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AGEPI – jubileul de 10 ani
La 8 SEPTEMBRIE 2002 vom marca JUBILEUL DE
10 ANI al fondãrii Agenþiei de Stat pentru Protecþia

au fost depuse prin sistemul naþional 3095 cereri de

Proprietãþii Industriale a Republicii Moldova (AGEPI).

au fost acordate 2000 de brevete ale Republicii

Anume la 8 septembrie, acum 10 ani, Guvernul Republicii

Moldova;

Moldova a aprobat Regulamentul Agenþiei de Stat pentru

pe teritoriul Republicii Moldova sunt valabile 1061

Protecþia Proprietãþii Industriale, instituitã prin decretul

brevete eurasiatice eliberate de Oficiul Eurasiatic de

prezidenþial nr. 120 din 25 mai 1992. Aceste douã

Brevete;

documente au pus temelia creãrii AGEPI ºi a sistemului de

au fost depuse 39.723 cereri de înregistrare a

protecþie juridicã a proprietãþii industriale în Republica

mãrcilor de produse ºi servicii (12.363 prin sistemul

Moldova.

naþional, iar restul prin sistemul Aranjamentului de la

AGEPI este organul administrativ central, aflat în

Madrid privind înregistrarea internaþionalã a mãrcilor);

subordonarea directã a Guvernului, abilitat sã acorde

au fost depuse 4110 cereri de înregistrare a

protecþie juridicã proprietãþii industriale pe teritoriul þãrii.

desenelor ºi modelelor industriale (572 prin sistemul

Funcþia principalã a AGEPI constã în: recepþionarea,

naþional, iar restul - prin sistemul Aranjamentului de la

examinarea cererilor de protecþie (pentru invenþii, modele

Haga privind depozitul internaþional de desene ºi

de utilitate, mãrci ºi denumiri de origine a produselor,

modele industriale).

desene ºi modele industriale, soiuri de plante, topografii ale
circuitelor integrate etc.), eliberarea titlurilor de protecþie
(brevete ºi certificate ale Republicii Moldova) solicitanþilor
naþionali ºi strãini, efectuarea altor proceduri cu
semnificaþie juridicã specifice protecþiei proprietãþii
industriale (PPI).
Pe parcursul celor 10 ani de activitate AGEPI a contribuit
substanþial la crearea cadrului legislativ naþional necesar
pentru protecþia juridicã a proprietãþii industriale ºi la
armonizarea acestuia cu normele dreptului internaþional, a
iniþiat ºi dezvoltã relaþii de colaborare cu 6 organizaþii
internaþionale de specialitate ºi oficii similare din circa 50
de þãri ale lumii, promoveazã invenþiile create în Republica
Moldova prin desfãºurarea expoziþiilor, simpozioanelor ºi
seminarelor tematice, organizeazã multe alte acþiuni cu
caracter informativ-promoþional în scopul diseminãrii
cunoºtinþelor din domeniul PPI. Sub egida AGEPI apare
Buletinul Oficial de Proprietate Industrialã al Republicii
Moldova, se editeazã “Biblioteca de proprietate
intelectualã”, revistele “Intellectus”, “Bursa invenþiilor”,
“AGEPI Info”, alte publicaþii de specialitate.

brevete;

AGEPI acordã în permanenþã o atenþie deosebitã
colaborãrii cu instituþiile de cercetare-dezvoltare, cu agenþii
economici ºi cu un ºir de alte organizaþii (instituþii nonguvernamentale, firme de producþie-comerþ, businessincubatoare etc.), în special cu cele interesate în crearea,
implementarea ºi exploatarea/comercializarea obiectelor
de proprietate industrialã.
Aspecte ale acestei activitãþi au fost abordate ºi în cadrul
vizitei de lucru efectuate la AGEPI în ziua de 22 august
curent de cãtre dl ªtefan Odagiu, Viceprim-ministru,
Ministru al Economiei al Republicii Moldova.
La întâlnirea cu colectivul AGEPI dl Viceprim-ministru a
fãcut o trecere în revistã a realizãrilor înregistrate
în ultimul an ºi a problemelor pe care le are de soluþionat
þara noastrã, a arãtat unele sarcini de primã importanþã,
inclusiv în domeniul PPI. Astfel, în domeniul PPI,
în perioada imediat urmãtoare unul din accentele
principale va fi pus pe implementarea noilor invenþii ºi
tehnologii care ar contribui la revigorarea economicã a
Republicii Moldova.

În calitate de reprezentant oficial al Republicii Moldova,

Cãtre jubileul de 10 ani AGEPI preconizeazã

AGEPI asigurã onorarea obligaþiunilor legate de participarea

mai multe acþiuni în cadrul cãrora va fi fãcut bilanþul

la 20 de tratate internaþionale ºi regionale în domeniul PPI.

acestui prim deceniu de activitate, vor fi schiþate direcþiile

În consecinþã, sistemul naþional de PPI ºi-a consolidat
poziþiile atât pe plan local, cât ºi internaþional, iar solicitanþii
naþionali ºi strãini pot beneficia de o protecþie juridicã
accesibilã, sigurã ºi eficientã pentru obiectele de
proprietate industrialã.

prioritare ale activitãþii viitoare. Printre acestea: seminarul
naþional “Protecþia mãrcilor ºi indicaþiilor geografice”
(5-6 septembrie, organizat de OMPI ºi AGEPI),
ºedinþa solemnã consacratã jubileului (5 septembrie),
anunþarea rezultatelor concursului republican
al jurnaliºtilor care abordeazã tematica PPI ºi premierea

În contextul celor expuse menþionãm cã din 1992 ºi pânã la

laureaþilor, lansarea cãrþii “Cercetãtori ºi inventatori

1 august 2002 în Republica Moldova:

din Republica Moldova”.
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Informa\ie general=

B

uletinul Oficial de Proprietate Industrialã conþine informaþie diversã. Capitole
speciale sunt destinate invenþiilor, soiurilor de plante, modelelor de utilitate,
mãrcilor, denumirilor de origine a produselor, desenelor ºi modelelor industriale.
Utilizatorii acestei informaþii vor putea urmãri regimul juridic al cererilor de solicitare a
protecþiei, al obiectelor de proprietate industrialã brevetate ºi înregistrate pe teritoriul
Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare ºi semestriale specializate. În
Buletin se publicã acte oficiale, regulamente, convenþii internaþionale, acorduri
bilaterale, norme ºi standarde în domeniu etc.
Buletinul oferã în condiþii avantajoase spaþiu pentru publicitate tuturor doritorilor în
vederea propagãrii obiectelor de proprietate industrialã, altor activitãþi.

Buletinul Oficial de Proprietate Industrialã poate fi procurat la Agenþia de Stat pentru Protecþia Proprietãþii
Industriale, str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, preþul unui exemplar este de 20 lei.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaþiei Mondiale de Proprietate Intelectualã - OMPI
referitoare la organizaþiile internaþionale ºi þãrile care elibereazã sau înregistreazã titluri
de proprietate industrialã (lista este actualizatã de OMPI în 1999)
WO Organizaþia
Mondialã
de Proprietate
Intelectualã (OMPI)
IB
Biroul Internaþional al
Organizaþiei Mondiale
de Proprietate
Intelectualã
EP Oficiul European
de Brevete (OEB)
EA Oficiul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)
OA Organizaþia Africanã
de Proprietate
Intelectualã (OAPI)
AP Organizaþia
Regionalã Africanã
de Proprietate
Industrialã (ARIPO)
EM Oficiul de Armonizare
pe Piaþa Internã
(mãrci, desene ºi
modele)
BX Biroul de Mãrci
Benelux ºi Biroul de
Desene ºi Modele
Benelux
AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite
AF Afganistan
AG Antigua ºi Barbuda
AI
Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
AZ Azerbaidjan
BA Bosnia-Herþegovina
BB Barbade
BD Bangladesh
BE Belgia
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrein
BI
Burundi
BJ Benin
BM Bermude
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia
BR Brazilia
BS Bahamas
BT Bhoutan
BV Insulele Buve
BW Botswana
BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica
Democratã
Congo
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CF

Republica
Centrafricanã
CG Congo
CH Elveþia
CI
Coasta de Fildeº
CK Insulele Cook
CL Chile
CM Camerun
CN China
CO Columbia
CR Costa Rica
CU Cuba
CV Insulele Capului
Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehã
DE Germania
DJ Djibouti
DK Danemarca
DM Dominique
DO Republica
Dominicanã
DZ Algeria
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara de Apus
ER Eritrea
ES Spania
ET Etiopia
FI
Finlanda
FJ Fiji
FK Insulele Falkland
(Malvine)
FO Insulele Faro
FR Franþa
GA Gabon
GB Regatul Unit
GD Grenada
GE Georgia
GH Ghana
GI
Gibraltar
GL Groenlanda
GM Gambia
GN Guineea
GQ Guineea Ecuatorialã
GR Grecia
GS Georgia de Sud ºi
Insulele Sandvici de
Sud
GT Guatemala
GW Guineea-Bissau
GY Guiana
HK Hong-Kong
HN Honduras
HR Croaþia
HT Haiti
HU Ungaria
ID
Indonezia
IE
Irlanda
IL
Israel
IN
India
IQ
Irak
IR
Iran
(Republica Islamicã)

IS
IT
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OM
PA
PE
PG
PH
PK

Islanda
Italia
Jamaica
Iordania
Japonia
Kenya
Kârgâzstan
Cambodgia
Kiribati
Comore (Insule)
Saint Kitts ºi Nevis
Republica Popularã
Democratã Coreea
Republica Coreea
Kuweit
Insulele Caimane
Kazahstan
Laos
Liban
Saint Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Lituania
Luxembourg
Letonia
Libia
Maroc
Monaco
Republica Moldova
Madagascar
Macedonia (fosta
Republicã Iugoslavã)
Mali
Myanmar
Mongolia
Macao
Insulele
Mariana de Nord
Mauritania
Montserrat
Malta
Maurice
Maldive
Malawi
Mexic
Malaysia
Mozambic
Namibia
Niger
Nigeria
Nicaragua
Olanda
Norvegia
Nepal
Nauru
Noua Zeelandã
Oman
Panama
Peru
Papua-Noua Guinee
Filipine
Pakistan

PL
PT
PW
PY
QA
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST

Polonia
Portugalia
Palau
Paraguay
Qatar
România
Federaþia Rusã
Ruanda
Arabia Sauditã
Insulele Salomon
Seychelles
Sudan
Suedia
Singapore
Sfânta Elena
Slovenia
Slovacia
Sierra Leone
San-Marino
Senegal
Somalia
Suriname
Sao Tomée
ºi Principe
SV Salvador
SY Siria
SZ Swaziland
TC Insulele Turques
ºi Caïques
TD Ciad
TG Togo
TH Thailanda
TJ Tadjikistan
TM Turkmenistan
TN Tunisia
TO Tonga
TP East Timor
TR Turcia
TT Trinidad-Tobago
TV Tuvalu
TW Taiwan
(Provincie Chinezã)
TZ Republica Unitã
a Tanzaniei
UA Ucraina
UG Uganda
US Statele Unite
ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VA Saint Siège
VC Saint Vincent
ºi Grenadines
VE Venezuela
VG Insulele
Virgine Britanice
VN Vietnam
VU Vanuatu
WS Samoa
YE Yemen
YU Iugoslavia
ZA Africa de Sud
ZM Zambia
ZW Zimbabwe
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I
Inven\ii

P

rotecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind brevetele de
invenţie nr. 461-XIII din 18 mai 1995, modificată şi completată prin: Legea nr. 788 din 26.03.1996
şi Legea nr. 1079-XIV din 23.06.2000.
În conformitate cu această lege, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certifică prioritatea,
calitatea de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenţiilor. O invenţie este brevetabilă,
dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială.
Cererea de brevet se depune la AGEPI de către orice persoană care dispune de dreptul de a solicita
brevet, personal sau prin reprezentant în proprietate industrială, şi trebuie să includă documentele
prevăzute în art. 10(2), (3) din Lege.
În BOPI se publică date privind cererile de brevet depuse, brevetele de invenţie acordate şi brevetele
eliberate conform procedurii naţionale.

T

he legal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the Law
on Patents for Inventions No 461-XIII of May 18, 1995, amended and completed by the Law No
788 of March 26, 1996 and the Law No 1079-XIV, of June 23, 2000.
In accordance with this Law, the patents on inventions are granted by the AGEPI and shall attest to the
priority date, the authorship and the exclusive right of patent owners in the invention. An invention may
be patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application.
The patent application shall be filed with the Agency directly or through a representative in industrial
property, by any person to whom the right in the patent belongs and shall contain the documents
provided in Art. 10(2), (3) of the Law.
Data concerning the filed patent applications, the inventions according to which patents are granted
and issued in accordance with the national procedure are published in the BOPI.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR
BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA INVENŢII

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING THE
INVENTIONS

(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 cererii prioritare
(32) Data depozitului cererii prioritare
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.
3 OMPI
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
(54) Titlul invenţiei
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
(57) Rezumatul sau revendicările
(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare la
care prezentul document este divizionar
(71) Numele / denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
(72) Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţării
conform normei ST. 3 OMPI
(73) Numele / denumirea titularului (titularilor), codul
ţării conform normei ST. 3 OMPI
(74) Numele reprezentantului în proprietate industrială
(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate
cu PCT
(86) Cerere internaţională (regională sau PCT):
numărul şi data
(87) Publicarea cererii internaţionale (regionale sau
PCT): numărul şi data
(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indicarea
verbală a documentului, numărul documentului, codul ţării)
(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor
înregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S.
(numărul documentului, data depozitului, codul
ţării)

(11) Number of the patent
(13) Kind-of-document code according to WIPO Standard ST. 16
(21) Number of the application
(22) Filing date of the application
(23) Date of exhibition priority
(31) Number of the priority application
(32) Filing date of the priority application
(33) Country of the priority application, code in accordance with WIPO Standard ST. 3
(41) Date of publication of the application: BOPI number, year
(45) Date of publication of patent granting decision:
BOPI number, year
(48) Date of publication of the corrected application/
patent document
(51) International Patent Classification
(54) Title of the invention
(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of an earlier patent application from which the present patent document has been divided up
(71) Name of the applicant(s), code of the country, in
accordance with WIPO Standard ST. 3
(72) Name of the inventor(s) code of the country, in
accordance with WIPO Standard ST. 3
(73) Name of the holder(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
(74) Name of the representative in industrial property
(85) Date of introducing the national procedure under the PCT
(86) International application (regional or under the
PCT): number and filing date
(87) International publication (regional or under the
PCT): number and publication date
(10)* Title of protection of the former USSR (verbal
designation of the document, number of the
document, code of the country)
(30)* Priority data of the applications registered with
the patent office of the former USSR (number of
the document, application filing date, code of the
country)

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII
INTERNAŢIONALE DE BREVETE

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION SECTIONS

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului:
numărul BOPI, anul
(48) Data publicării cererii / brevetului corectat

Necesităţi curente ale vieţii
Tehnici industriale diverse. Transport
Chimie şi metalurgie
Textile şi hârtie
Construcţii fixe
Mecanică. Iluminat. Încălzire. Armament.
Exploziv
G - Fizică
H - Electricitate

8

-

-

Human necessities
Performing operations. Transporting
Chemistry. Metallurgy
Textiles. Paper
Fixed constructions
Mechanical engineering. Lighting. Heating.
W eapons. Blasting
G - Physics
H - Electricity

CODURILE NORMALIZATE OMPI
PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET DE
INVENŢIE, CONFORM NORMEI ST. 16

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.

A

–

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

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).

B1 –

2 nd level of publication: published patent
application, examined (is applied in case the
A-coded document has not been published).

B2 –

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

B2 –

2 nd level of publication: published patent
application, examined (A published).

C1 –

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

C1 –

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

C2 –

al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului de invenţie (se aplică pentru publicarea
care succedă documentul cu codul B1, B2).

C2 –

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

F1 –

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

F1 –

2 nd level of publication: publication of decision of granting a patent at the applicant’s
responsibility, without substantive examination (A not published).

F2 –

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

F2 –

2 nd level of publication: publication of decision of granting a patent at the applicant’s
responsibility, without substantive examination (A published).

G1 –

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

G1 –

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

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).

G2 –

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

9

I N V E N ÞI I

MD - BOPI 8/2002

PAT E N T S

MD - BOPI 8/2002

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

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

AZ1A

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

AZ1A

Numerical index of filed patent applications

AZ1A

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

AZ1A

Subject index of filed patent applications

AZ1A

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

AZ1A

Name index of applicants of filed patent applications

BZ9A

Cereri de brevet de invenţie publicate

BZ9A

Published patent applications

BZ9A

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

BZ9A

Numerical index of published patent applications (half-yearly)

BZ9A

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

BZ9A

Subject index of published patent applications
(half-yearly)

BZ9A

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

BZ9A

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

FF9A

Brevete de invenţie acordate

FF9A

Granted patents for inventions

FF9A

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

FF9A

Numerical index of granted patents for inventions (half-yearly)

FF9A

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

FF9A

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

FF9A

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

FF9A

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

FF9A

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

FF9A

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

FG9A

Lista brevetelor de invenţie eliberate

FG9A

List of granted patents for inventions
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BZ9A Cereri de brevet

P

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o protecţie provizorie,
în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie, modificată şi
completată prin: Legea nr. 788 din 26.03.1996 şi Legea nr. 1079-XIV din 23.06.2000. Descrierile
cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în numărul de faţă, se află în biblioteca
AGEPI – accesibile publicului – şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.
Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica Moldova
este parte, se publică în limba engleză în săptămânalul PCT GAZETTE. Săptămânalul, editat pe suport
electronic, include datele bibliografice, rezumatul şi desenele, după caz. 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, după caz. Buletinul este expus de asemenea în biblioteca
AGEPI, accesibil publicului. Descrierile cererilor şi ale brevetelor de invenţie eurasiatice se află la
biblioteca AGEPI.

P

ublication of patent applications in the BOPI, provides for the applicant a provisional protection
in accordance with Article 26 of the Law on Patents for Inventions No 461/1995, amended and
completed by the Law No 788 of March 26, 1996 and the Law No 1079-XIV, of June 23, 2000. Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in this Official Bulletin issue, are
available to the public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered for
payment of an additional fee.
Data concerning the international applications under the PCT to which the Republic of Moldova is party,
are published in English in the weekly PCT GAZETTE. The weekly published on the
electronic carrier includes bibliographic data, abstracts and drawings, if necessary. The weekly is
available for public in the AGEPI library. Descriptions of the international patent applications, the abstracts of which are published in the PCT GAZETTE are present in the AGEPI library, available for public,
and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.
Data concerning the Eurasian patent applications registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Official
Bulletin of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings, if
necessary. The Official Bulletin is also available for public in the AGEPI library. Discriptions of the
Eurasian applications and patents for inventions are available in the AGEPI library.
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(21)
(51)7
(22)
(71)

(72)
(54)
(57)

a 2000 0183 (13) A
A 01 G 7/00
2000.11.01
INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII
MOLDOVA, MD
BALAUR Nicolai, MD; CRIVOV Ludmila, MD
Metodă de diagnosticare a rezistenţei
plantelor de porumb la secetă
Invenţia se referă la agricultură şi poate fi utilizată în fitotehnie pentru pronosticarea rezistenţei liniilor şi hibrizilor de porumb la secetă.
Esenţa invenţiei constă în germinarea seminţelor în soluţie apoasă de zaharoză şi în diagnosticarea rezistenţei lor la secetă prin determinarea nivelului de disipare a energiei în
procesul de germinaţie a seminţelor. Mai rezistente vor fi considerate cele, la care diferenţa
dintre nivelul de disipare a energiei seminţelor
germinate în condiţii optime şi celor germinate în condiţii modelate de secetă fiziologică
va fi mai mică.

(54)

(57)

Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Method of diagnosticating the corn plants
resistance to drought
The invention refers to agriculture and may be
used in phytotechny for diagnostication of corn
lines and hybrids resistance to drought.
Summary of the invention consists in germination of the seeds in an aqueous solution of
saccharose and diagnostication of resistance
thereof to drought by determining the energy
dissipation level in the seed germination process. More resistant being considered those,
to which the difference between the energy
dissipation level of the seeds germinated in
optimal conditions and those germinated in
conditions, modeled by the physiological
drought, would be smaller.
Claims: 1

(21) a 2000 0209 (13) A
(51)7 A 01 G 9/24
(22) 2000.12.15
(71)(72) SPÎNU Valeriu, MD
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Procedeu de producere combinată a ciupercilor şi plantelor şi complex pentru
realizarea lui
Invenţia se referă la agricultură, în particular la
un procedeu de cultivare a ciupercilor şi plantelor şi la instalaţia pentru realizarea acestuia.
Procedeul prevede cultivarea ciupercilor şi
plantelor în camere învecinate cu recircularea
mediului gazos între aceste camere. Intensitatea recirculării mediului gazos depinde direct
de raportul dintre temperaturile aerului în
camerele pentru cultivarea ciupercilor (t1) şi
plantelor (t2).
Pentru realizarea procedeului se propune un
complex pentru producerea combinată a
ciupercilor şi plantelor în seră. Complexul include camerele pentru cultivarea ciupercilor cu
pereţi de îngrădire masivi având capacitate
termică ridicată. Iar camera pentru cultivarea
plantelor are un perete c omun cu camera
pentru cultivarea ciupercilor şi celelalte
suprafeţe de îngrădire din materiale transparente. Sistemul de recirculare a mediului gazos
este dotat suplimentar cu microcontroler şi
mijloace pentru dirijarea programată a direcţiei
şi intensităţii schimbului de aer dintre camerele pentru cultivarea ciupercilor şi a plantelor
în limitele de la 0,3 până la 5 ori faţă de valoarea
optimă a schimbului de aer dintre ele.
Revendicări: 4
Figuri: 1
*
*

(54)

(57)

*

Process for combined production of mushrooms and plants and complex for realization
thereof
The invention refers to agriculture, in particular
to a process for cultivation of mushrooms and
plants and to the installation for realization
thereof.
The process provides for the cultivation of
mushrooms and plants in adjacent chambers
with recirculation of gaseous atmosphere between such chambers. Intensity of the gaseous
atmosphere recirculation depends directly on
the ratio of air temperatures in the chambers
for cultivation of mushrooms (t1) and plants
(t2).
For realization of the process it is proposed a
complex for combined production of mushrooms and plants in greenhouse. The complex

includes chambers for cultivation of mushrooms with massive partition-walls possessing increased thermal capacity. And the chamber for cultivation of plants has a wall common
with the chamber for cultivation of mushrooms
and the other partition-surfaces being of transparent materials. The system for recirculation
of gaseous atmosphere is additionally provided
with a microcontroller and means for programmed direction and air change intensity
control between the chambers for cultivation of
mushrooms and plants within the limits from
0,3 to 5 times about the optimal value of the air
change.
Claims: 4
Fig.: 1

(21)
(51)7
(22)
(71)
(72)
(54)
(57)

a 2001 0044 (13) A
A 23 G 3/00
2000.12.27
COMBINATUL DE PANIFICAŢIE DIN CHIŞINĂU
“FRANZELUŢA”, S.A., MD
DUŞNAIA Ala, MD; FROLOVA Ala, MD; COADA
Raia, MD; NACUL Liudmila, MD
Procedeu de obţinere a produselor de
patiserie
Invenţia se referă la industria alimentară, în
special la fabricarea produselor de patiserie.
Procedeul de obţinere a produselor de patiserie include prepararea siropului prin amestecarea zahărului cu melasă în raport de 1:2,
cu fierberea ulterioară a lui până la conţinutul
substanţelor uscate de 68…72%, introducerea
produselor vegetale, amestecarea pastei de
patiserie concomitent cu fierberea, introducerea la sfârşitul fierberii a aromatizatorului,
răcirea pastei şi fasonarea ei, în calitate de
produse vegetale se foloseşte miez de nuci în
prealabil uscat şi fărâmiţat în cantitate de
522…558 kg/t în produsul finit, la care se mai
pot adăuga stafide sau fructe uscate şi
mărunţite, sau mac în raport de 5:1.
Rezultatul invenţiei constă în micşorarea
viscozităţii pastei de patiserie şi în îmbogăţirea
produselor de patiserie obţinute cu componente biologic active.

(54)
(57)

Process for confectionery obtaining
The invention refers to the food industry,
namely to the confectionery fabrication.
The process for confectionery obtaining includes preparation of the syrup by mixing of
sugar and molasses in the ratio of 1:2 with its
subsequent boiling down up to the content of
dry substances of 68…72%, introduction of
vegetable products, mixing of the confectionery paste concomitantly with boiling, introduction at the close of boiling of the aromatizer,
cooling of the obtained paste and shaping
thereof, in the capacity of vegetable products
is used preliminarily dried and cracked walnut kernel in the amount of 522…558 kg/t of
the finished product, wherein there also may
be added raisins or comminuted and dried
fruits, or poppy in the ratio 5:1.
The result of the invention consists in decreasing the viscosity of the confectionery
paste and in enreaching the obtained confectionery with biologically active components.
Claims: 1

(21) a 2001 0009 (13) A
(51)7 A 23 N 5/00
(22) 2000.12.29
(71)(72) LUPAŞCO Andrei, MD; BERNIC Mircea, MD;
ŢĂRNĂ Ruslan, MD; CHIRILOV Patriciu, MD;
TARLEV Vasile, MD
(54) Instalaţie pentru spargerea nucilor
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în
special la instalaţiile de spargere a nucilor.
Instalaţia de spargere a nucilor conţine un
buncăr de alimentare, doi arbori de calibrare,
un mecanism de distribuire, un valţ rotativ cu
adâncituri pe suprafaţa cilindrică şi un valţ
stabil. Mecanismul de distribuire este format
din ţevi cu diametre diferite, valţul rotativ este
cav, pe suprafaţa lui sunt executate găuri
rotunde cu conicitatea a de 30°, diametrul
cărora este de 1,25 ori mai mic decât diametrul nucilor.
Rezultatul invenţiei constă în executarea
găurilor în instalaţia de spargere a nucilor
pentru obţinerea miezului întreg.
Revendicări: 1
Figuri: 3

Revendicări: 1
*
*

*
*

*

*
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(54)
(57)

the sepal 6 (or several) with petals 8 and the
electric bulb (or light-emitting diode) 9.
Novelty of the invention consists in that the conductor 10, serving for interruption of the circuit,
passes through the cutting 4 and comes in
contact with the metal cover 11, wherein there
are mounted the detachable leaves 5.
The result consists in the possibility of using
the detachable leaf in the capacity of a switch.

Walnut cracking device
The invention refers to the food industry,
namely to walnut cracking devices.
The walnut cracking device contains a feed
hopper, two calibrating shafts, a distributor, a
rotatable roll with recesses onto the cylindrical surface and a fixed roll. The distributor is
made of pipes of different diameters, the rotatable roll is hollow, onto its surface there are
made round holes with the taper angle a of
30°, the diameters of which are 1,25 as great
as the walnut diameter.
The result of the invention consists in making
holes into the walnut cracking device in order
to obtain a whole kernel.

Claims: 1
Fig.: 2

Claims: 1
Fig.: 3

(21) a 2001 0015 (13) A
(51)7 A 41 G 1/00; F 21 V 33/00
(22) 2001.01.11
(71)(72) VASILEVSCHII Valeriu, MD
(54) Floare artificială cu iluminaţie
(57) Invenţia se referă la industria uşoară, şi
anume la o floare artificială cu iluminaţie.
Floarea artificială cu iluminaţie conţine tulpina
1 în care este instalată sursa de curent 2 şi
conductorii c u contact 3 , crenguţele 4 şi
frunzele detaşabile 5, sepala 6 (sau câteva)
cu petale 8 şi bec electric (sau dioda luminescentă) 9.
Noutatea invenţiei constă în aceea că conductorul conectării şi deconectării 10 trece prin
crenguţa 4 şi contactează capacul de metal
11, în care sunt montate frunzele detaşabile 5.
Rezultatul constă în posibilitatea de a folosi
frunzele detaşabile în calitate de întrerupător.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(21)
(51)7
(22)
(71)
(72)

(54)
*
*

(54)
(57)
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Artificial flower with illumination
The invention relates to the light industry,
namely to an artificial flower with illumination.
The artificial flower with illumination contains
the stem 1, wherein it is installed the current
source 2 and the conductors with contact 3,
the cuttings 4 and the detachable leaves 5,

(57)

98-0178 (13) A
B 02 C 13/02; A 23 N 1/00
1998.08.10
INSTITUTUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI
IMPLEMENTARE, MD
BOTOŞAN Nicolai, MD; BERZOI Semion, MD;
BARBALAT Alexandru, MD; ŢÂRDEA Igor, MD;
BODIUL Pavel, MD
Procedeu şi instalaţie de mărunţire şi divizare
a materiei prime vegetale
Invenţia se referă la industria alimentară şi de
prelucrare, în special la procedee şi instalaţii
de mărunţire şi divizare a materiei prime
vegetale şi poate fi utilizată la pregătirea
nutreţurilor.
Procedeul constă în încărcarea materiei prime
vegetale în instalaţia pentru mărunţire, în care
particulele materiei prime, nimerind pe disculplatformă, se accelerează, lovindu-se de ari-

pioarele discului-platformă, se distrug şi se
elimină din instalaţie prin ciclonul de ieşire.
Instalaţia conţine d isc-platformă, aripioare
pentru antrenarea materiei prime în mişcare
rotativă, buncăr de încărcare şi ciclon de ieşire.
Pe suprafaţa de lucru a discului-platformă sunt
instalate aripioarele amplasate radial, totodată
raza discului-platformă R este coordonată cu
viteza unghiulară w, coeficientul de rezistenţă
la rupere s , densitatea r şi gradul de mărunţire
d a materiei prime prin formula R>[s]/(rw2r).

(54)

microbiene
(57)

microbiene.
Esenţa invenţiei constă în aceea că imunoreactivul include ser imun antitoxic (antidifteric
sau antistafilococic) fixat pe purtător şi soluţie
de mertiolat de sodiu de 0,01%. Imunoreactivul conţine în calitate de purtător
particule de clamidospori Ustilago maydis în
următorul raport al ingredientelor, în % de
masă:
ser imun antitoxic

*
*

(57)

Invenţia se referă la microbiologie şi poate fi
utilizată pentru indicarea rapidă a toxigenităţii

Revendicări: 2
Figuri: 1

(54)

Imunoreactiv pentru indicarea toxigenităţii

20,0…50,0

particule clamidospori
*

Process and device for comminution and
separation of the vegetable raw material
The invention refers to the food and processing industries, namely to processes and devices for comminution and separation of the
vegetable raw material and may be used for
fodder preparation.
The process consists in loading of the vegetable raw material into the comminution device, wherein the particles of the vegetable raw
material, getting onto the platform-disk, accelerate and strike themselves against the blades
of the platform-disk, they are destroyed and removed through the unloading cyclone.
The device contains a platform-disk, blades for
drawing of the vegetable raw material into a
rotary motion, a loading hopper and an outlet
cyclone. Onto the working surface of the platform-disk there are mounted the blades,
placed radially, the platform-disk radius R is coordinated with the angular velocity w, the rupture strength coefficient s, the density r and the
comminution degree d of the vegetable raw
material by the formula R>[s]/(rw2r).
Claims: 2
Fig.: 1

Ustilago maydis

8,0…12,0

soluţie mertiolat de sodiu 0,01%

restul.

Rezultatul invenţiei constă în accelerarea
indicării, sporirea sensibilităţii şi specificităţii
reactivului, precum şi în prelungirea termenului lui de păstrare.
Revendicări: 1
*
*

*

(54)

Immunoreagent for microbial toxigenicity indication

(57)

The invention relates to microbiology and may
be used for fast indication of microbial toxigenicity.
Summary of the invention consists in that the
immunoreagent includes antitoxin immune
serum (antidiphtheritic or antistaphylococcic),
fixed onto the carrier and 0,01% sodium
merthiolate solution. In the capacity of carrier
the immunoreagent contains p articles of
chlamydospores Ustilago maydis in the following ratio of ingredients, in mass %:
antitoxin immune serum

20,0…50,0

particles of chlamidospores
Ustilago maydis

8,0…12,0

sodium merthiolate
solution 0,01%

the rest.

The result of the invention consists in accel(21)
(51)7
(22)
(71)
(72)

a 2001 0039 (13) A
C 12 Q 1/00, 1/04
2001.02.14
GHEORGHIŢA Tudor, MD
GHEORGHIŢA Tudor, MD; ANGHEL Rita , MD;
PUŞCAŞ Nicolae, MD; CHIRILĂ Liliana, RO

erating the indication, in increasing the reagent sensibility and specificity, as well as in
prolonging the storage life.
Claims: 1
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(21) 99-0079 (13) A
(51)7 E 04 C 1/40
(22) 1999.03.01
(71)(72) FILATOV Vitalie, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
ŞCHILIOV Vladimir, MD
(54) Bloc-perete
(57) Invenţia se referă la construcţie şi poate fi
utilizată la zidirea caselor de tip particular.
Blocul-perete în formă de paralelipiped
constă din două părţi separate între ele printrun rost de dilataţie. Blocul este executat din
pereţi monoliţi şi nervuri de rezistenţă. Rostul
de dilataţie dintre părţi este efectuat după o
linie frântă, iar nervurile de rezistenţă ale
fiecărei părţi sunt situate în zonele dimensiunilor transversale maxime ale părţilor.
Rezultatul constă în sporirea stabilităţii
termice, ameliorarea izolaţiei fonice, precum
şi în posibilitatea de zidire a clădirilor cu
rezistenţă seismică sporită.

*
*

*

Building block
The invention relates to the construction and
may be used for the erection of houses of particular type.
The building block in the form of a parallelepiped consists of two parts divided by a
clearance. The block is made of cast-in-place
walls and strengthening ribs. The clearance
between the parts is made in the form of a
broken curve, and the strengthening ribs of
each part are situated in the zones of maximum cross dimensions of the parts.
The result consists in increasing the thermostability, in improving the sound-proofing, as
well as in the possibility of erecting buildings
with increased seismic stability.
Claims: 1
Fig.: 5

(21) a 2000 0180 (13) A
(51)7 F 03 D 9/00
(22) 2000.10.31
(71)(72) GRIGOR Fiodor, MD
(54) Motor eolian
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Invenţia se referă la instalaţiile destinate
transformării energiei vântului în energie
electrică şi poate fi utilizată la producerea
energiei electrice.
Esenţa invenţiei constă în aceea că motorul
eolian conţine rotor eolian activ-reactiv şi palete
tip Darieus amplasate pe cercul rotorului
motorului eolian cu raza mai mare decât raza
rotorului motorului eolian, instalate pe un ax
vertical c omun, efectuând rotaţii egale de
aceeaşi direcţie şi formând o construcţie
integră.
Rezultatul constă în majorarea eficacităţii de
funcţionare a motorului eolian.
Revendicări: 1
Figuri: 2
*
*

(54)
(57)

Revendicări: 1
Figuri: 5

(54)
(57)

(57)

*

Windmill
The invention relates to devices for wind energy
conversion into the electric one and may be
used for the production of electric energy.
Summary of the invention consists in that the
windmill contains an actively reactive wind rotor and Darieus-type blades, placed round the
circle of the windmill rotor having a larger radius than the windmill rotor radius, installed
onto a common vertical axle, effecting equal
rotations of the same direction and forming an
integral construction.
The result consists in increasing the operation
efficiency of the windmill.
Claims: 1
Fig.: 2

(21) a 2000 0201 (13) A
(51)7 F 23 D 14/00, 14/02, 14/18, 14/32, 14/36, 14/66;
F 23 C 5/00
(22) 2000.12.08
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) SAJIN Tudor, MD; CRĂCIUN Alexandru, MD
(54) Procedeu şi instalaţie de ardere a amestecului de combustibil gazos şi lichid
(57) Invenţia se referă la ramura energeticii, în special la procedee şi instalaţii de ardere a amestecului de combustibil gazos şi lichid şi poate
fi aplicată în utilajele termoenergetice (cazane
de abur, centrale termoelectrice, c uptoare
industriale etc.).

Este propus un procedeu de ardere a amestecului de combustibil gazos şi lichid în care
combustibilul lichid este pulverizat în combustibilul gazos la ieşirea acestuia din câmpul de
descărcare prin efect corona, amestecul de
combustibil este apoi refulat printr-un câmp
electric alternativ în două etape, în prima etapă
faza lichidă dispersă se vaporizează intens, iar
în etapa a doua concomitent cu vaporizarea se
realizează aglomerarea electrică a ionilor de
oxidant şi de combustibil.
Instalaţia de realizare a procedeului de ardere
a amestecului de combustibil lichid şi gazos
este dotată cu o cameră suplimentară de
amestecare a combustibililor gazos şi lichid,
care comunică printr-o fereastră de ieşire cu
camera de admisie a combustibilului gazos.
În camera suplimentară de amestecare, până
şi după fereastra de ieşire, sunt poziţionaţi
consecutiv un pulverizator de combustibil lichid,
cuplat la un preîncălzitor reglabil, şi electrozi
suplimentari.
Instalaţia este dotată cu un procesor legat
funcţional cu preîncălzitorul optic al picăturilor
fine de combustibil lichid la intrarea în electrozii
suplimentari şi cu un traductor de măsurare a
sarcinii medii ce revine unei picături. Electrozii
suplimentari şi sistemul pentru aglomerarea
electrică sunt conectaţi la bornele sursei de
tensiune alternativă.
Revendicări: 3
Figuri: 1
*
*
(54)
(57)

*

Process and installation for gas and liquid
fuel mixture combustion
The invention relates to the field of power engineering, in particular to processes and installations for gas and liquid fuel mixture combustion and may be used in thermal power-generating p lants (steam boilers, thermoelectric
plants, industrial furnaces etc.).
It is proposed a process for gas and liquid fuel
mixture combustion, wherein the liquid fuel is
atomized in gas fuel at latter outlet from the corona discharge field, afterwards the fuel mixture is passed through an alternating electric
field in two stages: in the first stage the dispersed liquid phase is intensely vaporized, and
in the second one, simultaneously with vaporization it is carried out the electric sintering of
the fuel and the oxidant ions.

The installation for realization of the process
for gas and liquid fuel mixture combustion is
provided with an additional chamber for gas
and liquid fuel mixing, communicating through
the outlet port with the gas fuel inlet chamber.
Into the additional mixing chamber, prior to and
after the outlet port there are consecutively
placed a liquid fuel atomizer, coupled with an
adjustable preheater, and additional electrodes.
The installation is equipped with a processor
functionally joined with the optical preheater
of the fine liquid fuel drops at the inlet into the
additional electrodes and with the transducer
for measurement of the average charge falling at one drop. The additional electrodes and
the electric sintering system are connected to
the terminals of the alternating-current
source.
Claims: 3
Fig.: 1

(21) a 2000 0174 (13) A
(51)7 F 24 H 1/08
(22) 2000.12.25
(71)(72) CALMÂŞ Grigore, MD
(54) Cazan de încălzit apă
(57) Cazanul d e încălzit apă cu gaze destinat
încălzirii încăperilor individuale de locuit este
constituit dintr-un focar cu arzător, sistem
automat, schimbător de căldură de tip tubular, coş de fum, precum şi racord de alimentare cu apă rece şi racord de evacuare a apei
fierbinţi. Schimbătorul de căldură de tip tubular este amplasat vertical, deasupra lui este
fixat un reflector de tip taler, a cărui proeminenţă este orientată în jos.
Rezultatul invenţiei propuse constă în
reducerea volumului specific de metal,
intensificarea procesului de schimb de căldură şi majorarea randamentului cazanului.
Revendicări: 2
Figuri: 3
*
*
(54)
(57)

*

Hot-water boiler
The gas-fired hot-water boiler provided for
heating of particular living accommodation is
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descărcării materialului. Uscătorul conţine
cicloane pentru atragerea produsului şi un
sistem închis de pregătire a agentului termic.
Dispozitivul pentru evacuarea agentului termic,
executat în formă de ciclon, este dotat cu un
ventilator şi o despărţitură transversală cu
înălţimea de 300…500 mm. Grătarul de
distribuţie a gazelor este dotat cu duze perforate.

