/1997 
1/1998 
10/1997 
3/1998 

 
 

(730) Societatea pe acţiuni 
de tip închis "Ciumai", MD 
MD-7426, Vinogradovca, 
Taraclia, Republica 
Moldova 

(730) Întreprinderea Mixtă 
"Ciumai" S.A., MD 
MD-8730, com. 
Vinogradovca, jud. Taraclia, 
Republica Moldova 

2 Marcă 004752    4377  9/1996 
 2/1997 

 
 
 

(730) Întreprinderea mixtă 
moldo-ucraineană 
"КВАЗАР-МИКРО" 
S.R.L., MD  
Str. Industrială nr. 5, MD-
2036, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730) Întreprinderea Mixtă 
"КВАЗАР-МИКРО" S.R.L., 
MD 
Bd. C. Negruzzi nr. 2, bir. 
310, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

3 Mărci 005339   
005769  

5052 
5335 

 5/1997 
10/1997 

 
 
 

(730) Asociaţia de 
Producţie "AROMA", MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004,  
or. Chişinău, Republica 
Moldova 

(730) Combinatul de Produse 
Alcoolice “AROMA”, MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,   
MD-2004, or. Chişinău, 
Republica Moldova 

4 Mărci 005339 
005769    

5052 
5335 

 8/2000 
 
 
 

(730) Combinatul de 
produse alcoolice 
“AROMA”,  MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004,  
or. Chişinău, Republica 
Moldova 

(730) "AROMA" S.A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,   
MD-2004, or. Chişinău, 
Republica Moldova 

Lista contractelor de cesiune 

Se publică următoarele date: numărul  curent, obiectul de proprietate industrială, numărul 
şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent, 

date despre cesionar, numărul, data înregistrării şi alte informaţii despre contract 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Mărci 006348 

1997.03.26 
006349 

1997.03.26 
 

5635 
 

5636 

6/1998 
 

6/1998 

S. A. “ВИНА 
КОМРАТА”, MD  
Str. Vinzavodscaia 
nr. 1, MD-3800, 

Comrat, Republica 
Moldova 

“VINALAX EI” 
S.R.L., MD  

Str. Vinzavodscaia 
nr. 1, MD-3800, 

Comrat, Republica 
Moldova 

223 
2000.05.29 
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2 Mărci 002157 
1994.06.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

002158 
1994.06.15 

 

1093 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3682 

3/1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/1996 

W.R. Grace & 
Co.-Conn, 

corporaţia statului 
Connecticut, US  

A Connecticut 
Corporation of: 
1114, Avenue of 

the Americas, New 
York, New York 
10036, Statele 

Unite ale Americii  
W.R. Grace & 
Co.-Conn, US  
A Connecticut 
Corporation of: 
1114, Avenue of 

the Americas, New 
York 10036, Statele 
Unite ale Americii 

Cryovac, Inc., US 
100 Rogers Bridge 
Road, Building A, 

Duncan, South 
Carolina 29334-

0464, Statele Unite 
ale Americii 

226 
2000.06.28 

3 Mărci 003129 
1994.10.19 

003128 
1994.10.19 

3803 
 

3806 

7/1996 
 

7/1996 

FIRST FINANCIAL 
MANAGEMENT 
CORPORATION, 

US 
5660 New 

Northside Drive, 
Suite 1400 Atlanta, 

Georgia 30328, 
Statele Unite ale 

Americii 

WESTERN 
UNION 

HOLDINGS, 
INC., US 

6200 South 
Quebec Street 
Englewood, 

Colorado 80111, 
Statele Unite ale 

Americii 

227 
2000.06.28 

4 Marcă 005908 
1996.09.23 

6234 4/1999 Digital Equipment 
Corporation, the 
Massachusetts 

Corporation, US   
Trademark Law 

Group, 111 
Powdermill Road, 

Maynard, MA 
01754-1499, Statele 
Unite ale Americii 

AltaVista 
Company, US 

   
 

529 Bryant Street, 
Palo Alto, CA 
94301, Statele 

Unite ale 
Americii 

228 
2000.06.28 

5 Marcă 002856 
1994.08.12 

1416 5/1995 Yardley 
Receivership 

Realisations (No.2) 
(Formerly Yardley 

& Company) 
Limited, GB   

PO Box 730, 20 
Farringdon Street, 

London, EC4A 
4PP, Anglia 

MUELHENS 
GMBH & CO. 

KG, DE 
   
 

VENLOER 
STRASSE 241-
245, D-50823, 

KOELN, 
GERMANIA 

229 
2000.06.28 

6 Marcă 003941 
1994.12.30 

3007 2/1996 E.I. du Pont de 
Nemours and 
Company, US  

 
 
 
 

1007 Market Street, 
Wilmington, 

Delaware, 19898, 
Statele Unite ale 

Americii 

DUPONT 
TEIJIN FILMS 
U.S., LIMITED 
PARTNERSHIP

, a Delaware 
Corporation, US 

 Rt. 141 and 
Lancaster Pike, 

Barley Mill Plaza, 
Building 27, 

Wilmington, DE, 
19805, Statele 

Unite ale 
Americii 

230 
2000.06.28 

7 Marcă 004120 
1994.12.30 

3194 2/1996 SOCIETE DES 
PRODUITS 

SUDNIF S.A.  
(SWITZERLAND), 

231 
2000.06.28 
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NESTLE S.A., CH 
1800 Vevey, 

Canton of Vaud, 
Elveţia 

CH 
Baarestrasse 63, 

6301 Zug, Elveţia 

 

 

QB9A Lista contractelor de licenţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul 

de proprietate industrială, numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, 
numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre licenţiat, informaţii privind contractul 

de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiator Licenţiat Informaţii privind 
contractul de 

licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Invenţie 97-0053 
1997.02.21 

792 F1 8/1997 BUMACOV 
VASILII, MD 
Str. Mirceşti 22/1, 
MD-2049, 
Chişinău, 
Republica 
Moldova; 
ROŞCA VICTOR, 
MD 
Str. Gh. Madan 
nr. 84, bloc 4, 
ap. 75, 
MD-2020, 
Chişinău, 
Republica 
Moldova;   
UNCU 
GHEORGHII, MD 
Str. Studenţilor 
2/2, ap. 75, MD-
2020, Chişinău, 
Republica 
Moldova 

“DAAC-PLANT” 
srl, MD 

Str. Calea Ieşilor 
nr. 10, MD-2069, 

Chişinău, 
Republica Moldova 

1. Licenţă exclusivă. 
2.Termenul de 
acţiune a 
contractului 
corespunde cu 
durata de valabilitate
a brevetului. 
3.Teritoriul de 
acţiune este 
Republica Moldova. 

224 
2000.06.22 

2 Invenţie 97-0053 
1997.02.21 

792 F1 8/1997 “DAAC-PLANT” 
srl, MD 
Str. Calea Ieşilor  
nr. 10, 
MD-2069, 
Chişinău, 
Republica 
Moldova 

“Daac-Sere” SA, 
MD 

Str. Haltei 41-a, 
MD-2023, 
Chişinău, 

Republica Moldova 

1. Sublicenţă 
neexclusivă.  
2.Termenul de 
acţiune a 
contractului 
corespunde cu 
durata de valabilitate
a brevetului. 
3.Teritoriul de 
acţiune este 
Republica Moldova. 

225 
2000.06.22 
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FA9A  Lista cererilor de brevet de invenţie retrase  
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, 

 numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, 
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 
OMPI 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

Data retragerii (41) 
Nr. BOPI 

1 MD 97-0029 1997.01.30 2000.06.15 8/1999 
2 US 97-0165 1995.10.03 2000.06.15 1/1999 
3 MD 97-0246 1997.07.11 2000.06.15 3/1999 
4 MD 97-0274 1997.10.16 2000.06.15 - 
5 MD 98-0107 1998.04.17 2000.06.15 - 
6 MD 98-0177 1998.08.10 2000.06.19 - 
7 MD 99-0003 1998.12.22 2000.06.27 - 
8 MD 99-0039 1999.01.20 2000.06.27 - 
9 MD 99-0052 1999.02.05 2000.06.19 - 
10 MD 99-0083 1999.01.15 2000.06.15 - 
11 MD 99-0136 1999.02.25 2000.06.14 - 

 
MG9A Lista brevetelor decăzute din drepturi prin 
neachitarea taxelor de publicare a descrierii şi de 

eliberare a brevetului 
 

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

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

 
Nr. 
crt. 

Cod ST. 
3 OMPI 

(11) 
Nr. 

brevet 

(13)  
Cod 

ST. 16 OMPI  

(51)  
Clase 

(21)  
Nr. 

depozit 
 

(22) 
Data depozit 

(43)(44) 
Nr. 

BOPI 

1 MD 1012 F1 C 12 Q 1/00 98-0072 1998.03.19 08/1998 
2 MD 1013 F1 C 12 Q 1/00 98-0073 1998.03.19 08/1998 
3 MD 1067 F1 C 12 Q 1/00 98-0079 1998.03.19 10/1998 
4 MD 1108 F1 C 12 Q 1/00 98-0096 1998.04.15 11/1998 
5 MD 1184 F1 A 01 J 25/00 

A 01 J 27/04 
98-0087 1998.04.13 04/1999 



MD-BOPI 8/2000 

 
 

71 

Lista mărcilor a căror înregistrare se anulează 
conform art. 27(1)b) din Legea privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul mărcii, denumirea titularului, 
codul ţării conform ST. 3 OMPI, data anulării 

Nr. 
crt. 

(111) 
Nr. marcă 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

 
Data anulării 

1 5052 “AROMA” S.A., MD 2000.08.04 

2 5335 “AROMA” S.A., MD 2000.08.04 

 
TK4L Lista eratelor 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul 

depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele care au fost publicate, 
datele corectate   

 
Nr. crt. OPI (21) Nr. 

depozit  
(11) Nr. titlului de 

protecţie 
 

(44) Nr. 
 BOPI 

Publicat Corect 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Model 

industrial 
0222 208 3/2000 - 1.10 
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IX. Contestaţii examinate la Comisia 
 de Apel a AGEPI 

n acest compartiment sunt publicate date vizând rezultatele examinării  contestaţiilor depuse la 
Comisia de  Apel  a AGEPI. 
Conform regulii 5.2 a Regulamentului privind Comisia de Apel  a  Agenţiei  de  Stat pentru 

Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova, orice decizie referitoare la protecţia 
obiectelor de proprietate industrială poate fi contestată de către solicitanţi/titulari (nemijlocit sau 
prin mandatari autorizaţi) sau de către persoane terţe. 

n this compartment there are published data providing the results of objections filed with the 
Appeal Board of AGEPI. 
According to the Rule 5.2 of the Appeal Board of State Agency on Industrial Property 
Protection of the Republic of Moldova any decision referred to the protection of industrial 

property protection subjects can be objected by the applicants/owners (direct or by the patent 
attorneys) or by third parties. 

Î 

I 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia 
de Apel a AGEPI în iunie-iulie 2000 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data depozitului, solicitantul, 
denumirea titlului de protecţie, data şi obiectul contestaţiei, contestatarul, data examinării 

contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
depozitului 

 

Solicitantul Denumirea 
titlului de 
protecţie 

Data depunerii 
şi obiectul 
contestaţiei 

Contestatarul Data 
examinării 

Rezultatul 
examinării 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 007689 

1998.03.30  
Întreprinderea 
Mixtă Moldo-
Britanică 
Compania GB 
& Co S.R.L., 
MD 

ДРЕВНЯЯ 
СТОЛИЦА  

(marcă 
verbală) 

2000.02.28  
Decizia de 
înregistrare  
a mărcii 
 

ZAO 
Soiuzplod-
import, RU 

2000.06.07 Contestaţia privind 
decizia de 
înregistrare a mărcii 
a fost respinsă, 
decizia a rămas în 
vigoare. 

2 008054 
1998.07.31 

Compania de 
Industrie şi 
Comerţ “Est 
& D” S.R.L., 
MD 

Красный 
Кардинал 

(marcă 
combinată) 

2000.03.20 
Decizia de 
respingere 
a cererii  de  
înregistrare 

Compania 
de 
Industrie şi 
Comerţ 
“Est & D” 
S.R.L., MD 

2000.06.07 Contestaţia privind 
decizia de respin-
gere a cererii de 
înregistrare a fost 
satisfăcută parţial, 
marca a fost înregi-
strată pentru pro-
dusele din clasa 33 
doar pentru vinul 
roz demidulce care 
conţine şi vin pro-
dus din struguri de 
viţă de vie Cardinal. 

3 685446 
1997.11.19 

 

Schering 
Aktiengesell-
schaft, DE 

CYCLARA 
(marcă 

verbală) 

2000.05.18 
Decizia de 
respingere 
a cererii  de  
înregistrare 

Schering 
Aktiengesell-
schaft, 
 DE 

2000.06.07 
 

Contestaţia privind 
decizia de respinge-
re a cererii de înre-
gistrare a fost satis-
făcută, marca a fost 
înregistrată conform 
scrisorii de acord. 

4 687533 
1998.03.19 

 

Societe des 
Produits 
Nestle S.A., 
CH 

CAPPUC-
CINO 
(marcă 

combinată) 

1999.10.04 
Decizia de 
respingere 
parţială a 
cererii  de  
înregistrare 

Societe des 
Produits 
Nestle 
S.A., CH 

2000.06.07 
 

Contestaţia privind 
decizia de 
respingere parţială a 
cererii  de  
înregistrare a fost 
respinsă, marca a 
fost înregistrată 
pentru produsele 
din clasa 30 doar 
pentru cafea, 
extracte de cafea, 
înlocuitori de cafea 
şi extracte de cafea, 
alte produse incluse 
în clasa 30 necesare 
pentru a prepara 
cappuccino. 
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5 007704 
1998.04.08 

 
 

ÎM Moldo-
Franco-
Română 
“Eurofarm”, 
S.R.L., MD 

Eurofarm  
(marcă 

verbală) 

2000.03.27 
Decizia de 
înregistrare  
a mărcii 

Eurofarma-co 
S.A., MD, 
Farmaco 
S.A., MD 

2000.07.04 Contestaţia privind 
decizia de înregi-
strare a mărcii a fost 
satisfăcută, decizia a 
fost anulată. 

6  008244 
1998.11.02. 

 
 

Pharmacia & 
Upjohn S.A., 
LU 

AROMASIN 
(marcă 

verbală) 

2000.06.16 
Decizia de 
respingere 
a cererii  de  
înregistrare 

Pharmacia 
& Upjohn 
S.A., LU 

2000.07.04 
 

Contestaţia privind 
decizia de 
respingere a cererii 
de înregistrare a fost 
satisfăcută parţial, 
marca a fost 
înregistrată pentru 
următoarele 
produse: “preparate 
farmaceutice şi 
substanţe pentru 
tratamentul şi 
prevenirea 
cancerului” conform 
pct. 3, 4 şi 5 ale 
contractului dintre 
solicitant şi firma 
GLAXO GROUP 
LIMITED (GB), 
încheiat la 26 
august 1999.  

7 008234 
1998.10.28 

 
 
 

008028 
1998.07.20 

 

Bacardi & 
Company 
Limited, BS 

BOMBAY 
SAPPHIRE 

(marcă 
combinată)  

 
BOMBAY 
SAPPHIRE 

(marcă 
verbală)  

2000.05.22, 
2000.06.14 
Deciziile de 
respingere a 
cererilor de 
înregistrare 

Bacardi & 
Company 
Limited, 
BS 

2000.07.04 
 

Contestaţiile privind 
deciziile de 
respingere a 
cererilor de 
înregistrare au fost 
respinse, deciziile 
au rămas în vigoare. 

8 681036 
1997.05.14 

 
 
 

681249 
1997.05.23 

 
 
 
 

681250 
1997.05.23 

Metro 
International 
DL AG, CH 

YOUKON 
Walk out!  

(marcă 
combinată)  

 
YOUKON 

Miss & 
Missis 
 (marcă 

combinată)  
 

YOUKON 
Active! 
(marcă 

combinată)  

2000.01.24 
Deciziile 
de respin-
gere a cere-
rilor de 
înregistrare  
 

Metro 
Internatio-
nal DL AG, 
CH 

2000.07.18 
 

Contestaţia privind 
deciziile de 
respingere a 
cererilor de 
înregistrare a fost 
satisfăcută, mărcile 
au fost înregistrate. 

9 009043 
1999.12.23 

 

FPC 
“Monzo” 
S.R.L., MD 

MOLDCELL 
(marcă 

verbală) 

2000.04.19 
Decizia de 
înregistrare  
a mărcii 

Întreprinde-
rea Mixtă 
“Moldcell” 
S.A., MD 

2000.07.18 
 

Contestaţia privind 
decizia de înregistrare
a mărcii a fost 
satisfăcută, decizia de 
înregistrare a mărcii a 
fost anulată. 
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XI. Materiale de informare şi documentare
din domeniul proprietăţii industriale

Capitolul inserează texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova
este parte, ale acordurilor regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme
OMPI; alte materiale de informare şi documentare în domeniul protecţiei proprietăţii

industriale.

The Chapter inserts texts of the international conventions and treaties to which the Republic
of Moldova is party, of the  regional and bilateral agreements;  regulations, instructions,
classifications, the WIPO standards; other information and search materials in the field of

industrial property protection.
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REGULA 1

Expresii prescurtate şi interpretarea
cuvântului semnătură

1.1. Tratat

În sensul prezentului regulament de aplicare,
prin tratat se înţelege Tratatul de la Budapesta
privind recunoaşterea internaţională a depozitului
de microorganisme în scopul procedurii de
brevetare.

1.2. Articol

În sensul prezentului regulament de aplicare,
prin articol se înţelege articolul indicat în tratat.

1.3. Semnătură

În sensul prezentului regulament de aplicare,
în cazul în care legea statului pe al cărui teritoriu
este situată o autoritate de depozit internaţională
cere utilizarea unui sigiliu în locul unei semnături,
se înţelege că termenul semnătură înseamnă sigiliul
acestei autorităţi.

REGULA 2

Autorităţi de depozit internaţionale

2.1. Statut juridic

Autoritatea de depozit internaţională poate fi
un organism public, precum şi orice instituţie
publică, ataşată unei administraţii publice, alta decât
guvernul central sau o întreprindere particulară.

2.2. Personal şi instalaţii

Condiţiile menţionate la art. 6 alin. (2) pct. (ii)
sunt, în special, următoarele:

(i) personalul şi instalaţiile autorităţii de depozit
internaţionale trebuie să îi permită conservarea
microorganismelor depuse într-un mod care să
garanteze viabilitatea lor şi lipsa contaminării;

(ii) autoritatea de depozit internaţională trebuie
să prevadă pentru conservarea microorganismelor
măsuri suficiente de securitate pentru a reduce la
minimum riscul pierderii microorganismelor depuse
la aceasta.

2.3. Remiterea de eşantioane

Condiţiile menţionate la art. 6 alin. (2) pct. (viii)
cuprind, în special, condiţia conform căreia autori-

REGULAMENT
de aplicare a Tratatului de la Budapesta privind recunoaşterea

internaţională a depozitului de microorganisme în scopul
procedurii de brevetare

tatea de depozit internaţională trebuie să remită
rapid şi într-un mod convenabil eşantioane ale
microorganismelor depuse.

REGULA 3

Dobândirea statutului de autoritate
de depozit internaţională

3.1. Comunicare

a) Comunicarea menţionată la art. 7 alin. (1)
este adresată, în cazul unui stat contractant,
directorului general, pe cale diplomatică, sau, în
cazul unei organizaţii interguvernamentale de
proprietate industrială, prin cel mai înalt funcţionar
al său.

b) Comunicarea:
(i) indică denumirea şi adresa instituţiei de

depozit la care se referă;
(ii) conţine informaţii detaliate cu privire la

capacitatea instituţiei respective de a îndeplini
condiţiile enumerate la art. 6 alin. (2), precum şi
informaţii cu privire la statutul său juridic, la nivelul
ştiinţific, la personalul şi la instalaţiile sale;

(iii) în cazul în care instituţia respectivă are
intenţia să nu accepte în depozit decât anumite
tipuri de microorganisme, precizează aceste tipuri;

(iv) indică cuantumul taxelor pe care instituţia
respectivă le va percepe, în cazul în care aceasta
va dobândi statutul de autoritate de depozit
internaţională, pentru conservarea, declaraţiile cu
privire la viabilitate ş i pentru remiterea de
eşantioane de microorganisme;

(v) indică limba oficială sau limbile oficiale ale
instituţiei respective;

(vi) dacă este cazul, indică data menţionată la
art. 7 alin. (1) lit. b).

3.2. Tratamentul comunicării

Dacă comunicarea este conformă cu pre-
vederile art. 7 alin. (1) şi ale regulii 3.1, directorul
general o notifică, în termen scurt, tuturor statelor
contractante şi tuturor organizaţiilor interguverna-
mentale de proprietate industrială, iar Biroul
internaţional o publică, în termen scurt.

3.3. Extinderea listei cuprinzând tipurile de
microorganisme acceptate

Statul contractant sau organizaţia interguverna-
mentală de proprietate industrială, care a făcut
comunicarea menţionată la art. 7 alin. (1), poate
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ulterior, în orice moment, să notifice directorului
general că asigurările sale se întind la tipuri
specifice de microorganisme asupra cărora
asigurările nu se întindeau până în acel moment.
Într-un asemenea caz, în ceea ce priveşte tipurile
suplimentare de microorganisme, prevederile art.
7 şi ale regulilor 3.1. şi 3.2 se aplică prin analogie.

REGULA 4

Încetarea sau limitarea statutului
de autoritate

de depozit internaţională

4.1. Cererea; tratamentul cererii

a) Cererea menţionată la art. 8 alin. (1) lit. a)
este adresată directorului general în conformitate
cu dispoziţiile regulii 3.1. alin. a).

b) Cererea:
(i) indică denumirea şi adresa autorităţii de

depozit internaţionale la care se referă;
(ii) în cazul în care aceasta nu se referă decât

la anumite tipuri de microorganisme, precizează
aceste tipuri;

(iii) indică în detaliu faptele pe care se bazează.
c) Dacă cererea este conformă prevederilor

alin. a) şi b), directorul general o notifică, în termen
scurt, tuturor statelor contractante şi tuturor orga-
nizaţiilor interguvernamentale de proprietate indu-
strială.

d) Sub rezerva prevederilor alin. e), Adunarea
examinează propunerea cel mai devreme la 6 luni
şi cel mai târziu la 8 luni de la data notificării cererii.

e) În cazul în care, potrivit avizului directorului
general, respectarea termenului prevăzut la alin.
d) ar putea pune în pericol interesele solicitanţilor
efectivi sau potenţiali, directorul general poate
convoca Adunarea la o dată anterioară datei
expirării termenului de 6 luni prevăzut la alin. d).

f) Dacă Adunarea decide să înceteze statutul
de autoritate de depozit internaţională sau să îl
limiteze la anumite tipuri de microorganisme,
decizia produce efecte la 3 luni de la data la care a
fost luată.