PAT E N T S

consisted of a furnace with burner, an automatic system, a heat-transfer exchanger of
tubular type, a chimney cast, as well as pipes
for cold water supply and for hot water removal. The heat exchanger of tubular type is
placed vertically, above it there is fixed a platetype reflector, the prominence of which is oriented downwards.
The result of the proposed invention consists
in reducing the specific metal content, in intensifying the heat exchange process and in
increasing the efficiency of the boiler.
Claims: 2
Fig.: 3

(21) a 2001 0002 (13) A
(51)7 F 26 B 3/08, 17/10
(22) 2000.12.27
(71)(72) SOŞNICOV Valerii, RU; ANCUDINOVA
Galina, MD; DIGOLEAN Maria, MD
(54) Uscător în strat fluidizat
(57) Invenţia se referă la tehnica uscării în strat
fluidizat şi poate fi utilizată în industria
alimentară, farmaceutică, biochimică etc.
pentru uscarea resturilor vegetale cu conţinut
excesiv de apă, în special a ligninei.
Esenţa invenţiei constă în aceea că uscătorul
cu strat fluidizat conţine un dispozitiv pentru
încărcarea materialului, un dispozitiv pentru
descărcarea produsului finit, o cameră a
stratului fluidizat conţinând dispozitive pentru
alimentare cu agent termic, fiecare dintre ele
fiind alcătuit dintr-un difuzor, calorifer şi ventilator, un dispozitiv pentru evacuarea agentului
termic şi un grătar de distribuţie a gazelor
amplasat deasupra difuzorului şi dotat cu
praguri verticale. Uscătorul este executat în
formă de două camere autonome amplasate
paralel cu stratul fluidizat, fiecare fiind dotată
cu scarificatoare elicoidale amplasate în zona
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Revendicări: 2
Figuri: 2
*
*
(54)
(57)

*

Fluidized-bed drier
The invention refers to the fluidized-bed drying
machinery and may be used in food, pharmaceutical, biochemical and other branches of
industry for drying of plant remains with an excessive content of water, especially, of lignin.
Summary of the invention consists in that the
fluidized-bed drier contains a device for material charging, a device for unloading of the finished product, a fluidized-chamber, containing
devices for filling up with thermal agent, each
of which consisting of a diffuser, an air heater
and a fan, a device for thermal agent removal
and a gas distributing grid, placed above the
diffuser and provided with vertical thresholds.
The drier is made in the form of two autonomous chambers, placed parallel to the fluidized
bed, each being provided with helical rippers
placed in the material unloading zone. The drier
contains cyclones for drawing in of the product
and a close system for thermal agent preparation. The device for thermal agent removal,
made in the form of a cyclone, is provided with
a fan and a cross-partition with a height of
300…500 mm. The gas distributing grid is provided with perforated nozzles.
Claims: 2
Fig.: 2

I N V E N ÞI I

MD - BOPI 8/2002

FF9A Brevete de inven\ie acordate

O

rice persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la AGEPI revocarea în tot sau
în parte a hotărârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la 31 august 2002 pentru
neîndeplinirea cel puţin a uneia dintre condiţiile prevăzute de art. 4-8 din Legea nr. 461/1995
privind brevetele de invenţie, modificată şi completată prin: Legea nr. 788 din 26.03.1996 şi Legea
nr. 1079-XIV din 23.06.2000.

A

ny person concerned may file with the AGEPI a written reasoned declaration of opposition to
any decision to grant a patent within six months as from August 31, 2002 if any one of the
conditions set out in Articles 4 to 8 of the Law on Patents for Inventions No 461/1995, amended and
completed by the Law No 788 of March 26, 1996 and the Law No 1079-XIV of June 23, 2000, has not
been met.
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(11) 1973 (13) F1
(51)7 A 01 G 7/00, 1/00
(21) a 2001 0408
(22) 2001.12.07
(71)(72)(73) CELAC Valentin, MD
(54) Procedeu de cultivare a arahidelor
(57) Invenţia se referă la agricultură, în particular
la procedeele de cultivare a arahidelor.
Esenţa invenţiei constă în aceea că semănatul seminţelor se efectuează în a doua decadă
a lunii mai la adâncimea de 7…8 cm cu
distanţa între rânduri de 45 cm şi între seminţe
de 12…13 cm. În perioada vegetaţiei se
efectuează: 2 afânări mecanice şi 1…2
manuale; muşuroirea - în faza de înflorire în
masă şi 2 irigări - în faza înfloririi în masă şi în
faza formării fructelor.
Rezultatul invenţiei constă în crearea condiţiilor prielnice pentru creşterea şi dezvoltarea
plantelor luând în considerare particularităţile
lor biologice, ce permit cultivarea arahidelor
în zona pedoclimatică care nu este tradiţională pentru ele.

(22) 2001.05.30
(71)(73) Institutul de Cercetări pentru Protec ţia
Plantelor al Ministerului Agriculturii şi Industriei
Prelucrătoare din Republica Moldova, MD;
Universitatea d e Ştiin ţe Agricole Medicină
Veterinară a Banatului, RO
(72) GAVRILIŢĂ Lidia, MD; BUTNARU Gallia, RO
(54) Procedeu de înmulţire a entomofagului
Trichogramma sp.
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la un
procedeu de înmulţire a Trichogramma sp.,
care poate fi utilizat pentru protecţia biologică
a plantelor.
Esenţa invenţiei constă în înmulţirea Trichogramma sp. pe ouă de molie cerealieră
Sitotroga Cerealella O. în vârstă de 20…26 ore
la temperatura d e 23…25°C şi umiditatea
relativă a aerului de 75…85%, prelucrate
preliminar cu fluid magnetic de Fe3O 4 având
doza 10…200 mL/L.
Rezultatul invenţiei constă în îmbunătăţirea
indicilor biologici ai Trichogramma sp.
Revendicări: 1

Revendicări: 1

*
*
*

(54)
(57)

Process for ground nut cultivation
The invention refers to agriculture, in particular to the processes for ground nut cultivation.
Summary of the invention consists in that sowing of the seeds is carried out in the second
decade of May at a depth of 7…8 cm with the
sawing distance of 45 cm and the drilling distance of 12…13 cm. In the vegetation period
there are carried out: 2 mechanical and 1…2
manual loosening of soil; earthing - in the
mass flowering phase and 2 irrigations - in
the mass flowering phase and in the fruit formation phase.
The result of the invention consists in the creation of favorable conditions for plant growth
and development taking into account their biological particularities, permitting cultivation of
ground nuts in the pedoclimatic zone, which
is not traditional for them.
Claims: 1

(11) 1974 (13) F1
(51)7 A 01 K 67/00
(21) a 2001 0165
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*
*

(54)
(57)

*

Process for Trichogramma sp. entomophagous multiplication
The invention refers to agriculture, namely to a
process for Trichogramma sp. multiplication,
which can be used for plant biological protection.
Summary of the invention consists in the multiplication of Trichogramma sp. on eggs of the
European grain moth Sitotroga Cereallela O.,
ageing 20…26 hours, at a temperature of
23…25°C and a relative air humidity of
75…85%, preliminarily treated with magnetic
fluid Fe3O4 in a dose of 10…200 mL/L.
The result of the invention consists in improving the Trichogramma sp. biological indexes.
Claims: 1

(11) 1975 (13) F1
(51)7 A 24 B 1/02, 3/12
(21) a 2002 0116
(22) 2002.04.09
(71)(73) PASINFO-GRUP S.R.L., MD
(72) MOLOTCOV Iurii, MD; DAVÂDOV Iaroslav, MD;
SALOGUB Dumitru, MD

(54)
(57)

Procedeu de fermentare a tutunului foliat
ambalat în baloturi
Invenţia se referă la prelucrarea tutunului după
recoltare, în special la fermentare, şi poate fi
utilizată de gospodăriile producătoare de tutun
şi de întreprinderile de fermentare pentru
obţinerea materiei prime de tutun utile pentru
fabricarea articolelor de fumat.
Problema pe care o rezolvă invenţia este elaborarea unui procedeu de fermentare a tutunului optim după parametrii tehnologici.
Procedeul include încălzirea periodică a foilor
până la temperatura de 50…60°C şi răcirea lor
periodică până la 40…45°C cu ventilarea activă
a masei prelucrate de materie primă cu aer
umed, totodată la încălzire umiditatea relativă
a aerului se micşorează proporţional cu
creşterea temperaturii de la 85 la 55%, iar la
răcire se măreşte proporţional cu micşorarea
temperaturii de la 55 la 85%.
Revendicări: 1
*
*

(54)
(57)

*

Process for fermentation of baled leaf tobacco
The invention refers to the tobacco postharvest
treatment, in particular to fermentation, and may
be used by tobacco producing farms and fermentation enterprises for obtaining of tobacco
raw material useful for manufacture of smoking articles.
The problem, the invention solves, consists in
the elaboration of a process for tobacco fermentation optimal according to the technological parameters.
The process includ discontinuous heating of
the leaves up to a temperature of 50…60°C and
their discontinuous cooling up to 40…45°C with
active ventilation of the treated raw material
mass with humid air, and at heating the relative humidity of the air is decreased proportional
to the temperature growth from 85 to 55%, and
at cooling it is increased proportional to the
temperature decrease from 55 to 85%.
Claims: 1

(11)
(51)7
(21)
(22)

1976 (13) B2
A 24 D 1/18; A 24 B 15/00; A 24 D 3/14
96-0320
1995.04.18

(31) P 4416101.8
(32) 1994.04.19
(33) DE
(85) 1996.10.18
(86) PCT/EP95/01452, 1995.04.18
(87)
WO 95/28098, 1995.10.26
(71)(73) REEMTSMA Cigarettentobeiken GmbH, DE
(72) KOPSCH, Reiner, DE; ROPER, Wolfram, DE;
WILDENAU, Wolfgang, DE
(74) SIMANENKOVA Tatiana, MD
(54) Produs din tutun sau articole similare
produselor din tutun conţinând substanţe
naturale cu proprietăţi antioxidante şi
procedeu de obţinere a acestora
(57) Invenţia se referă la produse din tutun şi/sau
dintr-un alt material analogic ce poate fi fumat,
care conţin substanţe naturale şi/sau produse
de sinteză identice cu cele naturale cu
proprietăţi antioxidante.
Esenţa invenţiei constă în aceea că substanţele naturale, conform invenţiei, sunt
selectate din acizi hidroxicinamici, esterii şi
depsidele acestora, din fenoli vegetali derivaţi din acizii hidroxicinamici, polimeri ai
alcoolilor hidroxicinamici şi din alte substanţe
naturale de origine vegetală, cu proprietăţi
antimutagenice şi aromatizante şi sunt
combinate cu antioxidanţi-vitamine sau cu
precursorii şi/sau derivaţii acestora, şi cu alţi
antioxidanţi-vitamine în combinaţie cu culturi
celulare eucariotice.
Este descris, de asemenea, procedeul de
obţinere a unor astfel de produse.
Produsele descrise permit reducerea nocivităţii produselor tradiţionale pentru fumat.
Revendicări: 28
Figuri: 7
*
*
(54)

(57)

*

Tobacco products or products similar to tobacco ones, containing natural substances
with antioxidant properties and process for
obtaining thereof
The invention relates to the smoking products
of tobacco and/or of other similar smoking material, containing natural substances and/or
synthetized products, identical with the natural ones with antioxidant properties.
Summary of the invention consists in that the
natural substances, according to the invention, are selected from the hydroxy cinnamic
acids, esters and depsids thereof, from vegetal phenols derivatives of the hidroxy cin-
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namic acids, polymers of the hydroxy cinnamic
alcohols, as well as from other natural substances of vegetal origin, with antimutagenic
and aromatizing properties and are combined
with antioxidants-vitamins or with the precursors and/or derivatives thereof, as well as with
other antioxidants-vitamins in combination
with eucaryotic cell cultures.
It is also described the process for obtaining
of such products.
The described products permit to reduce the
potential noxiousness of the common smoking products.
Claims: 28
Fig.: 7

(11) 1977 (13) F2
(51)7 A 61 B 5/02; G 01 D 21/02
(21) a 2000 0092
(22) 2000.05.26
(71)(72)(73) JUCOVSCHI Constantin, MD; CARAUŞ
Alexandru, MD
(54) Metodă de pronosticare a evoluţiei sindromului de insuficienţă cardiacă
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
cardiologie.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se
efectuează examenul clinic, paraclinic, în
cadrul căruia se efectuează cicloergometria,
după care se determină criteriul de întrerupere a efortului, tratamentul aplicat, în afară
de adrenoblocante, include suplimentar
administrarea preparatelor vasodilatatoare
periferice şi a glicozidelor cardiace, iar funcţia
discriminantă (F) se calculează conform
formulei:
F=2,241-1,145·TA-10,937×ICT+0,040×TAS0,002×DP+0,005×TASM+0,695×CÎE,
în care
TA - indicele ce caracterizează tratamentul
aplicat şi, în funcţie de preparatele utilizate,
primeşte valorile: 1 (Atenolol), 2 (Atenolol+Ramipril), 3 (Isorbinitrat+Digoxină);
ICT - indicele cardiotoracal;
TAS - tensiunea arterială sistolică (fără efort);
DP - dublu produs (unităţi);
TASM - tensiunea arterială sistolică la efort
maxim;
CÎE - criteriul de întrerupere a efortului, care
ia valorile: 1 pentru dispnee, 2 pentru FCC
submaximală, pe baza cărora se apreciază
variantele de evoluţie a sindromului de insufi-
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cienţă cardiacă. În cazul în care F>0 se face
pronosticul unui efect de ameliorare, iar când
F<0 - a unui efect de agravare.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Method of prognosticating the cardiac insufficiency syndrome course
The invention relates to medicine, in particular
to cardiology.
Summary of the invention consists in that it is
carried out the clinical, paraclinical examination, within which it is carried out the cycloergometry, according to which it is determined the
effort stopping criterion, the applied treatment,
besides the adrenal blockers, additionally includes administration of peripheral vasodilating preparations and of cardiac glycosides, and
the discriminant function (F) is calculated according to the formula:
F=2,241-1,145·TA-10,937×ICT+0,040×TAS0,002×DP+0,005×TASM+0,695×CÎE,
wherein
TA - the index characterizing the applied treatment and, depending on the used preparations, receives the values: 1 (Athenolol), 2 (Athenolol+Ramipril), 3 (Isorbinitrate+Digoxin);
ICT - cardiothoracal index;
TAS - systolic arterial pressure (without effort);
DP - double product (units);
TASM - systolic arterial pressure with maximum
effort;
CÎE - effort stopping criterion, which takes the
values: 1 for dyspnea, 2 for submaximum CCF,
on the basis of which there are determined the
variants of the cardiac insufficiency syndrome
course. W hen F>0 it is prognosticated an effect of improvement, and when F<0 - an effect
of aggravation.
Claims: 1

(11) 1978 (13) F1
(51)7 A 61 C 19/04
(21) a 2002 0109
(22) 2002.03.27
(71)(72)(73) BAJUREA Nicolae, MD; GAMUREAC
Vasile, MD; POSTOLACHE Ilarion, MD
(54)
Dispozitiv pentru determinarea rezilienţei
fibromucoasei cavităţii bucale
(57) Invenţia se referă la tehnica medicală şi este

destinată pentru cercetarea stării fibromucoasei cavităţii bucale.
Dispozitivul de determinare a rezilienţei fibromucoasei cavităţii bucale include cap de lucru, ce
conţine un tub rigid îndoit, la un capăt al căruia
este fixat un ajutaj de sprijin cu un palpator mobil
situat în cavitatea lui, executat în formă de arbore
cu trepte şi unit cu elementul de transmitere a
deplasării lui amplasat în canalul tubului rigid
îndoit; convertorul de măsură a deplasării
palpatorului, unit cu elementul de deplasare a
lui şi montat în corpul cilindric cav, de care este
fixat capul de lucru, şi aparat de măsurat. Capul
de lucru este fixat de corp cu ajutorul unei piuliţe
înfundate, în orificiul central al căreia este fixat
rigid tubul îndoit astfel, încât capătul lui este
situat în interiorul corpului. Elementul de
transmitere a deplasării palpatorului este
executat ca o bară flexibilă, iar în jocul dintre bară
şi peretele tubului rigid îndoit este amplasat un
element de amortizare. Convertorul de măsură
a deplasării palpatorului este executat în formă
de traductor tensometric, care este unit cu
aparatul de măsurat prin cablu electric. Elementul de amortizare poate fi executat în formă
de tub elastic sau gofrat. Pe suprafaţa exterioară
a corpului cilindric şi a piuliţei înfundate poate fi
executată o crestătură.
Rezultatul invenţiei constă în asigurarea
stabilităţii măsurărilor.
Revendicări: 4
Figuri: 2
*
*
(54)
(57)

*

Device for determining compliance of oral
fibromucosa
The invention refers to the medical engineering and it is provided for investigation of the oral
mucosa state.
The device for determining compliance of oral
fibromucosa includes a working head, containing a rigid bent tube, one end of which is fixed
to the bearing nozzle with a mobile feeler situated into the cavity thereof, executed in the form
of a stepped roller and joined with the element
for displacement transmission thereof placed
into the channel of the rigid bent tube; the feeler
displacement transducer, joined with the element for displacement thereof end mounted
into the hollow cylindrical body, to which it is
fixed the working head, and a measuring instrument. The working head is fixed to the body

by means of a coupling nut, into the central
hole of which it is rigidly fixed the bent tube so
that its end is situated inside the body. The
element for feeler displacement transmission
is made in the form of a flexible tie-rod, and
into the clearance between the tie-rod and the
wall of the rigid bent tube it is placed a damping element. The feeler displacement transducer is made in the form of a strain gauge,
which is joined with the measuring instrument
by electric cable. The damping element can
be made in the form of an elastic or goffered
tube. Onto the external surface of the cylindrical body and the coupling nut can be made
the cut.
The result of the invention consists in providing the measurement stability.
Claims: 4
Fig.: 2

(11) 1979 (13) F1
(51)7 A 61 F 9/007, 9/008; A 61 N 5/067
(21) a 2001 0230
(22) 2001.07.23
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICIN Ă ŞI
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) BENDELIC Eugen, MD
(74) VOZIANU Maria, MD
(54) Metodă de tratament al cataractei secundare
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la
oftalmologie.
Esenţa invenţiei constă în aceea că aplicarea
iradierii laser se efectuează direct pe elementele
reziduale proliferative ale cataractei cu energie
de 0,3…0,5 mJ şi durata impulsului de 0,1 s.
Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Method of secondary cataract treatment
The invention refers to medicine, in particular
to ophthalmology.
Summary of the invention consists in that application of laser irradiation is carried out directly on the residual proliferative elements of
the cataract with an energy of 0,3…0,5 mJ and
pulse duration of 0,1 s.
Claims: 1
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(11) 1980 (13) B1
(51)7 A 61 N 5/073; A 61 K 35/66, 35/74, 35/80; A 61
P 15/02
(21) a 2001 0421
(22) 2001.12.20
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE
CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL
OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI
AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD
(72) EŢCO Ludmila, MD; ZARBAILOV Natalia, MD;
ALEKSEEVA Natalia, UA; BURLAC Ala, MD;
GAŢCAN Ştefan, MD
(54) Metodă de restabilire a microbiocenozei
vaginului la lăuze
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la
obstetrică şi este destinată pentru profilaxia
vaginozelor bacteriene şi vaginitelor de
etiologie nespecifică.
Esenţa metodei constă în aceea că cu 30…45
zile înainte de termenul presupus al naşterii
gravidei i se administrează splat şi eubiotină
într-o cantitate eficientă de 2…4 ori pe zi per
os. După 24 ore de la naştere timp de 5…7
zile mucoasa vaginului, prelucrată în prealabil cu soluţie de miramistină de 0,01%, se
iradiază cu lumină polarizată cu lungimea de
undă de 400…2000 nm, puterea de 40 mW/
cm 2 câte 5…10 min de 2 ori pe zi. În următoarele 3…5 zile mucoasa vaginului se
prelucrează cu eubiotină o dată pe zi.

ing 3…5 days the vagina mucosa is treated
with eubiotin once a day.
Claims: 1

(11) 1981 (13) F1
(51)7 B 09 B 3/00; C 09 C 1/26
(21) a 2001 0124
(22) 2001.05.08
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD
(54) Procedeu de dezactivare a precipitatului ce
conţine albastru de Berlin
(57) Invenţia se referă la prelucrarea deşeurilor în
industria vinicolă, şi anume la p relucrarea
precipitatului ce conţine albastru de Berlin.
Esenţa invenţiei constă în aceea că procedeul
de dezactivare a precipitatului ce conţine
albastru de Berlin include filtrarea precipitatului
şi tratamentul lui termic în prezenţa oxigenului
din aer. Precipitatul după filtrare se amestecă
cu rumeguş de lemn şi cărbune pulverulent în
raportul de (0,05…0,1):(0,2…0,5):1 corespunzător, tratamentul termic se efectuează cu
suflarea d e aer la temperatura d e 1200…
1600°C prin arderea amestecului de precipitat,
rumeguş de lemn şi cărbune pulverulent cu
cărbune de pământ fărâmiţat, cantitatea căruia
depăşeşte de 3…5 ori cantitatea amestecului.
Rezultatul invenţiei c onstă în simplificarea
procedeului de dezactivare a precipitatului ce
conţine albastru de Berlin.

Revendicări: 1
Revendicări: 1

*
*
(54)
(57)
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*

*

Method of vagina microbiocenosis restoration to confined women
The invention refers to medicine, namely to
obstetrics and it is provided for prophylaxis of
bacterial vaginoses and vaginites of nonspecific etiology.
Summary of the invention consists in that
within 30…45 days before the beginning of the
supposed birth, the pregnant is administered
an effective amount of splat and eubiotin 2…4
times a day per os. In 24 hours after birth during 5…7 days the vagina mucosa, preliminarily treated with 0,01% miramistine solution, is
irradiated with polarized light with the wave
length of 400…2000 nm, the power of 40 mW/
cm2 for 5…10 min 2 times a day. In the follow-

*
(54)
(57)

*

Process for deactivation of the precipitate
containing Berlin blue
The invention relates to waste processing in the
wine industry, namely to the processing of the
precipitate containing Berlin blue.
Summary of the invention consists in that the
process for deactivation of the precipitate containing Berlin blue includes filtration of the precipitate and thermal treatment thereof in the air
oxygen presence. The precipitate after filtration
is mixed with sawdust and pulverulent coal in
the ratio of (0,05…0,1):(0,2…0,5):1 accordingly,
the thermal treatment is carried out with air
blast at a temperature of 1200…1600°C by
burning the mixture of precipitate, sawdust and
pulverulent coal with ground bituminous coal,

the quantity of which exceeds 3…5 times the
mixture quantity.
The result of the invention consists in the simplification of the process for deactivation of the
precipitate containing Berlin blue.
Claims: 1

(11) 1982 (13) B1
(51)7 B 23 P 17/00, 17/02
(21) a 2001 0414
(22) 2001.12.17
(71)(73) T CACENCO Andrei, MD; SEMENCIUC
Alexandru, MD
(72) SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru,
MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei,
MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; URECHEAN
Serafim, MD; POPOVSCHI Mihai, MD
(54) Vibrator electromagnetic cu răcire cu aer
(57) Invenţia se referă la domeniul electrotehnicii şi
este destinată pentru aliere electrică cu scântei.
Vibratorul include un corp prevăzut cu un ştuţ
de admisie a aerului, în care este fixat rigid un
sistem electromagnetic de amorsare alc ătuit
dintr-un miez cu o înfăşurare şi o armătură
arcuită la mijloc, un capăt al căreia este fixat
articulat, iar altul este plasat în orificiul executat
în corp, şi dotat cu un portelectrod, amplasat în
exteriorul corpului, în care este instalat un
electrod. În orificiul corpului este montată o
bucşă elastică de etanşare. În armătură este
executat un canal longitudinal care comunică
cu cavitatea corpului prin orificii străpunse
executate în pereţii armăturii. Totodată în
electrodul fixat în portelectrod cu ajutorul unei
bucşe de etanşare din material electroconductor este executat un canal axial, care
comunică cu canalul din armătură.
Revendicări: 1
Figuri: 1
*
*
(54)
(57)

*

Electromagnetic air-cooled vibrator
The invention relates to the electrical engineering and it is provided for electrospark alloying.
The vibrator includes a body provided with an
air inlet pipe, wherein it is rigidly fixed an electromagnetic excitation system, including a
winding core and an armature spring-loaded
in the middle, one end of which is fixed articulately, and the other one is placed into the hole,

made into the body, and provided with an electrode holder, placed outside the body, wherein
it is installed an electrode. Into the hole of the
body there is mounted an elastic sealing bush.
Into the armature there is made a longitudinal channel, communicating with the body
cavity via through holes executed into the armature walls. At the same time, into the electrode, fixed into the electrode holder with the
help of a sealing bush of electroconducting
material, there is made an axial channel,
communicating with the armature channel.
Claims: 1
Fig.: 1

(11) 1983 (13) F1
(51)7 B 27 C 9/00
(21) a 2001 0388
(22) 2001.11.28
(71)(73) HURMUZACHE Viorel, MD
(72) HURMUZACHE Viorel, MD; HURMUZACHE
Artur, MD; HURMUZACHE Eduard, MD
(54) Maşină universală de prelucrat lemn
(57) Invenţia se referă la industria de prelucrare a
lemnului, în particular la o maşină universală
de prelucrare a lemnului şi poate fi utilizată la
prelucrarea şi a altor materiale de construcţie,
aşa ca piatra, ceramica, metalul, masa
plastică etc.
Maşina include un mecanism de acţionare
constituit dintr-o broşă şi un motor electric
cuplate prin transmisie p rin curea pentru
antrenarea arborelui principal portsculă.
Întregul mecanism de acţionare este fixat pe
un suport cuplat printr-o articulaţie rabatabilă
cu un montant întărit de un cărucior care se
deplasează pe o grindă profilată fixată
orizontal.
Atât montantul, cât şi suportul sunt cuplate cu
articulaţia rabatabilă cu posibilitate de rotire
faţă de ea, prin intermediul a câte un subansamblu al lagărului.
Avantajele invenţiei: maşina poate executa
operaţii de tăiere, de sfredelire şi scobire a
găurilor, de frezare a canelurilor, de şlefuire a
suprafeţelor piesei în diferite planuri.
Revendicări: 3
Figuri: 8
*
*

*
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(54)
(57)

Universal woodworking machine
The invention refers to the woodworking industry, in particular to a iniversal woodworking machine and may be also used for working of other building materials, such as stone,
ceramics, metal, plastic etc.
The machine includes a driving mechanism,
consisting of a bearing body and an electric
motor, coupled by belt transmission for the
central spindle shaft drive. The whole driving
mechanism is fixed onto a bracket coupled
by a collapsible joint with a post fixed to a carriage, moving onto a profiled horizontally fixed
beam.
Both the post and the bracket are coupled with
the collapsible joint with the possibility of rotation about it, by means of a bearing assembly.
The advantages of the invention: the machine
is able to perform operations of cutting, drilling and slotting of holes, milling of slots, finishing of piece surfaces in different planes.
Claims: 3
Fig.: 8

(11) 1984 (13) F2
(51)7 B 62 D 55/24
(21) 99-0242
(22) 1999.10.07
(71)(73) UZINA DE TRACTOARE, “TRACOM” S.A., MD
(72) BEGANSCHII Stanislav, MD; UTCHIN Vladimir,
MD; CALUŢCHII Alexandru, MD; LAVRENTIEV
Nicolae, MD; LENSCHII Dumitru, MD; PAVLENCO Vitalie, MD; UTCHIN Victor, MD;
URASOV Iurie, MD; CALUŢCHII Serghei, MD
(54) Mijloc de transport
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini de
transport, şi anume la mijloacele de transport
utilizate în agricultură.
Mijlocul de transport conţine cadru, pe care
este amplasat motorul, cabina, platforma de
încărcare şi pompele hidraulice cuplate cu
motorul, care sunt racordate hidraulic cu
motoarele hidraulice fixate pe cadru. Pe arborii
de ieşire ai motoarelor hidraulice sunt
montate rulourile pneumatice dotate cu
dispozitive de frânare şi cuprinse de o bandă
de şenile. Pompele hidraulice sunt executate
cu pistoane axiale, reglabile, dotate cu sistem
de comandă a admisiunii lichidului de lucru
şi unite cu arborii de ieşire ai reductorului de
distribuţie cu angrenaje, prin intermediul
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căruia sunt cuplate cu motorul. Motoarele
hidraulice sunt dotate cu reversoare
încorporate şi pot fi executate planetar-rotative.
Rezultatul constă în sporirea manevrabilităţii
mijlocului de transport.
Revendicări: 2
Figuri: 4
*
*
(54)
(57)

*

Transport facility
The invention refers to the transport engineering industry, namely to the transportation facilities used in agriculture.
The transport facility contains a frame, onto
which there are placed the engine, the cab, the
loading platform and the h ydraulic p umps
coupled with the engine, which are hydraulically
joined with the hydraulic motors fixed onto the
frame. Onto the outlet shafts of the hydraulic
motors there are mounted pneumatic rollers
provided with brakes and embraced by a collapsible caterpillar band. The hydraulic pumps
are made with adjustable, axial pistons provided with a working fluid feed control unit and
joined with the outlet shafts of the distributing
gearbox, by means of which they are coupled
with the engine. The hydraulic motors can be
made planetary-rotative and provided with builtin reverses.
The result consists in increasing the manoeuvrability of the transport facility.
Claims: 2
Fig.: 4

(11) 1985 (13) F1
(51)7 C 01 B 31/08, 31/12
(21) a 2002 0060
(22) 2002.01.28
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE PROIECT ĂRI CHIMICE, RO; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICIN Ă ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) LUPAŞCU Tudor, MD; VACARCIUC Ioan, RO;
GONCIAR Veaceslav, MD; GHICAVÂI Victor, MD
(54) Procedeu de obţinere a cărbunelui activat din
sâmburi de fructe şi coji de nuci
(57) Invenţia se referă la procedeele de obţinere a
cărbunelui activat din materie vegetală care

conţine carbon şi poate fi utilizată în tehnologiile
de epurare a apelor de suprafaţă, de purificare
a lichidelor în industria alimentară, cât şi în
medicină cu scop de dezintoxicare.
Esenţa procedeului constă în fărâmiţarea
materiei vegetale şi eliminarea miezului,
mangalizarea la temperatura de 400…600o C
timp de 2…4 h cu activarea ulterioară cu vapori
de apă timp de 2…4 h. Produsul obţinut se
macină, se cerne şi se separă în trei fracţiuni:
mai mică de 0,3 mm, între 0,3…1,5 mm şi între
1,5…3,0 mm; fracţiunea de 0,3…1,5 mm se
tratează cu o soluţie de 5…6% de acid mineral
la fierbere timp de 25…35 min, se spală cu apă
demineralizată, se usucă la temperatura de
105…110 o C până la o masă constantă şi
produsul final se ambalează.

(72)

(54)
(57)

Revendicări: 1
*
*
(54)
(57)

*

Process for activated coal obtaining from
fruit stones and nutshell
The invention relates to processes for activated
coal obtaining from vegetable raw material containing carbon and may be used in technologies for purification of surface waters, for liquid
purification in the food industry, as well as in
medicine with the purpose of disintoxication.
Summary of the process consists in grinding
of the vegetable row material and separation
of the stones, charcoal burning at a temperature of 400…600°C within 2…4 hours with the
subsequent activation with water vapors during 2…4 hours. The obtained product is comminuted, sifted and divided into three fractions:
smaller than 0,3 mm, from 0,3 to 1,5 mm and
from 1,5 to 3,0 mm; the fraction of 0,3…1,5 mm
is treated during boiling with a 5…6% solution
of mineral acid within 25…35 min, it is washed
with demineralized water, it is dried at a temperature of 105…110°C up to a constant mass
and the finished product is packed.
Claims: 1

(11) 1986 (13) F1
(51)7 C 12 G 1/00; C 12 H 1/14
(21) a 2001 0156
(22) 2001.05.22
(71)(73) ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ
“OENOLAB”, S.R.L., MD

PRIDA Andrei, MD; PRIDA Ion, MD; IALOVAIA
Antonina, MD; KRAJEVSCAIA Ala, MD;
COCEVA Elena, MD
Procedeu de fabricare a vinurilor mature
Invenţia se referă la industria vinicolă, şi anume
la procedeele de fabricare a vinurilor mature.
Esenţa invenţiei constă în aceea că procedeul
de fabricare a vinurilor mature include
obţinerea vinului tânăr, amestecarea lui cu
materie primă de stejar în două etape consecutive, la prima din care materia primă de
stej ar se introduce în o parte din vin cu
introducerea ulterioară a acestei părţi în restul
de vin în etapa a doua. Noutatea invenţiei
constă în aceea că în etapa întâia se efectuează suplimentar fermentarea alcoolică a
amestecului de vin cu materie primă de stejar.
În calitate de materie primă d e stej ar se
foloseşte lemnul de stejar (doage, aşchii,
rumeguş sau talaş din stejar) nativ sau special tratat, materiale lichide sau solide obţinute
prin extracţia componenţilor din lemnul de
stejar nativ sau tratat. Tratarea specială a
lemnului se efectuează prin tratările termică,
cu peroxizi, cu raze ultraviolete.
Rezultatul invenţiei constă în producerea
vinurilor stabile cu nuanţe de maturare în
termene restrânse.
Revendicări: 4
*
*

(54)
(57)

*

Process for matured wines production
The invention relates to the wine industry, namely
to processes for matured wines production.
Summary of the invention consists in that the
process for matured wines production includes obtaining of new wine, mixing thereof
with o ak raw material in two c onsecutive
stages, in the first of which the oak raw material is introduced in one part of the wine with
subsequent introduction of this part in the remaining volume of the wine in the second
stage. Novelty of the invention consists in that
in the first stage it is additionally carried out
the alcoholic fermentation of the wine mixture
with oak raw material.
In the capacity of oak raw material is used natural or specially worked oak wood (stave, chips,
sawdust or oak chips), liquid or solid materials obtained by extraction of components from
the natural or worked oak wood. The special
treatment of the wood is carried out by thermal,
peroxide and ultraviolet treatments.
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The result of the invention consists in producing stable wines with maturation nuances in
shortened terms.

cultivation of the Aspergillus flavus VKM F 3292
D fungi strain, containing vine, beet-chips, molasses, MgSO4, NaNO3, FeSO4 × 7H2O and tap
water.
Novelty of the invention consists in that in the
capacity of growth stimulators the media additionally contain the co-ordinative compounds:
Zn(D-Ser)2, Zn(D-Ala)2, Zn(L-Ala)2.
The result of the invention consists in increasing the biosynthesis of b-glycosidases and
xylanases.

Claims: 4

(11) 1987 (13) F1
(51)7 C 12 N 1/14; C 12 R 1/645
(21) a 2000 0158
(22) 2000.09.22
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE AL
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII
MOLDOVA, MD
(72) DESEATNIC Alexandra, MD; TIURIN Jana, MD;
LABLIUC Svetlana, MD; RUDIC Valeriu, MD;
CEAPURINA Ludmila, MD
(54) Mediu nutritiv de cultivare a tulpinii de fungi
Aspergillus flavus VKM F 3292 D (variante)
(57)
Invenţia se referă la biotehnologie, în particular la mediul nutritiv de cultivare a tulpinii de
fungi Aspergillus flavus VKM F 3292 D producător de enzime hidrolitice şi poate fi
utilizată în industria microbiologică, alimentară, eterooleaginoasă şi farmaceutică.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se propun
3 variante ale mediilor nutritive de cultivare a
tulpinii de fungi Aspergillus flavus VKM F 3292
D, care conţin coarde de viţă de vie, borhot de
sfeclă, melasă, MgSO4, NaNO3, FeSO4×7H2O
şi apă de robinet.
Noutatea invenţiei constă în aceea c ă în
calitate de stimulatori de creştere mediile
conţin suplimentar compuşi c oordinativi:
Zn(D-Ser)2, Zn(D-Ala)2, Zn(L-Ala)2.
Rezultatul invenţiei constă în sporirea biosintezei b-glicozidazelor şi xilanazelor.
Revendicări: 3
*
*
(54)

(57)
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*

Natrient medium for cultivation of the Aspergillus flavus VKM F 3292 D fungi strain
(variants)
The invention refers to biotechnology, in particular to the nutrient medium for cultivation of
the Aspergillus flavus VKM F 3292 D fungi
strain - producer of extracellular hydrolytic
enzymes and may be used in microbiological, food, ether-bearing and pharmaceutical
industries.
Summary of the invention consists in that there
are proposed 3 variants of nutrient media for

Claims: 3

(11) 1988 (13) F2
(51)7 E 02 D 29/14
(21) 99-0088
(22) 1999.03.02
(71)(73) “Uzina Turnătorie ARALIT” S.A., MD
(72) COŢAGA Nicolai, MD
(54) Gură a căminului de vizitare
(57) Invenţia se referă la dispozitive pentru închiderea căminelor de vizitare a comunicaţiilor
subterane.
Dispozitivul propus este constituit din corp, în
partea superioară a căruia este executată o
bordură circulară, capac cu orificiu în centru şi
mecanism al lacătului. În bordura corpului sunt
executate decupaje, capacul conţine pe partea
interioară labe de fixare executate cu posibilitatea angrenării lor cu bordura corpului.
Mecanismul lacătului este alcătuit din bosaj cu
filet executat în corp, amplasat sub unul din
decupaje, şi din şurub de strângere, instalat
în bosajul cu filet cu posibilitatea deplasării
axiale, totodată în capac este executat suplimentar un orificiu pentru cheie, coaxial cu
şurubul de strângere.
Rezultatul invenţiei c onstă în posibilitatea
angrenării labelor de fixare cu bordura corpului,
care în urma răsucirii capacului împiedică
ridicarea nesancţionată a acestuia.
Revendicări: 1
Figuri: 2
*
*
(54)
(57)

*

Man-hole hatch
The invention relates to devices for closing of manholes of the underground lines of communication.
The proposed device consists of a body, in the
top of which there is made a circular border, a

cover with a hole in the centre and a lock
mechanism. Into the body border there are
made openings, the cover contains onto the
internal part fixing foots, made with the possibility of their engagement with the body border.
The lock mechanism is consisted of a boss
with thread executed into the body, placed under one of the openings, and of a clamp, installed into the boss with thread with the possibility of axial displacement, at the same time
into the cover it is additionally executed a hole
for the key, coaxial with the clamp.
The result of the invention consists in the possibility of engaging the fixing foots with the body
border, that as a result of turning the cover prevents the unauthorized removal thereof.
Claims: 1
Fig.: 2

(11) 1989 (13) B2
(51)7 F 02 B 57/04
(21) 98-0230
(22) 1998.11.20
(71)(72)(73) MIHAILOV Gheorghii, MD
(54) Motor cu ardere internă
(57) Invenţia se referă la industria construcţiilor de
maşini, în special la motoare cu ardere internă.
Motorul cu ardere internă conţine carter, cilindri,
dotaţi cu pistoane şi cu o cameră comună de
ardere, în care este amplasată o bujie sau un
injector. Pistoanele sunt unite cu arbori cotiţi
individuali printr-un reductor c are asigură
raportul de transmisie 1:2. Noutatea invenţiei
constă în aceea că în cilindri sunt executate
ferestre de admisiune, de evacuare şi de
baleiaj pentru ciclul în doi timpi al schimbului
de gaze. În cilindrul, pistonul căruia este unit
cu arborele cotit, ce se roteşte de două ori mai
rapid, sunt executate ferestre de admisiune şi
de baleiaj care comunică cu carterul motorului,
iar în cilindrul, pistonul căruia este unit cu
arborele cotit, ce se roteşte de două ori mai
încet, este executată o fereastră de evacuare.
Rezultatul constă în majorarea randamentului
motorului prin ameliorarea procesului de
schimb de gaze.
Revendicări: 1
Figuri: 2
*
*

*

(54)
(57)

Internal combustion engine
The invention refers to the mechanical engineering, especially, to the internal combustion
engines.
The internal combustion engine contains a
crankcase, cylinders provided with pistons
and a common combustion chamber, wherein there is placed the spark-plug or the injector. The pistons are joined with the individual crankshafts through a reduction gear,
providing for the gear ratio 1:2. Novelty of the
invention consists in that into the cylinders
there are made inlet, exhaust and scavenging ports for the two-stroke cycle of gas exchange. Into the cylinder, the piston of which
is joined with the crankshaft, rotating two
times faster, there are made outlet and scavenging ports, communicating with the crankcase chamber and into the cylinder, the piston of which is joined with the crankshaft, rotating two times slower, there is made an exhaust port.
The technical result consists in increasing
the engine efficiency by improving the gas exchange process.
Claims: 1
Fig.: 2

(11) 1990 (13) F2
(51)7 F 02 D 19/12, 19/00, 15/00, 15/02
(21) a 2000 0131
(22) 2000.07.06
(31) 99-0235
(32) 1999.07.07
(33) MD
(71)(73) SIBOV Vasile, MD
(72) SIBOV Vasile, MD; SIBOV Mihai, MD; SIBOV
Liviu, MD
(54) Procedeu de funcţionare a motorului cu
ardere internă cu piston cu admisiune mixtă
a căldurii şi motor cu ardere internă cu piston cu admisiune mixtă a căldurii (variante)
(57) Invenţia se referă la construcţia de motoare,
în particular la un procedeu de funcţionare a
motorului cu ardere internă (MAI) cu piston
cu admisiune mixtă a căldurii şi aprindere la
comprimare sau de la sursă externă şi la
construcţia unui astfel de motor.
Procedeul prevede debitarea prin injectare în
camera de ardere a combustibilului şi/sau
combustibilului şi agentului de lucru, şi/sau
amestecului de combustibil şi agent de lucru,
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temperatura cărora este mai înaltă decât
temperatura de aprindere a combustibilului
în creuzet deschis cu cel mult 400 K.
Motorul cu ardere internă cu piston cu admisiune mixtă a căldurii conţine baie de ulei,
blocul motorului cu chiulasă adiabatică, în
care sunt executate ferestre de admisiune şi
de evacuare şi/sau sunt instalate supape de
evacuare şi/sau supape de admisiune şi de
evacuare; arborele cotit, unit cu pistonul prin
intermediul bielei de lungime variabilă; compensator care comunică cu camera de ardere
şi este înzestrat cu arc conic telescopic de
comprimare cu rigiditate variabilă şi cu
împingător. MAI este dotat, de asemenea, cu
aparatură de injectare, ce include pompă de
combustibil de înaltă presiune şi injector cu
ac, racorduri de aspiraţie şi de evacuare
înzestrate cu supape de reţinere.
Compensatorul, pompa de combustibil,
injectorul, supapele de admisiune şi de
evacuare, precum şi biela de lungime
variabilă sunt înzestrate cu silfoane.
Revendicări: 12
Figuri: 7
*
*
(54)

(57)
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*

Process for operation of the piston internal
combustion engine with mixed heat admission and piston internal combustion engine
with mixed heat admission (variants)
The invention refers to motor engineering, in
particular to a process for operation of the piston internal combustion engine (ICE) with
mixed heat admission and compression or
external source ignition, and to the construction of such engine.
The process provides for the injection into the
combustion chamber of fuel and/or fuel and
working medium, and/or mixture of fuel and
working medium, the temperature of which is
higher than the temperature of fuel ignition into
the open crucible with at most 400 K.
The piston internal combustion engine with
mixed head admission contains the oil crankcase, the cylinder block with adiabatic head,
wherein there are executed inlet and exhaust
ports and/or there are installed exhaust
valves, and/or inlet and exhaust valves; the
crankshaft, coupled by means of the variable
length rod with the piston; the compensator,
communicating with the combustion cham-

ber and being provided with a conic telescopic
compression spring of variable rigidity and with
the follower. The ICE is also equipped with the
injection system, including the fuel high-pressure pump and the needle injector, inlet and
outlet pipes with check valves.
The compensator, the fuel pump, the injector,
the inlet and exhaust valves, as well as the variable length rod are provided with bellows.
Claims: 12
Fig.: 7

(11) 1991 (13) B2
(51)7 F 03 D 3/00, 3/06
(21) 99-0138
(22) 1999.04.23
(71)(72)(73) GRIGOR Feodor, MD
(54) Motor eolian
(57) Invenţia se referă la instalaţiile pentru transformarea energiei cinetice a vântului în energie
mecanică şi poate fi utilizată pentru obţinerea
energiei electrice.
Esenţa invenţiei constă în aceea că motorul
eolian conţine o instalaţie de captare a vântului
montată pe arbore, ce include două discuri
compacte amplasate paralel între care sunt fixate palete arcuite. Muchia exterioară a paletei
este situată la periferia discurilor, iar muchia
interioară este situată de la arbore la o distanţă
de 0,25…0,30 din raza discului.
Rezultatul constă în majorarea eficacităţii de
funcţionare a motorului eolian.
Revendicări: 1
Figuri: 2
*
*
(54)
(57)

*

Windmill
The invention relates to devices for wind kinetic
energy conversion into the mechanical one and
may be used for obtaining of electric energy.
Summary of the invention consists in that the
windmill contains a wind receiving device
mounted onto the shaft, including two compact
disks placed in parallel, between which there
are fixed arched blades. The external edge of
the blade is situated in the periphery of the
disks and the internal edge is situated at a distance of 0,25…0,30 of the disk radius from the
shaft.

The result consists in increasing the efficiency
of the windmill operation.
Claims: 1
Fig.: 2

(11) 1992 (13) B2
(51)7 F 03 D 3/00, 9/00
(21) 99-0139
(22) 1999.04.23
(71)(72)(73) GRIGOR Feodor, MD
(54) Motor eolian
(57)
Invenţia se referă la instalaţiile pentru transformarea energiei cinetice a vântului în energie
mecanică şi poate fi utilizată pentru obţinerea
energiei electrice.
Esenţa invenţiei constă în aceea că motorul
eolian conţine o instalaţie de captare a vântului
montată pe arbore, constituită din două discuri,
amplasate paralel, între care sunt fixate palete
arcuite. Muchia exterioară a paletei este situată
la periferia discurilor, iar muchia interioară de
la arbore la o distanţă de 0,25…0,30 din raza
discului. În interiorul instalaţiei de captare a
vântului este situată camera de ardere a
combustibilului lichid sau gazos.
Rezultatul constă în maj orarea puterii şi
eficacităţii de funcţionare a motorului eolian.

(11) 1993 (13) F1
(51)7 F 24 H 1/00, 1/16, 1/26
(21) a 2002 0076
(22) 2002.02.15
(71)(72)(73) LEŞAN Andrei, MD; LEŞAN Liliana, MD
(54) Cazan de încălzit apă
(57) Invenţia se referă la termotehnică şi poate fi
folosită, de exemplu, în cazanele de încălzit apă.
Cazanul de încălzit apă conţine corp dotat cu
cămaşă de apă, înzestrată cu nipluri de
alimentare şi evacuare a apei, arzător şi o
conductă d e evacuare a fumului fixată în
peretele corpului şi instalată vertical deasupra
arzătorului. Corpul, executat în formă de
cameră etanşă, este dotat cu nipluri de
alimentare şi evacuare a apei şi cu o cameră
a focarului, în care este instalat arzătorul.
Conducta de evacuare a fumului este executată sub aspect de secţiuni în formă de cutie,
amplasate pe niveluri. Secţiunile sunt unite
între ele cu nipluri, şi anume axele niplurilor
de admisiune a gazelor de ardere în secţiune
sunt deplasate faţă d e axele niplurilor de
evacuare a gazelor de ardere din secţiune.
Teşiturile de jos ale niplurilor ies în cavitatea
interioară a secţiunii. S ecţiunea de jos a
conductei de evacuare a fumului este fixată
de camera focarului cu ajutorul niplurilor.

Revendicări: 2
Figuri: 8

Revendicări: 7
Figuri: 2
*
*

(54)
(57)

*
*

Windmill
The invention relates to devices for wind kinetic
energy conversion into the mechanical one and
may be used for obtaining of electric energy.
Summary of the invention consists in the fact that
the windmill contains a wind receiving device
mounted onto the shaft, consisting of two disks,
placed in parallel, between which there are fixed
arched blades. The external edge of the blade
is situated in the periphery of the disks and the
internal edge is situated at a distance of
0,25…0,30 of the disk radius from the shaft. Inside the wind receiving device it is situated the
chamber for liquid or gas fuel combustion.
The result consists in increasing the windmill
operation power and efficiency.
Claims: 2
Fig.: 8

*
(54)
(57)

*

Hot-water boiler
The invention refers to heat engineering and may
be used, for example, in the hot-water boilers.
The hot-water boiler contains a body, provided
with a water jacket with water supply and drain
pipes, a burner and a chimney stack, fixed into
the wall of the body and vertically installed
above the burner. The body, made in the form
of a water-tight chamber, is provided with water
supply and drain pipes and a furnace, wherein
it is installed the burner. The chimney stack is
made in the form of box-shaped sections,
arranged tier upon tier. The sections are joined
together by pipes, namely the axes of the
pipes for flue gas inlet into the section are
displaced about the axes of the pipes for flue
gas removal from the section. The lower cuts
of the pipes protrude into the interior cavity of
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the section. The lower section of the chimney
stack is fixed to the furnace by means of pipes.
Claims: 7
Fig.: 2

(11) 1994 (13) F2
(51)7 G 01 N 27/20
(21) a 2000 0119
(22) 2000.07.17
(71)(73) TIGHINEANU Ion, MD
(72) TIGHINEANU Ion, MD; DOROGAN Valerian,
MD; SURUCEANU Grigore, MD
(54) Procedeu de formare a anizotropiei optice
artificiale în cristale semiconductoare optic izotropice
(57) Invenţia se referă la tehnologia materialelor
şi structurilor semiconductoare şi poate fi
utilizată pentru confecţionarea elementelor
optice neliniare.
Procedeul include formarea unei regiuni
texturate, implantarea ionilor de înaltă energie
sub un unghi de 30…90° pe cristalul semiconductor optic izotropic şi dizolvarea electrochimică ulterioară a regiunii implantate.
Revendicări: 1
Figuri: 4
*
*
(54)

(57)

Process for artificial optical anisotropy creation in optical isotropic semicondustors
crystals
The invention refers to the technology of semiconducting materials and structures and may
be used in the field of manufacture of non-linear optical elements.
The process includes creation of a textured
region, implantation of high-energy ions at an
angle of 30…90° onto the optical isotropic
semiconductor crystal and subsequent electrochemical dissolution of the implanted region.
Claims: 1
Fig.: 4

(11) 1995 (13) F1
(51)7 G 11 C 29/00
(21) a 2000 0129
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*

(22) 2000.07.25
(71)(72)(73) BODEAN Ghenadie, MD
(54) Memorie operativă cu autotestare
(57) Invenţia se referă la tehnica de calcul şi microelectronică şi poate fi aplicată la producerea şi
exploatarea circuitelor supraintegrate dotate cu
mijloace compacte de testare şi diagnosticare.
Dispozitivul cu intrare de resetare 6 şi de tact 7
conţine registru de sincronizare 1, contor 2,
memorie operativă 3, sumator modulo q 4,
grup de registre 5, comutator 8, poartă logică
ŞI 9, trei porţi logice SAU 10, 11, 12.
Revendicări: 1
Figuri: 3
*
*
(54)
(57)

*

On-line self-testing memory
The invention relates to the computer engineering and microelectronics, and may be used for
the production and exploitation of superintegrated circuits, provided with compact testing
and diagnosticating means.
The device with reset input 6 and beat input 7
contains a synchronizing register 1, a counter
2, on-line memory 3, a modulo q summer 4, a
group of registers 5, a commutator 8, a logic
unit AND 9, three logic units OR 10, 11, 12.
Claims: 1
Fig.: 3

(11) 1996 (13) B2
(51)7 H 01 F 27/12
(21) 98-0085
(22) 1998.01.30
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA,
MD
(72) BOLOGA Mircea, MD; COJUHARI Ivan, MD;
VASILIEV Pavel, MD; ŞEVCENCO Anatol, MD;
MALAHOV Alexandr, MD; SAJIN Tudor, MD;
COJEVNICOV Igor, MD

(54)
(57)

Radiator electrohidrodinamic
Invenţia se referă la sistemele d e răcire a
aparatelor electrice de tensiune înaltă, umplute
cu lichid dielectric, în special a transformatoarelor de forţă, a aparatelor Röntgen etc.
Radiatorul electrohidrodinamic include colectorul de admisie 1 şi colectorul de evacuare 2,
cuplate între ele prin ţevi 3, în care sunt
amplasaţi electrozii 5 de înaltă tensiune,
conectaţi la sursa de înaltă tensiune. Ţevile
sunt instalate în secţii a câte două şi amplasate paralel în două rânduri, formând un canal
de aspiraţie. Fiecare secţie este amplasată
într-o manta.
În fiecare ţeavă 3 este instalat axial câte un
electrod 5 de înaltă tensiune executat în formă
de fir cu acoperire dielectrică perforată,
lungimea lui fiind egală cu cea a ţevii. Electrodul
în ţeavă este fixat prin intermediul unor bucşe
dielectrice - exterioară 11 şi interioară 1 2,
instalate coaxial şi legate între ele prin spiţe.
Bucşele sunt deplasate una faţă de alta de-a
lungul axei ţevii la o distanţă egală cu diametrul
ţevii, iar lungimea este egală cu 1,5 diametre
ale ţevii. Totodată bucşa exterioară 11 este fixată
în ţeavă şi este deplasată spre colectorul de
evacuare 2, iar în bucşa interioară 12 este fixat
electrodul de înaltă tensiune, capătul liber al
căruia este orientat spre colectorul de admisie
şi izolat cu o bucşă.

placed high-voltage electrodes 5, connected
to the high-voltage source. The pipes are installed in sections by twos and placed in parallel in two rows forming an exhaust duct.
Each section is installed in a housing.
In each pipe 3 along the axis there is installed
for one high-voltage electrode 5, made in the
form of a wire with perforated dielectric coating, the length of which is equal to the pipe
length. The electrode in the pipe is fixed by
means of dielectric bushes - external 11 and
internal 12, installed coaxially and joined between them by spokes. The bushes are
shifted one about the other along the pipe axis
at a distance equal to the pipe diameter, and
their length is equal to 1,5 diameters of the
pipe. W ith that, the external bush 11 is fixed
into the pipe and shifted towards the output
collector 2, and into the internal bush 12 there
is installed a high-voltage electrode, the free
end of which is oriented towards the input
collector and isolated with a bush.
Claims: 2
Fig.: 3

Revendicări: 2
Figuri: 3
*
*
(54)
(57)

*

Electrohydrodynamic heat-sink
The invention relates to the systems for cooling of high-voltage electric units, filled up with
dielectric liquid, in particular of power transformers, X-ray units etc.
The electrohydrodynamic heat-sink includes
the input 1 and output 2 collectors, coupled between them by pipes 3, wherein there are
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III
Modele de utilitate

P

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

L

egal protection of utility models in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration with the AGEPI in the order settled in the Provisional Regulation on Industrial Property
Protection approved by the Government decision No 456 of July 26, 1993.
In accordance with this Regulation, an utility model may be registered if it relates to the aids of mechanical completion and to the consumption objects or the components thereof, if it is new and if it is
susceptible of industrial application.
The applications for utility model registration and the registered utility models are published in the
BOPI.
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A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

Necesităţi curente ale vieţii
Tehnici industriale diverse. Transport
Chimie şi metalurgie
Textile şi hârtie
Construcţii fixe
Mecanică. Iluminat. Încălzire. Armament.
Exploziv
G - Fizică
H - Electricitate
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-

-

Human necessities
Performing operations. Transporting
Chemistry. Metallurgy
Textiles. Paper
Fixed constructions
Mechanical engineering. Lighting. Heating.
W eapons. Blasting
G - Physics
H - Electricity

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

WIPO NORMALIZED CODES FOR IDENTIFICATION
OF THE KIND OF UTILITY MODEL REGISTRATION
DOCUMENTS IN ACCORDANCE WITH THE
STANDARD ST. 16

U

–

primul nivel de publicare: cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată,
neexaminată.

U

–

f ir st
public a tion
le ve l:
published ,
unexam ined utility model registration application.

Y1 –

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

Y1

–

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

Y2 –

al doilea nivel de publicare: cerere de
înregistrare a modelului de utilitate publicată,
examinată (se aplică pentru publicarea care
succedă documentul cu codul U).

Y2

–

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

Z1 –

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

Z1

–

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

Z2 –

al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat (se aplică pentru
publicarea care succedă documentul cu
codul Y1, Y2).

Z2

–

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

W1 –

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

W1 –

second publication level: publication of the
utility model registration decision at the responsibility of the applicant, without examination as to substance (is applied in case the
U-coded document has not been published).

W2 –

al doilea nivel de publicare: hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate pe răspunderea solicitantului, fără examinarea în fond
(se aplică pentru publicarea care succedă
documentul cu codul U).

W2 –

second publication level: publication of the
utility model registration decision at the responsibility of the applicant, without examination as to substance (is applied in case the
U-coded document has been published).

I1

–

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

I1

–

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

I2

–

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

I2

–

third publication level: the registered utility
model specification at the responsibility of the
applicant without examination as to substance (is applied in case the W1, W2-coded
document has been published).
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA
TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE
LA MODELELE DE UTILITATE PUBLICATE
ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM
NORMEI ST. 17

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

AZ1K

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

AZ1K

Numerical index of filed applications for the
registration of utility models

BZ9K

Cereri de înregistrare a modelelor de utilitate
publicate

BZ9K

Published applications for the registration of
utility models

FF9K

Modele de utilitate înregistrate

FF9K

Registered utility models

FG9K

Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate eliberate

FG9K

List of granted utility model certificates

NZ9K

Lista modelelor de utilitate reînnoite

NZ9K

List of renewed utility models
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FF9K Modele de utilitate ]nregistrate

Î

Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate confirmă prioritatea, calitatea de autor şi dreptul
exclusiv al titularului asupra modelului de utilitate.
Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate se acordă pe un termen de 5 ani de la data constituirii
depozitului reglementar la AGEPI şi poate fi prelungit la cererea titularului pentru încă 5 ani.

I

n accordance with the Provisional Regulation on Industrial Property Protection in the Republic of
Moldova, approved by the Government decision No 456 of July 26, 1993, the utility model
certificates are granted by the AGEPI.
The utility model certificate shall attest to the priority date, the authorship and the exclusive right of the
utility model owner.
The utility model certificate is granted on a period of 5 years as from the date of filing with the AGEPI of
a regular national application and may be prolonged for further 5 years.
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n conformitate cu Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale în
Republica Moldova, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993, certificatele de
înregistrare a modelelor de utilitate se eliberează de AGEPI.
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(11)

(11)

60 (13) W2

(51)7 C 12 H 1/22, C 12 H 1/08

59 (13) W1

(51)7

B 65 C 9/08

(21)

U 2001 0008

(21)

U 2001 0010

(22)

2001.08.02

(22)

2001.11.08

(71)(72)(73) BABII Sergiu, MD

(31)

a 2000 0135

(54)

(32)

2000.08.01

alcoolice

(33)

MD

Modelul de utilitate se referă la industria

(71)(72)(73) GLÎBACI Alexandr, MD

vinicolă.

(54)

Element de aplicare a cleiului

(57)

Modelul de u tilitate se referă la domeniul

(57)

Instalaţie pentru maturarea bău turilor

UTILITY MODELS

Instalaţia este constituită dintr-un corp
cilindric vertical cu cămaşă şi funduri plate,

aplicării etichetelor pe ambalaje, în special, la

instalat pe 3 coloane de sprijin, gură de acces,

elementele de aplicare a cleiului pe etichete.

robinet pentru luarea probelor, indicator de

Esenţa modelului de utilitate constă în aceea

nivel, ştuţ pentru evacuarea produsului, uşiţă

că elementul de aplicare a cleiului conţine

de încărcare a materiei prime, mecanism de

bază şi o suprafaţă de lucru din material elas-

acţionare, iar în interiorul corpului, între funduri

tic, pe care sunt executate caneluri, ce for-

este montat un arbore cu 12 suporturi, pe care

mează un desen din semne distinctive.

se fixează 6 casete pentru materia primă din

Rezultatul constă în lărgirea p osibilităţilor

lemn de stejar.

tehnologice ale elementului d e aplicare a
cleiului.

Revendicări: 1
Figuri: 4

Revendicări: 3
Figuri: 3

*
*

*

*
*

*

(54)

Installation for maturation of alcoholic drinks

(57)

The utility model refers to the wine industry.

(54)

Glue applying element

The installation is constituted of a vertical cy-

(57)

The utility model relates to the field of label ap-

lindrical body with jacket and flat bottoms, in-

plication onto the packings, in particular to the

stalled onto 3 support columns, an access

elements for glue application onto the labels.

port, a cock for sampling, a level indicator, a

Summary of the utility model consists in that

pipe for discharge of the product, charging

the glue applying element contains a base and

doors, an operating mechanism and inside

a working surface of elastic material, onto

the body between the bottoms it is installed a

which there are executed grooves, forming a

12-arm shaft, onto which there are fixed 6 cas-

drawing of distinctive signs.

settes for the oak wood raw material.

The result consists in expanding the technological possibilities of the glue applying element.

Claims: 1
Fig.: 4

Claims: 3
Fig.: 3
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IV
M=rci

P

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la
AGEPI în modul stabilit de Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor
nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995, modificată şi completată prin: Legea nr. 1009-XIII din 22.10.1996,
Legea nr. 1079-XIV din 23.06.2000 şi Legea nr. 65-XV din 12.04.2001.
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.

T

he legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on Trademarks and
Appellations of Origin No 588-XIII of September 22, 1995, amended and completed by the Law
No 1009-XIII of October 22, 1996, the Law No 1079-XIV of June 23, 2000 and the Law No 65-XV of April
12, 2001.
In accordance with this Law the trademark is certified by a registration certificate granted by the
AGEPI. The registration certificate attests to the priority date of the trademark and the exclusive right
of the owner in the trademark for goods and services entered on the certificate.
The registration applications and the trademarks registered under the national procedure shall be
published in the Official Bulletin of Industrial Property.
The trademarks registered under the Madrid Agreement to which the Republic of Moldova is party shall
be published in French and English in the “Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks”. The Official Bulletin published on the electronic carrier comprises both
bibliographic data and mark reproductions as well as a list of products/services and is available for
public in the AGEPI library.
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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.

MD - BOPI 8/2002
CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR
BIBLIOGRAFICE REFERITOARE LA MĂRCI

LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING TO MARKS

(111)
(116)
(151)
(156)
(170)

(111)
(116)
(151)
(156)
(170)

(181)
(186)
(210)
(220)
(230)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
(510)
(511)

(526)
(531)

TRADEMARKS

(540)
(551)
(554)
(591)
(646)
(730)

(740)
(750)
(770)

(771)

(791)
(800)
(300)*
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Numărul de ordine al înregistrării
Numărul de ordine al înregistrării reînnoite
Data înregistrării
Data reînnoirii
Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării /
reînnoirii
Data prevăzută de expirare a termenului de
valabilitate a înregistrării
Data prevăzută de expirare a termenului de
valabilitate a reînnoirii
Numărul depozitului
Data depozitului
Data priorităţii de expoziţie
Numărul depozitului cererii iniţiale
Data depozitului cererii iniţiale
Ţara cererii iniţiale, codul conform normei ST.
3 OMPI
Data la care informaţiile privind cererea
examinată au fost făcute accesibile publicului
Data la care informaţiile privind înregistrarea
au fost făcute accesibile publicului
Lista produselor când acestea nu sunt clasificate
Indicarea claselor conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul
înregistrării mărcilor (Clasificarea de la Nisa),
lista produselor şi serviciilor conform acestei
clasificări
Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde
dreptul exclusiv
Descrierea elementelor figurative ale mărcii
conform Clasificării internaţionale a elementelor figurative ale mărcilor (Clasificarea de la
Viena)
Reproducerea mărcii
Indicarea faptului că marca este colectivă sau
de certificare
Indicarea faptului că marca este tridimensională
Indicarea culorilor revendicate
Numărul şi data altor înregistrări înrudite din
punct de vedere juridic
Numele / denumirea şi adresa solicitantului
sau titularului, codul ţării conform normei ST.
3 OMPI
Numele reprezentantului în proprietate
industrială
Adresa pentru corespondenţă
Numele şi adresa solicitantului sau titularului precedent (în caz de schimbare a titularului)
Numele precedent sau adresa precedentă a
solicitantului sau titularului (fără schimbarea
titularului)
Numele şi adresa licenţiatului
Indicarea datelor conform Aranjamentului de
la Madrid şi Protocolului de la Madrid
Date referitoare la p rioritatea cererilor înregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S.
(numărul d ocumentului, data depozitului,
codul ţării)

(181)
(186)
(210)
(220)
(230)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
(510)

Serial number of the registration
Serial number of the renewal
Date of registration
Date of renewal
Expected duration of the registration/renewal
Expected expiration date of registration validity
Expected expiration date of renewal
validity
Number of the application
Filing date of the application
Date of exhibition priority
Number of the initial application
Filing date of the initial application
Country of the initial application, code accord
ing to the WIPO Standard ST. 3
Date of availability for public of the examined
application
Date of availability for public of registration
data
List of goods if not classified

(511) Designation of classes according to the International Classification of Goods and Services
for the Purposes of the Registration of Marks
(Nice Classification), List of goods and/or services
(526) Marks elements to which the exclusive rights
do not extend
(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 or a certification
(554) Indication to the effect that the mark is a threedimensional mark
(591) Indication of colors claimed
(646) Number and date of other legally related registrations
(730) Name and address of the applicant or the
holder of the registration, code according to the
WIPO Standard ST. 3
(740) Name of the representative in industrial property
(750) Address for correspondence
(770) Name and address of the previous applicant
or holder of the registration (in case of changing the holder)
(771) Previous name or previous address of the
applicant or holder (without changing the
holder)
(791) Name and address of the licensee
(800) Indication of data according to the Madrid
Agreement and Madrid Protocol
(300)* Priority data of the applications registered with
the patent office of the former USSR (number
of the document, application filing date, the
code of the country)
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Cereri de ]nregistrare

Î

n conformitate cu Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din
22 septembrie 1995, modificată şi completată prin: Legea nr. 1009-XIII din 22.10.1996, Legea
nr. 1079-XIV din 23.06.2000 şi Legea nr. 65-XV din 12.04.2001, cererea de înregistrare a mărcii se depune la
AGEPI de către solicitant, personal sau prin reprezentant în proprietate industrială. O cerere trebuie să se
refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 8 (5), (6) din Lege.
Orice persoană este îndreptăţită, în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cerere, să
depună o contestaţie împotriva înregistrării mărcii.

I

n accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No 588-XIII of
September 22,1995, amended and completed by the Law No 1009-XIII of October 22, 1996, the Law
No 1079-XIV of June 23, 2000 and the Law No 65-XV of April 12, 2001, an application for registration
of a trademark shall be filed with the AGEPI by the applicant in person or through a representative in
industrial property. The application shall concern only one trademark and shall contain the documents
provided in Art. 8 (5), (6) of the Law.

MÃRCI

Any person may oppose the registration of a trademark or of an appellation of origin within the three
months that follow the publication date of the notice concerning the application.
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

009574
2000.08.24
76/011769
2000.03.17
US
G.D.SEARLE & CO, corporaţie din statul Delaware, US
5200 Old Orchard Road, Skokie, Illinois,
Statele Unite ale Americii

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra
elementelor “Mini Miss”, “Moldova”.
(511)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(4) 24.09.03; 24.09.14; 27.03.15;
27.05.10; 27.05.17.

(540)

(511)
05 - preparate farmaceutice.

(210) 009678
(220) 2000.10.13
(730) Sapojnic Alexandru, MD
Str. Trandafirilor nr. 1, MD-4839, Stăuceni,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 009968
(220) 2001.01.25
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-română, MD
Str. Chişinăului nr. 94a, MD-2084, Cricova,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS

(511)
33 - vinuri, băuturi spirtoase, lichioruri.

(210) 009966
(220) 2000.12.26
(730) M S tyle S tudio S.R.L., centrul de regie
artistică, MD
Str. Melestiu nr. 7, MD-2047, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cifrelor
şi cuvintelor.
(511)
33 - votcă.
(531) CFE(4) 03.01.14; 25.01.15; 27.05.01.

(210) 010052
(220) 2001.03.02
(730) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţie organizată şi existentă conform statului Delaware, US
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310 North Avenue, N.W., City of Atlanta, State
of Georgia 30313, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)
32 - apă potabilă, ape aromatizate, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi
şi sucuri din fructe; siropuri, concentrate şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor la
comandă.

(210) 010109
(220) 2001.03.22
(730) McCormick & Company, Inc., US
18 Loveton Circle, Sparks, Maryland 211526000, Statele Unite ale Americii
(540)

31 -

40 42 -

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvintelor, cu excepţia elementului “mc”.
(511)
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; usturoi, ceapă şi ceapă-eşalotă
deshidratată; sosuri de compoziţii variate şi
amestecuri de semifabricate şi sosuri pentru
snack-uri (aperitive); bulionuri, amestecuri de
bulionuri şi semifabricate de bulion alimentare; condimente, sosuri pentru salate şi
amestecuri şi semifabricate alimentare de
condimente, de sosuri pentru salate; ierburi
congelate; supe, amestecuri de supe şi
semifabricate de supe alimentare;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute

(531)

din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă alimentară;
ierburi prelucrate şi anume curăţate, triturate
şi ambalate; maioneză; condimente, amestecuri de condimente şi concentrate de
condimente alimentare; marinate şi amestecuri de marinate; condimente picante; garnituri
din legume marinate; amestecuri culinare cu
conţinut de făină sau substanţe făinoase cu
adiţia condimentelor utilizate pentru prepararea diferitelor bucate; aluat moale fără drojdie
şi amestecuri de aluat; compoziţii şi amestecuri culinare utilizate pentru tratarea bucatelor
înainte de preparare; amestecuri de sosuri;
mirodenii alimentare şi amestecuri de mirodenii şi condimente alimentare;
produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
verzi şi flori naturale; hrană pentru animale,
malţ; ierburi proaspete; ciuperci proaspete şi
flori proaspete utilizate în alimentaţie;
servicii de prelucrare a produselor alimentare;
aprovizionare cu produse alimentare şi
băuturi; consultaţii profesionale nelegate de
operaţiile de afaceri; servicii juridice; oferirea
utilaj ului pentru organizarea expoziţiilor,
utilizarea invenţiilor brevetate; birouri în vederea
redactării şi pregătirii pentru tipar a materialelor; servicii de traduceri; cercetări şi
elaborări industriale şi ştiinţifice; programare,
filmări video; design de interior, ambalaj, design industrial şi artistic; consultaţii în domeniul proprietăţii industriale; cafenele; cofetării,
restaurante; bodegi; bufete, hoteluri; controlul
calităţii; încheierea c ontractelor de licenţă
referitor la obiectele de proprietate industrială;
imprimare ofset; fotografiere; crearea tipurilor
noi de mărfuri; servicii de design, creare şi
testare a produselor alimentare; servicii de
consulting privind produsele alimentare şi
servicii de cercetare în domeniul produselor
alimentare.
CFE(4) 01.13.15; 24.15.03; 24.15.07;
24.15.13; 26.01.18; 26.15.01; 27.05.19;
27.05.22.

(210) 010211
(220) 2001.04.17
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(310)
(320)
(330)
(730)

78/043,743
2001.01.18
US
MICROSOFT CORPORATION, US
One Microsoft Way, Redmond, W A 980526399, Statele Unite ale Americii

TRADEMARKS

(540)

(511)
09 - software pentru calculatoare şi anume programe şi utilite pentru sisteme operaţionale;
programe de procesare a textelor; programe
pentru cărţi de adrese; programe de calcul;
programe de emulaţie terminală; programe
pentru încărcare şi reproducere audio şi video;
programe pentru gestionarea aprovizionării
calculatoarelor cu energie electrică; programe
pentru folosire în transmiterea datelor între
calculator şi alte instalaţii electronice; programe pentru întreţinerea c alculatoarelor;
programe pentru asigurarea amplificării
efectelor speciale în timpul exploatării programelor de j ocuri; programe folosite în
reproducerea şi accesul la CD-uri; programe
utilizate în vizionarea şi accesul la DVD-uri
(discuri video digitale); programe de vizualizare; programe accesibile pentru utilizare a
calculatoarelor de către invalizi; programe
pentru desen; programe pentru poşta electronică; programe pentru conferinţe electronice; calculatoare şi piese pentru ele, instalaţii
periferice de calculatoare şi programe pentru
utilizarea calculatoarelor; calculatoare şi piese
pentru ele, instalaţii periferice de calculatoare,
programe pentru calculatoare şi seturi de
manuale electronice pentru ele, vândute ca un
tot întreg pentru utilizarea şi aplicarea cu
interfeţele grafice ale utilizatorului; calculatoare portative; player-e cu DVD-uri; terminale
pentru televizoare; radio pager-e; telefoane
celulare; smart card-uri curate şi anume o
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gamă întreagă de cip card-uri electronice
codificate care conţin programări pentru
diferite funcţii tehnice şi de afaceri; servere
pentru calculatoare; programe pentru sisteme
operaţionale şi programe aplicative pentru
utilizare; programe pentru calculatoare de
gestionare a comunicaţiilor şi schimbul de
date între calculatoare şi instalaţii electronice;
aparate pentru jocuri video utilizate cu televizoare şi software pentru sistem operaţional
utilizate împreună cu ele; echipament pentru
jocuri electronice şi anume echipament care
asigură comunicarea cu televizorul sau
calculatorul pentru jocuri electronice; software
de sisteme de operare pentru utilizare în jocuri
electronice; aparate-player-e pentru jocuri
video pentru utilizare împreună cu televizoare
şi calculatoare; hardware pentru calculatoare
şi instalaţii periferice; tastaturi pentru calculatoare; joystick-uri pentru calculatoare, jocuri
video şi aparate d e control p entru jocuri;
tastaturi adiţionale pentru jocuri video şi
aparate de control; instalaţii periferice de calculator şi anume mouse-uri şi alte instalaţii
pentru poziţionare; software pentru calculator
pentru jocuri video şi jocuri la calculator;
manuale electronice pentru utilizatori vândute
împreună cu calculatoare şi/sau programe.
(531) CFE(4) 07.03.02; 24.07.21; 24.07.23;
26.04.06; 26.04.09.

(210) 010221
(220) 2001.04.11
(730) SPM GROUP, societate de ştiinţă şi producţie
pe acţiuni, MD
Str. Costiujeni nr. 16, MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 8/2002
(511)
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;
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);
42 - servicii veterinare şi agricole; investigaţii şi
elaborări industriale, agricole, bacteriologice,
genetice şi ştiinţifice, pepiniere pentru plante,
proiectarea viilor, livezilor şi pepinierelor,
horticultură, horticultură decorativă şi peisagistică, chirurgia plantelor, analize c himice,
bacteriologice, genetice şi agricole, consultaţii
profesionale, închirierea echipamentului şi
aparatelor agricole, programare la calculator,
filmare topografică, distrugerea dăunătorilor
agricoli, distrugerea buruienilor.
(531) CFE(4) 01.13.01; 01.13.15; 05.03.04; 05.03.11;
05.05.21; 24.03.18; 26.01.01; 26.01.13.

16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase; produse d e imprimerie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; material pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalare (neincluse
în alte clase); cărţi de joc; caractere tipografice;
clişee;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
(531) CFE(4) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11.

(210) 010707
(220) 2001.09.24
(730) Unitatea de Implementare şi Administrare a
Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare
pe lângă Ministerul Agriculturii şi Industriei
Prelucrătoare al Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)
09 - aparate şi instrumente ştiin ţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinematografice, 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;

MÃRCI

(210) 010645
(220) 2001.10.15
(730) GUTIUM Oleg, MD
Str. Independenţei nr. 50, ap. 12, MD-2072,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)
42 - servicii privind implementarea proiectelor
creşterii producţiei alimentare finanţate de
guvernele ţărilor străine, precum şi a altor
proiecte ale altor organizaţii internaţionale în
domeniul agriculturii; servicii privind acordarea
asistenţei necesare misiunilor de supraveghere ale organizaţiilor internaţionale şi
realizarea ulterioară a recomandărilor conţinute în rapoartele de supraveghere; servicii
privind evaluarea şi monitorizarea imple-
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mentării proiectelor şi cheltuielilor de implementare, prezentarea rapoartelor pentru
organele Cooperării Internaţionale; servicii
privind întocmirea rapoartelor privind Cooperarea Internaţională, cât şi mersul implementării proiectelor, servicii privind ţinerea evidenţei contabile şi prezentarea rapoartelor privind
utilizarea surselor proiectelor în conformitate
cu cerinţele negociate cu guvernele ţărilor respective, organelor Cooperării Internaţionale
sau altor organizaţii internaţionale; servicii
privind administrarea conturilor şi asigurarea
utilizării fondurilor proiectelor în strict ă
conformitate cu destinaţia stabilită de documentele proiectelor, prezentarea rapoartelor
privind utilizarea fondurilor; servicii privind
asigurarea efectuării studiilor necesare pentru
implementarea şi administrarea proiectelor;
servicii şi activităţi necesare pentru implementarea eficientă a proiectelor de creştere a
producţiei alimentare; elaborarea cerinţelor şi
criteriilor pentru organizarea concursurilor,
selectarea şi aprecierea agenţilor economici
care vor beneficia de tehnica agricolă oferită
prin leasing, precum şi încheierea contractelor
de leasing cu aceştia; acordarea ajutorului
partenerilor străini şi experţilor în stabilirea
relaţiilor cu diferiţi agenţi economici şi
autorităţile publice; efectuarea şi facilitarea
achiziţionărilor de echipament agricol şi
oferirea c onsultaţiilor; inspectarea şi verificarea condiţiilor de exploatare şi păstrare a
tehnicii agricole oferită prin leasing.
(531) CFE(4) 01.05.02; 01.05.15; 05.07.02;
26.03.13; 26.03.24; 27.05.01; 27.05.02.

(210) 010717
(220) 2001.11.09
(730) BESCHIERU Radu, MD
Str. N. Spătarul Milescu nr. 23, ap. 79, MD-2075,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

ACKERMAN
АККЕРМАН
(511)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
(531) CFE(4) 28.05.00.
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(210) 010718
(220) 2001.11.09
(730) BESCHIERU Radu, MD
Str. N. Spătarul Milescu nr. 23, ap. 79, MD-2075,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010732
(220) 2001.09.24
(730) CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4414, Bravicea, Orhei, Republica Moldova
(540)

(511)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010733
(220) 2001.09.24
(730) CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD
MD-4414, Bravicea, Orhei, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 8/2002
(511)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010739
(220) 2001.11.15
(730) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaţia
statului Delaware, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
(540)

(210) 010761
(220) 2001.10.12
(730) Combinatul de Produse Cerealiere d in
Chişinău S.A., MD
Str. Uzinelor nr. 2, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 010740
(220) 2001.11.15
(730) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaţia
statului Delaware, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
(540)

(511)
30 - produse de patiserie, gumă de mestecat.
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010751
(220) 2001.11.26
(730) SUNNY LEISURE INC., AG
45 St. Mary’s Street, St. John’s, Antigua şi
Barbuda, Vest India
(540)

(511)
41 - servicii de acordare a echipamentului şi de
deservire a cazinourilor, de desfăşurare a
jocurilor de noroc şi pariurilor în mod uzual şi
prin Internet on-line; divertisment;
42 - serviciile restaurantelor şi barurilor.

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor “produs de”.
(591) Culori revendicate: maro, maroniu-deschis,
alb, galben, verde, gri, cărămiziu, negru.
(511)
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;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
42 - servicii de alimentaţie publică; aprovizionare
cu produse alimentare; baze turistice; snackbaruri, bufete; cafenele; restaurante; terase;
cantine; case de odihnă; hoteluri; moteluri;
cluburi, cofetării.
(531) CFE(4) 06.19.15; 07.01.13; 24.03.07;
24.03.18; 27.05.01; 29.01.15.
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(511)
30 - produse de patiserie, gumă de mestecat.

MD - BOPI 8/2002
(210) 010766
(220) 2001.11.06
(730) BEL-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă
Moldova-SUA, MD
Str. Independenţei nr. 37, MD-6201, Sîngerei,
Republica Moldova
(540)

(511)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 27.05.09.