4.2. Comunicarea; data efectivă; tratamentul
comunicării

a) Comunicarea menţionată la art. 8 alin. (2)
lit. a) este adresată directorului general în
conformitate cu dispoziţiile regulii 3.1 alin. a).

b) Comunicarea:
(i) indică denumirea şi adresa autorităţii de

depozit internaţionale la care se referă;
(ii) în cazul în care aceasta nu se referă decât

la anumite tipuri de microorganisme, precizează
aceste tipuri;

(iii) în cazul în care statul contractant sau
organizaţia interguvernamentală de proprietate
industrială care face comunicarea doreşte ca
efectele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) să se

producă la o dată posterioară expirării unui termen
de 3 luni de la data comunicării, indică această
dată posterioară.

c) În cazul aplicării prevederilor alin. b) pct. (iii),
efectele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) se produc
la data indicată în baza respectivului alineat din
comunicare; în caz contrar, ele se produc la
expirarea unui termen de 3 luni de la data
comunicării.

d) Directorul general notifică, în termen scurt,
tuturor statelor contractante şi tuturor organizaţiilor
interguvernamentale de proprietate industrială orice
comunicare primită în baza art. 8 alin. (2), precum
şi data sa efectivă în baza alin. c). Un aviz
corespunzător este publicat, în termen scurt, de
Biroul internaţional.

4.3. Consecinţe pentru depozite

În caz de încetare sau de limitare a statutului
de autoritate de depozit internaţională în baza art.
8 alin. (1) şi (2), art. 9 alin. (4) sau art. 17 alin. (4),
regula 5.1 se aplică prin analogie.

REGULA 5

Carenţa autorităţii de depozit
internaţionale

5.1. Încetarea exercitării funcţiilor privind
microorganismele depuse

a) Dacă o autoritate de depozit internaţională
încetează, temporar sau definitiv, să îndeplinească
sarcinile care îi revin în baza tratatului şi a prezen-
tului regulament de aplicare cu privire la micro-
organismele depuse de ea, statul contractant sau
organizaţia interguvernamentală de proprietate
industrială, care i-a oferit acestei autorităţi asigurări
în baza art. 6 alin. (1):

(i) asigură, în măsura posibilului, transferul de
eşantioane ale tuturor acestor microorganisme, în
termen scurt şi fără deteriorare sau contaminare,
de la autoritatea respectivă (autoritatea falimentară)
la o altă autoritate de depozit internaţională (auto-
ritatea înlocuitoare);

(ii) asigură, în măsura posibilului, transmiterea
la autoritatea înlocuitoare, în termen scurt, a oricărei
corespondenţe sau a oricărei alte comunicări
adresate autorităţii falimentare, precum şi a tuturor
dosarelor şi a celorlalte informaţii pertinente pe care
le posedă această autoritate cu privire la micro-
organismele respective;

(iii) asigură, în măsura posibilului, notificarea
în termen scurt, de către autoritatea falimentară, a
încetării exercitării funcţiilor şi a transferurilor
efectuate, tuturor solicitanţilor interesaţi;

(iv) notifică, în termen scurt, directorului gene-
ral încetarea exercitării funcţiilor şi întinderea sa,
precum şi măsurile luate de respectivul stat
contractant sau de respectiva organizaţie intergu-
vernamentală de proprietate industrială, în baza pct.
(i)-(iii).
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b) Directorul general transmite, în termen scurt,
statelor contractante şi organizaţiilor intergu-
vernamentale de proprietate industrială, precum şi
oficiilor de proprietate industrială notificarea primită
în baza prevederilor alin. a) pct. (iv); notificarea
făcută de directorul general şi notificarea pe care
acesta a primit-o sunt publicate, în termen scurt,
de Biroul internaţional.

c) În baza procedurii de brevetare care este
aplicabilă, se poate cere ca solicitantul, în cazul în
care primeşte adeverinţa prevăzută la regula 7.5,
să notifice, în termen scurt, oricărui oficiu de
proprietate industrială la care a fost prezentată o
cerere de brevet şi luând în considerare depozitul
iniţial, noul număr de ordine atribuit depozitului de
către autoritatea înlocuitoare.

d) Autoritatea înlocuitoare menţine, într-o formă
adecvată, pe lângă noul număr de ordine, numărul
de ordine atribuit de autoritatea falimentară.

e) Pe lângă orice transfer efectuat în baza
prevederilor alin. a) pct. (i), autoritatea falimentară
transferă, în măsura posibilului, la cererea
solicitantului, un eşantion al oricărui microorga-
nism depus la aceasta, precum şi copii de pe orice
corespondenţă sau comunicare şi de pe toate
dosarele ş i celelalte informaţ i i pertinente,
menţionate la alin. a) pct. (ii), oricărei autorităţi de
depozit internaţionale, alta decât autoritatea
înlocuitoare, pe care o indică solicitantul, cu condiţia
ca solicitantul să plătească autorităţii falimentare
toate cheltuielile ce decurg din acest transfer.
Solicitantul plăteşte taxa pentru conservarea
respectivului eşantion autorităţ i i de depozit
internaţionale pe care a indicat-o.

f) La cererea solicitantului interesat, autoritatea
falimentară păstrează, în măsura posibilului,
eşantioane ale microorganismelor depuse la
aceasta.

5.2. Refuzul de acceptare a anumitor tipuri de
microorganisme

a) Dacă o autoritate de depozit internaţională
refuză să accepte în depozit unul dintre tipurile de
microorganisme pe care ar trebui să le accepte în
baza asigurărilor oferite, statul contractant sau
organizaţia interguvernamentală de proprietate
industrială care a făcut, cu privire la această
autoritate, declaraţia menţionată la art. 7 alin. (1)
lit. a) notifică, în termen scurt, directorului general
faptele respective şi măsurile care au fost luate.

b) Directorul general transmite, în termen scurt,
celorlalte state contractante şi organizaţiilor
interguvernamentale de proprietate industrială
notificarea primită în baza prevederilor alin. a);
notificarea făcută de directorul general şi notificarea
pe care acesta a primit-o sunt publicate, în termen
scurt, de Biroul internaţional.

REGULA 6

Modalităţile de efectuare a depozitului
iniţial şi a noului depozit

6.1. Depozitul iniţial

a) Microorganismul transmis de solicitant
autorităţii de depozit internaţionale este însoţit, în
afara cazului în care se aplică prevederile regulii
6.2, de o declaraţie scrisă care poartă semnătura
solicitantului şi care conţine:

(i) indicaţia că depozitul este efectuat în baza
tratatului şi angajarea de a nu îl retrage în timpul
perioadei precizate la regula 9.1;

(ii) numele şi adresa solicitantului;
(iii) descrierea detaliată a condiţiilor care trebuie

să fie întrunite pentru a cultiva microorganismul,
pentru a-l conserva şi pentru a-i controla viabilitatea
şi, în afară de aceasta, în cazul în care depozitul
se referă la un amestec de microorganisme,
descrierea componentelor amestecului şi cel puţin
a uneia dintre metodele care permit verificarea
prezenţei lor;

(iv) referinţa de identificare (de exemplu, număr
sau simboluri) dată de solicitant microorganismului;

(v) indicarea proprietăţilor microorganismului,
care prezintă sau pot prezenta pericole pentru
sănătate sau pentru mediul înconjurător, ori
indicarea că solicitantul nu are cunoştinţă de astfel
de proprietăţi.

b) Se recomandă cu insistenţă ca declaraţia
scrisă, menţionată la alin. a), să conţină descrierea
ştiinţifică şi/sau taxonomică propusă a microorga-
nismului depus.

6.2. Noul depozit

a) Sub rezerva prevederilor alin. b), în cazul
noului depozit, efectuat în baza art. 4, microorga-
nismul transmis de solicitant autorităţii de depozit
internaţionale este însoţit de o copie de pe
adeverinţa referitoare la depozitul anterior, de o copie
de pe cea mai recentă declaraţie privind viabilitatea
microorganismului care făcea obiectul depozitului
anterior, indicând că microorganismul este viabil,
precum şi de o declaraţie scrisă care poartă
semnătura solicitantului şi care conţine:

(i) indicaţiile menţionate la regula 6.1 alin. a)
pct. (i)-(v);

(ii) o declaraţie care menţionează motivul
aplicabil în baza art. 4 alin. (1) lit. a) pentru care
noul depozit este efectuat, o declaraţie care afirmă
că microorganismul care face obiectul noului
depozit este acelaşi cu cel care făcea obiectul
depozitului anterior şi indicarea datei la care
solicitantul a primit notificarea menţionată la art. 4
alin. (1) lit. a) sau, după caz, a datei publicării
menţionate la art. 4 alin. (1) lit. e);
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(iii) în cazul în care o descriere ştiinţifică şi/
sau taxonomică propusă a fost indicată în legătură
cu depozitul anterior, cea mai recentă descriere
ştiinţifică şi/sau taxonomică propusă, aşa cum a
fost comunicată autorităţii de depozit internaţionale
la care a fost efectuat depozitul anterior.

b) În cazul în care noul depozit este efectuat
la autoritatea de depozit internaţională la care
depozitul anterior a fost efectuat, prevederile alin.
a) pct. (i) nu se aplică.

c) În sensul prevederilor alin. a) şi b) şi ale
regulii 7.4, prin depozit anterior se înţelege:

(i) în cazul în care noul depozit a fost precedat
de unul sau de mai multe alte depozite noi: cel
mai recent dintre aceste depozite noi;

(ii) în cazul în care noul depozit nu a fost
precedat de unul sau de mai multe alte depozite
noi: depozitul iniţial.

6.3. Cerinţele autorităţii de depozit internaţionale

a) Orice autoritate de depozit internaţională
poate solicita:

(i) ca microorganismul să fie depus sub forma
şi în cantitatea care sunt necesare în sensul
tratatului şi al prezentului regulament de aplicare;

(ii) să fie oferit un formular stabilit de această
autoritate şi care să fie completat în conformitate
de solicitant, în sensul procedurilor administrative
ale acestei autorităţi;

(iii) ca declaraţia scrisă, menţionată la regula
6.1 alin. a) sau la regula 6.2 alin. a), să fie redactată
în limba sau într-una dintre limbile desemnate de
această autoritate, ţinând seama că această
desemnare trebuie să includă, în orice caz, limba/
limbile oficială/oficiale indicată/indicate la regula
3.1 alin. b) pct. (v).