TRADEMARKS

(210) 010770
(220) 2001.11.30
(730) Multiart-SV S.R.L., MD
Str. M. Kogălniceanu nr. 16, MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511)
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);
41 - organizarea spectacolelor, concertelor şi
show-urilor; servicii de divertisment; organizarea expoziţiilor cu caracter cultural; organizarea discotecilor şi cluburilor de noapte;
servicii de înregistrări audio şi video; organizarea concursurilor de frumuseţe; music-halluri; studiouri de radio şi televiziune; programe
radio şi TV; emisiuni de divertisment radiofonic
şi televizat;
42 - îngrijiri medicale, de igienă şi de frumuseţe;
agenţii matrimoniale; snack-baruri, bufete;
cafenele; cantine; case de odihnă; cluburi,
cofetării; crearea compoziţiilor florale; decor,
design de interior; design de ambalaj; design
industrial; design vestimentar; design de artă
grafic ă; deservirea barurilor; deservirea
meselor de sărbătoare şi a nunţilor; filmări
video; hoteluri; servicii de moteluri; restaurante; restaurante cu autoservire; saloane de
frumuseţe; saloane de coafură; servicii de
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tipar; servicii fotografice; servicii de creare a
fotocompoziţiilor; tipar litografic; tipar ofset; tipar
serigrafic.
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010774
(220) 2001.12.03
(730) UNIVERSAL S.p.A., IT
Via E. De Nicola 26, 10036 Settimo Torinese,
Torino, Italia
(540)

(511)
16 - articole de birou; instrumente de cancelarie şi
de design, condeie, în special pixuri, stilouri,
pixuri c u capilar sau cu fibre, c reioane şi
creioane cu rezervor, marcatoare de text, role,
fine-lineare sau instrumente pentru desenarea liniilor subţiri, tăişuri din nailon, instrumente pentru scrierea, copierea pe hârtie de
calc şi copierea desenelor, inclusiv cu papuc
de calc pe materialele corespunzătoare,
instrumente pentru scriere cu diferite tipuri de
cerneală, cerneală de diferite culori, vopsele
tempera (vopsele pentru pictură în care se
întrebuinţează culori tempera), acuarele, seturi
de articole de cancelarie şi seturi de vopsele,
articole de papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti; pensule.
(531) CFE(4) 03.07.12; 03.07.24; 05.05.20;
10.03.01; 27.05.01; 27.05.02.

(210) 010776
(220) 2001.12.03
(730) UNIVERSAL S.p.A., IT
Via E. De Nicola 26, 10036 Settimo Torinese,
Torino, Italia
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului “UNIVERSAL”.

MD - BOPI 8/2002

(210) 010777
(220) 2001.12.03
(730) UNIVERSAL S.p.A., IT
Via E. De Nicola 26, 10036 Settimo Torinese,
Torino, Italia
(540)

(511)
16 - articole de birou; instrumente de cancelarie şi
de design, condeie, în special pixuri, stilouri,
pixuri c u capilar sau cu fibre, c reioane şi
creioane cu rezervor, marcatoare de text, role,
fine-lineare sau instrumente pentru desenarea liniilor subţiri, tăişuri din nailon, instrumente pentru scrierea, copierea pe hârtie de
calc şi copierea desenelor, inclusiv cu papuc
de calc pe materialele corespunzătoare,
instrumente pentru scriere cu diferite tipuri de
cerneală, cerneală de diferite culori, vopsele
tempera (vopsele pentru pictură în care se
întrebuinţează culori tempera), acuarele, seturi
de articole de cancelarie şi seturi de vopsele,
articole de papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti; pensule.
(531) CFE(4) 03.02.01; 03.02.03; 03.02.24;
27.05.01; 27.05.02.

(210) 010779
(220) 2001.12.05
(730) Farmaprim S.R.L., MD
Str. Gheorghe Tudor nr. 3, MD-2028, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511)
05 - medicamente, produse farmaceutice şi igienice, supozitoare.
(531) CFE(4) 26.05.04; 26.05.18; 26.07.19;
26.07.25; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.11.

(210) 010780
(220) 2001.12.05
(730) EURO-ALCO S.A., MD
Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.

(210) 010781
(220) 2001.12.05
(730) The Procter & Gamble Company, US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
Statele Unite ale Americii
(540)

(511)
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; conserve, murături în oţet; cipsuri din
cartofi şi snack-uri preparate din porumb,
caşcaval şi cartofi;
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă (maniocă), sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din cereale; produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop din melasă,
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(511)
16 - articole de birou; instrumente de cancelarie şi
de design, condeie, în special pixuri, stilouri,
pixuri c u capilar sau cu fibre, c reioane şi
creioane cu rezervor, marcatoare de text, role,
fine-lineare sau instrumente pentru desenarea liniilor subţiri, tăişuri din nailon, instrumente pentru scrierea, copierea pe hârtie de
calc şi copierea desenelor, inclusiv cu papuc
de calc pe materialele corespunzătoare,
instrumente pentru scriere cu diferite tipuri de
cerneală, cerneală de diferite culori, vopsele
tempera (vopsele pentru pictură în care se
întrebuinţează culori tempera), acuarele, seturi
de articole de cancelarie şi seturi de vopsele,
articole de papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti; pensule.
(531) CFE(4) 26.01.03; 26.01.19; 27.01.16;
27.05.01; 27.05.02.

MD - BOPI 8/2002
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; snack-uri şi cipsuri
din produse cerealiere; sosuri pentru salate.

(210) 010784
(220) 2001.11.21
(730) FARMACO S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 2, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS

(511)
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; dezinfectante;
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide.
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010785
(220) 2001.12.17
(730) TIREX PETROL S.A., MD
Str. Columna nr. 90, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului “PETROL”.
(591) Culori revendicate: roşu, albastru, galben.
(511)
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzine pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări, fitiluri;
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;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii;
42 - magazine de firmă.
(531) CFE(4) 21.03.07; 26.03.06; 26.11.06;
26.11.12; 26.11.13; 2 7.05.01; 2 7.05.02;
29.01.13.

(210) 010786
(220) 2001.12.04
(730) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaţia
statului Delaware, US
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois
60611, Statele Unite ale Americii
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului “Лимон”.
(511)
30 - produse de patiserie, gumă de mestecat,
bomboane şi caramelă cu aromă de lămâie.
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010790
(220) 2001.12.12
(730) Asociaţia contabililor şi auditorilor profesionişti din Republica Moldova, MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 65, of. 411, 435, MD2012, Chişinău, Republica Moldova
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(526) Dreptul exclusiv n u se extinde asupra cuvintelor, cu excepţia elementului “ACAP”.
(511)
16 - produse de imprimerie; material de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
audit; administrare c omercială; lucrări de
birou; gestionarea registrelor de contabilitate;
41 - instruire privind evidenţa contabilă;
42 - cercetare ştiinţifică şi industrială în domeniul
contabilităţii şi auditului; programare pentru
calculatoare; servicii şi c onsulting la nivel
profesional.
(531) CFE(4) 26.04.18; 27.04.11; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.08.

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

010791
2001.12.13
0992924
2001.07.05
BX
PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, US
100 Route 206 North, Peapack, N.J. 07977,
Statele Unite ale Americii

(540)

(511)
10 - lentile intraoculare.

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(730)

010792
2001.12.13
0993000
2001.07.06
BX
PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, US
100 Route 206 North, Peapack, N.J. 07977,
Statele Unite ale Americii

10 - lentile intraoculare;
42 - servicii de cercetare şi dezvoltare în domeniul
medicinei şi chirurgiei, servicii medicale şi
chirurgicale, precum şi consultaţii şi servicii
informaţionale privind serviciile sus-menţionate; toate serviciile sus-menţionate în
domeniul chirurgiei şi tehnologiilor oftalmologice.

(210) 010796
(220) 2001.12.17
(730) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED, GB
Shell Centre P.O. Box 662, London SE1 7NA,
Anglia
(540)

(554) Marcă tridimensională.
(591) Culori revendicate: roşu, galben.
(511)
04 - uleiuri şi grăsimi; lubrifianţi consisten ţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzine p entru motoare) şi substanţe pentru
iluminat.
(531) CFE(4) 19.03.03; 26.11.05; 26.11.08; 26.15.03;
29.01.12.

(210) 010799
(220) 2001.10.22
(730) SOMILANA S.R.L., MD
Str. Cornului nr. 3, bloc 1, ap. 27, MD-2008,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(540)

(511)

(511)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
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(540)

MD - BOPI 8/2002
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010800
(220) 2001.10.22
(730) SOMILANA S.R.L., MD
Str. Cornului nr. 3, bloc 1, ap. 27, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS

(511)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor.
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010802
(220) 2001.10.23
(730) Ostapenco Roman, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 42, ap. 4, MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)
18 - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole
de şelărie;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperit capul;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
comercializarea produselor;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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(531) CFE(4) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.10.

(210) 010803
(220) 2001.10.25
(730) EUROFARMACO S.A., întreprindere mixtă
moldo-română, MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 2, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511)
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; dezinfectante;
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 010804
(220) 2001.10.25
(730) EUROFARMACO S.A., întreprindere mixtă
moldo-română, MD
Str. Vadul lui Vodă nr. 2, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511)
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; dezinfectante;
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide.

(210) 010806
(220) 2001.12.21
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldoturcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5101, Floreşti, Republica Moldova

MD - BOPI 8/2002

(511)
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;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
42 - servicii de alimentaţie publică; asigurarea cu
produse alimentare; snack-baruri, b ufete;
cafenele; cantine, cofetării; design de ambalaj; design industrial; deservirea barurilor,
deservirea meselor de sărbătoare şi a nunţilor;
restaurante; restaurante cu autoservire.
(531) CFE(4) 03.07.06; 03.07.24; 03.07.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.04;
27.05.11; 27.05.24.

(210) 010807
(220) 2001.12.21
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldoturcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5101, Floreşti, Republica Moldova
(540)

din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
42 - servicii de alimentaţie publică; asigurarea cu
produse alimentare; snack-baruri, b ufete;
cafenele; cantine, cofetării; design de ambalaj ; design industrial; d eservirea barurilor,
deservirea meselor de sărbătoare şi a nunţilor;
restaurante; restaurante cu autoservire.
(531) CFE(4) 03.07.06; 03.07.24; 03.07.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.04;
27.05.11; 27.05.24; 28.05.00.

(210) 010813
(220) 2001.11.13
(730) Voxtel S.A., întreprindere mixtă moldoromâno-franceză, MD
Str. Armenească nr. 55, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511)
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;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
39 - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii.

(210) 010814
(220) 2001.11.13
(730) Voxtel S.A., întreprindere mixtă moldoromâno-franceză, MD
Str. Armenească nr. 55, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute

(511)
38 - telecomunicaţii.
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(540)

MD - BOPI 8/2002
(210) 010834
(220) 2001.12.12
(730) Kuok Oils & Grains Pte Ltd, SG
No. 1 Kim Seng Promenade, # 05-01 Great
World City, Singapore 237994
(540)

(210) 010847
(220) 2001.12.12
(730) BASVINEX, societate pe acţiuni, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45, MD2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

˘

TRADEMARKS

(511)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului “Brand”.
(511)
29 - uleiuri şi grăsimi comestibile, margarină,
şortening sau grăsimi, care se adaugă în aluat
pentru afinare, ghee şi vanaspati sau grăsimi
obţinute din uleiuri vegetale, cât şi grăsimi
obţinute din amestecurile de uleiuri vegetale
hidrogenate (din bumbac, din arahidă, din
cunjut);
30 - zahăr, cafea, orez, faină şi produse cerealiere,
checuri, torte, prăjituri, produse de cofetărie,
patiserie, pâine şi produse de panificaţie,
biscuiţi, tăiţei, paste făinoase, sosuri (condimente) pentru salate, mirodenii, ceai, cacao,
ciocolată.
(531) CFE(4) 03.09.01; 03.09.05; 03.09.07;
27.05.01; 28.02.00.

(210) 010848
(220) 2001.12.12
(730) BASVINEX, societate pe acţiuni, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45, MD2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010849
(220) 2001.12.12
(730) BASVINEX, societate pe acţiuni, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45, MD2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(210) 010844
(220) 2002.01.03
(730) TeLe DIXI S.R.L., MD
Str. Nicolae Dimo nr. 7, bloc 3, ap. 123, MD2068, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)
29 - cipsuri;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
(531) CFE(4) 28.05.00.
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(511)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010850
(220) 2001.12.12
(730) BASVINEX, societate pe acţiuni, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45, MD2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 8/2002

(210) 010851
(220) 2001.12.12
(730) BASVINEX, societate pe acţiuni, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45, MD2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010854
(220) 2001.12.12
(730) BASVINEX, societate pe acţiuni, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010855
(220) 2001.12.12
(730) BASVINEX, societate pe acţiuni, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45, MD2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010857
(220) 2001.12.12

(730) BASVINEX, societate pe acţiuni, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010859
(220) 2001.12.12
(730) BASVINEX, societate pe acţiuni, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45, MD2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010863
(220) 2001.12.25
(730) Wine International Project S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

(511)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou.

(210) 010874
(220) 2001.10.31
(730) CEREXAGRI S.A., FR
1, rue des Freres Lumière, B.P. 9, F-78373
PLAISIR Cedex, Franţa
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(511)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

MD - BOPI 8/2002
(540)

(511)
01 - chimicale pentru utilizare în agricultură;
05 - preparate pentru distrugerea paraziţilor; fungicide; erbicide.

(210) 010878
(220) 2001.12.26
(730) NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldoturcă, MD
Str. Miron Costin nr. 11, MD-5101, Floreşti, Republica Moldova
(540)

urechiuşe pentru trecerea şiretului, blocuri
mici pentru încălţăminte, fixatoare de curele şi
legători, cârlige rotative, şnururi şi limitatoare
(dispozitive de stopare), şireturi, panglici;
panglici elastice, şireturi elastice, şireturi din
stofă, panglici din stofă; umeraşe pentru
îmbrăcăminte; găitane, şnururi-sutaj, şireturi
împletite.
(531) CFE(4) 27.05.11.

(210) 010882
(220) 2002.01.18
(730) ASCONI, firmă comercială de producţie, MD
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova
(540)

TRADEMARKS

(511)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.
(511)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, biscuiţi; îngheţată; miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(531) CFE(4) 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17.

(210) 010880
(220) 2002.01.11
(730) YKK CORPORATION, JP
1, K anda Izumi-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo,
Japonia
(540)

(511)
26 - încheietori-fermoare, încheietori-cârlige şi
încheietori-urechiu şe, fermoare reglabile,
nasturi, copci; nasturi, copci pentru îmbrăcăminte; butoane de guler sau de manşete, catarame, catarame p entru bretele, c ârlige şi
urechiuşe, panglici p entru îmbrăcăminte,
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(210) 010883
(220) 2002.01.18
(730) ASCONI, firmă comercială de producţie, MD
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010884
(220) 2001.12.18
(730) VINARIA-BARDAR S.A., MD
Str. Uzinelor nr. 5, MD-6811, Bardar, Chişinău,
Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 8/2002
(511)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010900
(220) 2002.01.24
(730) STEAUA-GRUP S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 49, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(511)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 011459
(220) 2002.06.19
(730) Torgovy Dom Holding Vin, Obschestvo s
ogranichennoy otvetstvennostiu, RU
Oruzheiny per., d. 15, str. 1, 125047, Moscow,
Federaţia Rusă
(540)

(210) 010903
(220) 2002.01.22
(730) Podium-Vin S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. A. Şciusev nr. 62, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor “russian”, “русский”.
(511)
32 - bere fabricată în Federaţia Rusă;
33 - aperitive, arak, brandy; vinuri, vin din tescovină,
whisky, votcă, gin, digestive, cocteiluri, lichioruri; băuturi alcoolice, băuturi alcoolice cu
conţinut de fructe, băuturi spirtoase, băuturi
preparate prin distilare, băuturi de miere,
macerate de mentă, macerate amare, rom;
sake, cidru, alcool de orez, extracte spirtoase,
extracte de fructe spirtoase, esenţe spirtoase,
toate fabricate în Federaţia Rusă;
35 - agenţii de import-export, demonstrarea
produselor; studierea opiniei publice; studierea pieţei; publicitate interactivă în reţeaua
de calculatoare; consultanţă pe probleme de
organizare şi gestionare a afacerilor; organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale sau
publicitare; organizarea iarmaroacelor cu
vânzare în scopuri comerciale sau publicitare;
prezentarea vitrinelor; promovarea produselor
(pentru terţi); publicarea textelor publicitare;
propagarea mostrelor; p ropagarea materialelor publicitare; propagarea avizelor
publicitare; publicitate; publicitate poştală;
publicitate televizată, agenţii de publicitate;
servicii de aprovizionare pentru terţi (cumpărarea produselor) şi servicii prestate întreprinderilor).
(531) CFE(4) 28.05.00.
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(511)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă;
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
34 - tutun brut şi prelucrat, cu excepţia ţigaretelor,
tutun de fumat, tutun de pipă, tutun pentru
rulare manuală, tutun de p rizat; tutun de
mestecat, trabucuri, ţigarillos, pipe, dispozitive
pentru curăţarea pipelor; chibrituri; tabachere,
tabachere pentru trabucuri, tabachere pentru
ţigarete şi ţigări, cutii şi lădiţe pentru trabucuri,
cutii pentru ţigarete şi ţigări; muştiucuri, capete
pentru ţigaret de ţigarete şi ţigări, pungi pentru
tutun, oale pentru tutun, brichete, balonaşe cu
gaz pentru brichete, scrumiere, suporturi
pentru pipe; chibritelniţe, cu excepţia celor din
metale preţioase.

MD-BOPI 8/2002

Lista mărcilor înregistrate
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, numărul
înregistrării 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.

1

(210)
Nr.
depozit

(220)
Data
depozit

(111)
Nr.
înregistrării

2

3

4

(151)
Data
înregistrării

(511)
Clase

5

6

(730)
Titular, cod ST. 3 OMPI

7

(442)
Nr.
BOPI
8

1

009909 2000.11.13 8599

2002.03.26 30,32

ALINDCOM-exim S.R.L., MD

7/2001

2

005789 1996.09.26 8779

2002.07.02 33

VALEA Perjei, cooperativă
agricolă de producţie şi
consum, MD

7/1997

3

006389 1997.04.04 8780

2002.07.02 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

ANTICOR, societate pe acţiuni, 2/1998
MD

4

008804 1999.08.10 8781

2002.07.02 03

Fabrica de produse chimice de 12/1999
uz casnic, societate pe acţiuni,
MD

5

009309 2000.05.15 8782

2002.07.02 05

AMERICAN HOME
PRODUCTS CORPORATION,
US

3/2002

6

009505 2000.07.26 8783

2002.07.02 29,35

BASARABIA NORD S.A. MD

3/2002

7

009542 2000.08.14 8784

2002.07.02 02,04,09,16,21,35,
39,41,42

AGROPETROL S.A., societate
pe acţiuni, companie pentru
aprovizionare cu produse
petroliere, MD

3/2002

8

009560 2000.08.16 8785

2002.07.02 30

QUALITEA CEYLON (PVT)
Ltd., LK

3/2002

9

009850 2000.12.08 8786

2002.07.02 09,16,35,36,37,41,42 Accenture Global Services
GmbH, CH

3/2002

10 009884 2000.12.15 8787

2002.07.02 33

CRICOVA-ACOREX S.A.,
întreprindere mixtă, MD

3/2002

11 009962 2001.01.18 8788

2002.07.02 04,35,37,38,39,42

BP p.l.c., GB

3/2002

12 010037 2001.02.08 8790

2002.07.02 35,36,41,42

ARIA, agenţie pentru
restructurarea întreprinderilor şi
asistenţă, MD

3/2002

13 010140 2001.02.07 8791

2002.07.02 35,39,41,42

Solei Turism S.R.L., MD

3/2002

14 010144 2001.02.20 8792

2002.07.02 33

Leaduhin Oleg, MD

3/2002

15 010145 2001.04.02 8793

2002.07.02 25

EXIM-BOICO, întreprindere
individuală, MD

3/2002

16 010185 2001.04.13 8794

2002.07.02 42

MIH INTELPROP HOLDINGS
3/2002
LIMITED, a Mauritian company,
MU

17 010222 2001.05.03 8795

2002.07.02 33

TUDORA-VIN S.A., MD

18 010276 2001.05.10 8796

2002.07.02 09,16,35,36,37,41,42 Accenture Global Services
GmbH, CH

3/2002

19 010316 2001.05.22 8797

2002.07.02 33

3/2002

LaVina Group S.R.L., MD

3/2002

20 010317 2001.05.22 8798

2002.07.02 33

LaVina Group S.R.L., MD

3/2002

21 010327 2001.05.31 8799

2002.07.02 07,12

CNH GLOBAL N.V., NL

3/2002

22 010328 2001.05.31 8800

2002.07.02 07,12

CNH GLOBAL N.V., NL

3/2002
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1

2

3

4

5

6

7

8

23 010336 2001.06.06 8801

2002.07.02 33

ASCONI S.R.L., firmă
comercială de producţie, MD

3/2002

24 005845 1996.10.22 8802

2002.07.04 03,05,29,30,31,32,
35,37,40,42

ROCARO S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-română, MD

7/1997

25 010360 2001.04.12 8803

2002.07.04 34

TUBECON-TOBACCO S.R.L.,
întreprindere mixtă, fabrică de
tutun din Orhei, MD

3/2002

26 010379 2001.06.08 8804

2002.07.04 29,30

HORMEL FOODS
CORPORATION, US

3/2002

27 010380 2001.06.08 8805

2002.07.04 29,30

HORMEL FOODS
CORPORATION, US

3/2002

28 010384 2001.06.06 8806

2002.07.04 05

AstraZeneca AB, SE

3/2002

29 010385 2001.06.06 8807

2002.07.04 05

AstraZeneca AB, SE

3/2002

30 010386 2001.06.06 8808

2002.07.04 05

AstraZeneca AB, SE

3/2002

31 010387 2001.06.06 8809

2002.07.04 05

AstraZeneca AB, SE

3/2002

32 010390 2001.06.11 8810

2002.07.04 29,30,31,32,33,35

MODECA-INTER S.R.L.,
întreprindere mixtă moldo-rusă,
MD

3/2002

3/2002

33 010393 2001.06.14 8811

2002.07.04 35,41

ADVAR S.R.L., firmă, MD

34 010394 2001.06.14 8812

2002.07.04 05

Merck & Co., Inc., corporaţia 3/2002
statului New Jersey, US

35 010395 2001.06.21 8813

2002.07.04 33,35

GRAPE VALLEY S.R.L.,
întreprindere mixtă moldoirlandeză, MD

3/2002

36 010396 2001.06.11 8814

2002.07.04 34

British American Tobacco
(Brands) Inc., US

3/2002

37 010397 2001.06.11 8815

2002.07.04 34

British American Tobacco
(Brands) Inc., US

3/2002

38 010398 2001.06.11 8816

2002.07.04 05

G.D.SEARLE & CO., corporaţie 3/2002
organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US

39 010399 2001.06.22 8817

2002.07.04 33,35

IMPEXVINCOM S.R.L.,
întreprindere mixtă, MD

3/2002

40 010402 2001.06.21 8818

2002.07.04 05

American Home Products
Corporation, US

3/2002

41 010403 2001.06.21 8819

2002.07.04 05

American Home Products
Corporation, US

3/2002

42 010404 2001.06.21 8820

2002.07.04 05

American Home Products
Corporation, US

3/2002

43 010405 2001.06.21 8821

2002.07.04 05

American Home Products
Corporation, US

3/2002

44 010406 2001.06.21 8822

2002.07.04 05

American Home Products
Corporation, US

3/2002

45 010407 2001.06.22 8823

2002.07.04 39

Corina S.R.L., MD

3/2002

46 010408 2001.06.22 8824

2002.07.04 34

PT Hanjaya Mandala
Sampoerna Tbk., ID

3/2002

47 010421 2001.06.28 8825

2002.07.04 05

BIOGEN, INC., US

3/2002

48 010424 2001.05.07 8826

2002.07.04 33

KVINT, fabrică de vinuri şi
coniacuri din Tiraspol, MD

3/2002

49 010427 2001.05.07 8827

2002.07.04 33

KVINT, fabrică de vinuri şi
coniacuri din Tiraspol, MD

3/2002

50 010440 2001.06.29 8828

2002.07.04 05

BRISTOL-MYERS SQUIBB
COMPANY, corporaţia statului
Delaware, US

3/2002
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2

3

4

5

6

7

8

51 010470 2001.07.11 8829

2002.07.05 05

Tillotts Pharma AG, A Swiss
Company, CH

3/2002

52 010467 2001.07.03 8830

2002.07.05 33

VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD

3/2002

53 010466 2001.07.03 8831

2002.07.05 32,33

VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD

3/2002

54 010465 2001.06.29 8832

2002.07.05 05

NeoGalenaFarm S.R.L., MD

3/2002

55 010464 2001.07.16 8833

2002.07.05 35,42

Translation Bureau Corcimaru
Î.I., MD

3/2002

56 010463 2001.07.18 8834

2002.07.05 33

IVANŢOV Eugen Vladimir, MD

3/2002

57 010462 2001.06.28 8835

2002.07.05 33

La Vina Group S.R.L, MD

3/2002

58 010461 2001.06.22 8836

2002.07.05 35

AIEA S.A., MD

3/2002

59 010454 2001.07.10 8837

2002.07.05 35

ASTORTA S.A., MD

3/2002

60 010450 2001.07.04 8838

2002.07.05 35

FLUX-PRES S.R.L., agenţie de
presă, MD

3/2002

61 010448 2001.06.22 8839

2002.07.05 05

PHARMACIA & UPJOHN
COMPANY, corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US

3/2002

62 010447 2001.06.19 8840

2002.07.05 05

Laboratoires UPSA, a French 3/2002
company, FR

63 010443 2001.06.29 8841

2002.07.05 05

Bristol-Myers Squibb Pharma
Company, US

3/2002

64 010441 2001.06.29 8842

2002.07.05 05

BRISTOL-MYERS SQUIBB
COMPANY, corporaţia statului
Delaware, US

3/2002

65 007323 1997.11.20 8843

2002.07.08 33

EURO-ALCO
întreprindere
cipriotă, MD

mixtă

S.A., 10/1998
moldo-

66 010200 2001.04.04 8844

2002.07.08 33

BABII Sergiu, MD

67 010383 2001.06.07 8845

2002.07.08 32

AGROPETROL S.A., companie 3/2002
pentru
aprovizionare
cu
produse petroliere, MD

68 010388 2001.06.07 8846

2002.07.08 32

AGROPETROL S.A., companie 3/2002
pentru
aprovizionare
cu
produse petroliere, MD

69 010389 2001.06.07 8847

2002.07.08 32

AGROPETROL S.A., companie 3/2002
pentru
aprovizionare
cu
produse petroliere, MD

70 010451 2001.07.04 8848

2002.07.08 21,33,35, 42

GB HOLDING VIN, ZAKRYTOE 3/2002
AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO, RU

71 010469 2001.07.16 8849

2002.07.08 32

Combinatul de produse
alimentare din Bălţi, MD

3/2002

72 010471 2001.07.13 8850

2002.07.08 33

VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD

3/2002

73 010472 2001.07.13 8851

2002.07.08 33

VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD

3/2002

74 010473 2001.07.16 8852

2002.07.08 05

EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., 3/2002
HU

75 010564 2001.08.24 8853

2002.07.08 32

VITANTA-INTRAVEST S.A.,
întreprindere mixtă MoldovaLiechtenstein, MD

3/2002

76 010936 2002.01.29 8854

2002.07.08 33

CRICOVA-ACOREX S.A.,
întreprindere mixtă, MD

3/2002

77 010937 2002.01.29 8855

2002.07.08 33

CRICOVA-ACOREX S.A.,
întreprindere mixtă, MD

3/2002
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Lista mărcilor reînnoite
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării
termenului
de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numerele
BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată
Nr.
crt.

(116) Nr.
înregistrării
reînnoite

(186)
Data
expirării
reînnoirii

Clase

1

R197

2013.03.02

33

2

R1255

2013.03.02

33

(511)

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

(442)
Nr. BOPI

(450)
Nr. BOPI

VISMOS, combinat de vinuri
spumante şi de marcă, MD
Str. Uzinelor nr.5, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova
VISMOS, combinat de vinuri
spumante şi de marcă, MD
Str. Uzinelor nr.5, MD-2023, Chişinău,
Republica Moldova

-

-

11/1994

-
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VI
Design industrial

P

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în temeiul
înregistrării lor la AGEPI în modul stabilit de Legea privind protecţia desenelor şi modelelor
industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996, modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV din
23.06.2000.
Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin
reprezentant în proprietate industrială, de către persoana care dispune de dreptul la certificat. Cererea
trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 11(3) din Lege.
Desenele şi modelele industriale înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.

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

L

egal protection of the industrial designs in the Republic of Moldova shall be afforded on the
basis of registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on the Protection of
Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996, amended and completed by the Law No 1079-XIV of
June 23, 2000.
The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative in
industrial property, by the person to whom the right to the certificate belongs. The application shall
contain the documents provided in Art. 11(3) of the Law.

DESIGN

Industrial designs registered under the national procedure shall be published in the Official Bulletin of
Industrial Property.
Industrial designs registered under the Hague Agreement to which the Republic of Moldova is party, shall
be published in French and English in the “International Designs Bulletin/Bulletin des dessins et modeles
internationaux”. The Bulletin published on the electronic carrier comprises both bibliographic data and
industrial design reproductions and is available for public in the AGEPI library. In the BOPI shall be published designs arranged in the order of the international registration numbers and of the ICID classes .
For labels and packings the semantic weight of the verbal part is not protected.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR
BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE

LIST OF INID CODES CONCERNING
BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING
TO INDUSTRIAL DESIGNS

(11)
(15)
(18)

(11)
(15)
(18)

(31)
(32)
(33)
(44)
(45)
(46)
(51)

(54)
(55)
(57)
(71)

(72)
(73)

(74)
(80)

(21)
(22)
(23)
(28)
(30)
(31)
(32)
(33)
(44)
(45)
(46)
(51)

(54)
(55)
(57)
(71)

(72)
(73)

(74)
(80)

Certificate number
Date of registration
Expected expiration date of the registration
validity
Number of the application
Filing date of the application
Date of exhibition priority
Number of industrial designs
Priority data under the Paris Convention
Number of the priority application
Filing date of the priority application
Country of the priority application, code according to the WIPO Standard ST. 3
Publication date of the decision on registration
of the industrial design
Date of certificate granting
Date of deferment expiration
International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses, Locarno
Classification)
Title of the industrial design
Reproduction of the industrial design
Indication of colors claimed
Name and address of the applicant(s), code
of the country according to the WIPO Standard
ST. 3
Name of the author(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3
Name and address of the o wner(s), code
of the country according to the WIPO Standard
ST. 3
Name of the representative in industrial property
Identification of certain data related to the international deposit of industrial designs under
the Hague Agreement

DESIGN

(21)
(22)
(23)
(28)
(30)

Numărul certificatului
Data înregistrării
Data prevăzută de expirare a termenului de
valabilitate a înregistrării
Numărul depozitului
Data depozitului
Data priorităţii de expoziţie
Numărul de desene şi modele industriale
Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris
Numărul cererii prioritare
Data depozitului cererii prioritare
Ţara cererii prioritare, codul conform normei
ST. 3 OMPI
Data publicării hotărârii de înregistrare a
desenului şi modelului industrial
Data eliberării certificatului
Data expirării termenului de amânare a
publicării
Clasificarea internaţională a desenelor şi
modelelor industriale (clasa şi subclasa
Clasificării de la Locarno)
Denumirea desenului / modelului industrial
Reproducerea desenului / modelului industrial
Culorile revendicate
Numele / denumirea şi adresa solicitantului
(solicitanţilor), codul ţării conform normei ST.
3 OMPI
Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Numele / denumirea şi adresa titularului
(titularilor), codul ţării conform normei ST. 3
OMPI
Numele reprezentantului în proprietate industrială
Datele de depozit internaţional conform
Aranjamentului de la Haga
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WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS
OF INFORMATION CONCERNING
INDUSTRIAL DESIGNS MADE IN THE
OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

FF4L

Desene şi modele industriale înregistrate

FF4L

Registered industrial designs

FF4L

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

FF4L

Numerical index of registered industrial designs (half-yearly)

FF4L

Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate aranj ate în ordinea c laselor
CIDMI (semestrial)

FF4L

Subject index of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID
classes (half-yearly)

FF4L

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

FF4L

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

FG4L

Lista certificatelor de înregistrare a
desenelor şi modelelor industriale eliberate

FG4L

List of granted industrial design certificates

FG4L

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

FG4L

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

FG4L

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

FG4L

Subject index of industrial designs registered
under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID classes (monthly, halfyearly)

NZ4L

Lista desenelor şi modelelor industriale
reînnoite

NZ4L

List of renewed industrial designs

NZ4L

Lista desenelor şi modelelor industriale
reînnoite conform Aranjamentului de la Haga

NZ4L

List of industrial designs renewed under the
Hague Agreement

MG4L

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

MG4L

List of industrial design certificates forfeited
for non-payment of the issuance fee

DESIGN

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA
TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE
LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE PUBLICATE
ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17
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FF4L Desene
[i modele industriale ]nregistrate

O

rice persoană interesată are dreptul să depună la Agenţie o contestaţie motivată împotriva
hotărârii de înregistrare a desenului sau modelului industrial în termen de 6 luni de la data
publicării acestei hotărâri în BOPI, dacă nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art.
4-8 din Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996,
modificată şi completată prin Legea nr. 1079-XIV din 23.06.2000.

A

DESIGN

ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Articles 4 to 8 of the
Law on the Protection of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996, amended and
completed by the Law No 1079-XIV of June 23, 2000, has not been met, file with the Agency a reasoned declaration of opposition to any decision to register an industrial design within six months
following the date of publication of that decision in the BOPI.
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(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)
(57)

295
2002.07.15
LOC (7) Cl. 19-08
f 2000 0048
2000.07.04
2005.07.04
4
Culori revendicate: modelul 1 - galbendeschis, roşu, cafeniu; modelul 2 - galben-

deschis,roşu, n egru; modelul 3 - galbendeschis, galben, sur, verde-închis, verdedeschis, roşu-deschis; modelul 4 - galbendeschis, g alben, sur, roşu-deschis, roşuînchis, verde-deschis.
(71)(72)(73) BLANARI Tatiana, MD
Bd. Cuza-Vodă nr. 38, bloc 2, ap. 30, MD-2061,
Chişinău, Republica Moldova
(54) Etichete

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează

DESIGN

1
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295

2

DESIGN

(11)

69

MD - BOPI 8/2002
(11)

295

DESIGN

3

4
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(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)
(57)

305
2002.07.15
LOC (7) Cl. 19-08
f 2000 0075
2000.09.11
2005.09.11
10
Culori revendicate: modelul 1 - roz, roşu, auriu,
cafeniu, negru; modelul 2 - oranj, galben,
auriu, roşu, cafeniu, negru; modelul 3 - galben,
galben-închis, auriu, roşu, cafeniu, negru;
modelul 4 - bej, roşu, roz-închis, auriu, cafeniu,
negru; modelul 5 - roşu, auriu, sur, cafeniu,
negru, verde-deschis; modelul 6 - roşu, auriu,

sur, cafeniu, negru, verde-deschis; modelul 7
- roşu, auriu, sur, cafeniu, negru, verdedeschis; modelul 8 - roşu, auriu, sur, cafeniu,
negru, verde-deschis; galben; modelul 9 roşu, auriu, sur, cafeniu, negru, albastrudeschis; modelul 10 - roşu, auriu, sur, cafeniu,
negru, albastru-deschis, liliachiu.
(71)(73) ASCONI, FIRMĂ COMERCIALĂ DE
PRODUCŢIE , MD
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica
Moldova
(72) JITARU Constantin, MD
(54) Etichete

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează

DESIGN

1

2

71
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(11)

305

3

DESIGN

4

72
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305

5

6

DESIGN

(11)

73
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(11)

305

DESIGN

7

8
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305

9

DESIGN

(11)

10
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DESIGN

(11) 392
(15) 2002.07.24
(51) LOC (7) Cl. 02-04
(21) f 2001 0084
(22) 2001.10.17
(18) 2006.10.17
(28) 6
(71)(73) ТИГИНА, ÎNTREPRINDERE DE STAT
UNITARĂ, FIRMĂ DE ÎNCĂLŢĂMINTE, MD

76

(72)

(54)
(55)

Str. Chişiniovscaia nr. 20, MD-3200, Bender,
Republica Moldova
CUŞNIR Oxana, MD
TODAVCIC Rita, MD
ONOCOVA Tatiana, MD
Încălţăminte

1

2

3

4

5

6
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(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

393
2002.07.15
LOC (7) Cl. 11-05
f 2001 0092
2001.10.31
2006.10.31
4

(71)(73) SOMACO-SIC S.R.L., ÎNTREPRINDERE
MIXTĂ, MD
Str. Uzinelor nr. 21 “A”, MD-2036, Chişinău,
Republica Moldova
(72) OLEINIK Petru, MD
(54) Embleme

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.

1

2

3

394
2002.07.15
LOC (7) Cl. 11-05
f 2001 0095
2001.11.19
2006.11.19
2
Culori revendicate: desenul 2 - alb, negru,
galben, verde, albastru, violet, roşu.

(71)(73) SUPRATEN S.A., MD
Str. S. Lazo nr. 29, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(72) CHIRIAC Valeriu, MD
TRICOLICI Nicolae, MD
(54) Embleme

DESIGN

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

4

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.
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(11)

394

1

2

(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

395
2002.06.20
LOC (7) Cl. 19-08
f 2002 0018
2002.02.12
2007.02.12
1

(71)(73) CARMEZ INTERNAŢIONAL S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Munceşti nr. 121, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(72) GURULEA Lilia, MD
(54) Etichetă

DESIGN

(55)
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.
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(11)

395

(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

396
2002.07.15
LOC (7) Cl. 19-08
f 2001 0090
2001.06.01
2006.06.01
1

(57)

Culori revendicate: alb, auriu, roşu, roşu-închis,
sur, albastru, verde, galben, nisipiu, cafeniu,
negru.
(71)(73) BASVINEX, SOCIETATE PE ACŢIUNI, MD
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 45, MD2012, Chişinău, Republica Moldova
(72) CUZNEŢOV Ghenadie, MD
(54) Etichetă

(55)

DESIGN

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate în iulie 2002
Se publicã urmãtoarele date: numãrul curent, numãrul certificatului, clasele conform CIDMI,
numãrul depozitului, data depozitului, numãrul de desene şi modele industriale, titularul,
codul þãrii conform ST. 3 OMPI, numãrul BOPI în care a fost publicatã înregistrarea
Nr.
crt.

(11) Nr.
certificatului

(51)
Clase

(21) Nr.
depozitului

(22) Data
depozitului

(28) Nr.
de desene
şi modele
industriale

(73) Titularul, cod ST. 3
OMPI

(44) Nr.
BOPI

1

301

19-08

f 2000 0064

2000.08.04

2

ALIANŢA VIN S.R.L., MD

5/2001

2

318

19-08

f 2001 0002

2000.12.22

1

VINIMPEX S.R.L., MD

6/2001

3

328

19-08

f 2000 0078

2000.07.24

5

VINAR-ZÎMBRENI,
SOCIETATE PE
ACŢIUNI, MD

6/2002

4

349

05-06;

f 2001 0037

2001.03.26

8

LAPMOL S.R.L., MD

12/2001

19-08
5

350

11-03,
05; 1901, 08;
20-03

f 2001 0034

2001.03.23

10

UNITED WINE
COMPANY,
ÎNTREPRINDERE
MIXTĂ, MD

12/2001

6

351

13-03

f 2001 0003

2000.12.25

1

INTROSCOP S.A., MD

12/2001

7

352

19-08

f 2001 0031

2001.02.26

6

VINAR-ZÎMBRENI,
SOCIETATE PE
ACŢIUNI, MD

12/2001

8

353

19-08

f 2001 0032

2001.03.14

20

DRAGAN Iurie, MD

12/2001

9

354

19-08

f 2001 0035

2001.03.26

4

CLASICVIN-INDUSTRIAL
S.R.L., MD

12/2001

NZ4L 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 reînnoite (numărul desenului şi modelului reînnoit), titularul şi adresa, codul ţării conform
ST. 3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea
Nr.
crt.

(11)
Nr.
certificat

(18) Data
expirãrii
reînnoirii

(21)
Nr.
depozit

(22)
Data depozit

(51)
Clase

(28) Nr.
de desene
şi modele
industriale

1

103

2007.06.11

0116

1997.06.11

09-01

2

(73) Titularul şi adresa,
cod ST. 3 OMPI

BP OIL
INTERNATIONAL
LIMITED, GB

(44)
Nr. BOPI

1/1998

Britannic House, 1
Finsbury Circus,
London, EC2M 7BA,
Regatul Unit
2

104

2007.06.11

0117

1997.06.11

09-01

2

BP OIL
INTERNATIONAL
LIMITED, GB

1/1998

Britannic House, 1
Finsbury Circus,
London, EC2M 7BA,
Regatul Unit
3

80

111

2007.06.05

0108

1997.06.05

06-01,

2

S.R.L. "ERGOPLAST",

2/1998

MD-BOPI 8/2002
06

MD

8/1999

Str. Cosmonauţilor nr. 9,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
4

112

2007.06.05

0107

1997.06.05

09-03

2

S.R.L. "ERGOPLAST",
MD

2/1998
8/1999

Str. Cosmonauţilor nr. 9,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
5

114

2007.10.29

0141

1997.10.29

02-04

3

FIRMA COMERCIALINDUSTRIALĂ
"ТИГИНА", MD

3/1998

Str. Chişiniovscaia
nr. 20,
MD-3200, Bender,
Republica Moldova
6

121

2007.10.23

0134

1997.10.23

09-01

6

ÎNTREPRINDEREA
TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ
''OENO-CONSULTING"
S.R.L., MD

4/1998

Str. Tighina nr. 42,
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

81

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 (numărul desenului şi modelului
industrial), 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.

1

(11)
Nr. înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(23)(30)
Prioritate

(73)
Titular, cod ST. 3
OMPI

2

3

4

1

DM/058109

2001.07.13

2001.01.17,
US

LINDAB AB, SE

2

DM/058121

2001.09.07

2001.03.09,
JP

SONY OVERSEAS
SA, CH

3

DM/058129

2001.11.26

4

DM/058131

2001.11.27

5

DM/058145

2001.08.15

2001.03.06,
DE

6

DM/058146

2001.09.07

2001.03.09,
JP

7

DM/058160

2001.11.15

2001.05.28,
JP

5

SONY OVERSEAS
SA, CH
INTERBREW S.A.,
BE
TRAX FORMENBAU
FÜR
KUNSTSTEINPRODUKTE GMBH &
CO., DE
SONY OVERSEAS
SA, CH
KRUGER GMBH &
CO. KG, DE

(54)
Denumirea desenului şi modelului
industrial

(51) Clase

6

7

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale
(nr. desenului
şi modelului
industrial)
8

9

10

Racorduri pentru canalul de ventilaţie /
Coupling rings for ventilation ducts /
Joints de raccord pour conduits de
ventilation
Ordinator, conector şi lector de discuri
optice pentru ordinator / Computer,
combined connector and optical disc
player for a computer / Ordinateur,
connecteur et lecteur de disques
optiques combiné pour ordinateur
Proiector / Projector / Projecteur

23-04

7

2006.07.13

12/2001

14-01, 02

2

2006.09.07

12/2001

16-02

1

2006.11.26

12/2001

Butelie / Bottle / Bouteille

09-01

1

2006.11.27

12/2001

Obiecte decorative / Decorative
items / Objets décoratifs

11-02

8

2006.08.15

12/2001

Acumulatoare / Batteries /
Accumulateurs
Recipiente cu buşon / Receptacles
with lid / Récipients avec bouchon

13-02

2

2006.09.07

12/2001

09-03

3

2006.11.15

12/2001

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

MD-BOPI 8/2002

82

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

1

3

DM/058169

2001.10.31

9

DM/058173

2001.10.12

10

DM/058179

2001.10.17

11

DM/058183

2001.12.04

12

DM/058199

2001.11.30

13

DM/058220

2001.12.10.

14

DM/058221

2001.12.07

15

DM/058223

2001.10.31

16

DM/058226

2001.11.01

17

DM/058237

2001.09.07

18

DM/058240

2001.11.01

19

DM/058245

2001.12.12

20

DM/058257

2001.12.13

21

DM/058258

2001.12.13

83
1 4

4

2001.04.17,
DE

2001.09.12,
US

5

SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SANFORD GMBH,
DE
FIKOSOTA SINTEZ
OOD, BG
ETA SA FABRIQUES
D'EBAUCHES, CH
SAT CONTROL,
PROIZVODNO IN
TRGOVSKO
PODJETJE, D.O.O., SI
PROUST SIMAR, FR

WESTFÄLISCHE
TEXTILGESELLSCHAFT
KLINGENTHAL &
CO. MBH, DE
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
2001.06.05, IT EUROITALIA S.R.L.,
IT
FONKEL
MEUBELMARKETING
B.V., NL
2001.06.05, IT EUROITALIA S.R.L.,
IT
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH

7

8

9

10

Buton pentru manşetă / Bouton de
manchettes / Cuff link

6

02-07

1

2006.10.31

12/2001

Instrumente de scris / Writing
instruments / Instruments d’écriture
Butelie / Bottle / Bouteille

19-06

3

2006.10.12

12/2001

09-01

1

2006.10.17

12/2001

10-02

2

2006.12.04

12/2001

13-03

1

2006.11.30

12/2001

19-02

6

2006.12.10

12/2001

05-05

19

2006.12.07

12/2001

Bijuterii / Bijoux / Jewellery

11-01

16

2006.10.31

12/2001

Set pentru cosmetică / Make-up set
/ Nécessaire de maquillage
Mobilier şi anume: rame pentru
paturi, scaune / Furniture, namely:
bed frames, chairs / Meubles,
à savoir: cadres de lits, chaises
Set pentru cosmetică / Make-up set /
Nécessaire de maquillage
Brăţări pentru ceasuri / Bracelets de
montres / Watch bracelets

28-03

1

2006.11.01

12/2001

06-01, 06

14

2006.09.07

12/2001

28-03

1

2006.11.01

12/2001

10-07

3

2006.12.12

12/2001

Ceas de mână / Montre-bracelet /
Wrist watch

10-02

1

2006.12.13

12/2001

Ceas de mână / Montre-bracelet /
Wrist watch

10-02

1

2006.12.13

12/2001

Ceasuri de mână / Montresbracelets / Wristwatches
Fir electric pentru antena de televizor / Electrical drive for television
antenna / Entrainement électrique
pour antenne de télévision
Clame pentru hârtie / Trombones /
Paper clips
Ţesături / Fabrics / Tissus

MD-BOPI 8/2002

2

8

2

3

DM/058259

2001.12.13

23

DM/058260

2001.12.13

24

DM/058261

2001.12.13

25

DM/058262

2001.12.13

26

DM/058263

2001.12.13

27

DM/058264

2001.12.13

28

DM/058265

2001.12.13

29

DM/058266

2001.12.13

30

DM/058267

2001.12.12

31

DM/058272

2001.09.14

32

DM/058273

2001.11.07

33

DM/058286

2001.12.07

34
35
36

DM/058295
DM/058325
DM/058333

2001.06.15
2001.12.19
2001.12.18

4

5

SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH
SA) (SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
RIAL LEICHTMETALLFELGEN GMBH, DE
2001.06.13, IT EUROITALIA S.R.L.,
IT
2001.06.20, W. GOEBEL
DE
PORZELLANFABRIK
GMBH & CO. KG,
DE
BLEDINA SA, FR
2001.12.17, IT EMILIANO CARLOTTI, IT
2001.07.02, ROUX ROGER, FR
FR

7

8

9

10

Ceas de mână / Montre-bracelet /
Wrist watch

6

10-02

1

2006.12.13

12/2001

Ceas de mână / Montre-bracelet /
Wrist watch

10-02

1

2006.12.13

12/2001

Ceas de mână / Montre-bracelet /
Wrist watch

10-02

1

2006.12.13

12/2001

Ceas de mână / Montre-bracelet /
Wrist watch

10-02

1

2006.12.13

12/2001

Ceas de mână / Montre-bracelet /
Wrist watch

10-02

1

2006.12.13

12/2001

Ceas de mână / Montre-bracelet /
Wrist watch

10-02

1

2006.12.13

12/2001

Ceas de mână / Montre-bracelet /
Wrist watch

10-02

1

2006.12.13

12/2001

Ceas de mână / Montre-bracelet /
Wrist watch
Ceas de mână / Montre-bracelet /
Wrist watch

10-02

3

2006.12.13

12/2001

10-02

1

2006.12.12

12/2001

Jantă de roată / Wheel rim / Jante
de roue
Set pentru cosmetică / Make-up set
/ Nécessaire de maquillage
Figurine, cutiuţe decorative, figurine
decorative / Figurines, boîtes décoratives, assiette décorative / Figurines,
decorative boxes, decorative plate
Etichete / Imprimés / Prints
Ceasuri de mână / Watches / Montres
Obiect decorativ format din două
inele / Objet décoratif formé de deux
anneaux / Decorative object
consisting of two rings

12-16

1

2006.09.14

12/2001

28-03

1

2006.11.07

12/2001

11-02

24

2006.12.07

12/2001

19-08
10-02
11-02

6
3
1

2006.06.15
2006.12.19
2006.12.18

12/2001
12/2001
12/2001

MD-BOPI 8/2002

84
1

22

1

2

3

37

DM/058336

2001.12.07

4

5

6

7

8

9

10

HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF
AKTIEN, DE

Containere destinate în special
pentru produse cosmetice de tipul
săpunului / Containers especially for
cosmetic products like soap /
Contenants spécialement destinés
aux produits cosmetiques tels que le
savon

09-03

18

2006.12.07

12/2001

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 (numărul desenului şi modelului industrial),
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

4

2

3

DM/058169

2001.10.31

05-05

DM/058221

2001.12.07

06-01, DM/058237
06

2001.09.07

09-01
09-01
09-03

2001.11.27
2001.10.17
2001.11.15

DM/058131
DM/058179
DM/058160

85
1 4

5

SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
WESTFÄLISCHE TEXTILGESELLSCHAFT KLINGENTHAL
& CO. MBH, DE
FONKEL MEUBELMARKETING
B.V., NL
INTERBREW S.A., BE
FIKOSOTA SINTEZ OOD, BG
KRUGER GMBH & CO. KG, DE

(54)
Denumirea desenului şi modelului industrial

6

Buton pentru manşetă / Bouton de
manchettes / Cuff link
Ţesături / Fabrics / Tissus
Mobilier şi anume: rame pentru paturi, scaune / Furniture, namely: bed frames, chairs /
Meubles, à savoir: cadres de lits, chaises
Butelie / Bottle / Bouteille
Butelie / Bottle / Bouteille
Recipiente cu buşon / Receptacles with lid
/ Récipients avec bouchon

(28)(20)
Nr. de desene
şi modele
industriale
(nr. desenului
şi modelului
industrial)
7

(18)
Valabilitate

8

9

1

2006.10.31

12/2001

19

2006.12.07

12/2001

14

2006.09.07

12/2001

1
1
3

2006.11.27
2006.10.17
2006.11.15

12/2001
12/2001
12/2001

Nr. IDB

MD-BOPI 8/2002

1

02-07

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

2

3

DM/058336

2001.12.07

4

HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN, DE

10-02

DM/058183

2001.12.04

10-02

DM/058257

2001.12.13

10-02

DM/058258

2001.12.13

10-02

DM/058259

2001.12.13

10-02

DM/058260

2001.12.13

10-02

DM/058261

2001.12.13

10-02

DM/058262

2001.12.13

10-02

DM/058263

2001.12.13

10-02

DM/058264

2001.12.13

10-02

DM/058265

2001.12.13

10-02

DM/058266

2001.12.13

10-02

DM/058267

2001.12.12

10-02

DM/058325

2001.12.19

ETA SA FABRIQUES
D'EBAUCHES, CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
EMILIANO CARLOTTI, IT

10-07

DM/058245

2001.12.12

11-01

DM/058223

2001.10.31

11-02

DM/058145

2001.08.15

2001.12.17,
IT

2001.03.06,
DE

5

SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
TRAX FORMENBAU FÜR
KUNSTSTEINPRODUKTE
GMBH & CO., DE

6

7

8

9

Containere destinate în special pentru
produse cosmetice de tipul săpunului /
Containers especially for cosmetic
products like soap / Contenants
spécialement destinés aux produits
cosmétiques tels que le savon
Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wristwatches
Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist
watch
Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist
watch
Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist
watch
Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist
watch
Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist
watch
Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist
watch
Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist
watch
Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist
watch
Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist
watch
Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist
watch
Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist
watch
Ceasuri de mână / Watches / Montres

18

2006.12.07

12/2001

2

2006.12.04

12/2001

1

2006.12.13

12/2001

1

2006.12.13

12/2001

1

2006.12.13

12/2001

1

2006.12.13

12/2001

1

2006.12.13

12/2001

1

2006.12.13

12/2001

1

2006.12.13

12/2001

1

2006.12.13

12/2001

1

2006.12.13

12/2001

3

2006.12.13

12/2001

1

2006.12.12

12/2001

3

2006.12.19

12/2001

Brăţări pentru ceasuri / Bracelets de
montres / Watch bracelets
Bijuterii / Bijoux / Jewellery

3

2006.12.12

12/2001

16

2006.10.31

12/2001

8

2006.08.15

12/2001

Obiecte decorative / Decorative items /
Objets décoratifs

MD-BOPI 8/2002

86
1

09-03

2

3

4

DM/058286

2001.12.07

2001.06.20,
DE

W.GOEBEL
PORZELLANFABRIK GMBH &
CO. KG, DE

11-02

DM/058333

2001.12.18

2001.07.02,
FR

ROUX ROGER, FR

12-16

DM/058272

2001.09.14

13-02

DM/058146

2001.09.07

13-03

DM/058199

2001.11.30

14-01, DM/058121
02

2001.09.07

2001.03.09,
JP

SONY OVERSEAS SA, CH

16-02

DM/058129

2001.11.26

SONY OVERSEAS SA, CH

19-02

DM/058220

2001.12.10.

19-06

DM/058173

2001.10.12

2001.05.28,
JP
2001.09.12,
US
2001.04.17,
DE

19-08
23-04

DM/058295
DM/058109

2001.06.15
2001.07.13

28-03

DM/058226

2001.11.01

28-03

DM/058240

2001.11.01

28-03

DM/058273

2001.11.07

87
1 4

2001.03.09,
JP

5

RIAL LEICHTMETALLFELGEN
GMBH, DE
SONY OVERSEAS SA, CH
SAT CONTROL, PROIZVODNO
IN TRGOVSKO PODJETJE,
D.O.O., SI

2001.01.17,
US
2001.06.05,
IT
2001.06.05,
IT
2001.06.13,
IT

PROUST SIMAR, FR
SANFORD GMBH, DE
BLEDINA SA, FR
LINDAB AB, SE
EUROITALIA S.R.L., IT
EUROITALIA S.R.L., IT
EUROITALIA S.R.L., IT

6

7

8

9

Figurine, cutiuţe decorative, figurine decorative / Figurines, boîtes décoratives,
assiette décorative / Figurines, decorative
boxes, decorative plate
Obiect decorativ cu două inele / Objet
décoratif formé de deux anneaux /
Decorative object consisting of two rings
Jantă de roată / Wheel rim / Jante de roue

24

2006.12.07

12/2001

1

2006.12.18

12/2001

1

2006.09.14

12/2001

Acumulatoare / Batteries / Accumulateurs

2

2006.09.07

12/2001

Fir electric pentru antena de televizor /
Electrical drive for television antenna /
Entrainement électrique pour antenne de
télévision
Ordinator, conector şi lector de discuri
optice pentru ordinator / Computer,
combined connector and optical disc
player for a computer / Ordinateur,
connecteur et lecteur de disques optiques
combiné pour ordinateur
Proiector / Projector / Projecteur

1

2006.11.30

12/2001

2

2006.09.07

12/2001

1

2006.11.26

12/2001

6

2006.12.10

12/2001

3

2006.10.12

12/2001

6
7

2006.06.15
2006.07.13

12/2001
12/2001

1

2006.11.01

12/2001

1

2006.11.01

12/2001

1

2006.11.07

12/2001

Clame pentru hârtie / Trombones / Paper
clips
Instrumente de scris / Writing instruments
/ Instruments d’écriture
Etichete / Imprimés / Prints
Racorduri pentru canalul de ventilaţie /
Coupling rings for ventilation ducts / Joints
de raccord pour conduits de ventilation
Set pentru cosmetică / Make-up set /
Nécessaire de maquillage
Set pentru cosmetică / Make-up set /
Nécessaire de maquillage
Set pentru cosmetică / Make-up set /
Nécessaire de maquillage
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1

11-02

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.
înregistrării

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(28)(20)
Nr. de desene şi modele
industriale reînnoite (nr. desenului
şi modelului industrial reînnoit)

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

1

DM/038615

3

2006.12.24 (1R)

12/1997

12/2001

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DM/038821
DM/038822
DM/038823
DM/038979
DM/039069
DM/039125
DM/039195
DM/039416
DM/039445
DM/039762

1
1
1
7
4
2
1
6
5
1

2007.01.17 (1R)
2007.01.17 (1R)
2007.01.17 (1R)
2007.01.31 (1R)
2007.02.04 (1R)
2007.02.10 (1R)
2007.02.17 (1R)
2007.03.04 (1R)
2007.03.06 (1R)
2007.04.04 (1R)

12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997

12/2001
12/2001
12/2001
12/2001
12/2001
12/2001
12/2001
12/2001
12/2001
12/2001

12
13
14

DM/039791
DM/040082
DM/040216

1
2
8 (1, 4, 8, 13, 14, 21, 26, 27)

2007.04.07 (1R)
2007.05.05 (1R)
2007.05.23 (1R)

12/1997
12/1997
12/1997

12/2001
12/2001
12/2001

15
16
17
18
19

DM/040224
DM/040225
DM/040248
DM/041242
DM/041872

GIUSEPPE GIOVANNI D'ANGELO, IT; GIUSEPPE SCARFI', IT;
GRUPPO COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L., IT; ANTONIO
VENUTO, IT
JEAN-CHRISTOPHE MARESCHAL, FR
JEAN-CHRISTOPHE MARESCHAL, FR
JEAN-CHRISTOPHE MARESCHAL, FR
CARTIER INTERNATIONAL B.V., NL
JEAN-CHRISTOPHE MARESCHAL, FR
CHRISTIAN DIOR COUTURE (SOCIÉTÉ ANONYME), FR
CHAUMET INTERNATIONAL S.A., FR
HELLA KG HUECK & CO., DE
CHAUMET INTERNATIONAL S.A., FR
THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG (THE
SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES SA) (THE
SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES LTD), CH
CHRISTIAN DIOR COUTURE (SOCIÉTÉ ANONYME), FR
BLANCPAIN S.A., CH
WESTFДLISCHE TEXTIL-GESELLSHAFT KLINGENTHAL &
CO. MBH, DE
DAIMLERCHRYSLER AG, DE
DAIMLERCHRYSLER AG, DE
BLANCPAIN S.A., CH
GILMAR S.P.A., IT
DAIMLERCHRYSLER AG, DE

1
1
1
1 (1)
1

2007.05.23 (1R)
2007.05.23 (1R)
2007.05.27 (1R)
2006.12.04 (1R)
2007.05.23 (1R)

12/1997
12/1997
12/1997
1/1998
3/1998

12/2001
12/2001
12/2001
12/2001
12/2001
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VII
Modific=ri intervenite ]n statutul juridic
al cererilor sau titlurilor de protec\ie
ale obiectelor de proprietate industrial=

Î

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; lista eratelor.

I

n this Chapter there are presented amendments produced in the legal state of the applications
and titles of protection: amendments of the applicants / rightowners names, addresses thereof;
data relating to the withdrawn, refused, forfeited, refiled in the omitted terms applications; forfeited,
cancelled, revalidated titles of protection; data relating to the assignment, license and franchise
agreements; the errata.
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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.
1

OPI
2

Nr.
depozit

Nr. titlului
de protecţie

3

4

5

6

7

-

3/2002

(730) DuPont
Pharmaceuticals
Company, US
Chestnut Run Plaza, 974
Centre Road, Wilmington,
DE 19805,
Statele Unite ale Americii

(730) Bristol-Myers
Squibb Pharma Company,
US
203 Longmeadow Drive,
Wilmington,
DE 19810, Statele Unite ale
Americii

010433

Nr.
BOPI

Date iniţiale

Date modificate

1

Cerere
de înregistrare
a mărcii

2

Cereri
de înregistrare
a măr –
cilor
Cerere
de înregistrare
a mărcii

010398
010448

-

3/2002
3/2002

(511)
05 - produse farmaceutice
naturale antiinflamatorii.

(511)
05 - produse farmaceutice
de natură antiinflamatorie.

009879

-

7/2001

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

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

4

Cerere
de înregistrare
a mărcii

010506

-

4/2002

(730) Anadolu Efes Technical
and Management
Consultancy N.V., AN
Landhuis Joonchi, Kava
Richard J. Beaujon Z/N,
P.O.Box 837, Curasao,
Antilele Olandeze

(730) Anadolu Efes Technical
and Management
Consultancy N.V., AN
Landhuis Joonchi, Kava
Richard J. Beaujon Z/N,
P.O.Box 837, Curacao,
Antilele Olandeze

5

Mărci

001644
001645
001648
001651
001652
001929

1649
1650
1653
1656
1657
3427

6/1995
6/1995
6/1995
6/1995
6/1995
9/1995

(730) 12-62, HIGASHISHINAGAWA
4-CHOME, SHINAGAWAKU, TOKYO, JAPONIA

(730) 2-2-1, TORANOMON
MINATO-KU, TOKYO,
JAPONIA

6

Marcă

005878

5296

7/1997
1/1998

(730) 1-48, 1-CHOME,
OKUBO,
SHINJUKU-KU, TOKYO,
Japonia

(730) CBM Bldg.
68-10, Nakano
5-chome,
Nakano-ku,
Tokyo 164-0000, Japonia

3
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Lista cererilor
de înregistrare a mărcilor retrase
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului,
data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
de înregistrare a mărcii
Nr.
C rt.

1
2
3
4
5
6

(210)
Nr. depozit

011299
011387
011434
011450
011476
011477

(220)
Data depozit

2002.05.08
2002.06.03
2002.06.14
2002.06.18
2002.06.20
2002.06.20

Data retragerii

2002.07.10
2002.07.24
2002.07.31
2002.07.24
2002.07.10
2002.07.10

Nr. BOPI

-

Lista cererilor
de înregistrare a mărcilor respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului,
data depozitului, data respingerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată
cererea de înregistrare a mărcii
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7

(210)
Nr. depozit

009171
009555
009674
009925
010036
010359
010614

(220)
Data depozit

2000.02.21
2000.08.11
2000.09.04
2001.01.04
2001.01.11
2001.04.09
2001.09.20

Data respingerii

2002.05.27
2002.05.23
2002.05.21
2002.05.24
2002.06.17
2002.07.08
2002.06.28

Nr. BOPI

-

Lista duplicatelor
certificatelor de înregistrare a mărcilor
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, titularul, codul ţării conform
ST. 3 OMPI, data eliberării duplicatului
Nr.
crt.
1
2

(111) Nr.
certificatului
1139
4540

3
4
5

5602
6854
7830

6

7848

(730) Titular, cod ST. 3 OMPI
DAEWOO CORPORATION, Seoul, KR
THE COCA-COLA COMPANY, a Delaware corporation,
US
MELODIA, societate pe acţiuni, MD
Alianţa S.R.L., firmă, MD
LION GRI S.R.L., întreprindere mixtă (Moldova - SUA),
MD
LION GRI S.R.L., întreprindere mixtă (Moldova - SUA),
MD

Data eliberării
duplicatului
2002.07.31
2002.07.05
2002.07.31
2002.05.27
2002.07.16
2002.07.16
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Anulări
1. În baza hotărârii Secţiei Desene şi Modele Industriale

nr. 465 din 2002.07.15:

- se abrogă hotărârea nr. 350 din 2001.04.20 de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale cu (11) nr.
305, publicată în BOPI nr. 5/2001;
- se înregistrează desenele şi modelele industriale cu (11) nr. 305 şi se publică în BOPI nr. 8/2002.

2. În baza hotărârii Secţiei Desene şi Modele Industriale nr.

467 din 2002.07.15:

- se abrogă hotărârea nr. 330 din 2001.02.19 de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale cu (11) nr.
295, publicată în BOPI nr. 4/2001;
- se înregistrează desenele şi modelele industriale cu (11) nr. 295 şi se publică în BOPI nr. 8/2002.

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.
1
2

3

92

OPI
Cerere de
înregistrare a
mărcii
Cerere de
înregistrare a
mărcii

Cerere de
înregistrare a
mărcii

Nr.
depozit
009172A
010564

Nr.
BOPI
8/2000
5/2001
7/2001
3/2002

010506

04/2002

Publicat
009172
(526) Dreptul exclusiv nu se
extinde asupra elementelor
"VITANTA-INTRAVEST" şi
"AURIE".

(526) -

Se va citi
009172A
(526) Dreptul exclusiv nu se
extinde asupra imaginii
codului bară, cifrelor,
elementelor verbale, cu
excepţia elementelor
"VITANTA-INTRAVEST" şi
"AURIE".
(526) Dreptul exclusiv nu se
extinde asupra elementului
“пиво”
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Lista contractelor de cesiune
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI,
date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului

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

Lista contractelor de licenţă reziliate
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

FC2A Lista cererilor
de brevet de invenţie respinse
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei OMPI ST. 3, numărul
depozitului, data depozitului, data respingerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea
de brevet de invenţie

MG9A Decăderi prin neachitarea taxelor
datorate conform art. 39(1) din Legea nr. 461/1995
privind brevetele de invenţie
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform 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

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

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
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IX
Monitor

Î

n acest capitol sunt publicate acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului General al
AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

I

n this Chapter there are published acts issued by the President, Parliament and Government of the
Republic of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the General
Director of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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COMUNICAT
Prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 102 din
25 iulie 2002, în legătură cu necesitatea perfecţionării

16, 17, 18, 21, 23 ale Anexei 1 şi punctele 2, 4-9, 12,
17-23, 26, 32, 34, 35, 40, 41, 45, 47, 50, 64 ale Anexei

procedurii de aplicare a taxelor pentru servicii în
domeniul protecţiei proprietăţii industriale, în Regulamentul privind aplicarea taxelor pentru servicii în

2 la prezentul Regulament, termenul prestării acestora
se reduce de 2 ori, iar cuantumul taxei pentru fiecare
serviciu se majorează cu 100%.”

domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii industriale,
aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr.

3. În regula 17 cuvintele “ca pentru un an complet” se

80 din 28 august 1997, se operează următoarele
modificări şi completări:
1. La regula 9 prima propoziţie se expune în redacţie
nouă, având următorul cuprins:
“Taxa pentru un serviciu solicitat, neplătită în termenele
prevăzute la punctele 21, 22, 2 7, 28, 42, 43 ale
prezentului Regulament, precum şi în termenele de
graţie prevăzute la punctele 38 şi 45 poate fi plătită
ulterior, în decurs de 6 luni de la data termenului omis,
cu o majorare de 50 %”.
2. Regula 16 se expune în redacţie nouă, având
următorul cuprins:
“În cazul depunerii solicitării pentru prestarea în regim
urgent a serviciilor enumerate la punctele 1, 6, 10-14,

substituie prin cuvintele “pentru fiecare an ca pentru
un an complet”.
4. În regula 19 cuvintele “nu mai târziu d e data
depunerii cererii de examinare în fond sau cererii de
eliberare a brevetului pe răspunderea solicitantului”
se substituie prin cuvintele “în termen de 2 luni de la
data de depozit”.
5. Regula 25 se abrogă.
6. Anexa 2 a Regulamentului privind aplicarea taxelor
pentru servicii în domeniul protec ţiei obiectelor
proprietăţii industriale se modifică şi se completează
după cum urmează :
a) La secţiunea I “Invenţii” punctele 4, 5, 6 şi 11 vor
avea următorul conţinut:
Cuantumul taxelor

Nr.
crt.

Servicii cu semnificaţie juridică

1

2

salarii
minime
3

dolari
SUA
4

I. INVENŢII
4

5

6

11

94

Efectuarea examinării de fond, inclusiv documentarea:
1) pentru o invenţie, dacă documentele cererii nu depăşesc 15 file

5

500

2) dacă documentele cererii depăşesc 15 file (pentru fiecare filă în
plus)

0,1

5

3) pentru un grup de invenţii (pentru fiecare invenţie depăşind 1)

3

300

1) pentru o invenţie, dacă documentele cererii nu depăşesc 15 file

3

300

2) dacă documentele cererii depăşesc 15 file (pentru fiecare filă în
plus)

0,1

5

3) pentru un grup de invenţii (pentru fiecare invenţie depăşind 1)

2

200

1) pentru o invenţie, dacă documentele cererii nu depăşesc 15 file

2

200

2) dacă documentele cererii depăşesc 15 file (pentru fiecare filă în
plus)

0,1

5

0,5

50

Efectuarea examinării de fond în cazul în care la cererea de brevet de
invenţie se alătură raportul de documentare, elaborat de AGEPI, sau
raportul de documentare şi/sau decizia de examinare, elaborate de
un organ internaţional de documentare:

Efectuarea examinării în cazul în care brevetul de invenţie a fost cerut
pe răspunderea solicitantului:

Prelungirea termenului de răspuns la notificarea examinării, suspendarea procedurii şi repunerea în termenul omis (pentru fiecare lună)

MD - BOPI 8/2002
b) Secţiunea I “Invenţii” se completează cu punctele 15', 15'' şi 15''' având următorul conţinut
15¢
15¢¢
15¢¢¢

Restabilirea drepturilor referitor la o cerere
Depunerea cererii de înregistrare a Certificatului complementar de
protecţie pentru produsele farmaceutice
Menţinerea în vigoare a Certificatului complementar de protecţie
pentru produsele farmaceutice pentru fiecare an de valabilitate

5

50

3

300

7

700

c) La secţiunea I “Invenţii” punctele 7 şi 14 se abrogă.
d) La secţiunea II “Modele de utilitate” punctele 18, 19, 20 şi 25 vor avea următorul conţinut:
18

19

20

25

Efectuarea examinării de fond, inclusiv a documentării pentru:
1) un model de utilitate, dacă documentele cererii nu depăşesc 15 file
2) dacă documentele cererii depăşesc 15 file (pentru fiecare filă în
plus)
3) un grup de modele de utilitate (pentru fiecare model de utilitate,
depăşind 1)
Efectuarea examinării de fond în cazul în care la cerere se alătură
raportul de documentare, elaborat de AGEPI, sau raportul de
documentare şi/sau decizia de examinare, elaborate de un organ
internaţional de documentare:
1) pentru un model de utilitate, dacă documentele cererii nu depăşesc
15 file
2) dacă documentele cererii depăşesc 15 file (pentru fiecare filă în
plus)
3) pentru un grup de modele de utilitate (pentru fiecare model de
utilitate, depăşind 1)
Efectuarea examinării în cazul în care a fost cerută înregistrarea
modelului de utilitate pe răspunderea solicitantului:
1) dacă documentele cererii nu depăşesc 15 file
2) dacă documentele cererii depăşesc 15 file (pentru fiecare filă în
plus)
Prelungirea termenului de răspuns la notificarea examinării,
suspendarea procedurii şi repunerea în termenul omis (pentru fiecare
lună)

5

500

0,1

5

3

300

3

300

0,1

5

2

200

2

200

0,1

5

0,5

50

e) La secţiunea II punctele 21 şi 28 se abrogă.
f) La secţiunea III punctul 38 se expune în redacţie nouă, având următorul cuprins
38

1) Retragerea cererii de către solicitant sau anularea înregistrării
mărcii sau denumirii de origine a produsului la solicitarea titularului
2) Retragerea contestaţiei depuse împotriva deciziei examinării de
către solicitant sau titular
3) Retragerea contestaţiei depuse împotriva înregistrării mărcii de
către terţi
4) Retragerea contestaţiei depuse împotriva avizului provizoriu de
respingere a cererii

5

50

2

30

3

50

0,5

10

* * *
În scopul conformării Recomandării nr. 13 a Biroului

se aplică următoarele modificări operate în ediţia a

Internaţional al Organizaţiei Mondiale de Proprietate

opta a Clasificării internaţionale a produselor şi

Intelectuală prin ordinul Directorului General al AGEPI

serviciilor de la Nisa (în limbile engleză, franceză,

nr. 100 din 22 iulie 2002, începând cu data indicată

spaniolă şi română):
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Class/
Classe/
Clase/
Clasa
5

5

Goods or services/
Produits ou services/
Productos o servicios/
Produsele sau serviciile
Animal semen for artificial insemination
Sperme d’animaux pour l’insemination
artificielle
Esperma animal para la inseminacion
artificial
Spermă animală pentru însămânţarea
artificială

10
10

Canes for medical purposes
Cannes a usage medical

10

Bastones para uso medico

10
35

Baston pentru utilizare medicală
Lobbying services for commercial
purposes
Services de lobbysme a buts
commerciaux
Servicios de promocion de
determinandos interesses para fines
comerciales (servicios de lobbying)
Servicii de lobbysm în scopuri
comerciale
Lobbying services other than for
commercial purposes
Services de lobbysme autre qu’a buts
commerciaux
Servicios de promocion de
determinandos interesses para fines no
comerciales (servicios de lobbying)
Servicii de lobbysm în afară de cele
comerciale

5
5

35
35
35
45
45
45
45

96

Justification and related information/
Justification et information y relative/
Justification e information relativa/
Justificarea şi informaţia relativă
Analogous to indication S0246 “Semen for
artificial insemination”
Analogie avec l’indication S0489 “sperme
pour l’insemination artificielle”
Analogo a la indicacion E0370 “esperma para
la inseminacion artificial” (septima edicion)
Analog al indicaţiei “spermă pentru
însămânţarea artificială”
Analogous to indication C1048 “Crutches”
Analogie avec l’indication B0310 “bequilles
pour infirmes”
Analogo a la indication M0627 “muletas para
enfermos” (septima edicion)
Analog al indicaţiei “cârjă pentru infirmi”
See General Remark (a) concerning the
classification of services
Voir la remarque generale a) concernant le
classement des services
Vease la observacion general a) relativa a la
clasificacion de los servicios
Vezi remarca generală a) referitor la
clasificarea serviciilor
See General Remark (a) concerning the
classification of services
Voir la remarque generale a) concernant le
classement des services
Vease la observacion general a) relativa a la
clasificacion de los servicios
Vezi remarca generală a) referitor la
clasificarea serviciilor
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X

Materiale de informare
din domeniul propriet=\ii
intelectuale

C

apitolul 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 din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.

T

he 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 materials in the field of intellectual property protection.
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Proprietatea industrială este cel mai bogat “zăcământ” al
unei ţări, iar bunăstarea societăţii şi a tuturor membrilor ei
este în strânsă corelaţie cu nivelul de exploatare a acestui
“zăcământ” care conţine invenţii, modele de utilitate, noi
soiuri de plante şi rase de animale, desene şi modele
industriale, programe de calculator, tehnologii bazate pe idei,
procedee şi materiale noi etc. Un exemplu elocvent în acest
sens îl reprezintă ţările economic dezvoltate care au avansat
datorită valorificării pe larg a proprietăţii industriale.
A fost deci firesc ca, după proclamarea independenţei, printre
sarcinile primordiale ale statului nostru să figureze crearea
unui organ specializat şi a unui cadru legislativ-normativ
adecvat pentru constituirea şi funcţionarea sistemului
naţional de protecţie a proprietăţii industriale.
Acest organ specializat este Agenţia de Stat pentru Protecţia
Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova (AGEPI) de la a
cărei fondare se împlinesc 10 ani la 8 septembrie 2002.

AGEPI cronica unui deceniu de activitate
(1992 - iulie 2002)
Anul 1992
25 mai 1992

Servicii de Brevetare “Invenţia” pe lângă Ministerul
Economiei şi Finanţelor.

Preşedintele Republicii Moldova Mircea Snegur

8 septembrie 1992

semnează Decretul nr. 120 cu privire la instituirea

Guvernul Republicii Moldova, prin Hotărârea nr. 595

Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii

aprobă Regulamentul, structura şi personalul

Industriale a Republicii Moldova (AGEPI) pe lângă

aparatului AGEPI – organ al administraţiei publice

Ministerul Economiei şi Finanţelor al Republicii

centrale ce elaborează strategia, determină

Moldova (în scopul organizării şi asigurării protecţiei

direcţiile şi asigură realizarea politicii Republicii

proprietăţii industriale în Republica Moldova).

Moldova în domeniul protecţiei proprietăţii

Guvernul Republicii Moldova urmează să aprobe în
termen de o lună Regulamentul AGEPI.
23 iulie 1992
Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova,
Filiala din Chişinău a Centrului Unional pentru
Servicii de Brevetare este trecută în jurisdicţia
Republicii Moldova şi transformată în Oficiul pentru
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industriale (PPI).
5 octombrie 1992
Prin ordinul Ministerului Economiei, în funcţie de
Director General al AGEPI este desemnat dl Eugen
Staşcov, inginer, manager cu experienţă bogată,
proaspăt absolvent al Academiei Economiei
Naţionale din URSS, Facultatea administraţie.
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2 decembrie 1992

mai 1993

Directorul General instituie comisia de lucru pentru

AGEPI semnează Acordul de cooperare cu Oficiul

elaborarea acordurilor de colaborare în domeniul

de Brevete al Letoniei.

proprietăţii industriale cu alte state în componenţa:
I. Daniliuc, A. Bercovici, V. Crecetov, M. Grivneac,
N. Pripa.
Anul 1993
ianuarie 1993
AGEPI semnează:
Ü
Ü

a consultaţiilor şi de prestare a serviciilor în
domeniul PPI, acordării ajutorului practic
persoanelor fizice şi juridice în soluţionarea
problemelor legate de protecţia juridică a OPI,
precum şi a celor referitoare la documentările de
brevet.

Acordul de cooperare cu Oficiul Naţional
Acordul de cooperare cu Biroul Naţional

Directorul General aprobă:
Regulamentul provizoriu de recepţionare
a cererilor pentru invenţii, modele industriale
şi mărci în Republica Moldova;
Ü

se pune în aplicare sistemul de acordare

de Brevete din Kazahstan;

de Brevete din Lituania.

Ü

La AGEPI, conform ordinului Directorului General,

Acordul de cooperare cu Oficiul Naţional

de Proprietate Intelectuală din Kirghizstan;
Ü

17 mai 1993

1 iunie 1993
Guvernul aprobă Regulamentul provizoriu cu privire
la mandatarii autorizaţi ai Republicii Moldova.
AGEPI înregistrează primii mandatari autorizaţi
(reprezentanţi în proprietate industrială) ai
Republicii Moldova: A. Babac,

T. Simanencov,

G. Jenicicovschi, N. Schidan, S. Socolov.

Lista actelor legislative necesare asigurării

18 iunie 1993

protecţiei proprietăţii industriale în Republica

AGEPI semnează Convenţia de colaborare cu

Moldova, care cuprinde 37 proiecte de legi şi

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) din

regulamente.

România.

26 ianuarie 1993

14 iulie 1993

AGEPI înregistrează prima cerere de brevet

Se stabileşte modul de depunere directă a cererilor

de invenţie, solicitant fiind dl Felix Roitman, pentru

de protecţie a OPI de către solicitanţii din Republica

invenţia: “Băutură din fructe şi bostan”.

Moldova în Federaţia Rusă şi de către cei din

11 martie 1993
Parlamentul adoptă Hotărârea privind aderarea la:
Ü

Ü

Federaţia Rusă în Republica Moldova, conform
notelor diplomatice bilaterale.

Convenţia pentru instituirea Organizaţiei

26 iulie 1993

Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI)

Guvernul aprobă Regulamentul provizoriu cu privire

din 14 iulie 1967;

la protecţia proprietăţii industriale în Republica

Convenţia de la Paris pentru Protecţia

Moldova, cuantumurile şi termenele de plată

Proprietăţii Industriale din 20 martie 1883.

a taxelor pentru servicii cu semnificaţie juridică
în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate

12 martie 1993

industrială - primele acte normative de bază

Republica Moldova semnează Acordul privind

în domeniu.

măsurile de protecţie a proprietăţii industriale
Directorul General aprobă:

şi crearea Consiliului Interstatal pentru Problemele
Protecţiei Proprietăţii Industriale (CSI).
23-24 aprilie 1993
Comisia de atestare a AGEPI, în componenţa
E. Staşcov, I. Daniliuc, A. Bercovici, V. Dmitrienco,

Ü

primele formulare de cereri şi solicitări
referitoare la protecţia OPI;

Ü

primul Colegiu de redacţie al Buletinului
Oficial de Proprietate Industrială (BOPI).