(iv) să fie plătită taxa de conservare menţionată
la regula 12.1 alin. a) pct. (i); şi

(v) în măsura în care legea aplicabilă o permite,
solicitantul să încheie cu această autoritate un
contract care să definească responsabilităţile
solicitantului şi ale respectivei autorităţi.

b) Orice autoritate de depozit internaţională
comunică, dacă este cazul, aceste cerinţe şi orice
modificări ale acestora Biroului internaţional.

6.4. Procedura de acceptare

a) Autoritatea de depozit internaţională refuză
acceptarea microorganismului şi notifică solici-
tantului imediat, în scris, refuzul, indicând motivele:

(i) dacă microorganismul nu aparţine unui tip
de microorganism la care se întind asigurările
oferite în baza regulii 3.1 alin b) pct. (iii) sau 3.3;

(ii) dacă microorganismul are proprietăţi
excepţionale, astfel încât autoritatea de depozit
internaţională nu este în măsură, din punct de
vedere tehnic, să îşi îndeplinească sarcinile care îi
revin în baza tratatului şi a prezentului regulament
de aplicare; sau

(iii) dacă depozitul este primit într-o stare care
indică clar că microorganismul lipseşte sau care
exclude, din motive ştiinţ ifice, acceptarea
microorganismului.

b) Sub rezerva prevederilor alin. a), autoritatea
de depozit internaţională acceptă microorganismul,
în cazul în care au fost îndeplinite toate cerinţele
menţionate la regula 6.1 alin. a) sau 6.2 alin. a) şi
la regula 6.3 alin. a). Dacă nu au fost îndeplinite
aceste cerinţe, autoritatea de depozit internaţională
notifică acest fapt imediat, în scris, solicitantului,
invitându-l să le îndeplinească.

c) În cazul în care microorganismul a fost
acceptat ca depozit iniţial sau ca nou depozit, data
depozitului iniţial sau a noului depozit, după caz,
este data la care microorganismul a fost primit de
autoritatea de depozit internaţională.

d) Autoritatea de depozit internaţională, la
cererea solicitantului şi cu condiţia ca toate cerinţele
menţionate la alin. b) să fi fost îndeplinite, consideră
un microorganism, depus înaintea dobândirii de
această autoritate a statutului de autoritate de
depozit internaţională, ca fiind primit, în sensul
tratatului, la data la care ea a dobândit acest statut.

REGULA 7

Adeverinţa

7.1. Eliberarea adeverinţei

În ceea ce priveşte fiecare depozit de microor-
ganism, care este efectuat la autoritatea de depozit
internaţională sau care este transferat la aceasta,
autoritatea de depozit  internaţională eliberează o
adeverinţă solicitantului, care atestă primirea şi
acceptarea microorganismului.

7.2. Forma; limba; semnătura

a) Adeverinţa menţionată la regula 7.1 are forma
stabilită pe un formular, denumit formular interna-
ţional, al cărui model este stabilit de directorul gene-
ral, în limbile indicate de Adunare.

b) Orice cuvânt sau orice literă înscrisă în
adeverinţă cu alte caractere decât latine trebuie să
figureze, de asemenea, prin transliterare, în
caractere latine.

c) Adeverinţa poartă semnătura persoanei
competente sau a persoanelor competente să
reprezinte autoritatea de depozit internaţională sau
a oricărui funcţionar al acestei autorităţi, autorizat
în conformitate de respectiva persoană sau de
respectivele persoane.

7.3. Conţinutul, în cazul unui depozit iniţial

Adeverinţa menţionată la regula 7.1 şi eliberată
în caz de depozit iniţial indică că aceasta este
eliberată de instituţia de depozit în calitate de
autoritate de depozit internaţională, în baza
tratatului, şi conţine cel puţin indicaţiile următoare:
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(i) denumirea şi adresa autorităţii de depozit
internaţionale;

(ii) numele şi adresa solicitantului;
(iii) data depozitului iniţial, astfel cum este

definită la regula 6.4 alin. c);
(iv) referinţa de identificare (de exemplu: număr

sau simboluri)  dată de solicitant microorganismului;
(v) numărul de ordine atribuit depozitului de

autoritatea de depozit internaţională;
(vi) în cazul în care declaraţia scrisă, menţionată

la regula 6.1 alin. a), cuprinde descrierea ştiinţifică
şi/sau taxonomică propusă a microorganismului,
o menţiune a acestui fapt.

7.4. Conţinutul, în cazul unui nou depozit

Adeverinţa menţionată la regula 7.1 şi eliberată
în cazul unui nou depozit efectuat în baza art. 4
este însoţită de o copie de pe adeverinţa referitoare
la depozitul anterior [în sensul regulii 6.2 alin c)] şi
de o copie de pe cea mai recentă declaraţie privind
viabilitatea microorganismului  care făcea obiectul
depozitului anterior [în sensul regulii 6.2 alin c)],
indicând că microorganismul este viabil, şi conţine
cel puţin:

(i) denumirea şi adresa autorităţii de depozit
internaţionale;

(ii) numele şi adresa solicitantului;
(iii) data noului depozit, astfel cum este definită

la regula 6.4 alin c);
(iv) referinţa de identificare (de exemplu: număr

sau simboluri) dată de solicitant microorganismului;
(v) numărul de ordine atribuit noului depozit de

autoritatea de depozit internaţională;
(vi) indicarea motivului aplicabil şi a datei

aplicabile, menţionate de solicitant, în  baza regulii
6.2 alin a) pct. (ii);

(vii) în cazul aplicării regulii 6.2 alin. a) pct. (iii),
o menţiune a faptului că solicitantul a indicat o
descriere ştiinţifică şi/sau taxonomică propusă;

(viii) numărul de ordine atribuit depozitului  an-
terior [în sensul regulii 6.2 alin. c)].

7.5. Conţinutul, în cazul transferului

Autoritatea de depozit internaţională la care
sunt transferate eşantioanele de microorganisme
în baza regulii 5.1 alin. a) pct. (i) eliberează
solicitantului, pentru fiecare depozit în legătură cu
care este transferat un eşantion, o  adeverinţă în
care se precizează că este eliberată de instituţia
de depozit în calitate de autoritate de depozit
internaţională, în baza tratatului, şi care conţine cel
puţin:

(i) denumirea şi adresa autorităţii de depozit
internaţionale;

(ii) numele şi adresa solicitantului;
(iii) data la care eşantionul transferat a fost

primit de  autoritatea de depozit internaţională (data
transferului);

(iv) referinţa de identificare (de exemplu: număr
sau simboluri) dată de solicitant microorganismului;

(v) numărul de ordine atribuit de autoritatea de
depozit internaţională;

(vi) denumirea şi adresa autorităţii de depozit
internaţionale de la care a fost efectuat transferul;

(vii) numărul de ordine atribuit de autoritatea
de depozit internaţională de la care a fost efectuat
transferul;

(viii) în cazul în care declaraţ ia scrisă,
menţionată la regula 6.1 alin a) sau 6.2 alin. a),
conţinea descrierea ştiinţifică şi/sau taxonomică
propusă a microorganismului sau în cazul în care
această descriere ştiinţifică şi/sau taxonomică
propusă a fost  indicată sau modificată ulterior, în
baza regulii 8.1, o menţiune a acestui fapt.

7.6. Comunicarea descrierii ştiinţifice şi/sau
taxonomice propuse

La cererea oricărei părţi care are dreptul să
remită un eşantion al microorganismului în baza
regulilor 11.1, 11.2 sau 11.3, autoritatea de depozit
internaţională comunică acestei  părţi cea mai
recentă descriere ştiinţifică şi/sau taxonomică
propusă, menţionată la regulile 6.1 alin. b), 6.2 alin.
a) pct. (iii) sau 8.1 alin. b) pct. (iii).

REGULA 8

Indicaţia ulterioară sau modificări ale
descrierii ştiinţifice

 şi/sau taxonomice propuse

8.1. Comunicarea

a) În cazul în care, în legătură  cu depozitul
unui   microorganism, descrierea ştiinţifică şi/sau
taxonomică a microorganismului nu a fost indicată,
solicitantul o poate indica ulterior sau, dacă ea a
fost indicată, o poate modifica.

b) O astfel de indicaţie ulterioară sau o astfel
de modificare ulterioară este făcută printr-o comu-
nicare scrisă, purtând semnătura solicitantului, ad-
resată autorităţii de depozit internaţionale, care con-
ţine:

(i) numele şi adresa solicitantului;
(ii) numărul de ordine atribuit de respectiva

autoritate;
(iii) descrierea ştiinţifică şi/sau taxonomică a

microorganismului propusă;
(iv) în caz de modificare, descrierea ştiinţifică

precedentă şi/sau descrierea taxonomică prece-
dentă propusă.

8.2. Certificatul

La cererea solicitantului  care a făcut comu-
nicarea menţionată la regula 8.1, autoritatea de
depozit internaţională îi eliberează un certificat care
indică datele menţionate la regula 8.1 alin. b) pct.
(i)-(iv) şi data primirii acestei comunicări.
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REGULA 9

Conservarea microorganismelor

9.1. Durata conservării

Orice microorganism depus la o autoritate de
depozit internaţională este conservat de aceasta
cu toată grija necesară privind viabilitatea sa şi fără
contaminare, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani
de la primirea de către respectiva autoritate a celei
mai recente cereri de remitere a unui eşantion al
microorganismului depus şi, în toate cazurile,
pentru o perioadă de cel puţin 30 de ani de la data
depozitului.

9.2. Secretul

Autoritatea de depozit internaţională nu oferă
nici unei persoane informaţii cu privire la faptul dacă
a fost depus un microorganism la aceasta în baza
tratatului. În afară de aceasta, ea nu oferă nici unei
persoane nici o informaţie cu privire la orice micro-
organism depus la aceasta în baza tratatului, cu
excepţia cazului în care nu este o autoritate sau o
persoană fizică sau juridică care are dreptul să
obţină un eşantion al respectivului microorganism
în baza regulii 11 şi sub rezerva aceloraşi condiţii
care sunt prevăzute în această regulă.

REGULA 10

Controlul viabilităţii şi  declaraţia
privind viabilitatea

10.1. Obligaţia de control

Autoritatea de depozit internaţională contro-
lează viabilitatea fiecărui microorganism depus la
aceasta:

(i) în termen scurt, în urma efectuării oricărui
depozit menţionat la regula 6 sau a oricărui trans-
fer menţionat la regula 5.1;

(ii) la intervale corespunzătoare, conform tipului
microorganismului şi condiţiilor de conservare
aplicabile, sau în orice moment, dacă este necesar
din motive tehnice;

(iii) în orice moment, la cererea solicitantului.

10.2. Declaraţia privind viabilitatea

a) Autoritatea de depozit internaţională elibe-
rează o declaraţie privind viabilitatea microorga-
nismului depus:

(i) solicitantului, în termen scurt, în urma efec-
tuării oricărui depozit menţionat la regula 6 sau a
oricărui transfer menţionat la regula 5.1;

(ii) solicitantului, la cererea sa, în orice mo-
ment după efectuarea depozitului sau a transferului;

(iii) oficiului de proprietate industrială al auto-
rităţii, alta decât acest oficiu, persoanei fizice sau
juridice, alta decât solicitantul, căreia i s-au remis
eşantioane ale microorganismului depus conform

regulii 11, la cererea sa, o dată cu remiterea sau în
orice moment de la aceasta.

b) Declaraţia privind viabilitatea indică dacă
microorganismul este viabil sau dacă nu mai este
viabil şi conţine:

(i) denumirea şi adresa autorităţii de depozit
internaţionale care o eliberează;

(ii) numele şi adresa solicitantului;
(iii) data menţionată la regula 7.3 pct. (iii) sau,

dacă a fost efectuat un nou depozit sau transfer,
cea mai recentă dintre datele menţionate la regulile
7.4 pct. (iii) şi 7.5. pct. (iii);

(iv) numărul de ordine atribuit de respectiva
autoritate de depozit internaţională;

(v) data controlului la care se referă;
(vi) informaţii despre condiţiile în care a fost

efectuat controlul de viabilitate, cu atât mai mult
cu cât aceste informaţ i i au fost cerute de
destinatarul declaraţiei privind viabilitatea şi
rezultatele controlului au fost negative.

c) În cazul aplicării prevederilor alin. a) pct. (ii)
sau (iii), declaraţia privind viabilitatea se referă la
controlul cel mai recent al viabilităţii.

d) În ceea ce priveşte forma, limbile ş i
semnătura, regula 7.2 se aplică, prin analogie,
declaraţiei privind viabilitatea.

e) Declaraţia privind viabilitatea se eliberează
gratuit în cazul  menţionat la alin. a) pct. (i) sau
dacă aceasta este cerută de un oficiu de
proprietate industrială. Taxa datorată în baza regulii
12.1 alin. a) pct. (iii) cu privire la orice altă declaraţie
privind viabilitatea revine în sarcina părţii care
solicită declaraţia şi trebuie să fie plătită înaintea
sau în momentul prezentării cererii.

REGULA 11

Remiterea de eşantioane

11.1. Remiterea de eşantioane oficiilor de
proprietate industrială interesate

Autoritatea de depozit internaţională remite un
eşantion al oricărui microorganism depus la oficiul
de proprietate industrială al oricărui stat contractant
sau al oricărei organizaţii interguvernamentale de
proprietate industrială, la cererea acestui oficiu, cu
condiţia ca cererea să fie însoţită de o declaraţie în
termenii căreia:

(i) o cerere referitoare la depozitul microorga-
nismului a fost prezentată la acest oficiu în vederea
eliberării unui brevet şi obiectul său se referă la
microorganism sau la utilizarea acestuia;

(ii) această cerere este în curs de judecată în
faţa acestui oficiu sau a condus la eliberarea unui
brevet;

(iii) eşantionul este necesar în scopul unei
proceduri de brevetare care are efect în acest stat
contractant sau în această organizaţie ori în statele
sale membre;



MD - BOPI 8/2000

82

(iv) eşantionul şi orice informaţie care îl însoţeşte
sau care se referă la el vor fi utilizate numai în
scopul respectivei proceduri de brevetare.

11.2. Remiterea de eşantioane solicitantului sau
cu autorizaţia sa

Autoritatea de depozit internaţională remite un
eşantion al oricărui microorganism depus:

(i) solicitantului, la cererea sa;
(ii) oricărei autorităţi sau oricărei persoane fizice

sau juridice, denumită în cele ce urmează partea
autorizată, la cererea acesteia, cu condiţia ca
cererea să fie însoţită de o declaraţie a solicitantului
care autorizează remiterea de eşantioane solicitată.

11.3. Remiterea de eşantioane părţilor care au
dreptul la aceasta

a) Autoritatea de depozit internaţională remite
un eşantion al oricărui microorganism depus
oricărei autorităţi sau oricărei persoane fizice sau
juridice, denumită în cele ce urmează partea
atestată, la cererea acesteia, cu condiţia ca cererea
să fie făcută pe un  formular al cărui conţinut este
stabilit de Adunare şi ca un oficiu de proprietate
industrială să ateste în acest formular:

(i) că o cerere care se referă la depozitul
microorganismului a fost prezentată la acest oficiu
în vederea eliberării unui brevet şi că obiectul său
se referă la microorganism sau la utilizarea
acestuia;

(ii) că, în afară de cazul în care se aplică cea
de-a doua frază a pct. (iii), o publicaţie a fost reali-
zată de acest oficiu în scopul procedurii de breve-
tare;

(iii) fie că partea certificată are dreptul la un
eşantion al microorganismului în virtutea dreptului
care administrează procedura de brevetare în faţa
acestui oficiu şi că, dacă acest drept face ca dreptul
la eşantion să depindă de anumite condiţii, acest
oficiu s-a asigurat că aceste condiţii au fost
îndeplinite în mod efectiv, fie că partea atestată
şi-a depus semnătura pe un formular în faţa acestui
oficiu şi că, prin semnarea acestui formular, con-
diţiile de remitere a unui eşantion părţii atestate
sunt considerate îndeplinite conform legii care
administrează procedura de brevetare în faţa acestui
oficiu; dacă partea atestată are dreptul la eşantion,
în baza respectivului drept, înaintea unei publicări
de către respectivul oficiu în scopul procedurii de
brevetare şi dacă o astfel  de publicare nu a fost
încă efectuată, certificarea indică în mod expres şi
menţionează, citând-o în mod obişnuit, dispoziţia
aplicabilă a respectivului drept, inclusiv orice decizie
judiciară.

b) În ceea ce priveşte brevetele eliberate şi
publicate de orice oficiu de proprietate industrială,
acesta poate comunica, în mod periodic, oricărei
autorităţi de depozit internaţionale liste cuprinzând
numerele de ordine atribuite de această autoritate

depozitelor de microorganisme la care se face
referire în respectivele brevete. La solicitarea oricărei
autorităţi sau a oricărei persoane fizice sau juridice,
denumită în cele ce urmează parte solicitantă,
autoritatea de depozit internaţ ională remite
acesteia un eşantion din orice microorganism al
cărui număr de ordine a fost astfel comunicat. În
privinţa microorganismelor depuse, ale căror numere
de ordine au fost astfel comunicate, acest oficiu
nu este obligat să furnizeze atestarea menţionată
la regula 11.3 alin. a).

11.4. Reguli comune

a) Orice cerere, declaraţie, certificare sau co-
municare menţionată la regulile 11.1, 11.2 şi 11.3:

(i) este redactată în limba franceză, engleză,
spaniolă sau rusă, dacă este adresată unei autorităţi
de depozit internaţionale a cărei limbă oficială este
sau ale cărei limbi oficiale sunt franceza, engleza,
spaniola sau, respectiv, rusa; cu toate acestea, în
cazul în care ea trebuie să fie redactată în limba
spaniolă sau rusă, poate fi prezentată în limba
franceză sau engleză în loc de limba spaniolă sau
rusă ş i, dacă este astfel prezentată, Biroul
internaţional stabileşte, în termen scurt, la cererea
părţii interesate menţionate în respectivele reguli
sau la cererea autorităţii de depozit internaţionale,
traducerea gratuită în limba spaniolă sau rusă,
certificată în conformitate;

(ii) este redactată, în toate celelalte cazuri, în
limba franceză sau engleză; cu toate acestea, ea
poate fi  redactată în limba oficială sau într-una
dintre limbile oficiale ale autorităţii de depozit
internaţionale în loc de limba franceză sau engleză.

b) În pofida prevederilor alin. a), în cazul în care
cererea menţionată la regula 11.1 este întocmită
de un oficiu de proprietate industrială a cărui limbă
oficială este spaniola sau rusa, ea poate fi redactată
în limba spaniolă sau, respectiv, rusă şi Biroul
internaţional stabileşte, în termen scurt, la cererea
acestui oficiu sau a autorităţ i i de depozit
internaţionale care a primit respectiva cerere,
traducerea gratuită în limba franceză sau engleză,
certificată în conformitate.

c) Orice cerere, declaraţie, certificare sau
comunicare menţionată la regulile 11.1, 11.2 şi 11.3
este scrisă, semnată şi datată.

d) Orice cerere, declaraţie, certificare sau co-
municare menţionată la regulile 11.1, 11.2 şi 11.3
alin. a) conţine următoarele indicaţii:

(i) denumirea şi adresa oficiului de proprietate
industrială care prezintă cererea, ale părţii autorizate
sau ale părţii atestate, după caz;

(ii) numărul de ordine atribuit depozitului;
(iii) în cazul regulii 11.1, data şi numărul cererii

sau ale brevetului care face referire la depozit;
(iv) în cazul regulii 11.3 alin. a), indicaţiile

menţionate la pct. (iii), precum şi denumirea şi
adresa oficiului de proprietate industrială care a
făcut atestarea menţionată la regula respectivă.
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e) Orice cerere menţionată la regula 11.3 alin.
b) conţine următoarele indicaţii:

(i) numele şi adresa părţii solicitante;
(ii) numărul de ordine atribuit depozitului.
f) Autoritatea de depozit internaţională mar-

chează cu numărul de ordine atribuit depozitului
recipientul care conţine eşantionul remis şi ane-
xează o copie de pe adeverinţa menţionată la regula
7, indicarea eventualelor proprietăţi ale micro-
organismului, care prezintă sau pot prezenta
pericole pentru sănătate sau mediul înconjurător,
şi, la cerere, indicarea condiţiilor utilizate de
autoritatea de depozit internaţională pentru
cultivarea şi conservarea microorganismului.

g) Autoritatea de depozit internaţională  care a
remis un eşantion oricărei părţi interesate, alta
decât solicitantul, notifică acestuia, în scris şi în
termen scurt, acest fapt, data la care eşantionul a
fost remis, precum şi denumirea şi adresa oficiului
de proprietate industrială, ale părţii autorizate, ale
părţii atestate sau ale părţii solicitante căreia i-a
fost remis eşantionul. Această notificare este
însoţită de o copie de pe cererea corespunzătoare,
de orice declaraţie prezentată în baza regulii 11.1
sau 11.2. pct. (ii) referitoare la respectiva cerere şi
de orice formular sau cerere care poartă semnătura
părţii solicitante, conform regulii 11.3.

h) Remiterea de eşantioane, menţionată la
regula 11.1, se face gratuit. În cazul remiterii de eşan-
tioane în baza regulii 11.2 sau 11.3, taxa datorată în
baza regulii 12.1 alin. a) pct. (iv) este în sarcina
solicitantului, a părţii autorizate, a părţii atestate sau
a părţii solicitante, după caz, şi trebuie să fie plătită
înaintea sau în momentul prezentării cererii.

11.5. Modificarea regulilor 11.1 şi 11.3 în situaţia
în care se aplică cererilor internaţionale

În cazul în care o cerere a fost depusă ca
cerere internaţ ională conform Tratatului de
cooperare în domeniul brevetelor, referirea, în
regulile 11.1 pct. (i) şi 11.3 alin a) pct. (i), la
prezentarea cererii la oficiul de proprietate
industrială este considerată ca o referire privind
desemnarea în cererea internaţională a statului
contractant pentru care oficiul de proprietate
industrială este oficiul desemnat în sensul
respectivului tratat, iar certificarea unei publicaţii
care este cerută prin regula 11.3 alin. a) pct. (ii)
este, la alegerea oficiului de proprietate industrială,
fie o certificare a publicaţiei internaţionale făcute în
baza respectivului tratat, fie certificarea unei
publicaţii făcute de oficiul de proprietate industrială.