L. Paghis, V. Crecetov, T. Deinego şi M. Grivneac,

iulie 1993

atestează primii mandatari autorizaţi (reprezentanţi

Se organizează primul seminar în domeniul

în proprietate industrială).

examinării mărcilor pentru colaboratorii AGEPI. În
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calitate de lector este invitată dna Ludmila

22 noiembrie 1993

Georgescu, examinator principal OSIM (România).

Directorul General aprobă Comentariul la Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii

24 august 1993
Are loc seminarul republican “Protecţia OPI în

industriale în Republica Moldova.

Republica Moldova” consacrat punerii în aplicare a

13 decembrie 1993

Regulamentului provizoriu cu privire la protecţia

Directorul General aprobă Programul de infor-

proprietăţii industriale în Republica Moldova.

matizare al AGEPI.

17 septembrie 1993

30 decembrie 1993

AGEPI semnează Acordul de cooperare cu

Preşedintele Republicii Moldova semnează

Organizaţia de Proprietate Industrială a Greciei.

Decretul de aderare la:

octombrie 1993

Ü

(PCT) din 19 iunie 1970;

Apare primul număr al BOPI editat de AGEPI.
BOPI apare o dată pe lună şi conţine informaţii

Ü

protecţie eliberate, decăderile din drepturi ale

1891;
Ü

din 6 noiembrie 1925;
Ü

Tratatul de la Nairobi privind protecţia
Simbolului Olimpic din 26 septembrie 1981;

convenţiile, tratatele şi aranjamentele internaţionale
şi regionale, normele şi standardele ce ţin de

Aranjamentul de la Haga privind depozitul
internaţional de desene şi modele industriale

titularilor, statutul juridic al OPI etc.
În BOPI se publică actele oficiale, regulamentele,

Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 14 aprilie

despre cererile depuse pentru obţinerea protecţiei
OPI, rezumatele descrierilor invenţiilor, titlurile de

Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor

Ü

Tratatul de la Budapesta privind

domeniu. Este expediat în peste 40 de state ale

recunoaşterea internaţională a depozitului

lumii. Din anul 1999 BOPI este plasat lunar în Web

microorganismelor în scopul protecţiei lor prin

pagina AGEPI.

brevete de invenţie din 28 aprilie 1977.
Anul 1994

4 octombrie 1993
AGEPI semnează Acordul de cooperare cu Oficiul
de Brevete al Ungariei.

18 ianuarie 1994
Directorul General aprobă Regulamentul privind

26 octombrie 1993

crearea şi funcţionarea Comisiei de Examinare a

Se organizează primul seminar în teritoriu (mun.

AGEPI.

Bălţi). Scopul - familiarizarea agenţilor economici
din zona de nord a republicii cu prevederile Regulamentului provizoriu cu privire la protecţia
proprietăţii industriale în Republica Moldova.
Directorul General aprobă regulamentele privind:

20 ianuarie 1994
AGEPI eliberează Brevetul nr. 1 al Republicii
Moldova, prin care titularului Mihail Filippov i se
asigură protecţia legală a unui procedeu nou de
fabricare a adaosului alimentar din materie primă
vegetală.

Ü

Registrul Naţional al cererilor de brevet de
invenţie şi cel al brevetelor de invenţie

31 ianuarie 1994

eliberate;

În BOPI se publică primele cereri de protecţie a
invenţiilor, modelelor de utilitate, mărcilor, dese-

Ü

Registrul Naţional al mărcilor şi denumirilor

nelor şi modelelor industriale, precum şi primele

de origine a produselor.

titluri de protecţie a obiectelor de proprietate
industrială.

12 noiembrie 1993
Directorul General creează 8 grupuri de specialişti
pentru elaborarea şi studierea

propunerilor

privind aplicarea în practică a dispoziţiilor tratatelor
internaţionale la care Republica Moldova este parte.
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Primele cereri de înregistrare a mărcilor sunt
depuse de firma “Tatiana”, banca comercială
“Mobiasbancă”, AGEPI, Combinatul experimental de
ambalaje din Drochia, S.R.L. “TRIADA”, Compania
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de Navigaţie a Moldovei, S.A. “Transservice”,

5 august 1994

Întreprinderea de Stat “Moldtelecom”, firma “AIDA”,

AGEPI eliberează Certificatul nr. 1 de înregistrare a

S.A. “МАКЛЕР”, S.A. “TOCUŞOR”.

desenului/modelului industrial, titularul fiind Fabrica

4 februarie 1994

de mobilă “Viitorul”.

AGEPI eliberează Certificatul nr. 1 de înregistrare a

9 septembrie 1994

mărcii, titularul fiind Combinatul de piei artificiale şi

AGEPI organizează în comun cu Oficiul de Brevete

articole tehnice de cauciuc din Chişinău.

al Poloniei seminarul: “Sistemul de protecţie a

28 martie 1994
Directorul General aprobă Regulamentul cu privire
la Comisia de Reexaminare a AGEPI.
iunie 1994
AGEPI organizează în comun cu OSIM (România)
seminarul cu genericul: “Informarea din brevete şi

proprietăţii industriale în Polonia”, lectori –
dl W. Catarba, dna H. Sîhovsca şi dna E. Sobcik,
specialişti de la OBP.
14 septembrie 1994
AGEPI semnează Acordul de cooperare cu Oficiul
Naţional de Proprietate Intelectuală al Croaţiei.

transferul de tehnologii”, lectori – dl Valeriu

20 septembrie 1994

Geambazu şi dna Victoria Dăncescu, specialişti de

Directorul General aprobă Instrucţiunile de aplicare

la OSIM.
7 iunie 1994
AGEPI semnează Acordul de cooperare cu Oficiul
de Brevete al Poloniei (OBP).
13 iunie 1994
Guvernul autorizează AGEPI să elibereze brevete de
invenţie fără examinarea de fond a cererilor.
30 iunie 1994
AGEPI eliberează Certificatul nr. 1 de înregistrare a
modelului de utilitate, titularul fiind Emanuil Mitnic.
iulie 1994
Directorul General aprobă:
Ü

Ü

Ü
Ü

referitor la invenţii, pentru care a fost cerută
eliberarea brevetului de invenţie pe răspunderea
solicitantului, fără examinarea de fond.
21 septembrie 1994
AGEPI semnează Acordul de cooperare cu Oficiul
de Proprietate Industrială al Macedoniei.
13 octombrie 1994
AGEPI semnează Acordul de cooperare cu Oficiul
de Proprietate Industrială al Republicii Cehe.
Anul 1995

Instrucţiunile privind redactarea şi depunerea

15 februarie 1995

cererii de înregistrare a denumirii de origine a

AGEPI este vizitată de dl Louis Licht, şeful Secţiei

produsului;

politico-economice a Ambasadei Statelor Unite ale

Instrucţiunile cu privire la redactarea şi

Americii în Republica Moldova. În cadrul vizitei sunt

depunerea cererii de înregistrare a modelului

schiţate perspectivele de colaborare între ţările

de utilitate;

noastre în problemele protecţiei proprietăţii

Instrucţiunile cu privire la redactarea şi

intelectuale în contextul prevederilor Acordului cu

depunerea cererii de înregistrare a mărcii;

privire la relaţiile comerciale dintre Republica

Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia

Moldova şi Statele Unite ale Americii.

proprietăţii industriale în Republica Moldova
referitor la desene/modele industriale;
Ü

a Regulamentului provizoriu cu privire la protecţia
proprietăţii industriale în Republica Moldova,

Comentariul vizând aplicarea taxelor pentru
brevetarea invenţiilor, înregistrarea modelelor
de utilitate, mărcilor, desenelor şi modelelor
industriale, denumirilor de origine a
produselor.

9-10 martie 1995
La Chişinău se desfăşoară şedinţa a V-a a
Consiliului Interstatal pentru Problemele Protecţiei
Proprietăţii Industriale, la care participă delegaţii din
Republica Azerbaidjan, Republica Armenia, Republica Belarus, Republica Kazahstan, Republica
Kirghizstan, Federaţia Rusă, Republica Tadjikistan,
Turkmenistan, Ucraina, Republica Uzbekistan şi
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Republica Moldova. În calitate de observatori asistă

17 iulie 1995

dl Jenö Bobrovszky, Sectorul ţărilor Europei

AGEPI semnează Acordul de cooperare cu Oficiul

Centrale şi de Est, OMPI, şi dl Vitaly Troussov,

de Brevete şi Mărci din Israel.

Secţia Juridică, OMPI.

1 august 1995

martie 1995

AGEPI semnează Acordul de cooperare cu

Apare primul număr al revistei inventatorilor şi

Comitetul de Stat pentru Ştiinţă şi Tehnică al

cercetătorilor “Intellectus”. Revista urmăreşte

Republicii Azerbaidjan.

oglindirea multilaterală şi competentă a tuturor
aspectelor protecţiei proprietăţii industriale,
publicarea actelor normative şi materialelor
metodologice în domeniu, punerea la dispoziţia
publicului larg a informaţiei privind tezaurul
intelectual al ţării etc. Primul redactor-şef al revistei

22 septembrie 1995
Parlamentul adoptă Legea privind mărcile şi
denumirile de origine a produselor. Autorii
proiectului de lege sunt E. Staşcov, I. Daniliuc,
A. Bercovici, L. Anisimov, V. Dmitrienco, Şt. Gajim.

este desemnat ilustrul om de cultură Alexandru

18-21 octombrie 1995

Gromov. În Colegiul redacţional au activat savanţi şi

În Republica Moldova întreprinde o vizită de lucru dl

inventatori cu renume: Gheorghe Duca, Dumitru

François Curchod, prim-vicedirector general al

Ghiţu, Ilie Untilă , Anatol Gudâm ş.a.

OMPI. La întâlnirea oficială cu dl Valeriu Bobuţac,

13 martie 1995
AGEPI semnează Acordul de cooperare cu Oficiul
European de Brevete (OEB).

viceprim-ministru, ministrul economiei al Republicii
Moldova, se formulează direcţiile generale de
colaborare a Republicii Moldova cu OMPI şi de
susţinere de către OMPI a procesului de dezvoltare

18 mai 1995

şi consolidare a AGEPI prin diverse programe de

Parlamentul adoptă Legea privind brevetele de

asistenţă tehnică.

invenţie - prima lege în domeniul PPI. Autorii
proiectului de lege sunt E. Staşcov, I. Daniliuc, A.
Bercovici, F. Barabanov, L. Paghis, L. Goremâchin,
Şt. Gajim.
13 iunie 1995
Prezidiul AŞM şi Consiliul metodico-ştiinţific al AGEPI
adoptă o hotărâre comună cu privire la Acordul de
colaborare dintre AGEPI şi AŞM, prin care se
preconizează desfăşurarea sistematică a unor

Dl François Curchod s-a învrednicit de înaltul titlu
de Doctor Honoris Causa al ULIM-ului. În scurt timp
după această vizită, OMPI donează un lot de
materiale informative pentru biblioteca AGEPI
şi literatură didactică pentru ULIM.
27 octombrie 1995
Parlamentul ratifică:
Ü

la 28 octombrie 1994.

şedinţe comune la care să fie puse în dezbatere
problemele legate de perfecţionarea continuă a
sistemului de protecţie a proprietăţii industriale.

Tratatul privind dreptul mărcilor (TLT) semnat

Ü

Convenţia Eurasiatică privind Brevetele
semnată la 9 septembrie 1994.

16 iunie 1995

3-6 decembrie 1995

Are loc seminarul consacrat problemelor cooperării

Republica Moldova este vizitată de dl Pierre

internaţionale, prilejuit de vizita în Republica

Avedikian, reprezentant oficial al Oficiului European

Moldova a dlui Gh. Koumantos, preşedinte

de Brevete. Cu acest prilej, la AGEPI se organizează

al Oficiului de Proprietate Industrială din Grecia,

un seminar cu tema: “Espace CD-ROM”, destinat

preşedinte al Asociaţiei Literare şi Artistice

specialiştilor în materie de informatică.

Internaţionale, expert al Uniunii Europene.
28 iunie 1995
Ministerul Economiei transmite în subordinea

8 decembrie 1995
Se organizează seminarul republican: “Legea
privind brevetele de invenţie şi contribuţia organelor

AGEPI Institutul de Marketing, care ulterior este

de stat, agenţilor economici la aplicarea

transformat în Secţia Promovare PI şi Marketing.

prevederilor acesteia”.
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Anul 1996
4 ianuarie 1996
AGEPI semnează Acordul de cooperare cu Oficiul
de Brevete şi Mărci al Spaniei.

12 iunie 1996
Directorul General aprobă:
Ü

AGEPI;
Ü

7 februarie 1996

16 februarie 1996

Ghidul pentru înregistrarea mărcii sau a
denumirii de origine a produsului în Repub-

Dl Eugen Staşcov este confirmat în funcţia de
Director General al AGEPI prin hotărâre de Guvern.

Regulamentul privind Comisia de Apel a

lica Moldova;
Ü

Ghidul de completare a rubricilor formularului
de cerere de brevet de invenţie.

În Republica Moldova intră în vigoare Convenţia

11 iulie 1996

Eurasiatică privind Brevetele.

Parlamentul adoptă Legea privind protecţia soiurilor

28 februarie 1996
La AGEPI se depune a 1000-a cerere de brevet de
invenţie. Solicitant: Universitatea de Stat din
Moldova. Invenţia: “Procedeu de epurare a apelor
reziduale impurificate cu substanţe organice greu
biodegradabile”. Autori: Covaliov O., Creţescu I.,
Gonciaruc V., Covaliov V., Duca Gh.
4-8 martie 1996
La AGEPI are loc un schimb util de experienţă în
domeniul mărcilor, desenelor şi modelelor
industriale între specialiştii AGEPI şi OSIM
(România). Specialiştii OSIM dl Gh. Bucşă, dl D.
Plosca şi dna D. Piţu formulează unele sugestii şi

de plante.
26 august 1996
Directorul General aprobă Regulamentul de
aplicare a Legii privind mărcile şi denumirile de
origine a produselor (partea referitoare la mărci).
11 septembrie 1996
Guvernul pune în sarcina AGEPI, Ministerului
Finanţelor, Ministerului Economiei şi Ministerului
Justiţiei elaborarea şi prezentarea proiectului de
hotărâre privind trecerea AGEPI, cu începere de la 1
ianuarie 1997, la autogestiune şi autofinanţare, cu
statut de întreprindere de stat.

propuneri privind protecţia proprietăţii industriale în

10-11 octombrie 1996

condiţiile Republicii Moldova.

La Chişinău, cu sprijinul OMPI şi OEB, se desfă-

14-15 martie 1996
Are loc Seminarul cu tema: “Protecţia proprietăţii
industriale: legislaţie nouă – condiţii noi”. Comunicările şi dezbaterile pe marginea acestora au

şoară Seminarul cu genericul: “Aspecte practice
privind brevetarea invenţiilor şi înregistrarea
mărcilor prin procedurile convenţiilor internaţionale
în domeniul proprietăţii industriale”.

urmărit scopul de a familiariza cât mai mulţi ingineri

Cu rapoarte participă dl Vitaliy Troussov, consilier

cu prevederile legislaţiei noi, menite să asigure

superior, PCT, Divizia Juridică, OMPI, dl Salvatore Di

condiţii avantajoase şi sprijin activităţii inventive.

Palma, şef Secţie Administraţie, Divizia Înregistrări

29 aprilie 1996
Directorul General aprobă:
Ü

Regulamentul de aplicare a Legii privind

brevetele de invenţie;
Ü

Regulamentul privind reînnoirea înregistrării

mărcii.

Internaţionale, OMPI, dl Mark Robinson, administrator,
Secţia Cooperare Tehnică Internaţională, OEB.
15 octombrie 1996
Parlamentul adoptă Legea privind protecţia
desenelor şi modelelor industriale.
Autorii proiectului de lege sunt E. Staşcov,

8 mai 1996

I. Daniliuc, A. Bercovici, F. Barabanov, V. Dmitrienco,

Intră în vigoare Legea privind mărcile şi denumirile

L. Goremâchin, T. Deinego, P. Şcerban, V. Crecetov,

de origine a produselor.

Şt. Gajim.

17 mai 1996

24-26 octombrie 1996

AGEPI stabileşte termenul de valabilitate a

AGEPI organizează în comun cu Asociaţia Tinerilor

brevetelor de invenţie referitoare la soiuri de plante

Inventatori din Republica Moldova Salonul ”Invenţii-

şi rase de animale.

Creativitate-Inovare”.
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28 octombrie 1996

ministru) dă publicităţii “Concepţia politicii indu-

Directorul General aprobă Regulamentul privind

striale a Republicii Moldova în anii 1996-2000”,

examinarea cererilor depuse în baza certificatelor

elaborată în baza propunerilor Ministerului

de autor şi eliberarea brevetelor.

Economiei, Ministerului Industriei, Ministerului

octombrie 1996
Apare primul număr al publicaţiei “Bursa invenţiilor”
(supliment la revista “Intellectus”) - mijloc eficient

Agriculturii şi Alimentaţiei ş.a., recomandărilor
UNIDO şi ale Comisiei Economie ONU pentru
Europa (UNECE).

de propagare a invenţiilor brevetate în Republica

Unul din scopurile principale ale Concepţiei, ţinând

Moldova, precum şi o sursă ştiinţifico-tehnică

cont de specificul perioadei de tranziţie, îl constituie

valoroasă în procesul de iniţiere şi afirmare a
afacerilor pentru întreprinderile mici şi mijlocii.
noiembrie 1996
Republica Moldova participă pentru prima oară la
Expoziţia Internaţională “Brussels-Eureka” atât prin

păstrarea şi dezvoltarea potenţialului inovaţional.
23 aprilie 1997
AGEPI iniţiază editarea suplimentului trimestrial la
revista “Intellectus”, “AGEPI consultă”.

oficiul de specialitate – AGEPI, cât şi cu un grup

23 aprilie 1997

reprezentativ de autori de invenţii. La ediţia din

AGEPI semnează Acordul de cooperare cu Oficiul

acest an invenţiile şi ciclurile de invenţii din Repub-

de Brevete al Austriei.

lica Moldova sunt apreciate cu 16 medalii de aur, 7
de argint şi 1 de bronz.

mai 1997
Directorul General aprobă:

Dl E. Staşcov este decorat cu ordinul “Meritul
Inventiv, gradul III” Cavaler, iar domnii V. Rudic şi A.
Gulea, care au obţinut acest titlu la ediţia
precedentă, de data aceasta au fost ridicaţi la
rangul de Ofiţeri.
31 decembrie1996
Guvernul aprobă Statutul AGEPI, conform căruia,

Ü

Regulamentul de aplicare a Legii privind
protecţia desenelor şi modelelor industriale;

Ü

Regulamentul privind înregistrarea
contractelor de licenţă referitor la OPI în
Republica Moldova.

12 mai 1997

începând cu 1 ianuarie 1997, AGEPI funcţionează

AGEPI semnează Acordul de cooperare cu Oficiul

pe principii de autogestiune şi autofinanţare cu

de Brevete al Bulgariei.

statut de întreprindere de stat.
Anul 1997

13-14 mai 1997
La Chişinău se desfăşoară Seminarul regional
OMPI cu genericul: “Evaluarea proprietăţii

martie 1997
Revista “Intellectus” organizează o “masă rotundă”
cu tema “Inventator-antreprenor: conlucrare sau

industriale”, la care participă specialişti din ţările
CSI şi din Europa de Est.

confruntare”, la care participă: acad. N. Gărbălău,

Prezintă comunicări: dl Gert Lück (Elveţia); dl Justin

dr. hab. V. Dulgheru, acad. V. Rudic, dr. I. Potapov,

Tydeman (Marea Britanie); dl Serghei Zotin şi dna

dr. hab. D. Holban, ing. V. Sibov, ing. V. Coliban,

Sonja Schilling (OMPI); dl Eugen Staşcov (AGEPI) ş.a.

dr. E. Călcâi, dr. D. Parasca, dr. V. Burciu,
ing. A. Marcenco, ing. B. Chirileac, inv. V. Ciobanu,

21 mai 1997

ing. O. Jucov, inv. A. Drăguţan, dr. V. Rusu, dr. hab.

La AGEPI se depune a 1500 cerere de brevet de

E. Diug, acad. Il. Untilă , acad. Gh. Duca,

invenţie. Solicitant: Universitatea de Stat din

dr. V. Covaliov, dr. hab. M. Corlăteanu, dr. hab.

Moldova. Invenţia: “Procedeul nutriţiei minerale a

V. Mudreac, dr. hab. A. Cravcenco, ing. N. Solcan, dr.

puieţilor din pepinieră pomicolă”. Autor: Bumbu

I. Tofan.

Iacob.

aprilie 1997

iunie 1997

Consiliul coordonator pentru politica industrială pe

Inventatorii din Republica Moldova participă la

lângă Guvern (conducător – dl Ion Guţu, viceprim-

Salonul Mondial de Inventică, Cercetări şi noi
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Produse de la Pittsburgh (SUA), în palmares fiind

1 octombrie 1997

înscrise 3 medalii de aur, 3 de argint şi 4 de bronz.

Parlamentul adoptă Legea cu privire la franchising,

Republica Moldova participă pentru prima oară la
Salonul Mondial de Inventică şi Inovaţii de la
Casablanca, Maroc. Realizările inventatorilor din
Republica Moldova sunt apreciate cu două medalii
de aur însoţite de menţiuni speciale ale juriului, iar
grupul de autori A. Gulea - V. Rudic se învredniceşte
de Marele Premiu “Cupa oraşului Casablanca”

prin care se reglementează raporturile dintre
întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi
forma de organizare juridică, în domeniul acordării
dreptului de a produce şi/sau de a comercializa
produse (mărfuri), de a presta servicii în numele şi
cu marca întreprinderii producătoare cunoscută pe
o anumită piaţă.

pentru procedeul de acumulare microbiologică a

15 octombrie 1997

radionuclizilor.

Are loc Congresul al II-lea al Societăţii Inventatorilor

iulie 1997
Apare primul număr al publicaţiei “AGEPI consultă”.
Lansând această publicaţie, AGEPI şi-a propus să
vină operativ şi competent în ajutor solicitanţilor şi

şi Raţionalizatorilor din Moldova la care s-a
constituit Mişcarea Obştească a Inventatorilor şi
Raţionalizatorilor din Republica Moldova (MOIR).
22 octombrie 1997

deţinătorilor de titluri de protecţie a OPI în problemele

Republica Moldova aderă la Convenţia interna-

ce ţin de crearea, protecţia juridică şi utilizarea OPI.

ţională privind protecţia realizărilor în selecţie

10 iulie 1997
Republica Moldova aderă la:
Ü

Ü

AGEPI desfăşoară primul Simpozion cu genericul

clasificării internaţionale a elementelor

“Lecturi AGEPI”, care ulterior devine simpozion

figurative ale mărcilor din 12 iunie 1973;

internaţional şi se organizează în fiecare an.

Aranjamentul de la Strasbourg privind
26 martie 1971;
Protocolul referitor la Aranjamentul de la
Madrid privind înregistrarea internaţională a

Ü

Ü

24 octombrie 1997

Aranjamentul de la Viena privind instituirea

clasificarea internaţională de brevete din
Ü

din 2 decembrie 1961.

Începând cu anul 2001, “Lecturi AGEPI” se
desfăşoară în cadrul manifestărilor consacrate Zilei
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale. Materialele
simpozionului se publică într-o ediţie specială.

mărcilor din 27 iunie 1989;

18-20 noiembrie 1997

Aranjamentul de la Locarno privind instituirea

Un grup numeros de specialişti în domeniul

clasificării internaţionale a desenelor şi

protecţiei proprietăţii industriale, avocaţi şi jurişti din

modelelor industriale din 8 octombrie 1968;

Republica Moldova participă la Conferinţa cu

Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea

genericul “Apeluri în instanţă pentru probleme de

internaţională a produselor şi serviciilor în

proprietate intelectuală” organizată de Centrul

scopul înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957.

Cultural American (SUA) din Bucureşti.

13 august 1997

Anul 1998

Guvernul aprobă taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor

23 ianuarie 1998

proprietăţii industriale.

Pe lângă AGEPI, în conformitate cu Legea privind
judecata arbitrală (arbitraj), se instituie Arbitrajul

septembrie 1997

specializat - organ judiciar permanent chemat să

Apare primul număr al publicaţiei “AGEPI info” –

soluţioneze litigii din domeniul PPI.

supliment la revista “Intellectus”, publicaţie
trimestrială tip digest cu menirea de a oglindi

23 februarie 1998

rezumativ activitatea AGEPI. În paginile digest-ului

La AGEPI demarează lucrările de elaborare şi

sunt întrunite materialele difuzate la radio, TV şi

implementare a paginii AGEPI pe INTERNET (Web

cele publicate în presa republicană.

site-ul AGEPI).
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martie 1998

altor factori guvernamentali, oferirii accesului on-

Apare primul număr al publicaţiei “AGEPI EXPO” –

line gratuit la bazele de date ale OMPI ş.a.

supliment la revista “Intellectus”, inserând informaţii referitoare la expoziţiile regionale, naţionale şi
internaţionale la care participă inventatori şi
întreprinderi inovatoare din Republica Moldova,
precum şi rezultatele participării la aceste expoziţii.
15 aprilie 1998
La AGEPI demarează lucrările de editare a
CD-ROM-ului “Invenţii naţionale”.

25 februarie 1999
AGEPI semnează Acordul de cooperare cu Agenţia
pentru Brevete şi Mărci a Federaţiei Ruse
(ROSPATENT).
22-24 aprilie 1999
În Republica Moldova efectuează o vizită de lucru dl
Kamil Idris, Director General al OMPI. Dl Kamil Idris
ţine un discurs în faţa parlamentarilor şi a

21-24 mai 1998

reprezentanţilor intelectualităţii din Republica

AGEPI organizează în comun cu CIE “MOLDEXPO”

Moldova axat pe necesitatea conştientizării priori-

expoziţia “KNOW-HOW EXCHANGE-98”.

tăţilor secolului XXI, temă care a avut continuare în

15 iulie 1998
Directorul General aprobă Regulamentul de

schimbul de opinii cu parlamentari, academicieni,
rectori ai instituţiilor de învăţământ superior ş.a.

aplicare a Legii privind mărcile şi denumirile de

Dl Kamil Idris are întrevederi cu Preşedintele

origine a produselor (partea referitoare la

Parlamentului, dl Dumitru Diacov, şi cu dl Ion Sturza,

denumirile de origine a produselor).

Prim-ministru al Republicii Moldova. Înaltul oaspete a

21-22 octombrie 1998
La Chişinău îşi desfăşoară lucrările Seminarul
regional cu genericul “Realizarea drepturilor de
proprietate intelectuală” organizat de OMPI în
comun cu AGEPI. La Seminar participă specialişti
din 7 ţări membre ale CSI, din Ungaria şi România.
noiembrie 1998
La AGEPI se organizează un seminar specializat
pentru reprezentanţi (mandatari) în proprietate
industrială, examinatori de invenţii şi mărci, alţi
specialişti de la AGEPI cu participarea dlui Yves
Plasseraund, mandatar autorizat din Franţa.
Anul 1999

apreciat la justa valoare spiritul creativ al inventatorilor
din republică, specificând că susţinerea activităţii lor
va impulsiona dezvoltarea economiei, va contribui la
progresul întregii societăţi şi a exprimat
disponibilitatea OMPI de a contribui la perfecţionarea
mecanismului de protecţie a proprietăţii intelectuale în
ţara noastră, de a susţine integrarea Republicii
Moldova în structurile europene.
În cadrul întâlnirii la Universitatea de Stat din
Moldova, dlui Kamil Idris i se conferă titlul de
Doctor Honoris Causa, pentru merite deosebite în
dezvoltarea ştiinţei şi promovarea valorilor generalumane în întreaga lume.
La întâlnirea cu colectivul AGEPI, dl Kamil Idris ţine

13-15 ianuarie 1999

o alocuţiune, în care remarcă bunul renume al

Preşedintele Republicii Moldova, dl Petru Lucinschi,

AGEPI, respectul pe care şi l-a câştigat în

efectuează o vizită de lucru la OMPI (Geneva,

străinătate şi promite tot sprijinul din partea OMPI.

Elveţia). În cadrul întrevederii cu dl Kamil Idris,
Director General al OMPI, sunt abordate probleme
ce ţin de promovarea exporturilor din Republica
Moldova pe piaţa mondială, în special a tehnologiilor avansate, diversificarea relaţiilor economice,
propagarea şi protecţia realizărilor savanţilor,
colaborarea cu OMPI în vederea perfecţionării

aprilie-mai 1999
Un grup de inventatori din Republica Moldova
participă la cel de-al 27-lea Salon Internaţional de
Invenţii, Tehnică şi Produse noi de la Geneva,
Elveţia, şi se învrednicesc de 10 medalii de aur, 18
de argint şi 18 de bronz.

sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale în

mai 1999

republică, armonizării legislaţiei naţionale în

Inventatorii din Republica Moldova participă la Salonul

domeniu, integrării în structurile internaţionale,

Internaţional de Noutăţi Tehnice “Inventa-99”,

instruirii de bază şi specializării personalului AGEPI,

Bucureşti, România, unde obţin 14 medalii de aur.
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16 aprilie 1999

27 decembrie 1999

Are loc Simpozionul “Lecturi AGEPI” în cadrul căruia

La AGEPI demarează lucrările de fondare şi

sunt puse în discuţie teme ţinând de trei direcţii

organizare a Institutului de Proprietate Intelectuală

principale:

(IPI) cu scopul pregătirii specialiştilor în domeniul

Ü

aspecte juridice ale protecţiei proprietăţii
industriale;

Ü
Ü

examinarea cererilor de protecţie a obiectelor

PPI.
Anul 2000

de proprietate industrială;

7 februarie 2000

aspecte metodico-didactice în procesul de

Directorul General aprobă Codul deontologic şi

formare a potenţialului uman al sistemului de
protecţie a PI.
22-23 iunie 1999
Departamentul de Comerţ al SUA organizează la
Chişinău un seminar cu tema: “Realizarea drepturilor de proprietate intelectuală”. Cu comunicări
participă: dl Randall R. Rader, membru al Curţii de
Apel a SUA; dl Dee V. Albin Drost, jurisconsult,
Oficiul de Brevete şi Mărci, SUA; dl Roger Lawrence,
expert comercial, Programul pentru dezvoltarea
legislaţiei în domeniul comerţului (CLDP); dna
Rachel Bae, manager de program CLDP. Seminarul este onorat de prezenţa dlui Rudolph Perina,
ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al SUA în
Republica Moldova.
31 august - 2 septembrie 1999
La Chişinău, sub egida OMPI şi AGEPI, are loc
Simpozionul internaţional: “Perfecţionarea managementului proprietăţii industriale de către oficiile
de proprietate intelectuală ale ţărilor cu economia în
tranziţie”.
La Simpozion participă reprezentanţi ai oficiilor de
brevete din 24 de ţări de pe trei continente –

Regulamentul privind conduita angajatului AGEPI.
17 februarie 2000
Se organizează reprezentanţe ale AGEPI în judeţele
Chişinău, Bălţi, Orhei şi Cahul menite să contribuie
la consolidarea relaţiilor de colaborare ale AGEPI
cu organele administraţiei publice locale, cu agenţii
economici şi cu persoane fizice deţinători sau
potenţiali deţinători ai titlurilor de protecţie a OPI şi
acordarea ajutorului necesar pe teren.
18 februarie 2000
Directorul General aprobă Regulamentul cu privire
la ţinerea registrelor în AGEPI elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la registre.
13-14 martie 2000
AGEPI găzduieşte Seminarul regional UPOV-OMPI
privind protecţia soiurilor de plante conform Convenţiei
UPOV, legislaţiei de brevete şi Acordului TRIPs.
Participă cu comunicări: dl Barry Greengrass,
vicedirector general, Uniunea Internaţională pentru
Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV), Geneva; dl
Serghei Zotine, specialist principal, OMPI, Geneva;

America, Europa şi Asia, precum şi reprezentaţi ai

dl Evgeny Saranin, consultant, UPOV, Geneva; dl

unor organizaţii internaţionale: OMPI (Geneva),

Dirk Theobalt, Preşedinte al Oficiului Comunităţii

Oficiul Eurasiatic de Brevete (Moscova), Coaliţia

pentru Soiurile de Plante (CPVO), Angers, Franţa; dl

pentru protecţia drepturilor de proprietate intelec-

Bart Claes, examinator, Oficiul European de Brevete

tuală (CIPR).

(OEB), München, Germania; dl Ion Daniliuc, prim-

28-31 octombrie 1999
La Chişinău are loc Expoziţia Internaţională
Specializată “Infoinvent-99” – organizatori AGEPI şi
CIE “MOLDEXPO”.
29 octombrie 1999
Parlamentul adoptă Legea privind protecţia topografiilor circuitelor integrate.
Autorii proiectului de lege: E. Staşcov, I. Daniliuc,
V. Crecetov, X. Nastas, S. Popov, N. Necliudov,
A. Moisei, Şt. Gajim

vicedirector general, AGEPI; dl Dumitru Brânzilă,
Preşedinte al Comisiei de Stat a Republicii Moldova
pentru Încercarea Soiurilor de Plante, ş.a.
28 martie 2000
Guvernul instituie Premiul anual pentru cel mai
dotat inventator şi aprobă Regulamentul privind
acest premiu.
13 aprilie 2000
Republica Moldova aderă la Convenţia Internaţională
pentru Protecţia Plantelor din 6 decembrie 1951.
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17-18 aprilie 2000

31 iulie 2000

La Sinaia, România, are loc Seminarul bilateral

Sunt înmatriculaţi primii studenţi ai Institutului de

OSIM-AGEPI, în centrul dezbaterilor fiind armo-

Proprietate Intelectuală.

nizarea legislaţiilor naţionale cu cea europeană şi
mondială în contextul aderării Republicii Moldova la
OMC şi a României la UE.

4 august 2000
La AGEPI efectuează o vizită de lucru dl Hector
Millan, consilier OMC, pentru a acorda consultaţii

11-12 mai 2000

privind implementarea Acordului TRIPs în vederea

Îşi desfăşoară lucrările cea de-a 3-a ediţie a

aderării Republicii Moldova la OMC.

Simpozionului “Lecturi AGEPI”.
5-9 august 2000
iunie 2000
Directorul General aprobă:
Ü
Ü

În localitatea Albota, Taraclia, se desfăşoară
Seminarul bilateral AGEPI-OSIM, consacrat proble-

Regulamentul de aplicare a Legii privind

melor examinării invenţiilor şi celor legate de

protecţia topografiilor circuitelor integrate;

economia proprietăţii industriale.

Regulamentul privind codificarea titlurilor
informaţiilor publicate în BOPI.

septembrie 2000
La AGEPI se organizează primele cursuri de lungă

23 iunie 2000
Întru armonizarea legislaţiei cu cerinţele Organizaţiei Mondiale a Comerţului, în special, cu prevederile Acordului TRIPs, Parlamentul modifică şi
completează:

durată de perfecţionare în domeniul proprietăţii
intelectuale pentru angajaţii Departamentului Vamal
al Republicii Moldova.
5-8 septembrie 2000

Ü

Codul de procedură civilă;

Delegaţia Oficiului Eurasiatic de brevete (OEAB),

Ü

Legea viei şi vinului;

condusă de dl Victor Blinnicov, preşedintele OEAB,

Ü

Legea cu privire la secretul comercial;

efectuează o vizită de lucru la AGEPI, în cadrul

Ü

Legea privind brevetele de invenţie;

căreia se stabilesc direcţiile şi formele de colabo-

Ü

Legea privind mărcile şi denumirile de origine

rare între AGEPI şi OEAB. Acestea prevăd schimburi

a produselor;

reciproce de experienţă, implementarea tehnolo-

Ü

Legea privind protecţia soiurilor de plante;

giilor informaţionale, instruirea specialiştilor ş.a.

Ü

Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.

12 septembrie 2000
Guvernul aprobă Regulamentul cu privire la

12 iulie 2000

selectarea candidaturilor pentru decernarea

La Chişinău, în cadrul Programului TACIS, se

Medaliei de Aur “Inventator remarcabil” şi Trofeului

desfăşoară Seminarul: ”Politica Uniunii Europene

“Întreprindere inovatoare” ale Organizaţiei Mondiale

(UE) în domeniul proprietăţii intelectuale” cu

de Proprietate Intelectuală.

participarea unui grup de experţi ai UE, condus de
dl Ulrich Loewenheim, profesor, Universitatea din

20 septembrie 2000

Frankfurt-pe-Main.

Directorul General aprobă Regulamentul cu privire

24-27 iulie 2000
La AGEPI efectuează o vizită de lucru dl Pushpendra

la Buletinul Oficial de Proprietate Industrială
(BOPI).

Rai, vicedirector al Academiei OMPI, şi dl Nicolay

25-28 septembrie 2000

Khlestov, consilier principal, OMPI. În cadrul vizitei

Cu sprijinul Departamentului pentru Comerţ al

se stabilesc perspectivele, principiile şi formele de

SUA, la AGEPI se desfăşoară Simpozionul

colaborare între Academia OMPI şi Institutul de

“Predarea disciplinei Dreptul de proprietate

Proprietate Intelectuală din cadrul AGEPI.

intelectuală şi managementul PI”, la care prezintă

28 iulie 2000
Directorul General instituie Comisia de admitere la
IPI pentru anul de studii 2000-2001.
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1 octombrie 2000
Are loc deschiderea oficială a Institutului de
Proprietate Intelectuală din cadrul AGEPI.

Anul 2001
25 ianuarie 2001
AGEPI adoptă decizia de a scuti inventatorii de plata

18-22 octombrie 2000

taxelor pentru depunerea a trei cereri de brevet în

Are loc Expoziţia Internaţională Specializată “Info-

baza bonurilor de facilitare. În anul 2001 de această

invent-2000”.

facilitate beneficiază 327 de inventatori.

Organizatori - AGEPI şi CIE “MOLDEXPO”.

27-28 ianuarie 2001

27 octombrie 2000
Republica Moldova aderă la:
Ü

Ü

La Chişinău are loc Şedinţa strategică comună a
CIPR, la care sunt puse în discuţie acţiunile de
combatere a pirateriei, contrafacerii mărcilor,

Aranjamentul de la Madrid privind sancţiunile

contrabandei cu mărfuri ş.a. Cu acest prilej se

pentru indicaţiile false sau înşelătoare de

organizează un Seminar internaţional pentru

provenienţă a produselor din 14 aprilie 1891;

reprezentanţii instanţelor judecătoreşti şi ai orga-

Aranjamentul de la Lisabona privind protecţia

nelor de drept.

indicaţiilor locului de origine a produselor
şi înregistrarea lor internaţională

3 martie 2001

din 31 octombrie 1958.

Directorul General aprobă Regulamentul privind
selectarea invenţiilor brevetate în Republica

29 octombrie - 4 noiembrie 2000

Moldova, de o valoare aplicativă considerabilă, şi

La AGEPI efectuează o vizită de lucru dl Pierre

componenţa nominală a Consiliului specializat de

Sallin, consultant permanent al OMPI, programul de

evaluare şi selectare a invenţiilor pentru a fi

lucru urmărind documentarea în vederea creării în

înaintate Business-incubatorului ELIRI-INC spre

Republica Moldova, cu suportul financiar şi material

implementare.

al OMPI, a Centrului de asistenţă în domeniul
inovaţiilor.