REGULA 12

Taxe

12.1. Tipuri de taxe şi cuantumuri

a) Autoritatea de depozit internaţională poate,
în ceea ce priveşte procedura prevăzută de tratat
şi de prezentul regulament de aplicare, să perceapă
o taxă:

(i) pentru conservare;
(ii) pentru eliberarea certificatului menţionat la

regula 8.2;
(iii) sub rezerva prevederilor regulii 10.2 alin. e)

prima frază, pentru eliberarea de declaraţii privind
viabilitatea;

(iv) sub rezerva prevederilor regulii 11.4 alin. h)
prima frază, pentru remiterea de eşantioane;

(v) pentru comunicarea de informaţii în baza
prevederilor regulii 7.6.

b) Taxa de conservare este valabilă pentru
întreaga perioadă în care, conform prevederilor
regulii 9.1, microorganismul este conservat.

c) Cuantumul oricărei taxe nu trebuie să
depindă de naţ ionalitatea sau de domiciliul
solicitantului, nici de naţionalitatea sau de domiciliul
autorităţii ori al persoanei fizice sau juridice care
solicită eliberarea unei declaraţii privind viabilitatea
sau remiterea de eşantioane.

12.2. Modificarea cuantumurilor

a)  Orice modificare a cuantumului taxelor
percepute de autoritatea de depozit internaţională
este notificată directorului general de statul
contractant sau de organizaţia interguvernamentală
de proprietate  industrială care a făcut declaraţia
menţionată la regula 7.1 cu privire la această
autoritate. Sub rezerva prevederilor alin. c), notifi-
carea poate conţine indicarea datei de la care noile
taxe sunt aplicabile.

b) Directorul general transmite, în termen scurt,
tuturor statelor contractante şi tuturor organizaţiilor
interguvernamentale de proprietate industrială orice
notificare primită în baza prevederilor alin. a),
precum şi data sa efectivă, în baza prevederilor alin.
c); notificarea făcută de directorul general şi
notificarea pe care acesta a primit-o sunt publicate,
în termen scurt, de Biroul internaţional.

c) Noile taxe sunt aplicabile de la data indicată
la alin. a); cu toate acestea, în cazul în care modifi-
carea constă într-o creştere a cuantumurilor taxelor
sau în cazul în care nici o dată nu este indicată,
noile taxe sunt aplicabile din a 30-a zi de la data
publicării modificării de către Biroul internaţional.

REGULA 12 bis

Calculul termenelor

12 bis. 1. Termene exprimate în ani

În cazul în care un termen este exprimat într-un
anumit număr de ani, el începe din ziua următoare
celei în care evenimentul considerat a avut loc şi
expiră în anul ulterior care urmează să fie luat în
considerare, luna având acelaşi nume şi ziua având
aceeaşi dată ca luna şi ziua în care respectivul
eveniment a avut loc; cu toate acestea, dacă luna
ulterioară care trebuie luată în considerare nu
conţine ziua care are aceeaşi dată, termenul con-
siderat expiră în ultima zi a acestei luni.
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12 bis. 2. Termene exprimate în luni

În cazul în care un termen este exprimat într-un
anumit număr de luni, el începe din ziua următoare
celei în care evenimentul considerat a avut loc şi
expiră în luna ulterioară care urmează să fie luată
în considerare, ziua având aceeaşi dată ca ziua în
care respectivul eveniment a avut loc; cu toate
acestea, dacă luna ulterioară care trebuie luată în
considerare nu conţine ziua care are aceeaşi dată,
termenul considerat expiră în ultima zi a acestei
luni.

12 bis. 3. Termene exprimate în zile

În cazul în care un termen este exprimat într-un
anumit număr de zile, el începe din ziua următoare
celei în care evenimentul considerat a avut loc şi
expiră în ultima zi a termenului.

REGULA 13
Publicarea de către Biroul internaţional

13.1. Forma publicării

Orice publicare de către Biroul internaţional,
prevăzută în tratat sau în prezentul regulament de
aplicare, este făcută în revista lunară a Biroului in-
ternaţional, care este menţionată în Convenţia de
la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale.

13.2. Conţinut

a) Cel puţin în primul număr din fiecare an al
respectivei reviste se publică o listă actualizată
cuprinzând autorităţile de depozit internaţionale, în
care se indică, pentru fiecare dintre acestea, tipurile
de microorganisme care pot fi depuse şi cuantumul
taxelor percepute.

b) Informaţii complete cu privire la faptele
următoare sunt publicate o singură dată, în primul
număr al respectivei reviste, după îndeplinirea lor:

(i) orice dobândire, încetare sau limitare a
statutului de autoritate de depozit internaţională şi
măsurile luate în legătură cu această încetare sau
limitare;

(ii) orice extindere menţionată la regula 3.3;
(iii) orice încetare a funcţiilor unei autorităţi de

depozit internaţionale, orice refuz de acceptare
a anumitor tipuri de microorganisme şi măsurile
luate în legătură cu această încetare sau cu acest
refuz;

(iv) orice modificare a taxelor percepute de
autoritatea de depozit internaţională;

(v) orice solicitare comunicată conform regulii
6.3 alin. b) şi orice modificare a acesteia.

REGULA 14

Cheltuielile delegaţiilor

  14.1. Acoperirea cheltuielilor

Cheltuielile fiecărei delegaţii care participă la o
reuniune a Adunării sau a unui comitet, a unui grup
de lucru sau la orice altă reuniune care tratează
aspecte ce ţ in de competenţa Uniunii sunt
suportate de statul sau de organizaţia care a
desemnat-o.

REGULA 15

Cvorumul neatins în cadrul Adunării

15.1. Vot prin corespondenţă

a) În cazul prevăzut la art. 10 alin. (5) lit. b),
directorul  general comunică hotărârile Adunării,
altele decât cele care privesc procedura Adunării,
statelor contractante care nu erau reprezentate în
momentul adoptării acestora, invitându-le să îşi
exprime în scris, într-un termen de 3 luni de la data
comunicării, votul sau abţinerea.

b) Dacă la expirarea acestui termen numărul
statelor contractante care şi-au exprimat votul sau
abţinerea în acest mod atinge numărul statelor
contractante care lipseau pentru ca cvorumul să
fie atins în momentul adoptării deciziei, aceasta
din urmă devine executorie cu condiţia ca, în acelaşi
timp, să fie întrunită majoritatea necesară.
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XII. 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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În perioada 5-9 iunie curent la Washington
la Oficiul de Brevete şi Mărci al Statelor Unite
(USPTO), în incinta USPTO University a avut loc
seminarul din cadrul programului Măsuri de
protecţie a proprietăţii intelectuale la frontieră,
sesiunea a III-a (Intellectual Property Border En-
forcement, third session). Seminarul a fost organizat
de OMPI şi USPTO.

Republica Moldova a fost reprezentată de
dl Dumitru Jitaru, şef Secţie Juridică a Departa-
mentului Vamal al Republicii Moldova şi de dl Tu-
dor Jovmir, şef adjunct Secţie examinare invenţii la
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale. Ceilalţi delegaţi reprezentau organele
vamale ale ţărilor din zona Asia - Pacific.

Programul seminarului a inclus următoarele
teme:

Privire de ansamblu asupra mărcilor de fabrică
şi de comerţ: normele TRIPs şi exemple de
implementare;
Conţinutul Acordului TRIPs, Partea a III-a (Mi-
jloace pentru asigurarea respectării drepturilor
de proprietate intelectuală (“enforcement”) prin
măsuri corective civile, administrative, penale
şi la frontieră);
Activitatea vămii Canada în domeniul
protecţiei proprietăţii intelectuale (PI),
implementarea în Canada a Acordului TRIPs,
Secţiunea 4 (Măsurile la frontieră);
Vama Statelor Unite ca instituţie de imple-
mentare a Acordului TRIPs, referitor la
protecţia PI, Secţiunea 4 (Măsurile la frontieră);
Utilizarea bazelor de date ca un suport eficient
pentru măsurile de protecţie la frontieră;
Pirateria, contrafacerea şi Internet-ul.
Contrafacerea produselor medicale;
Vizitarea vămii portului Baltimore din statul
Maryland; demonstraţii şi lecţie;
Situaţia şi perspectivele de protecţie a PI prin
măsuri  la frontieră.

La ceremonia de deschidere şi cea de
închidere a seminarului a fost prezent şi dl Q. Todd
Dickinson, vicesecretar al Departamentului de
Comerţ pentru Proprietatea Intelectuală, Directorul
USPTO.

Lecţii referitoare la TRIPs au ţinut atât
reprezentanţii USPTO (din Oficiul Juridic şi Relaţii
Externe), cât şi lectori de la Oficiul SUA al
Drepturilor de Autor şi de la Serviciul Vamal al SUA,
secţia IPR (Drepturile de PI).

Seminarul de la Washington din cadrul
programului Măsuri de protecţie a proprietăţii

intelectuale la frontieră, sesiunea a III-a
După estimările Comisiei pentru Comerţ

Internaţional, industria americană pierde anual de la
43 până la 63 mlrd de dolari din cauza protecţiei
inadecvate peste hotarele SUA a drepturilor de PI.
Pentru a preveni importul mărfurilor care încalcă
aceste drepturi Serviciului Vamal al SUA îi revine un
rol deosebit, de aceea organele legislative şi exe-
cutive ale SUA acordă o atenţie deosebită măsurilor
de protecţie a PI la frontieră, cu un cadru legislativ
puternic şi suport informaţional solid. În cadrul
Serviciului Vamal activează o Diviziune specială a
drepturilor de PI (Intellectual Property Rights
Branch). Serviciul Vamal al SUA posedă o bază de
date proprie care conţine peste 22000 de înregistrări
(“recordations”) de mărci şi desene şi modele
industriale ale titularilor americani. Aceste înregistrări
sunt introduse în baza de date la solicitarea acelor
titulari de mărci sau brevete de design, conform unei
cereri, care doresc să-şi protejeze de contrafacere
sau piraterie produsul lor intelectual, chiar de la
imediata sosire a mărfii importate pe teritoriul SUA.
Înregistrarea se efectuează de obicei timp de o
săptămână, dacă marca sau copyrightul au fost
înregistrate deja la USPTO sau respectiv la Oficiul
de Copyright de pe lângă Biblioteca Congresului. În
general vama SUA în domeniul protecţiei PI duce o
politică agresivă în bunul sens al cuvântului.
Activitatea vămii în domeniul dat se desfăşoară în
trei etape: etapa clasică  - “pe teren” (“field”), care
include controlul nemijlocit al mărfii sosite în
depozitul vămii, etapa premergătoare celei de pe
teren - “de oficiu” şi etapa de examinare în laborator.
Pentru controlul pe teren se utilizează aparatură de
control sofisticată (cu raze X, de exemplu), metode
clasice, cum ar fi inspecţia vizuală, folosirea câinilor
special dresaţi etc. Deoarece prin vamă trece un
volum enorm de bunuri, inspectorii vamali fizic nu
pot să controleze minuţios fiecare container cu
marfă. De aceea, conform unor criterii bine stabilite,
se selectează aproximativ 15…25% dintre
containerele care sunt supuse controlului.
Procedura de selectare face parte din etapa de oficiu,
unde se lucrează numai cu documentele vamale
ale fiecărei partide de marfă. Există o metodică
specială de selecţie pentru controlul aprofundat, în
care se iau în consideraţie mai mulţi factori, ca “lista
neagră”, adică se verifică dacă importatorul n-a avut
“antecedente” - dacă n-au fost depistate anterior
încălcări efectuate de importatorul dat la orice vamă
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din SUA, se pune în calcul provenienţa mărfii - dacă
ea provine dintr-o zonă cu probabilitate mare de
contrafacere sau piraterie intelectuală, de exemplu,
din Asia de Sud-Est, din unele ţări est-europene
etc. Se utilizează şi baza de date a Serviciului vamal
al SUA pentru examinarea prealabilă a mărcilor in-
dicate în documente din punctul de vedere al riscului
de contrafacere. Controlul pe teren impune şi
utilizarea bazei de date sus-menţionate pentru
controlul aprofundat al mărcii, desenului sau
modelului industrial. Dacă în urma controlului pe
teren au fost depistate bunuri suspecte ce necesită
o examinare mai aprofundată, probele din partida
dată sunt transmise în secţiile de examinare
specializate din oficiul vămii. De exemplu, în oficiul
vămii portului Baltimore  operează Secţia de Textile,
Secţia de Bunuri de larg consum, de Copyright etc.