14 martie 2001
Directorul General aprobă componenţa nominală a

16 noiembrie 2000

grupurilor de lucru pentru studierea tratatelor şi

Dl Nicolae Paladii, Preşedintele Departamentului de

convenţiilor internaţionale, legislaţiilor ţărilor

Stat pentru Proprietatea Intelectuală al Ucrainei (DSPI)

membre ale OMPI şi elaborarea propunerilor

efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova.

privind modernizarea sistemului naţional de

Vizita se finalizează cu semnarea Acordului

protecţie a proprietăţii industriale, precum şi

interguvernamental de cooperare în domeniul

Instrucţiunea privind analiza şi gestionarea actelor

protecţiei proprietăţii industriale. Pe lângă obiectivele

normative în domeniul protecţiei proprietăţii

de cooperare prevăzute în Acord, AGEPI şi DSPI

industriale.

semnează un Memorandum prin care se reglementează colaborarea privind reciclarea personalului.

19 martie 2001
Directorul General aprobă:

1 decembrie 2000
Directorul General aprobă Regulamentul de
aplicare a Legii privind soiurile de plante.

Ü

AGEPI;
Ü

generală învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a
Primăriei mun. Chişinău, organizează tabăra
inovaţională “Tinereţe creatoare”, la care participă
50 de elevi din liceele şi şcolile de cultură generală
din mun. Chişinău.

Carnetul de instruire continuă a specialistului
AGEPI;

24-28 decembrie 2000
Pentru prima dată AGEPI, în comun cu Direcţia

Sistemul de instruire continuă în cadrul

Ü

Registrul de instruire continuă.

30 martie 2001
AGEPI organizează un training în problemele de
proprietate industrială pentru reprezentanţii massmedia din ţară.
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4-8 aprilie 2001
Inventatorii din Republica Moldova participă la cea
de-a 29-a ediţie a Salonului Internaţional de Invenţii,
Tehnică şi Produse noi, Geneva, Elveţia.
12 aprilie 2001
Parlamentul adoptă Legea pentru completarea
Legii privind mărcile şi denumirile de origine a
produselor, prin care se introduce noţiunea de
“marcă proprietate a statului”.
18-19 aprilie 2001
La Suceava, România, se desfăşoară Seminarul
bilateral OSIM-AGEPI cu genericul: “Protecţia
mărcilor şi indicaţiilor geografice în Republica
Moldova şi România”.
3 mai 2001
La AGEPI se desfăşoară Seminarul republican cu
genericul “Aportul bibliotecilor în promovarea
informaţiei privind protecţia proprietăţii industriale”,
la care participă reprezentanţi a 55 biblioteci
municipale, judeţene, universitare ş.a.
22 mai 2001
Republica Moldova semnează Acordul privind
crearea de către statele membre ale CSI a CDROM-ului comun (produs informaţional regional)
care include brevetele eliberate în aceste ţări.
23 mai 2001
Specialiştii Centrului “AGEPI Mobil”, în comun cu
Asociaţia Femeilor Inventatoare din Republica Moldova,
organizează la Edineţ Seminarul cu genericul:
“Protecţia prin brevet a noilor soiuri de plante pomicole
- condiţie a renaşterii livezilor moldave”.
1 iunie 2001
Parlamentul adoptă Legea pentru aderarea
Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a
Comerţului şi, implicit, la Acordul privind aspectele
drepturilor de proprietate intelectuală legate de
comerţ (TRIPs).
27-28 iunie 2001
La Chişinău, în incinta AGEPI, se desfăşoară
Conferinţa ştiinţifico-practică a tinerilor specialişti
în domeniul protecţiei proprietăţii industriale din
ţările CSI.
9-16 iulie 2001
Are loc a doua tabără (de vară) “Tinereţe creatoare”
la care participă candidaţii la înmatriculare la
Institutul de Proprietate Intelectuală şi care se
desfăşoară la complexul de odihnă “Floricica” de la
Vadul-lui-Vodă.
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24 iulie 2001
Prin concursul Programului pentru Dezvoltarea
Legislaţiei Comerciale (CLDP) al Departamentului
de Comerţ al SUA, la Chişinău are loc Seminarul training: “Procedura de soluţionare a diferendelor
comerciale din cadrul OMC, elaborarea notificărilor,
mecanismului de revizuire a politicilor comerciale în
sesiuni de dezbateri”, la care participă dl Doug
Newkirk, expert OMC, dl Thomas Shoenbaum,
profesor, OMC, dl Ion Radu, şef Secţie Contencios,
AGEPI etc.
26 iulie 2001
În Republica Moldova intră în vigoare Acordul privind
aspectele drepturilor de proprietate intelectuală
legate de comerţ (TRIPs).
27 iulie 2001
Republica Moldova ratifică Tratatul privind dreptul
brevetelor (PLT).
16 august 2001
Guvernul adoptă Hotărârea cu privire la modul de
folosire a mărcilor proprietate a statului.
21 august 2001
Directorul General aprobă Regulamentul privind
depunerea şi examinarea petiţiilor în cadrul AGEPI.
1-14 septembrie 2001
Un grup de inventatori din Republica Moldova
participă la Salonul-concurs “Inventa-2001”,
Bucureşti, România, şi câştigă două medalii de aur,
patru de bronz, şase premii I şi alte menţiuni.
6 septembrie 2001
Directorul General aprobă:
Ü Regulamentul de aplicare a Legii privind
protecţia soiurilor de plante (redacţie nouă);
Ü Regulamentul de aplicare a Legii privind
mărcile şi denumirile de origine a produselor
(partea referitoare la mărci, redacţie nouă);
Ü Regulamentul de aplicare a Legii privind
brevetele de invenţie (redacţie nouă);
Ü Regulamentul de aplicare a Legii privind
protecţia desenelor şi modelelor industriale
(redacţie nouă).
12-14 septembrie 2001
AGEPI, în cooperare cu Departamentul de Comerţ
şi Serviciul Vamal ale SUA, organizează Seminarul
cu genericul: “Instrumente legale de protecţie a
proprietăţii intelectuale” destinat colaboratorilor
Curţii Supreme de Justiţie, Procuraturii Generale,
Curţii de Apel, Departamentului Vamal, Ministerului
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Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, Judecătoriei
Economice.

decembrie 2001
Directorul General aprobă:

Moderatori ai Seminarului – dna Regina Dobrov,
Manager de program, CLDP, şi dl Ion Daniliuc,
prim-vicedirector general al AGEPI.

Ü

Regulamentul privind accesul la informaţia
deţinută de către AGEPI;

Ü

Regulamentul privind modul de acordare a
consultaţiilor în domeniul PPI de către AGEPI;

Ü

Normele privind codurile INID pentru identificarea datelor bibliografice referitore la OPI.

2-3 octombrie 2001
La Chişinău se desfăşoară lucrările Seminarului
bilateral AGEPI-OSIM, tematica principală fiind
problemele actuale ale protecţiei inovaţiilor prin
brevet, un loc deosebit acordându-i-se protecţiei
invenţiilor care au ca obiect produse alimentare.
3-7 octombrie 2001
Se desfăşoară Expoziţia Internaţională Specializată
“Infoinvent-2001”. Organizatori - AGEPI şi CIE
“MOLDEXPO”. La expoziţie participă circa 80 de
întreprinderi, instituţii, inventatori particulari cu peste
350 de invenţii şi proiecte inovaţionale.
8 octombrie 2001
Guvernul adoptă Lista mărcilor proprietate a
statului.
12 octombrie 2001
Parlamentul ratifică Actul de la Geneva al
Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea
internaţională a desenelor şi modelelor industriale
din 6 noiembrie 1925.
13-19 noiembrie 2001
Un grup de inventatori din Republica Moldova
participă la cea de-a 50-a ediţie a Salonului Mondial
de Invenţii, Cercetări şi Tehnologii noi “BrusselsEureka” cu 17 invenţii, dintre care 9 au fost apreciate cu medalii de aur (două cu menţiune) şi 4 cu
medalii de argint şi bronz.
20 noiembrie 2001
În Republica Moldova intră în vigoare Acordul de
colaborare a statelor membre ale CSI pentru
combaterea încălcărilor drepturilor în domeniul
proprietăţii intelectuale din 6 martie 1998.
26-27 noiembrie 2001
Dl Daniel Hangard, Director General al Institutului
Naţional de Proprietate Industrială din Franţa (INPI),
efectuează o vizită oficială în Republica Moldova.
Vizita se finalizează cu semnarea acordului de
colaborare între AGEPI şi INPI. Un rol deosebit în
iniţierea programului de colaborare îi revine dnei
Dominique Gazuy, ambasador extraordinar şi
plenipotenţiar al Republicii Franţa în Republica
Moldova.

Anul 2002
3 ianuarie 2002
În Republica Moldova intră în vigoare:
Ü

Acordul privind măsurile de prevenire şi
combatere a utilizării mărcilor şi indicaţiilor
geografice false în statele membre ale CSI
din 6 martie 1999;

Ü

Acordul privind asigurarea reciprocă a
integrităţii secretelor interstatale (CSI) în
domeniul protecţiei juridice a invenţiilor din 4
iunie 1999.

14 februarie 2002
Parlamentul ratifică Acordul dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al
Ucrainei privind colaborarea în domeniul proprietăţii
industriale.
La AGEPI efectuează o vizită de documentare un
grup de specialişti ai reprezentanţei Băncii Mondiale în Republica Moldova (dl Yasuo Izumi,
manager pentru dezvoltarea sectorului privat şi
financiar în regiunile Europei şi Asiei Centrale, dna
Irina Astrakhan, lider de program, dna Lucia
Buzdugan, coordonator de proiecte). S-a constatat
necesitatea susţinerii proiectelor de realizare şi
implementare a OPI - factor definitoriu în constituirea business-ului privat.
15 februarie 2002
La AGEPI, în cadrul Programului de cooperare
cu Departamentul de Comerţ al SUA şi al
Programului pentru Dezvoltarea Legislaţiei
Comerciale (CLDP), îşi desfăşoară lucrările
Seminarul cu genericul: “Studii de caz în realizarea
drepturilor de proprietate industrială (cu referire la
indicaţii geografice, denumiri de origine a
produselor, mărci notorii)”. Seminarul este
coordonat de dl Roman Chircă, reprezentant CLDP,
şi dna Doris Long, profesor la John Marshall
School of Law, SUA.
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27 februarie 2002
La AGEPI are loc Seminarul “Aspecte generale ale
brevetării invenţiilor în Republica Moldova” cu
participarea reprezentanţilor diverselor centre de
cercetare-dezvoltare din republică.
11 martie 2002
Prin Hotărârea Guvernului, în funcţia de Director
General al AGEPI este numit dl Nicolae Taran,
doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, “Om emerit” al Republicii Moldova, laureat al
Medaliei de Aur a OMPI “Inventator remarcabil”.
12 martie 2002
Directorul General aprobă formularele-tip (în
redacţie nouă) privind procedurile referitoare la OPI.
13 martie 2002
Elevii participanţi la “Săptămâna internaţională a
ştiinţei şi tehnicii pentru copii şi adolescenţi”
vizitează AGEPI, unde sunt iniţiaţi în problemele ce
ţin de domeniul creaţiei tehnico-ştiinţifice şi
protecţiei proprietăţii industriale.
14 martie 2002
La AGEPI efectuează o vizită de documentare
dl John Lipton şi dna Oxana Guţu, consilieri juridici
ai Programului TACIS în Republica Moldova. Este
lansată ideea unui nou proiect de promovare a PPI
în Republica Moldova cu susţinerea Programului
TACIS.
21 martie 2002
La AGEPI este depusă a 3000-a cerere de brevet de
invenţie, solicitantul fiind Universitatea Tehnică din
Moldova.
23 aprilie 2002
Guvernul îl desemnează pe dl Nicolae Taran drept
reprezentant plenipotenţiar al Republicii Moldova în
Consiliul Interstatal pentru Problemele PPI şi în
Consiliul Administrativ al OEAB, iar pe dl Ion
Daniliuc – reprezentant plenipotenţiar adjunct în
forurile regionale menţionate.
25 aprilie 2002
Directorul General aprobă noua structură organizaţională şi lista de state ale AGEPI.
La posturile-cheie sunt numiţi sau reconfirmaţi
specialişti de un înalt nivel profesional şi cu o bogată
experienţă în domeniul protecţiei proprietăţii industriale
cum sunt, de exemplu, domnii (doamnele):
I. Daniliuc, M. Rojnevschi, C. Sârbu, Şt. Gajim,
E. Chilari, V. Rusanovschi, A. Moisei, V. Crecetov,
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S. Munteanu, V. Negură, T. Jovmir, A. Zavalistâi,
V. Gheleţchi, B. Schiţco, I. Radu, A. Ceban,
V. Cozma, N. Crasnova, T. Egorov, N. Pripa,
S. Leviţchi, V. Jalbă, O. Panasenco, M. Spinei,
L. Vieru, E. Marandici, L. Tudos, Iu. Mândrescu,
N. Suhovici, E. Râbaciuc ş.a.
26 aprilie 2002
Are loc adunarea festivă consacrată Zilei Mondiale
a Proprietăţii Intelectuale. Organizatori – AGEPI,
Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor (ADA) şi
MOIR.
26-27 iunie 2002
La Moscova, sub preşedinţia Republicii Moldova,
are loc cea de-a 12-a şedinţă a Consiliului Interstatal pentru Problemele Protecţiei Proprietăţii
Industriale.
La şedinţă, prin vot unanim, dl Nicolae Taran este
ales în funcţia de Preşedinte al Consiliului.
28 iunie 2002
Are loc adunarea festivă consacrată Zilei Inventatorului
şi Raţionalizatorului. Organizatori – AGEPI şi MOIR.
Mesajul de salut din partea Preşedintelui Republicii
Moldova, dlui Vladimir Voronin, este dat citirii de către dl
Nicolae Taran, Director General al AGEPI.
1-6 iulie 2002
La Braşov (localitatea Bran-Moieciu) se desfăşoară
Seminarul bilateral OSIM-AGEPI, tematica principală fiind protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale.
12 iulie 2002
Directorul General aprobă Regulamentul Comisiei
de Apel a AGEPI în redacţie nouă.
* * *
Surse de informaţie
1. Monitorul Oficial al Republicii Moldova (19922002)
2. Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (19932002)
3. Arhiva AGEPI (ordinele Directorului General);
4. Revista inventatorilor şi cercetătorilor
“INTELLECTUS” (1995-2002)
5. Suplimentele la revista “INTELLECTUS”: “AGEPIINFO”; “AGEPI-Consultă”; “AGEPI-EXPO”; “Bursa
Invenţiilor”.

dr. Ştefan GAJIM,
AGEPI
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Перевод

Общая информация

О

фициальный Бюллетень Промышленной Собственности содержит разнообразную
информацию. Специальные главы посвящены изобретениям, сортам растений, полезным
моделям, товарным знакам, наименованиям мест происхождения товаров, промышленным
моделям и рисункам. Пользователи этой информации смогут проследить юридическое положение
заявок на получение охраны, запатентованных и зарегистрированных объектов промышленной
собственности на территории Республики Молдова. Бюллетень содержит специализированные
ежемесячные и полугодичные указатели. В Бюллетене публикуются официальные документы,
положения, международные соглашения, двусторонние договоры, нормы и стандарты в данной
области и т.д.
Желающие могут воспользоваться страницами Бюллетеня для рекламирования объектов
промышленной собственности и другой деятельности.

Официальный Бюллетень Промышленной Собственности можно приобрести в Государственном
Агентстве по Охране Промышленной Собственности, ул. Андрей Дога 24/1, цена одного экземпляра - 20 лей.
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Выписка двубуквенных кодов Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС)
для представления наименований государств, а также международных организаций издающих
или осуществляющих регистрацию патентных документов
WO Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС)
IB
Международное Бюро
Всемирной организации интеллектуальной
собственности
ЕР Европейское патентное ведомство (ЕПВ)
ЕА Евразийское патентное
ведомство (EAПВ)
ОА Африканская организация интеллектуальной
собственности (ОАПИ)
АР Африканская
региональная
организация
промышленной
собственности
(АРИПО)
EM Ведомство по
гармонизации на
внутреннем рынке
(товарные знаки и
промышленные
образцы)
BX Ведомство по
товарным знакам и
промышленным
образцам Бенелюкса
AD Андорра
АЕ Объединенные
Арабские Эмираты
АF Афганистан
AG Антигуа и Барбуда
AI
Ангилья
AL Албания
АМ Армения
AN Антильские Острова
АО Ангола
AR Аргентина
AT Австрия
AU Австралия
AW Аруба
AZ Азербайджан
ВА Босния
и Герцеговина
ВВ Барбадос
BD Бангладеш
ВЕ Бельгия
BF Буркина Фасо
BG Болгария
ВН Бахрейн
BI
Бурунди
BJ Бенин
ВМ Бермудские Острова
BN Бруней
ВО Боливия
BR Бразилия
BS Багамские острова
BT Бутан
BV Остров Буве
BW Ботсвана
BY Беларусь
BZ Белиз
СА Канада
CD Демократическая
Республика Конго
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CF
СG
СН
CI
СК
CL
CM
CN
СО
СR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EC
ЕЕ
EG
ЕН
ER
ES
ЕТ
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GD
GE
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
ID
IE
IL
IN
IQ
IR

Центрально-Африканская Республика
Конго
Швейцария
Кот д’Ивуар
Острова Кука
Чили
Камерун
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Зеленого мыса
острова
Кипр
Республика Чехия
Германия
Джибути
Дания
Доминика
Доминиканская
Республика
Алжир
Эквадор
Эстония
Египет
Западная Сахара
Эритрея
Испания
Эфиопия
Финляндия
Фиджи
Фолклендские
(Мальвинские)
Острова
Острова Фаро
Франция
Габон
Соединенное
Королевство
Гренада
Грузия
Гана
Гибралтар
Гренландия
Гамбия
Гвинея
Экваториальная
Гвинея
Греция
Южная Джорджия и
Острова Южного
Сандвича
Гватемала
Гвинея-Биссау
Гайана
Гонконг
Гондурас
Хорватия
Гаити
Венгрия
Индонезия
Ирландия
Израиль
Индия
Ирак
Иран (Исламская
Республика)

IS
IT
JM
JO
JP
КЕ
KG
KH
KI
KM
KN
КР
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
МА
МС
MD
MG
МК
ML
ММ
MN
МО
МР
MR
MS
МТ
MU
MV
MW
МХ
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OM
РА
РЕ
PG
РН
РК

Исландия
Италия
Ямайка
Иордания
Япония
Кения
Кыргызстан
Камбоджия
Кирибати
Коморские Острова
Сент-Кристофер
и Невис
Корея (НародноДемократическая
Республика)
Корея (Южная)
Кувейт
Каймановы Острова
Казахстан
Лаос
Ливан
Сент-Люсия
Лихтенштейн
Шри-Ланка
Либерия
Лесото
Литва
Люксембург
Латвия
Ливия
Марокко
Монако
Республика Молдова
Мадагаскар
Македония (бывшая
Республика
Югославия)
Мали
Мианмар
Монголия
Макао
Острова Северной
Марианы
Мавритания
Монтсеррат
Мальта
Маврикий
Мальдивы
Малави
Мексика
Малайзия
Мозамбик
Намибия
Нигер
Нигерия
Никарагуа
Нидерланды
Норвегия
Непал
Науру
Новая Зеландия
Оман
Панама
Перу
Папуа-Новая Гвинея
Филиппины
Пакистан

PL
РТ
PW
PY
QA
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW

Польша
Португалия
Палау
Парагвай
Катар
Румыния
Российская
Федерация
Руанда
Саудовская Аравия
Соломоновы
острова
Сейшельские
Острова
Судан
Швеция
Сингапур
Остров Святой
Елены
Словения
Словакия
Сьерра-Леоне
Сан-Марино
Сенегал
Сомали
Суринам
Сан-Томе
и Принсипи
Сальвадор
Сирия
Свазиленд
Острова Турк и
Кайкос
Чад
Того
Тайланд
Таджикистан
Туркменистан
Тунис
Тонга
Восточный Тимор
Турция
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Тайвань
Танзания
Украина
Уганда
США
Уругвай
Узбекистан
Ватикан
Сан-Винсент
и Гренадины
Венесуэла
Виргинские
Острова
(Британские)
Вьетнам
Вануату
Самоа
Йемен
Югославия
Южно-Африканская
Республика
Замбия
Зимбабве
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I
Èçîáðåòåíèÿ

Ï

ðàâîâàÿ îõðàíà èçîáðåòåíèé â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà îáåñïå÷èâàåòñÿ íà îñíîâå Çàêîíà î
ïàòåíòàõ íà èçîáðåòåíèÿ ¹ 461-XIII îò 18 ìàÿ 1995 ã., èçìåíåííîãî è äîïîëíåííîãî íà îñíîâàíèè

Çàêîíà ¹ 788 îò 26.03.1996 ã. è Çàêîíà ¹ 1079-XIV îò 23.06.2000 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì Çàêîíîì ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ âûäàþòñÿ AGEPI è óäîñòîâåðÿþò ïðèîðèòåò,
àâòîðñòâî è èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî ïàòåíòîîáëàäàòåëåé íà èçîáðåòåíèÿ. Èçîáðåòåíèå ïàòåíòîñïîñîáíî,
åñëè îíî ÿâëÿåòñÿ íîâûì, èìååò èçîáðåòàòåëüñêèé óðîâåíü è ïðîìûøëåííî ïðèìåíèìî.
Çàÿâêà íà âûäà÷ó ïàòåíòà ïîäàåòñÿ â Àãåíòñòâî ëèöîì, êîòîðîìó ïðèíàäëåæèò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
ïàòåíòà, ëè÷íî èëè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè è äîëæíà ñîäåðæàòü äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå â ñò. 10 (2), (3) äàííîãî Çàêîíà.
Â BOPI ïóáëèêóþòñÿ çàÿâêè íà èçîáðåòåíèÿ, èçîáðåòåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î âûäà÷å
ïàòåíòîâ, è âûäàííûå ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ ñîãëàñíî íàöèîíàëüíîé ïðîöåäóðå.
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ÊÎÄÛ INID (ÈÍÈÄ) ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ,
ÎÒÍÎÑßÙÈÅÑß Ê ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈßÌ

ÊÎÄÛ ÂÎÈÑ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÂÈÄÎÂ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÕ
ÏÀÒÅÍÒÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ
ÑÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÌ CT. 16 ÂÎÈÑ

(11) Íîìåð ïàòåíòà
(13) Êîä âèäà äîêóìåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòîì ÑÒ. 16 ÂÎÈÑ
(21) Íîìåð çàÿâêè
(22) Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè
(23) Äàòà âûñòàâî÷íîãî ïðèîðèòåòà
(31) Íîìåð ïðèîðèòåòíîé çàÿâêè
(32) Äàòà ïîäà÷è ïðèîðèòåòíîé çàÿâêè
(33) Ñòðàíà ïðèîðèòåòíîé çàÿâêè, êîä â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì ÑÒ. 3 ÂÎÈÑ
(41) Äàòà ïóáëèêàöèè çàÿâêè: íîìåð BOPI è ãîä
(45) Äàòà ïóáëèêàöèè ðåøåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòà:
íîìåð BOPI è ãîä
(48) Äàòà ïóáëèêàöèè ñêîððåêòèðîâàííîé çàÿâêè/
ñêîððåêòèðîâàííîãî ïàòåíòíîãî äîêóìåíòà
(51) Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàòåíòíàÿ êëàññèôèêàöèÿ
(54) Íàçâàíèå èçîáðåòåíèÿ
(56) Ñïèñîê ïàòåíòîâ-àíàëîãîâ
(57) Ðåôåðàò èëè ôîðìóëà èçîáðåòåíèÿ
(62) Íîìåð è äàòà ïîäà÷è áîëåå ðàííåé çàÿâêè,
èç êîòîðîé âûäåëåí íàñòîÿùèé äîêóìåíò
(71) Èìÿ çàÿâèòåëÿ (çàÿâèòåëåé), êîä ñòðàíû â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì ÑÒ. 3 ÂÎÈÑ
(72) Èìÿ èçîáðåòàòåëÿ (èçîáðåòàòåëåé), êîä
ñòðàíû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì ÑÒ. 3
ÂÎÈÑ
(73) Èìÿ ïàòåíòîâëàäåëüöà (ïàòåíòîâëàäåëüöåâ), êîä ñòðàíû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì ÑÒ. 3 ÂÎÈÑ
(74) Èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè
(85) Äàòà ïåðåõîäà ê íàöèîíàëüíîé ïðîöåäóðå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÒ
(86) Ìåæäóíàðîäíàÿ çàÿâêà (ðåãèîíàëüíàÿ èëè
ÐÑÒ): íîìåð è äàòà
(87) Ìåæäóíàðîäíàÿ ïóáëèêàöèÿ (ðåãèîíàëüíàÿ
èëè ÐÑÒ): íîìåð è äàòà
(10)* Îõðàííûé äîêóìåíò áûâøåãî ÑÑÑÐ (ñëîâåñíîå îáîçíà÷åíèå âèäà äîêóìåíòà, ¹ äîêóìåíòà, êîä ñòðàíû)
(30)* Ïðèîðèòåòíûå äàííûå çàÿâîê, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â Ïàòåíòíîì Âåäîìñòâå áûâøåãî
ÑÑÑÐ (¹ äîêóìåíòà, äàòà ïîäà÷è çàÿâêè, êîä
ñòðàíû)

À - ïåpâûé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïóáëèêîâàííàÿ, íå ïpîøåäøàÿ ýêñïåpòèçó çàÿâêà íà âûäà÷ó ïàòåíòà íà èçîápåòåíèå.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÀÒÅÍÒÍÀß
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß
À - Óäîâëåòâîðåíèå æèçíåííûõ ïîòðåáíîñòåé
÷åëîâåêà
Â - Ðàçëè÷íûå òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
Ñ - Õèìèÿ è ìåòàëëóðãèÿ
D - Òåêñòèëü è áóìàãà
E - Ñòðîèòåëüñòâî
F - Ìåõàíèêà: îñâåùåíèå, îòîïëåíèå, äâèãàòåëè
è íàñîñû, îðóæèå è áîåïðèïàñû, âçðûâíûå
ðàáîòû
G - Ôèçèêà
H - Ýëåêòðè÷åñòâî
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Â1 - âòîpîé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïóáëèêîâàííàÿ,
ïpîøåäøàÿ ýêñïåpòèçó çàÿâêà íà âûäà÷ó
ïàòåíòà íà èçîápåòåíèå (ïpèìåíÿåòñÿ â
ïóáëèêàöèÿõ, åñëè äîêóìåíò ñ êîäîì À íå áûë
îïóáëèêîâàí).
Â2 - âòîpîé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïóáëèêîâàííàÿ,
ïpîøåäøàÿ ýêñïåpòèçó çàÿâêà íà âûäà÷ó
ïàòåíòà íà èçîápåòåíèå (ïpèìåíÿåòñÿ â
ïóáëèêàöèÿõ, êîòîpûå ñëåäóþò çà ïóáëèêàöèÿìè ñ êîäîì À).
Ñ1 - òpåòèé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå èçîápåòåíèÿ ê ïàòåíòó (ïpèìåíÿåòñÿ â ïóáëèêàöèÿõ, åñëè äîêóìåíò ñ êîäîì Â1, Â2 íå áûë
îïóáëèêîâàí).
Ñ2 - òpåòèé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå èçîápåòåíèÿ ê ïàòåíòó (ïpèìåíÿåòñÿ â ïóáëèêàöèÿõ, êîòîpûå ñëåäóþò çà ïóáëèêàöèÿìè ñ
êîäîì Â1, Â2).
F1 - âòîpîé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: ïóáëèêàöèÿ påøåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòà íà èçîápåòåíèå ïîä
îòâåòñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïpîâåäåíèÿ
ýêñïåpòèçû ïî ñóùåñòâó (ïpèìåíÿåòñÿ â ïóáëèêàöèÿõ, åñëè äîêóìåíò ñ êîäîì À íå áûë
îïóáëèêîâàí).
F2 - âòîpîé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: ïóáëèêàöèÿ
påøåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòà íà èçîápåòåíèå
ïîä îòâåòñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïpîâåäåíèÿ ýêñïåpòèçû ïî ñóùåñòâó (ïpèìåíÿåòñÿ
â ïóáëèêàöèÿõ, êîòîpûå ñëåäóþò çà ïóáëèêàöèåé ñ êîäîì À).
G1 - òpåòèé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå èçîápåòåíèÿ ê ïàòåíòó, âûäàííîìó ïîä îòâåòñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïpîâåäåíèÿ ýêñïåpòèçû ïî ñóùåñòâó (ïpèìåíÿåòñÿ â ïóáëèêàöèÿõ, åñëè äîêóìåíòû ñ êîäîì F1, F2 íå
áûëè îïóáëèêîâàíû).
G2 - òpåòèé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå èçîápåòåíèÿ ê ïàòåíòó, âûäàííîìó ïîä îòâåòñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïpîâåäåíèÿ ýêñïåpòèçû ïî ñóùåñòâó (ïpèìåíÿåòñÿ â ïóáëèêàöèÿõ, êîòîpûå ñëåäóþò çà ïóáëèêàöèåé ñ êîäîì F1, F2).
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ÊÎÄÛ ÂÎÈÑ ÄËß ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈß ÇÀÃÎËÎÂÊÎÂ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,
ÎÒÍÎÑßÙÅÉÑß Ê ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈßÌ, ÏÓÁËÈÊÓÅÌÎÉ Â ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÌ ÁÞËËÅÒÅÍÅ
Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÑÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÌ ÑT. 17

AZ1A

Íóìåðàöèîííûé óêàçàòåëü ïîäàííûõ
çàÿâîê íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ

AZ1A

Ñèñòåìàòè÷åñêèé óêàçàòåëü ïîäàííûõ
çàÿâîê íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ

FF9A

Çàÿâêè íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ, ïî
êîòîðûì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î âûäà÷å
ïàòåíòà

FF9A

Íóìåðàöèîííûé óêàçàòåëü çàÿâîê íà èçîáðåòåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ
î âûäà÷å ïàòåíòîâ (ïîëóãîäîâîé)

FF9A

Ñèñòåìàòè÷åñêèé óêàçàòåëü çàÿâîê íà
èçîáðåòåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû
ðåøåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòîâ (ïîëóãîäîâîé)

AZ1A

Èìåííîé óêàçàòåëü ïîäàííûõ çàÿâîê íà
ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ

BZ9A

Îïóáëèêîâàííûå çàÿâêè íà ïàòåíòû íà
èçîáðåòåíèÿ

BZ9A

Íóìåðàöèîííûé óêàçàòåëü îïóáëèêîâàííûõ çàÿâîê íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ
(ïîëóãîäîâîé)

FF9A

Ñèñòåìàòè÷åñêèé óêàçàòåëü îïóáëèêîâàííûõ çàÿâîê íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ
(ïîëóãîäîâîé)

Èìåííîé óêàçàòåëü àâòîðîâ èçîáðåòåíèé
ïî çàÿâêàì, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ
î âûäà÷å ïàòåíòîâ (ïîëóãîäîâîé)

FF9A

Èìåííîé óêàçàòåëü âëàäåëüöåâ ïàòåíòîâ
íà èçîáðåòåíèÿ, ïî çàÿâêàì íà êîòîðûå
ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòîâ
(ïîëóãîäîâîé)

FG9A

Ïåðå÷åíü âûäàííûõ ïàòåíòîâ íà èçîáðåòåíèÿ

BZ9A

BZ9A

Èìåííîé óêàçàòåëü îïóáëèêîâàííûõ çàÿâîê íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ (ïîëóãîäîâîé)
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BZ9A Çàÿâêè íà èçîáðåòåíèÿ

È

íôîðìàöèÿ, îïóáëèêîâàííàÿ â ðàçäåëàõ I è III íà ðóññêîì ÿçûêå, ñëóæèò òîëüêî äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ íåé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö è íå ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíîé. Ïðèâåäåííûå â ýòèõ
ðàçäåëàõ áèáëèîãðàôè÷åñêèå äàííûå ê ðåôåðàòàì ÿâëÿþòñÿ íå ïîëíûìè è ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
îòûñêàíèÿ ïîëíûõ áèáëèîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ, îïóáëèêîâàííûõ â ðàçäåëàõ I è III îôèöèàëüíîé ÷àñòè
áþëëåòåíÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì ÿçûêå.
Îïèñàíèÿ ê çàÿâêàì íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ, ðåôåðàòû êîòîðûõ îïóáëèêîâàíû â BOPI, íàõîäÿòñÿ â ÷èòàëüíîì çàëå áèáëèîòåêè AGEPI, îáùåäîñòóïíû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ, à çà äîïîëíèòåëüíóþ
ïëàòó ìîãóò áûòü çàêàçàíû èõ êîïèè.
Ñâåäåíèÿ î ìåæäóíàðîäíûõ çàÿâêàõ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Äîãîâîðîì î Ïàòåíòíîé
Êîîïåðàöèè (PCT), ó÷àñòíèöåé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà, ïóáëèêóþòñÿ íà àíãëèéñêîì
ÿçûêå â åæåíåäåëüíèêå PCT GAZETTE. Â åæåíåäåëüíèêå, èçäàííîì íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå,
ïðèâîäÿòñÿ áèáëèîãðàôè÷åñêèå äàííûå, ðåôåðàò è, åñëè íåîáõîäèìî, ÷åðòåæ. Åæåíåäåëüíèê
îáùåäîñòóïåí â áèáëèîòåêå AGEPI. Îïèñàíèÿ ê ìåæäóíàðîäíûì çàÿâêàì íà ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ, ðåôåðàòû êîòîðûõ îïóáëèêîâàíû â PCT GAZETTE, íàõîäÿòñÿ â ÷èòàëüíîì çàëå áèáëèîòåêè
AGEPI, îáùåäîñòóïíû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ, à çà äîïîëíèòåëüíóþ ïëàòó ìîãóò áûòü çàêàçàíû èõ
êîïèè.
Ñâåäåíèÿ î çàÿâêàõ íà âûäà÷ó åâðàçèéñêèõ ïàòåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Åâðàçèéñêîé Ïàòåíòíîé
Êîíâåíöèåé, ó÷àñòíèöåé êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà, ïóáëèêóþòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå â
Áþëëåòåíå Åâðàçèéñêîãî Ïàòåíòíîãî Âåäîìñòâà. Â Áþëëåòåíå ïðèâîäÿòñÿ áèáëèîãðàôè÷åñêèå
äàííûå, ðåôåðàò è, åñëè íåîáõîäèìî, ÷åðòåæ. Áþëëåòåíü îáùåäîñòóïåí â áèáëèîòåêå AGEPI.
Îïèñàíèÿ ê åâðàçèéñêèì çàÿâêàì è ïàòåíòàì íà èçîáðåòåíèÿ íàõîäÿòñÿ â ôîíäå áèáëèîòåêè AGEPI.
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(21)
(54)
(57)

a 2000 0183 (13) A
Ìåòîä äèàãíîñòèêè óñòîé÷èâîñòè ðàñòåíèé
êóêóðóçû ê çàñóõå
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â ôèòîòåõíèè äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ óñòîé÷èâîñòè
ëèíèé è ãèáðèäîâ êóêóðóçû ê çàñóõå.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â ïðîðàùèâàíèè ñåìÿí â âîäíîì ðàñòâîðå ñàõàðîçû è
â äèàãíîñòèêå èõ óñòîé÷èâîñòè ê çàñóõå ïóòåì
îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ ðàññåèâàíèÿ ýíåðãèè
â ïðîöåññå ïðîðàñòàíèÿ ñåìÿí. Áîëåå
óñòîé÷èâûìè áóäóò ïðèçíàíû òå, ó êîòîðûõ
ðàçíèöà ìåæäó óðîâíåì ðàññåèâàíèÿ ýíåðãèè ïðîðîñøèõ ñåìÿí â îïòèìàëüíûõ óñëîâèÿõ è ïðîðîñøèõ â óñëîâèÿõ, ìîäåëèðóþùèõ
ôèçèîëîãè÷åñêóþ çàñóõó áóäåò ìåíüøå.

ùèâàíèÿ ãðèáîâ è ðàñòåíèé â ïðåäåëàõ îò
0,3 äî 5 ðàç ïî îòíîøåíèþ ê îïòèìàëüíîìó
çíà÷åíèþ ñìåíû âîçäóõà.
Ï. ôîðìóëû: 4
Ôèã.: 1

(21)
(54)
(57)

Ï. ôîðìóëû: 1

(21)
(54)

(57)

a 2000 0209 (13) A
Ñïîñîá êîìáèíèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà
ãðèáîâ è ðàñòåíèé è êîìïëåêñ äëÿ åãî
ðåàëèçàöèè
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó, è â ÷àñòíîñòè ê ñïîñîáó êóëüòèâèðîâàíèÿ ãðèáîâ è ðàñòåíèé, à òàêæå ê óñòðîéñòâó
äëÿ åãî îñóùåñòâëåíèÿ.
Ñïîñîá ïðåäóñìàòðèâàåò êóëüòèâèðîâàíèå
ãðèáîâ è ðàñòåíèé â ñîåäèíåííûõ êàìåðàõ
ñ ðåöèðêóëÿöèåé ãàçîâîé ñðåäû ìåæäó
ýòèìè êàìåðàìè. Èíòåíñèâíîñòü ðåöèðêóëÿöèè ãàçîâîé ñðåäû çàâèñèò íåïîñðåäñòâåííî îò ñîîòíîøåíèÿ òåìïåðàòóð âîçäóõà
â êàìåðàõ äëÿ êóëüòèâèðîâàíèÿ ãðèáîâ (t1)
è ðàñòåíèé (t2).
Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñïîñîáà ïðåäëîæåí
êîìïëåêñ äëÿ êîìáèíèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà ãðèáîâ è ðàñòåíèé â òåïëèöå. Êîìïëåêñ
âêëþ÷àåò êàìåðû äëÿ êóëüòèâèðîâàíèÿ
ãðèáîâ ñ ìàññèâíûìè ïåðåãîðàæèâàþùèìè
ñòåíàìè, îáëàäàþùèìè ïîâûøåííîé òåïëîåìêîñòüþ. À êàìåðà äëÿ êóëüòèâèðîâàíèÿ
ðàñòåíèé èìååò ñòåíó îáùóþ ñ êàìåðîé äëÿ
âûðàùèâàíèÿ ãðèáîâ è äðóãèå ñâåòîïðîíèöàåìûå ïåðåãîðàæèâàþùèå ïîâåðõíîñòè.
Ñèñòåìà äëÿ ðåöèðêóëÿöèè ãàçîâîé ñðåäû
äîïîëíèòåëüíî ñíàáæåíà ìèêðîêîíòðîëëåðîì è ñðåäñòâîì äëÿ ïðîãðàììíîãî
óïðàâëåíèÿ íàïðàâëåíèÿ è èíòåíñèâíîñòè
ñìåíû âîçäóõà ìåæäó êàìåðàìè äëÿ âûðà-

a 2001 0044 (13) A
Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, â ÷àñòíîñòè ê ïðîèçâîäñòâó
êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé.
Ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé âêëþ÷àåò ïðèãîòîâëåíèå ñèðîïà ïóòåì
ñìåøèâàíèÿ ñàõàðà è ïàòîêè â ñîîòíîøåíèè
1:2 ñ ïîñëåäóþùèì åãî óâàðèâàíèåì äî
ñîäåðæàíèÿ ñóõèõ âåùåñòâ 68…72%, âíåñåíèå ðàñòèòåëüíûõ ïðîäóêòîâ, ïåðåìåøèâàíèå êîíäèòåðñêîé ìàññû ñ îäíîâðåìåííûì óâàðèâàíèåì, ââåäåíèå â êîíöå
óâàðèâàíèÿ àðîìàòèçàòîðà, îõëàæäåíèå
ïîëó÷åííîé ïàñòû è ôîðìîâàíèå åå, à â
êà÷åñòâå ðàñòèòåëüíûõ ïðîäóêòîâ èñïîëüçóþò ïîäñóøåííûå è äðîáëåíûå ÿäðà ãðåöêèõ
îðåõîâ â êîëè÷åñòâå 522…558 êã/ò êîíå÷íîãî
ïðîäóêòà, ê êîòîðûì ìîãóò áûòü äîáàâëåíû
èçþì èëè èçìåëü÷åííûå ñóõîôðóêòû, èëè
ìàê â ñîîòíîøåíèè 5:1.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â ïîíèæåíèè âÿçêîñòè êîíäèòåðñêîé ìàññû è â îáîãàùåíèè ïîëó÷àåìûõ êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé
áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûìè êîìïîíåíòàìè.
Ï. ôîðìóëû: 1

(21)
(54)
(57)

a 2001 0009 (13) A
Óñòðîéñòâî äëÿ ðàñêàëûâàíèÿ ãðåöêèõ
îðåõîâ
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, â ÷àñòíîñòè ê óñòðîéñòâàì äëÿ
ðàñêàëûâàíèÿ ãðåöêèõ îðåõîâ.
Óñòðîéñòâî äëÿ ðàñêàëûâàíèÿ ãðåöêèõ
îðåõîâ ñîäåðæèò ïèòàþùèé áóíêåð, äâà
êàëèáðîâî÷íûõ âàëà, ðàñïðåäåëèòåëü,
âðàùàþùèéñÿ âàëîê ñ óãëóáëåíèÿìè íà
öèëèíäðè÷åñêîé ïîâåðõíîñòè è íåïîäâèæíûé âàëîê. Ðàñïðåäåëèòåëü âûïîëíåí èç
òðóá ðàçëè÷íûõ äèàìåòðîâ, âðàùàþùèéñÿ
âàëîê ïîëûé, íà åãî ïîâåðõíîñòè âûïîë-
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íåíû êðóãëûå îòâåðñòèÿ ñ êîíè÷åñêèì óãëîì
α 30°, äèàìåòðû êîòîðûõ ìåíüøå â 1,25
ðàçà, ÷åì äèàìåòðû îðåõîâ.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â èçãîòîâëåíèè îòâåðñòèé â óñòðîéñòâå äëÿ ðàñêàëûâàíèÿ îðåõîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ öåëîãî ÿäðà.