Conform art. 58 al Codului vamal al SUA (19
U.S.C.), vama este în drept să întreprindă acţiuni din
oficiu ca singură să determine încălcările drepturilor
de PI şi, în baza acestor determinări, să reţină şi să
aresteze marfa. Dacă se stabileşte că marfa exa-
minată pare a fi copii pirat sau contrafăcută, atunci
ea poate fi reţinută sau arestată pentru o perioadă de
la 5 până la 30 de zile, timp oferit importatorului pentru
a aduce dovezi că marfa lui nu încalcă drepturile
înregistrate ale titularului de PI.

Articolele contrafăcute sunt scoase din uzul
comercial prin diferite moduri, de exemplu, fiind
distruse sau de pe ele este eliminată marca (în
cazul în care marca este similară până la confuzie).
Uneori marfa este donată, la dorinţa titularului de
marcă, diferitelor instituţii de caritate - aziluri,
orfelinate etc. sau guvernului. Bunurile care con-
stituie copii pirat sunt distruse în mod obligatoriu.

Referitor la brevete  - o particularitate  unică
a legislaţiei SUA constă în faptul că dă posibilitate
titularului de brevet, printr-o procedură relativ simplă,
de a opri importul şi comercializarea produselor
importate care cad sub incidenţa brevetului SUA
în vigoare. Pentru aceasta  titularul depune la Comi-
sia pentru Comerţ Internaţional (ITC) o cerere-
plângere prin care cere de a opri temporar sau per-
manent importul produselor pe care acest titular le
suspectează de atingerea drepturilor sale de PI.
Comisia  examinează plângerea, oferă pârâtului un
timp foarte limitat (până la 10 zile) să prezinte
argumentele sale, apoi Comisia ia o decizie, în
cazul favorabil pentru titular, emite pentru executare
de către vamă un mandat de arestare sau confiscare
a mărfii. Titularul poate să invoce de asemenea ca
vama să efectueze o investigaţie de brevet (Patent
Surveys) pe baza informaţiei oferite de titular. Scopul
investigaţiei este de a detecta importurile care în
aparenţă încalcă brevetul. Vama nu are dreptul să
reţină marfa pe baza rezultatului acestei investigaţii,

dar furnizează titularului numele şi adresa
importatorului ca el singur să ia o decizie în vederea
acţiunilor ulterioare.

Spre deosebire de sistemul vamal al SUA
în  sistemul canadian  vama nu este împuternicită
să ia decizii juridice privind încălcarea drepturilor
de PI. Aceasta este  prerogativa curţii, vama de-
cide dacă marfa este un subiect pentru mandatul
emis de curte.

Reprezentantul Secţiei Crime de Computer
şi PI a Departamentului de Justiţie al SUA a expus
enormele provocări în domeniul PI ca rezultat al
globalizării şi revoluţiei informaţionale, inclusiv şi a
expansiunii reţelei Internet. De exemplu, hacker-ul
utilizează moussul, nu paşaportul pentru a traversa
tot globul. Soluţiile de contracarare a crimelor din
ciberspaţiu trebuie să fie globale, soluţiile bilaterale
nu mai sunt eficiente.

Pe tema impactului Internet-ului la seminar
au participat cu comunicări şi reprezentanţii sec-
torului privat, de exemplu, reprezentantul  Asociaţiei
cercetătorilor şi producătorilor farmaceutici şi cel
al Asociaţiei industriei de software şi informaţie
(SIIA). Internet-ul, pe lângă avantajele pe care le
oferă consumatorilor de produse farmaceutice,
semnifică şi unele riscuri, aşa ca distribuirea ilegală
a produselor sau distribuirea produselor con-
trafăcute sau falsificate. Produsele farmaceutice
se deosebesc de alte bunuri prin capacitatea de a
provoca daune directe sănătăţii consumatorului, de
aceea este foarte important de a preveni vânzările
sau distribuirea ilegală sau neautorizată.

Misiunea SIIA constă în a furniza informaţie
pentru industrie, a promova şi a proteja industria
informaţională şi de soft. După estimările SIIA,
numai în 1999 pierderile cauzate de piratarea
softului au constituit 12,16 mlrd dolari. Scopul prin-
cipal al SIIA constă în crearea unui sistem eficient
de protecţie a PI bazat pe trei elemente esenţiale:
1) contribuţia la elaborarea unor legi adecvate; 2)
asigurarea aplicării eficiente a legilor; 3) educarea
publicului. SIIA organizează şi sponsorizează per-
manent în SUA seminare pentru lucrătorii vamali
consacrate  protecţiei PI.

În final delegaţia din Republica Moldova a
discutat aparte cu dl George McGray, jurist supe-
rior al diviziunii IPR din Serviciul vamal al SUA,
privitor la proiectul Codului Vamal al Republicii
Moldova, înaintat Parlamentului pentru aprobare.
După părerea dlui McGray, Codul Vamal cores-
punde cerinţelor TRIPs. Totodată documentul con-
ţine unele deficienţe terminologice legate de
traducerea în limba engleză.

Tudor JOVMIR,
şef-adjunct Secţie examinare invenţii
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Agenţia de Stat pentru Protecţia Pro-
prietăţii Industriale acordă o deosebită atenţie
dezvoltării relaţiilor bilaterale cu oficiile de
brevete din lume.

A devenit o tradiţie seminarul bilateral
anual AGEPI - OSIM. În cadrul lui sunt abordate
cele mai diverse probleme din domeniul
proprietăţii industriale.

În acest an cele două seminare s-au
desfăşurat în martie în România la Sinaia şi în
august în Republica Moldova la Albota, Taraclia.

Tematica comunicărilor la seminarul bi-
lateral AGEPI - OSIM din vara anului 2000 au
constituit-o cererile de brevet şi examinarea lor,
precum şi aspectele activităţii economice a
oficiilor de brevete.

Şedinţele seminarului s-au desfăşurat în
zilele de 7 şi 8 august. Cuvânt de deschidere au
rostit din patrea AGEPI Prim-vicedirectorul gen-
eral dl Ion Daniliuc şi Directorul brevete de
invenţie dl ing. Ion Vasilescu din partea OSIM.

Colaboratorii AGEPI au prezentat în
cadrul seminarului următoarele comunicări:

1. Dl Tudor Jovmir, şef Direcţie Invenţii:
“Compoziţia ca obiect de protecţie”;

2. Dna Svetlana Ţapoc, şef-adjunct
Secţie Examinare Preliminară: “Examinarea
preliminară a CBI”;

3. Dl Valeriu Cozma, şef Secţie Electricitate
şi Mecanică, Tatiana Său, Examinator, specialist
principal Secţie Electricitate şi Mecanică:
“Procedura examinării de fond a CBI”;

4. Dna Maria Rojnevschi, consilier Di-
rector General: “Examinarea invenţiilor în
domeniul  biotehnologiei”;

5. Dl Viorel Grosu, şef Secţie Strategii
Informaţionale şi Internet: “Utilizarea surselor
de informaţii  electronice pentru efectuarea
documentării în procedura examinării CBI”;

Albota, Taraclia

6. Dna Maria Spinei, şef Secţie Pro-
movare Proprietate Industrială şi Marketing:
“Aspectele economice ale promovării proprietăţii
industriale”;

7. Dna Angela Pâslăraş, şef Secţie
Economie: “Productivitatea şi supervizarea
internă a AGEPI”;

8. Dna Maria Străistaru, şef  Secţie
Finanţe, Buget, Contabilitate: “Aspectele
economice ale proprietăţii industriale”.

Din partea OSIM au fost prezentate
comunicările:

1. “Unitatea invenţiei” - dl ing. Ion
Vasilescu, Director brevete de invenţie;

2. “Stabilirea sferei de protecţie a
invenţiei” - dna ing. Cezarina Ioaniţescu,
examinator gr. I, chimie;

3. “Tipuri şi structuri de documente de
brevet” - dl ing. Cornel Petrescu, examinator gr.
I, mecanică;

4. “Brevetarea programelor pentru calcu-
lator” - dna Livia Popescu, sef birou electronică
şi TCI;

5. “Brevetabilitatea în industria textilă” -
dna Tuia Măjer, examinator gr. I, industrie uşoa-
ră;

6. “Auditul financiar pentru instituţiile
publice autofinanţate” - dna ec. Ana-Brânduşa
Ungureanu, expert III, direcţia economică;

7. “Eficienţa activităţii în condiţii de
autofinanţare” - dna ec. Narcisa Săndulescu, ex-
pert III, direcţia economică.

Şi celelalte acţiuni ale programului
seminarului au fost primite cu brio de participanţi.
Drept dovadă servesc interesul lor deosebit şi
discuţiile aprinse cu care s-a încununat seminarul,
numeroasele propuneri privind perfecţionarea
organizării seminarului bilateral.

SEMINAR BILATERAL
AGEPI - OSIM, 2000

Publicitate   Anunţuri  Publicitate  Anunţuri   Publicitate    Anunţuri
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O grupă de colaboratori de la AGEPI -
absolvenţi ai cursurilor de consilieri în proprietate
industrială organizate de Centrul “Inventa” de pe
lângă Universitatea Tehnică de Construcţie din
Bucureşti, România au susţinut tezele, obţinând
Diploma de consilier în proprietate industrială.

Susţinera a avut loc la 1-2 august, în faţa
Comisiei formate prin Ordinul Directorului  Gene-
ral al AGEPI.

O NOUĂ PROMOŢIE DE CONSILIERI
ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Componenţa comisiei:
Dna Mioara Rădulescu, Director de studii, Centrul
de Invenţii UTCB;
Dl Alexandru Laurenţ, Doctor inginer;
Dl Eugen Staşcov, Director General al AGEPI;
Dl Ion Daniliuc, Prim-vicedirector General al
AGEPI;
Dl Veaceslav Crecetov, inginer;
Dna Svetlana Munteanu, şef Secţie Examinare
Mărci şi Modele Industriale de la AGEPI.

Le urăm proaspeţilor titulari ai diplomelor succese, idei temerare şi realizări eficiente pe tărâmul
protecţiei proprietăţii industriale. La mai mult şi la mai mare!

Lista absolvenţilor

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Funcţia Tema tezei Conducătorii
ştiinţifici

1 Jalbă Violeta consilier juridic, Secţia
Examinare Mărci, Desene
şi Modele Industriale

Marca -
o modalitate de protecţie în
comerţul internaţional

Ion Daniliuc
Elena Stoica

2 Mura Ludmila examinator, Secţia
Examinare Mărci, Desene
şi Modele Industriale

Obiectele proprietăţii
industriale în managementul
economic

Ion Daniliuc
Elena Stoica

3 Ţapoc Svetlana şef-adjunct, Secţia
Examinare Preliminară

Condiţiile de brevetabilitate a
invenţiei

Veaceslav Crecetov
Alexandru Lorenţ

4 Bologa Georgeta redactor, Secţia
Examinare Mărci, Desene
şi Modele Industriale

Protecţia juridică a mărcilor de
produse şi de servicii în
Republica Moldova

Ion Daniliuc
Elena Stoica

5 Spătaru Svetlana redactor, Secţia Editură Consideraţii privind mărcile
verbale, figurative, combinate
şi sonore

Ion Daniliuc
Elena Stoica

6 Canţer Svetlana redactor, Birou Tehnic Redactarea unei descrieri de
invenţie

Veaceslav Crecetov
Alexandru Bădărău

7 Spânu Ala jurist, Secţia Juridică Transmiterea drepturilor asupra
obiectelor de proprietate indu-
strială în Republica Moldova

Mihaela Radu
Andrei Moisei

8 Grosu Viorel şef Secţie Strategii
Informaţionale şi Internet

Depozitul naţional reglementar
de brevet de invenţie care se
referă la obiectul electronic

Veaceslav Crecetov

9 Mihai Adela consultant, Secţia
Standarde, Norme şi
Supervizare Metodologică

Prognozarea politicii tehnico-
ştiinţifice a întreprinderii pe
baza informaţiei de brevet

Elena Stoica
Veaceslav Crecetov

10 Guşan Ala şef-adjunct Secţie
Standarde, Norme şi
Supervizare Metodologică

Particularităţile brevetării
obiectelor biotehnologice

Mioara Rădulescu
Veaceslav Crecetov

11 Jovmir Tudor şef Direcţie Invenţii Particularităţile invenţiilor
conţinând compoziţii
în calitate de elemente

Mioara Rădulescu
Veaceslav Crecetov
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ÎN  ATENŢIA  INVENTATORILOR

În perioada 18-22 octombrie curent la Centrul Internaţional de Expoziţii   “MOLDEXPO”
S. A.  se va desfăşura Expoziţia Internaţională Specializată I N F O I N V E N T - 2000.

ORGANIZATORI:

°   Agenţia  de  Stat  pentru  Protecţia  Proprietăţii  Industriale (AGEPI)
°   Centrul  Internaţional de Expoziţii “MOLDEXPO”  S.A.

SCOPUL:

-  prezentarea unor noi soluţii tehnice în domeniile: biologie, chimie, medicină, farmacie,
mecanică, electromecanică, electronică, tehnică de calcul, construcţii,  arhitectură, agricultură,
silvicultură, viticultură, horticultură etc.;

-   promovarea  modalităţilor de protecţie a proprietăţii industriale;
-   diseminarea noutăţilor din domeniul designului industrial;
-  comercializarea produselor şi serviciilor noi, în special a produselor fabricate în serii

mici.

 FORMA EXPONATELOR:

* Panouri (1200 x 800 mm)
* Standuri demonstrative (1200 x 800 mm)
* Modele funcţionale

PROCEDURA  DE  PARTICIPARE:

Fişa de participare şi formularul pentru includerea în Catalogul expoziţiei se completează şi
se expediază la AGEPI, Secţia Promovarea Proprietăţii Industriale şi Marketing, str. Andrei
Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chişinău, până la data de 15.09.2000 împreună cu lista
exponatelor şi rezumatul acestora (maximum 100 de cuvinte pentru includerea în catalog).

P R O G R A M:

18  octombrie, 1400 Conferinţă  de  presă

1500 Deschiderea  oficială

19 - 20 octombrie, 900 - 1800 Derularea  expoziţiei

22  octombrie, 1500 Festivitatea  de  premiere

Pentru relaţii suplimentare vă adresaţi:
AGEPI, Secţia Promovarea Proprietăţii Industriale şi Marketing

tel.:  44-02-55 (interior 2-18)
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FIŞA  DE PARTICIPARE  LA  EXPOZIŢIE

C ă t r e
Agenţia  de  Stat  pentru  Protecţia Proprietăţii
Industriale  (AGEPI)
str. Andrei Doga,  nr. 24,  bloc 1,
MD-2024, Chişinău
tel.: 44-02-55 (interior 2-18), Fax  44-01-19
e-mail: office@agepi.md

în domeniul (bifaţi domeniul corespunzător):
�   -  invenţii                                   �   -  mărci
�   -  modele de utilitate                �   -  desene şi modele industriale
şi  suprafaţa  expoziţională    …  m2,   pentru  … exponate:  panouri, standuri demonstrative, modele
funcţionale (subliniaţi forma exponatului).

Numele………………………………Prenumele………………………………………………………
Funcţia………………………………………………………………………..…………………………
Întreprinderea (complet)..............................................................................................................
…………………………………..…………………………………………...................................
..................................................................................................................................................
Domeniul de activitate.................................................................................................................
Persoana de contact………………………………………tel. ......................................................
ADRESA
Str. …………………………………………Nr. ………Bloc ………Ap. .....................................
Localitatea………………………………..Judeţul........................................................................
Cod poştal MD-……………..Tel.................................................................................................
Fax. ………………………….E-mail..........................................
 solicit participarea la Expoziţia Internaţională Specializată
INFOINVENT - 2000 cu următoarele exponate: ..........................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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FORMULAR PENTRU INCLUDEREA ÎN
CATALOGUL EXPOZIŢIEI INTERNAŢIONALE SPECIALIZATE

INFOINVENT - 2000

Numele………………………………Prenumele.........................................................................

Titlul invenţiei (ciclului de invenţii)................................................................................................

.................................................................................................................................................

Numărul brevetului (brevetelor)...................................................................................................

.................................................................................................................................................

Secţiunea Clasificării Internaţionale a Brevetelor..........................................................................

Numele inventatorului sau inventatorilor (complet)........................................................................

.................................................................................................................................................

Esenţa invenţiei (maximum 50 de cuvinte): ................................................................................

.................................................................................................................................................

Avantajele..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Domeniul de aplicare..................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Secţiunile catalogului (bifaţi secţiunea corespunzătoare):

Secţiunea A. Protecţia mediului, securitate, salvare...................................................................�

Secţiunea B. Mijloace de transport, drumuri, lifturi, ambalaj, stocaj.............................................�

Secţiunea C. Material şi echipament industrial, metalurgie, mecanică, engineering.......................�

Secţiunea D. Chimie, noi materiale...........................................................................................�

Secţiunea E. Energie, electricitate, electronică, telecomunicaţii, tehnologii audio, video............... .�

Secţiunea F. Calculatoare, programe, echipament, birotică.........................................................�

Secţiunea G. Biotehnologii...................................................................................................... �

Secţiunea H. Vestimentaţie, textile, menaj ................................................................................�

Secţiunea I. Medicină, farmacie, cosmetică, paramedical...........................................................�

Secţiunea J. Agricultură, noi soiuri de plante şi rase de animale, alimentaţie, băuturi ....................�

Secţiunea K. Construcţii, arhitectură, inginerie civilă, materiale, mobilă........................................�

Secţiunea L. Artizanat, arte menajere.......................................................................................�

PREZENTAREA  EXPONATELOR
CERINŢE ŞI RECOMANDĂRI

   A. Exponatele trebuie să conţină date despre:
1.  Persoana fizică sau juridică (titularul/autorul, denumirea sau numele complet)
2.  Sediul (adresa şi telefonul de contact)
3. Denumirea exponatului (titlul invenţiei/modelului de utilitate, rezumatul, calculul efectului economic,

anul înregistrării)
4. Numărul şi data eliberării brevetului/certificatului (în lipsă - numărul şi data depozit)
5. Clasa invenţiei (conform Clasificării Internaţionale a Brevetelor)
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6. Distincţiile obţinute la diverse expoziţii (distincţia, anul, denumirea expoziţiei, ţara)
7.  Alte brevete sau cereri de brevet al căror obiect este invenţia expusă (nr., titlul, ţara, copiile)
8. Publicitatea invenţiei (dacă doriţi includerea ei în Catalog sau în alte publicaţii ale AGEPI - completaţi

Avizul pentru publicarea reclamei; dacă doriţi să distribuiţi vizitatorilor materiale publicitare suplimentare /fluturaşi
expoziţionali, pliante etc./ pregătiţi-le din timp).

  B. Alte rigori şi sugestii
1.  Dimensiunile exponatului: 1200 x 800 mm
2. Diversitatea formelor de prezentare a exponatului (publicaţii, mostre, modele, panouri, standuri demon-

strative etc.)
3.  Aspectul expoziţional atractiv:

• să capteze atenţia publicului prin concepţie, design şi mod de prezentare;
• să contribuie la formarea unei imagini favorabile;
• să conţină informaţii interesante şi utile;
• să aibă funcţie comercială, adică să fie puse în valoare calităţile exponatului;
• să fie aplicate semne distinctive de identificare a standurilor (mărci);
• să fie riguros selectate fotografiile şi textele;
• utilizarea mijloacelor audiovizuale avantajează exponatul.

C. Stimaţi expozanţi! Este bine să reţineţi:
Pentru a obţine rezultatul scontat în timpul derulării expoziţiilor este necesar să posedaţi anumite abilităţi:

să puteţi releva calităţile exponatelor şi să manifestaţi un comportament adecvat specificului expoziţional. Este
recomandabil să fiţi dotaţi cu cărţi de vizită şi ecusoane originale. Este important:

• să cunoaşteţi noţiunile elementare ale marketingului;
• să puteţi întreţine convorbiri de informare, argumentare, negociere;
• să cunoaşteţi parametrii tehnici ai exponatelor şi posibilităţile lansării lor în producţie;
• să ştiţi  cum se încheie un contract de licenţă;
• să posedaţi limba oficială şi limbi străine - engleza, franceza, rusa sau, în caz de necesitate, să  apelaţi

la organizatorii expoziţiei;
• să ţineţi un registru cu evidenţa vizitatorilor (persoana, firma pe care o reprezintă, interesul manifestat,

rezultatele negocierilor);
• să cunoaşteţi legislaţia Republicii Moldova în materie de investiţii străine în vederea comercializării

invenţiilor şi tehnologiilor;
• să faceţi zilnic bilanţul rezultatelor activităţii expoziţionale, prezentându-l conducătorului delegaţiei.

Va urăm succese!

Colegiul de redacţie:

Eugen Staşcov (preşedinte), Ion Daniliuc, Valentin Negură, Boris  Schiţco,
Ana Zavalistâi, Ecaterina Marandici,  Svetlana Spătaru, Lucia Gordilă,

Veaceslav Crecetov, Nadina Pripa,  Svetlana Munteanu,
 Andrei Moisei, Eduard Grosu, Maria Spinei.

Tehnoredactare computerizată: Elena Popa, Zinaida Bondar.
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