Óñòðîéñòâî ñîñòîèò èç äèñêà-ïëàòôîðìû,
ëîïàòîê äëÿ âîâëå÷åíèÿ ðàñòèòåëüíîãî
ñûðüÿ âî âðàùàòåëüíîå äâèæåíèå, çàãðóçî÷íîãî áóíêåðà è âûõîäíîãî öèêëîíà. Íà
ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè äèñêà-ïëàòôîðìû
ñìîíòèðîâàíû ðàäèàëüíî ðàñïîëîæåííûå
ëîïàòêè, ïðè÷åì ðàäèóñ äèñêà-ïëàòôîðìû
R ñîãëàñîâàí ñ óãëîâîé ñêîðîñòüþ ω, êîýôôèöèåíòîì ñîïðîòèâëåíèÿ ðàçðûâó σ, ïëîòíîñòüþ ρ è ñòåïåíüþ èçìåëü÷åíèÿ ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ δ ñ ïîìîùüþ ôîðìóëû R>[σ]/
(ρω2ρ).

Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 3

(21)
(54)
(57)

a 2001 0015 (13) A
Èñêóññòâåííûé öâåòîê ñ ïîäñâåòêîé
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè, â ÷àñòíîñòè ê èñêóññòâåííîìó
öâåòêó ñ ïîäñâåòêîé.
Èñêóññòâåííûé öâåòîê ñ ïîäñâåòêîé ñîäåðæèò ñòåáåëü 1, â êîòîðîì óñòàíîâëåí èñòî÷íèê òîêà 2 è ïðîâîäà ñ êîíòàêòàìè 3, ÷åðåøêè 4, ñúåìíûå ëèñòüÿ 5, ÷àøåëèñòèê 6 (èëè
íåñêîëüêî) ñ ëåïåñòêàìè 8 è ýëåêòðè÷åñêóþ
ëàìïî÷êó (èëè ñâåòîäèîä) 9.
Íîâèçíà èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ïðîâîä 10, ñëóæàùèé äëÿ ðàçìûêàíèÿ öåïè,
ïðîõîäèò ÷åðåç ÷åðåøîê 4 è êîíòàêòèðóåò ñ
ìåòàëëè÷åñêîé êðûøêîé 11, â êîòîðîé
ñìîíòèðîâàíû ñúåìíûå ëèñòüÿ 5.
Ðåçóëüòàò çàêëþ÷àåòñÿ â èñïîëüçîâàíèè
ñúåìíûõ ëèñòüåâ â êà÷åñòâå âûêëþ÷àòåëÿ.
Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 2

(21)
(54)
(57)
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98-0178 (13) A
Ñïîñîá è óñòðîéñòâî äëÿ èçìåëü÷åíèÿ è
ðàçäåëåíèÿ ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, à èìåííî
ê ñïîñîáàì è óñòðîéñòâàì äëÿ èçìåëü÷åíèÿ
è ðàçäåëåíèÿ ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ, è
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ.
Ñïîñîá çàêëþ÷àåòñÿ â çàãðóçêå ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ â óñòðîéñòâî äëÿ èçìåëü÷åíèÿ,
â êîòîðîì, ïîïàâ íà äèñê-ïëàòôîðìó, ÷àñòèöû ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ ðàçãîíÿþòñÿ è
óäàðÿþòñÿ î ëîïàòêè äèñêà-ïëàòôîðìû,
ðàçðóøàþòñÿ è âûíîñÿòñÿ ÷åðåç ðàçãðóçî÷íûé öèêëîí.

Ï. ôîðìóëû: 2
Ôèã.: 1

(21) a 2001 0039 (13) A
(54) Èììóíîðåàêòèâ äëÿ èíäèêàöèè ìèêðîáíîé
òîêñèãåííîñòè
(57) Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìèêðîáèîëîãèè è
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ áûñòðîé
èíäèêàöèè ìèêðîáíîé òîêñèãåííîñòè.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
èììóíîðåàêòèâ âêëþ÷àåò àíòèòîêñè÷åñêóþ
èììóííóþ ñûâîðîòêó (àíòèäèôòåðèéíóþ èëè
àíòèñòàôèëîêîêêîâóþ), çàôèêñèðîâàííóþ
íà íîñèòåëå, è 0,01% ðàñòâîð ìåðòèîëàòà
íàòðèÿ. Â êà÷åñòâå íîñèòåëÿ èììóíîðåàêòèâ ñîäåðæèò ÷àñòèöû õëàìèäîñïîð Ustilago
maydis ïðè ñëåäóþùåì ñîîòíîøåíèè èíãðåäèåíòîâ, ìàñ. %:
èììóííàÿ àíòèòîêñè÷åñêàÿ
ñûâîðîòêà
20,0…50,0
÷àñòèöû õëàìèäîñïîð
Ustilago maydis
8,0…12,0
0,01% ðàñòâîð ìåðòèîëàòà
íàòðèÿ
îñòàëüíîå.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â óñêîðåíèè
èíäèêàöèè, â ïîâûøåíèè ÷óâñòâèòåëüíîñòè
è ñïåöèôè÷íîñòè ðåàêòèâà, à òàêæå â óâåëè÷åíèè ñðîêà åãî õðàíåíèÿ.
Ï. ôîðìóëû: 1

(21)
(54)
(57)

99-0079 (13) A
Ñòåíîâîé áëîê
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñòðîèòåëüñòâó è
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî ïðè âîçâåäåíèè
äîìîâ èíäèâèäóàëüíîãî òèïà.

MD – BOPI 8/2002
òîïëèâî íà âûõîäå ïîñëåäíåãî èç ïîëÿ
êîðîííîãî ðàçðÿäà, ïîñëå ÷åãî ñìåñü
òîïëèâà ïðîïóñêàþò ÷åðåç ïåðåìåííîå
ýëåêòðè÷åñêîå ïîëå â äâà ýòàïà: â ïåðâîì
äèñïåðñíàÿ æèäêàÿ ôàçà èíòåíñèâíî èñïàðÿåòñÿ, à âî âòîðîì îäíîâðåìåííî ñ èñïàðåíèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ
àãëîìåðàöèÿ èîíîâ îêèñëèòåëÿ è òîïëèâà.
Óñòàíîâêà äëÿ ðåàëèçàöèè ñïîñîáà ñãîðàíèÿ ñìåñè æèäêîãî è ãàçîîáðàçíîãî òîïëèâà
ñíàáæåíà äîïîëíèòåëüíîé êàìåðîé ñìåøèâàíèÿ ãàçîîáðàçíîãî è æèäêîãî òîïëèâà,
êîòîðàÿ ñîåäèíåíà ïîñðåäñòâîì âïóñêíîãî
îêíà ñ êàìåðîé âïóñêà ãàçîîáðàçíîãî
òîïëèâà. Â äîïîëíèòåëüíîé êàìåðå ñìåøèâàíèÿ, äî è ïîñëå âïóñêíîãî îêíà ïîñëåäîâàòåëüíî ðàñïîëîæåíû ðàñïûëèòåëü
æèäêîãî òîïëèâà, ñîåäèíåííûé ñ ðåãóëèðóåìûì ïîäîãðåâàòåëåì, è äîïîëíèòåëüíûå ýëåêòðîäû.
Óñòàíîâêà îáîðóäîâàíà ïðîöåññîðîì, ôóíêöèîíàëüíî ñâÿçàííûì ñ îïòè÷åñêèì ïîäîãðåâàòåëåì ìåëêèõ êàïåëü æèäêîãî òîïëèâà
íà ïîäõîäå ê äîïîëíèòåëüíûì ýëåêòðîäàì
è ñ äàò÷èêîì èçìåðåíèÿ ñðåäíåãî çàðÿäà,
ïðèõîäÿùåãîñÿ íà îäíó êàïëþ. Äîïîëíèòåëüíûå ýëåêòðîäû è óñòðîéñòâî ýëåêòðè÷åñêîé àãëîìåðàöèè ïîäñîåäèíåíû ê êëåììàì èñòî÷íèêà ïåðåìåííîãî íàïðÿæåíèÿ.

Áëîê ñòåíîâîé, èìåþùèé ôîðìó ïàðàëëåëåïèïåäà, ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé, ðàçäåëåííûõ
ìåæäó ñîáîé çàçîðîì. Áëîê âûïîëíåí èç
ìîíîëèòíûõ ñòåíîê è ðåáåð ïðî÷íîñòè. Çàçîð
ìåæäó ÷àñòÿìè âûïîëíåí â âèäå êðèâîé ñ
èçëîìîì, à ðåáðà ïðî÷íîñòè êàæäîé èç
÷àñòåé ðàñïîëîæåíû â çîíàõ ìàêñèìàëüíîãî
ïîïåðå÷íîãî ðàçìåðà ÷àñòåé.
Ðåçóëüòàò ñîñòîèò â ïîâûøåíèè òåðìîñòîéêîñòè, óëó÷øåíèè çâóêîèçîëÿöèè, à òàêæå â
âîçìîæíîñòè ñòðîèòåëüñòâà çäàíèé ñ ïîâûøåííîé ñåéñìîñòîéêîñòüþ.
Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 5

(21)
(54)
(57)

a 2000 0180 (13) A
Âåòðîäâèãàòåëü
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê óñòðîéñòâàì äëÿ
ïðåîáðàçîâàíèÿ ýíåðãèè âåòðà â ýëåêòðè÷åñêóþ è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ
ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî âåòðîäâèãàòåëü ñîäåðæèò àêòèâíîðåàêòèâíûé âåòðîâîé ðîòîð è ëîïàñòè òèïà
Äàðèóñ, ðàçìåùåííûå ïî îêðóæíîñòè ðîòîðà âåòðîäâèãàòåëÿ ñ ðàäèóñîì áîëüøèì, ÷åì
ðàäèóñ ðîòîðà âåòðîäâèãàòåëÿ, óñòàíîâëåííûå íà îäíîì îáùåì âàëó, îñóùåñòâëÿÿ
îäèíàêîâûå âðàùåíèÿ îäíîãî íàïðàâëåíèÿ
è îáðàçóÿ öåëüíóþ êîíñòðóêöèþ.
Ðåçóëüòàò çàêëþ÷àåòñÿ â ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû âåòðîäâèãàòåëÿ.
Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 2

(21)
(54)
(57)

a 2000 0201 (13) A
Ñïîñîá è óñòàíîâêà äëÿ ñãîðàíèÿ ñìåñè
ãàçîîáðàçíîãî è æèäêîãî òîïëèâà
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê îáëàñòè ýíåðãåòèêè, â ÷àñòíîñòè ê ñïîñîáàì è óñòàíîâêàì
äëÿ ñãîðàíèÿ ñìåñè ãàçîîáðàçíîãî è æèäêîãî òîïëèâà è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â
òåðìîýíåðãåòè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè (ïàðîâûå êîòëû, òåïëîöåíòðàëè, ïðîìûøëåííûå
ïå÷è è ò.ï).
Ïðåäëîæåí ñïîñîá ñãîðàíèÿ ñìåñè ãàçîîáðàçíîãî è æèäêîãî òîïëèâà, ïðè êîòîðîì
æèäêîå òîïëèâî ðàñïûëÿþò â ãàçîîáðàçíîå

Ï. ôîðìóëû: 3
Ôèã.: 1

(21)
(54)
(57)

a 2000 0174 (13) A
Âîäîãðåéíûé êîòåë
Âîäîãðåéíûé ãàçîâûé êîòåë, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ îòîïëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ
æèëûõ ïîìåùåíèé, ñîñòîèò èç òîïêè ñ
ãîðåëêîé, ñèñòåìû àâòîìàòèêè, òåïëîîáìåííèêà òðóá÷àòîãî òèïà, äûìîõîäà, à òàêæå
ïàòðóáêîâ ïîäâîäà õîëîäíîé âîäû è îòâîäà
ãîðÿ÷åé âîäû. Òåïëîîáìåííèê òðóá÷àòîãî
òèïà ðàñïîëîæåí âåðòèêàëüíî, íàä íèì
çàêðåïëåí îòðàæàòåëü òàðåëü÷àòîãî òèïà,
âûïóêëîñòü êîòîðîãî íàïðàâëåíà âíèç.
Ðåçóëüòàò ïðåäëàãàåìîãî èçîáðåòåíèÿ
çàêëþ÷àåòñÿ â ñíèæåíèè óäåëüíîé ìåòàëëîåìêîñòè, èíòåíñèôèêàöèè ïðîöåññà òåïëîîáìåíà è óâåëè÷åíèè ÊÏÄ êîòëà.
Ï. ôîðìóëû: 2
Ôèã.: 3
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(21)
(54)
(57)
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a 2001 0002 (13) A
Ñóøèëêà ñ êèïÿùèì ñëîåì
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê òåõíèêå ñóøêè â
êèïÿùåì ñëîå è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî
â ïèùåâîé, ôàðìàöåâòè÷åñêîé, áèîõèìè÷åñêîé è äðóãèõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè
äëÿ ñóøêè ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ñ ÷ðåçìåðíûì ñîäåðæàíèåì âîäû, â ÷àñòíîñòè
ëèãíèíà.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ñóøèëêà ñ êèïÿùèì ñëîåì ñîäåðæèò óñòðîéñòâî äëÿ çàãðóçêè ìàòåðèàëà, óñòðîéñòâî äëÿ
âûãðóçêè êîíå÷íîé ïðîäóêöèè, êàìåðó
êèïÿùåãî ñëîÿ, ñîäåðæàùóþ óñòðîéñòâà äëÿ
çàïðàâêè òåïëîâûì àãåíòîì, êàæäîå èç
êîòîðûõ ñîäåðæèò äèôôóçîð, êàëîðèôåð è
âåíòèëÿòîð, óñòðîéñòâî äëÿ óäàëåíèÿ òåïëîâîãî àãåíòà è ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíóþ ðå-

øåòêó, ðàçìåùåííóþ íàä äèôôóçîðîì è
îñíàùåííóþ âåðòèêàëüíûìè ïîðîãàìè.
Ñóøèëêà âûïîëíåíà â ôîðìå äâóõ àâòîíîìíûõ êàìåð, ðàçìåùåííûõ ïàðàëëåëüíî
êèïÿùåìó ñëîþ; êàæäàÿ îñíàùåíà âèíòîîáðàçíûì ðûõëèòåëåì, ðàçìåùåííûì â
çîíå âûãðóçêè ìàòåðèàëà. Ñóøèëêà ñîäåðæèò öèêëîíû äëÿ âîâëå÷åíèÿ ïðîäóêòà
è çàêðûòóþ ñèñòåìó ïðèãîòîâëåíèÿ òåïëîâîãî àãåíòà. Óñòðîéñòâî äëÿ óäàëåíèÿ òåïëîâîãî àãåíòà âûïîëíåíî â ôîðìå öèêëîíà è
îñíàùåíî âåíòèëÿòîðîì è ïåðåñåêàþùåé
ïåðåãîðîäêîé âûñîòîé 300…500 ìì. Ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ðåøåòêà îñíàùåíà
ïåðôîðèðîâàííûìè íàñàäêàìè.
Ï. ôîðìóëû: 2
Ôèã.: 2
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FF9A Èçîáðåòåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû
ðåøåíèÿ î âûäà÷å ïàòåíòîâ

Ë

þáîå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî âïðàâå ïîäàòü â AGEPI â ïèñüìåííîì âèäå
ìîòèâèðîâàííîå õîäàòàéñòâî î ïîëíîì èëè ÷àñòè÷íîì àííóëèðîâàíèè ðåøåíèÿ î âûäà÷å
ïàòåíòà â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ 31 àâãóñòà 2002 ã., åñëè íå áûëî âûïîëíåíî õîòÿ áû îäíî èç
óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 4-8 Çàêîíà î ïàòåíòàõ íà èçîáðåòåíèÿ
¹ 461-XIII îò 18 ìàÿ 1995 ã., èçìåíåííîãî è äîïîëíåííîãî íà îñíîâàíèè Çàêîíà ¹ 788 îò
26.03.1996 ã. è Çàêîíà ¹ 1079-XIV îò 23.06.2000 ã.
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(11)
(54)
(57)

1973 (13) F1
Ñïîñîá âûðàùèâàíèÿ àðàõèñà
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó, â ÷àñòíîñòè ê ñïîñîáàì âûðàùèâàíèÿ àðàõèñà.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî ïîñåâ ñåìÿí îñóùåñòâëÿþò âî âòîðîé
äåêàäå ìàÿ íà ãëóáèíó 7…8 ñì ïðè ðàññòîÿíèè ìåæäó ðÿäàìè 45 ñì è ñåìåíàìè â
ðÿäó 12…13 ñì. Â ïåðèîä âåãåòàöèè ïðîâîäÿò: 2 ìåõàíè÷åñêèõ è 1…2 ðó÷íûõ ðûõëåíèÿ
ïî÷âû; îêó÷èâàíèå - â ôàçó ìàññîâîãî
öâåòåíèÿ è 2 ïîëèâà - â ôàçó ìàññîâîãî
öâåòåíèÿ è â ïåðèîä ôîðìèðîâàíèÿ ïëîäîâ.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â ñîçäàíèè
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðîñòà è ðàçâèòèÿ ðàñòåíèé ñ ó÷åòîì èõ áèîëîãè÷åñêèõ
îñîáåííîñòåé, ÷òî ïîçâîëÿåò âûðàùèâàòü
àðàõèñ â íåòðàäèöèîííîé äëÿ íåãî ïî÷âåííî-êëèìàòè÷åñêîé çîíå.

òàáàêîïðîèçâîäÿùèìè õîçÿéñòâàìè è ôåðìåíòàöèîííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ òàáà÷íîãî ñûðüÿ, ïðèãîäíîãî äëÿ
èçãîòîâëåíèÿ êóðèòåëüíûõ èçäåëèé.
Çàäà÷åé, êîòîðóþ ðåøàåò èçîáðåòåíèå,
ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå îïòèìàëüíîãî ïî òåõíîëîãè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì ñïîñîáà ôåðìåíòàöèè òàáàêà.
Ñïîñîá âêëþ÷àåò ïåðèîäè÷åñêèé íàãðåâ
ëèñòüåâ äî òåìïåðàòóðû 50…60°Ñ è èõ
ïåðèîäè÷åñêîå îõëàæäåíèå äî 40…45°Ñ
ïðè àêòèâíîì âåíòèëèðîâàíèè ïåðåðàáàòûâàåìîé ìàññû ñûðüÿ âëàæíûì âîçäóõîì,
ïðè÷åì, ïðè íàãðåâå îòíîñèòåëüíóþ âëàæíîñòü âîçäóõà óìåíüøàþò ïðîïîðöèîíàëüíî ðîñòó òåìïåðàòóðû îò 85 äî 55%, à ïðè
îõëàæäåíèè - óâåëè÷èâàþò ïðîïîðöèîíàëüíî ñíèæåíèþ òåìïåðàòóðû îò 55 äî 85%.
Ï. ôîðìóëû: 1

Ï. ôîðìóëû: 1

(11)
(54)
(57)

1974 (13) F1
Ñïîñîá ðàçìíîæåíèÿ ýíòîìîôàãà Trihogramma sp.
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó, à èìåííî ê ñïîñîáó ðàçìíîæåíèÿ
Trichogramma sp., êîòîðûé ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ áèîëîãè÷åñêîé çàùèòû
ðàñòåíèé.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â ðàçìíîæåíèè Trichogramma sp. íà ÿéöàõ çåðíîâîé
ìîëè Sitotroga Cerealella O. â âîçðàñòå
20…26 ÷àñîâ ïðè òåìïåðàòóðå 23…25°Ñ è
îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè âîçäóõà 75…85%,
ïðåäâàðèòåëüíî îáðàáîòàííûõ ìàãíèòíîé
æèäêîñòüþ Fe3O4 â äîçå 10…200 më/ë.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â óëó÷øåíèè
áèîëîãè÷åñêèõ èíäåêñîâ Trichogramma sp.

(11)

1976 (13) B2

(54)

Òàáà÷íîå èçäåëèå èëè èçäåëèÿ ïîäîáíûå
òàáà÷íûì, ñîäåðæàùèå íàòóðàëüíûé
ñîñòàâ ñ àíòèoêèñëèòåëüíûìè ñâîéñòâàìè
è ñïîñîá èõ ïîëó÷åíèÿ

(57)

Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê êóðèòåëüíûì
èçäåëèÿì èç òàáàêà è/èëè äðóãîãî àíàëîãè÷íîãî êóðèòåëüíîãî ìàòåðèàëà, ñîäåðæàùèì íàòóðàëüíûå âåùåñòâà è/èëè ñèíòåçèðîâàííûå ïðîäóêòû, àíàëîãè÷íûå íàòóðàëüíûì, ñ àíòèîêèñëèòåëüíûìè ñâîéñòâàìè.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
íàòóðàëüíûå âåùåñòâà, ñîãëàñíî èçîáðåòåíèþ, âûáðàíû èç ãèäðîêñèêîðè÷íûõ
êèñëîò, èõ ñëîæíûõ ýôèðîâ è äåïñèäîâ,
ðàñòèòåëüíûõ ôåíîëîâ-ïðîèçâîäíûõ ãèäðîêñèêîðè÷íûõ êèñëîò, ïîëèìåðîâ ãèäðîêñèêîðè÷ûõ ñïèðòîâ, à òàêæå èç äðóãèõ íàòóðàëüíûõ âåùåñòâ ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæ-

Ï. ôîðìóëû: 1

äåíèÿ, îáëàäàþùèõ àíòèìóòàãåííûìè è
àðîìàòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè è êîìáèíèðóåìûõ ñ àíòèîêñèäàíòàìè-âèòàìèíàìè èëè

(11)
(54)
(57)
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1975 (13) F1
Ñïîñîá ôåðìåíòàöèè ëèñòîâîãî òàáàêà,
óïàêîâàííîãî â êèïû
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê îáëàñòè ïîñëåóáîðî÷íîé îáðàáîòêè òàáàêà, â ÷àñòíîñòè ê
ôåðìåíòàöèè, è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî

èõ ïðåäøåñòâåííèêàìè, è/èëè èõ ïðîèçâîäíûìè è òàêæå èç äðóãèõ àíòèîêñèäàíòîââèòàìèíîâ â êîìáèíàöèè ñ ýóêàðèîòè÷åñêèìè êëåòî÷íûìè êóëüòóðàìè.
Îïèñàí òàêæå ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ äàííûõ âåùåñòâ.

MD – BOPI 8/2002
Îïèñàííûå âåùåñòâà ïîçâîëÿþò ñíèçèòü

(57)

ïîòåíöèàëüíûé âðåä òðàäèöèîííûõ êóðèòåëüíûõ èçäåëèé.
Ï. ôîðìóëû: 28
Ôèã.: 7

(11)
(54)
(57)

1977 (13) F2
Ìåòîä ïðîãíîçèðîâàíèÿ òå÷åíèÿ ñèíäðîìà
ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìåäèöèíå, â ÷àñòíîñòè ê êàðäèîëîãèè.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî îñóùåñòâëÿþò êëèíè÷åñêîå, ïàðàêëèíè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå, ïðè êîòîðîì âûïîëíÿþò öèêëîýðãîìåòðèþ, ïî êîòîðîé îïðåäåëÿþò êðèòåðèé ïðèîñòàíîâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè, ëå÷åíèå ïîìèìî àäðåíîáëîêàòîðîâ äîïîëíèòåëüíî âêëþ÷àåò ïðèìåíåíèå ïåðèôåðè÷åñêèõ ñîñóäîðàcøèðÿþùèõ ïðåïàðàòîâ è ñåðäå÷íûõ ãëèêîçèäîâ, à
äèñêðèìèíàíòíóþ ôóíêöèþ (F) âû÷èñëÿþò
ïî ôîðìóëå:
F =2,241-1,145·TA-10,937·ICT+0,040·TAS0,002·DP+0,005·TASM +0,695·CÎ
E,
â êîòîðîé
TA - ïîêàçàòåëü, õàðàêòåðèçóþùèé íàçíà÷åííîå ëå÷åíèå, êîòîðûé â çàâèñèìîñòè îò
ïðèíÿòûõ ïðåïàðàòîâ ïðèíèìàåò çíà÷åíèÿ:
1 (Àòåíîëîë), 2 (Àòåíîëîë+Ðàìèïðèë), 3
(Èñîðáèíèòðàò+Äèãîêñèí);
ICT - êàðäèîòîðàêàëüíûé èíäåêñ;
TAS - ñèñòîëè÷åñêîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå (áåç ôèçè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ);
DP - ôðàêöèÿ âûáðîñà (åäèíèöû);
TASM - ñèñòîëè÷åñêîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå ïðè ìàêñèìàëüíîì ôèçè÷åñêîì
íàïðÿæåíèè;
CÎE - êðèòåðèé ïðèîñòàíîâëåíèÿ ôèçè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ, êîòîðûé ïðèíèìàåò
çíà÷åíèÿ: 1 ïðè îäûøêå, 2 ïðè ïîäìàêñèìàëüíîé ×ÑÑ, íà îñíîâå êîòîðûõ îïðåäåëÿþò âàðèàíòû òå÷åíèÿ ñèíäðîìà ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè. Â ñëó÷àå, êîãäà F>0
ïðîãíîçèðóþò ýôôåêò óëó÷øåíèÿ, à êîãäà
F<0 - ýôôåêò óõóäøåíèÿ.
Ï. ôîðìóëû: 1

(11)
(54)

1978 (13) F1
Óñòðîéñòâî äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîäàòëèâîñòè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ïîëîñòè ðòà

Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìåäèöèíñêîé
òåõíèêå è ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ èññëåäîâàíèÿ
ñîñòîÿíèÿ ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ïîëîñòè ðòà.
Óñòðîéñòâî äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîäàòëèâîñòè
ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ïîëîñòè ðòà âêëþ÷àåò
ðàáî÷óþ ãîëîâêó, ñîäåðæàùóþ æåñòêóþ
èçîãíóòóþ òðóáêó, íà îäíîì êîíöå êîòîðîé
çàêðåïëåíà îïîðíàÿ íàñàäêà ñ ðàçìåùåííûì â åå ïîëîñòè ïîäâèæíûì ùóïîì,
âûïîëíåííûì â âèäå ñòóïåí÷àòîãî âàëèêà è
ñîåäèíåííûì ñ ðàñïîëîæåííûì â êàíàëå
æåñòêîé èçîãíóòîé òðóáêè ýëåìåíòîì ïåðåäà÷è åãî ïåðåìåùåíèÿ; èçìåðèòåëüíûé
ïðåîáðàçîâàòåëü ïåðåìåùåíèÿ ùóïà, ñâÿçàííûé ñ ýëåìåíòîì åãî ïåðåìåùåíèÿ è
ñìîíòèðîâàííûé â ïîëîì öèëèíäðè÷åñêîì
êîðïóñå, ê êîòîðîìó ïðèêðåïëåíà ðàáî÷àÿ
ãîëîâêà, è èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð. Ðàáî÷àÿ
ãîëîâêà ïðèêðåïëåíà ê êîðïóñó ñ ïîìîùüþ
íàêèäíîé ãàéêè, â öåíòðàëüíîì îòâåðñòèè
êîòîðîé æåñòêî çàêðåïëåíà èçîãíóòàÿ
òðóáêà òàê, ÷òî åå êîíåö ðàçìåùåí âíóòðè
êîðïóñà. Ýëåìåíò ïåðåäà÷è ïåðåìåùåíèÿ
ùóïà âûïîëíåí â âèäå ãèáêîé òÿãè, à â çàçîðå
ìåæäó òÿãîé è ñòåíêîé æåñòêîé èçîãíóòîé
òðóáêè ðàçìåùåí äåìïôèðóþùèé ýëåìåíò.
Èçìåðèòåëüíûé ïðåîáðàçîâàòåëü ïåðåìåùåíèÿ ùóïà âûïîëíåí â âèäå òåíçîäàò÷èêà,
êîòîðûé ñîåäèíåí ñ èçìåðèòåëüíûì ïðèáîðîì ýëåêòðè÷åñêèì êàáåëåì. Äåìïôèðóþùèé ýëåìåíò ìîæåò áûòü âûïîëíåí â
âèäå ýëàñòè÷íîé èëè ãîôðèðîâàííîé òðóáêè.
Íà íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè öèëèíäðè÷åñêîãî
êîðïóñà è íàêèäíîé ãàéêè ìîæåò áûòü âûïîëíåíà íàñå÷êà.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â
îáåñïå÷åíèè ñòàáèëüíîñòè èçìåðåíèé.
Ï. ôîðìóëû: 4
Ôèã.: 2

(11)
(54)
(57)

1979 (13) F1
Ìåòîä ëå÷åíèÿ âòîðè÷íîé êàòàðàêòû
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìåäèöèíå, â ÷àñòíîñòè ê îôòàëüìîëîãèè.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî ïðèìåíåíèå ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ
îñóùåñòâëÿþò íåïîñðåäñòâåííî íà îñòàòî÷íûõ ïðîëèôåðàòèâíûõ ýëåìåíòàõ êàòàðàêòû ñ ýíåðãèåé â 0,3…0,5 ìÄæ è ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ èìïóëüñà â 0,1 ñåê.
Ï. ôîðìóëû: 1
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(11)
(54)
(57)

1980 (13) B1
Ìåòîä âîññòàíîâëåíèÿ ìèêðîáèîöåíîçà
âëàãàëèùà ó ðîäèëüíèö
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìåäèöèíå, à
èìåííî ê àêóøåðñòâó è ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ
ïðîôèëàêòèêè áàêòåðèàëüíûõ âàãèíîçîâ è
âàãèíèòîâ íåñïåöèôè÷åñêîé ýòèîëîãèè.
Ñóùíîñòü ìåòîäà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî çà
30…45 äíåé äî íà÷àëà ïðåäïîëàãàåìûõ
ðîäîâ áåðåìåííûì ââîäÿò ñïëàò è ýóáèîòèí
â ýôôåêòèâíîì êîëè÷åñòâå 2…4 ðàçà â äåíü
per os. ×åðåç 24 ÷àñà ïîñëå ðîäîâ â òå÷åíèå
5…7 äíåé ñëèçèñòóþ âëàãàëèùà, ïðåäâàðèòåëüíî îáðàáîòàííóþ 0,01% ðàñòâîðîì
ìèðàìèñòèíà, îáëó÷àþò ïîëÿðèçîâàííûì
ñâåòîì äëèíîé âîëíû 400…2000 íì, ìîùíîñòüþ 40 ìÂò/ñì2 ïî 5…10 ìèí 2 ðàçà â
äåíü. Â ïîñëåäóþùèå 3…5 äíåé ñëèçèñòóþ
âëàãàëèùà îáðàáàòûâàþò ýóáèîòèíîì 1 ðàç
â äåíü.

(11)
(54)
(57)

Ï. ôîðìóëû: 1

(11)
(54)
(57)

1981 (13) F1
Ñïîñîá äåçàêòèâàöèè îñàäêà, cîäåðæàùåãî áåðëèíñêóþ ëàçóðü
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ïåðåðàáîòêå îòõîäîâ âèíîäåëü÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, a
èìåííî ê ïåðåðàáîòêå îñàäêà, ñîäåðæàùåãî
áåðëèíñêóþ ëàçóðü.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ñïîñîá äåçàêòèâàöèè îñàäêà, ñîäåðæàùåãî
áåðëèíñêóþ ëàçóðü, âêëþ÷àåò ôèëüòðîâàíèå
îñàäêà è åãî òåðìè÷åñêóþ îáðàáîòêó â
ïðèñóòñòâèè êèñëîðîäà âîçäóõà. Îñàäîê ïîñëå
ôèëüòðîâàíèÿ ñìåøèâàþò ñ äðåâåñíûìè
îïèëêàìè è ïîðîøêîîáðàçíûì óãëåì â
ñîîòíîøåíèè (0,05… 0,1):(0,2…0,5):1
ñîîòâåòñòâåííî, òåðìîîáðàáîòêó îñóùåñòâëÿþò âîçäóøíûì äóòüåì ïðè òåìïåðàòóðå
1200…1600°C ïóòåì ñæèãàíèÿ ñìåñè îñàäêà,
äðåâåñíûõ îïèëîê è ïîðîøêîîáðàçíîãî óãëÿ
ñ èçìåëü÷åííûì êàìåííûì óãëåì, êîëè÷åñòâî
êîòîðîãî â 3…5 ðàç ïðåâûøàåò êîëè÷åñòâî
ñìåñè.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â óïðîùåíèè
ñïîñîáà äåçàêòèâàöèè îñàäêà, ñîäåðæàùåãî áåðëèíñêóþ ëàçóðü.
Ï. ôîðìóëû: 1
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1982 (13) B1
Ýëåêòðîìàãíèòíûé âèáðàòîð ñ âîçäóøíûì
îõëàæäåíèåì
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ýëåêòðîòåõíèêå è
ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ýëåêòðîèñêðîâîãî
ëåãèðîâàíèÿ.
Âèáðàòîð, ñîäåðæàùèé îñíàùåííûé ïàòðóáêîì ïîäà÷è âîçäóõà êîðïóñ, â êîòîðîì
æåñòêî çàêðåïëåíà ýëåêòðîìàãíèòíàÿ
âîçáóæäàþùàÿ ñèñòåìà, âêëþ÷àþùàÿ ñåðäå÷íèê ñ îáìîòêîé è ïîäïðóæèíåííûé â
ñðåäíåé ÷àñòè ÿêîðü, îäèí êîíåö êîòîðîãî
çàêðåïëåí øàðíèðíî, à äðóãîé ðàñïîëîæåí
â îòâåðñòèè, âûïîëíåííîì â êîðïóñå, è
ñíàáæåí ðàçìåùåííûì âíå êîðïóñà ýëåêòðîäîäåðæàòåëåì, â êîòîðîì óñòàíîâëåí
ýëåêòðîä. Â îòâåðñòèè êîðïóñà ñìîíòèðîâàíà óïëîòíÿþùàÿ ýëàñòè÷íàÿ âòóëêà. Â
ÿêîðå âûïîëíåí ïðîäîëüíûé êàíàë, ñîîáùàþùèéñÿ ñ ïîëîñòüþ êîðïóñà ÷åðåç ñêâîçíûå îòâåðñòèÿ, âûïîëíåííûå â ñòåíêàõ
ÿêîðÿ. Ïðè ýòîì â ýëåêòðîäå, çàêðåïëåííîì
íà ýëåêòðîäîäåðæàòåëå ñ ïîìîùüþ óïëîòíèòåëüíîé âòóëêè èç ýëåêòðîïðîâîäíîãî
ìàòåðèàëà, âûïîëíåí îñåâîé êàíàë, ñîîáùàþùèéñÿ ñ êàíàëîì ÿêîðÿ.
Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 1

(11)
(54)
(57)

1983 (13) F1
Óíèâåðñàëüíàÿ äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ
ìàøèíà
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, â ÷àñòíîñòè ê
óíèâåðñàëüíîé äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé
ìàøèíå è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ
îáðàáîòêè è äðóãèõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, òàêèõ êàê êàìåíü, êåðàìèêà, ìåòàëë,
ïëàñòìàññà è äð.
Ìàøèíà âêëþ÷àåò ìåõàíèçì ïðèâîäà, ñîñòîÿùèé èç êîðïóñà ïîäøèïíèêîâ è ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé ðåìåííîé ïåðåäà÷åé äëÿ ïðèâîäà öåíòðàëüíîãî
øïèíäåëüíîãî âàëà. Âåñü ìåõàíèçì ïðèâîäà çàêðåïëåí íà êðîíøòåéíå, ñâÿçàííîì
ïîñðåäñòâîì îòêèäíîãî øàðíèðà ñî ñòîéêîé, çàêðåïëåííîé íà êàðåòêå, ïåðåäâèãàþùåéñÿ íà ïðîôèëüíîé ãîðèçîíòàëüíî
çàêðåïëåííîé áàëêå.
È ñòîéêà, è êðîíøòåéí ñîåäèíåíû ñ îòêèäíûì øàðíèðîì ñ âîçìîæíîñòüþ âðàùåíèÿ
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îòíîñèòåëüíî íåãî, ïîñðåäñòâîì ïîäøèïíèêîâîãî óçëà.
Ïðåèìóùåñòâà èçîáðåòåíèÿ: ìàøèíà ìîæåò
âûïîëíÿòü îïåðàöèè ðåçàíèÿ, ñâåðëåíèÿ è
äîëáëåíèÿ îòâåðñòèé, ôðåçåðîâàíèÿ ïàçîâ,
øëèôîâêè ïîâåðõíîñòåé äåòàëè â ðàçíûõ
ïëîñêîñòÿõ.

î÷èñòêè ïîâåðõíîñòíûõ âîä, î÷èñòêè æèäêîñòåé â ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, à òàêæå
â ìåäèöèíå ñ öåëüþ äåçèíòîêñèêàöèè.
Ñóùíîñòü ñïîñîáà ñîñòîèò â äðîáëåíèè
ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ, â âûäåëåíèè êîñòî÷åê
è â èõ îáóãëèâàíèè ïðè òåìïåðàòóðå 400…
600oC â òå÷åíèå 2…4 ÷àñîâ ñ ïîñëåäóþùåé
àêòèâàöèåé âîäÿíûì ïàðîì â òå÷åíèå 2…4
÷àñîâ. Ïîëó÷åííûé ïðîäóêò èçìåëü÷àþò,
ïðîñåèâàþò è ðàçäåëÿþò íà òðè ôðàêöèè:
ìåíåå 0,3 ìì, 0,3 ... 1,5 ìì è 1,5 ... 3,0 ìì;
ôðàêöèþ 0,3…1,5 ìì ïðè êèïÿ÷åíèè îáðàáàòûâàþò 5...6 % ìèíåðàëüíîé êèñëîòîé â
òå÷åíèå 25…35 ìèí, îòìûâàþò äåìèíåðàëèçîâàííîé âîäîé, âûñóøèâàþò ïðè òåìïåðàòóðå 105…110oC äî ïîñòîÿííîé ìàññû è
êîíå÷íûé ïðîäóêò óïàêîâûâàþò.

Ï. ôîðìóëû: 3
Ôèã.: 8

(11)
(54)
(57)

1984 (13) F2
Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê òðàíñïîðòíîìó
ìàøèíîñòðîåíèþ, à èìåííî, ê òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâàì, èñïîëüçóåìûì â ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå.
Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ñîäåðæèò ðàìó,
óñòàíîâëåííûå íà íåé äâèãàòåëü, êàáèíó,
ãðóçîâóþ ïëàòôîðìó è ñîåäèíåííûå ñ
äâèãàòåëåì ãèäðîíàñîñû, êîòîðûå ãèäðàâëè÷åñêè ñâÿçàíû ñ çàêðåïëåííûìè íà ðàìå
ãèäðîìîòîðàìè. Íà âûõîäíûõ âàëàõ ãèäðîìîòîðîâ ñìîíòèðîâàíû îõâàòûâàåìûå
ãóñåíè÷íîé ëåíòîé ïíåâìàòè÷åñêèå êàòêè,
îáîðóäîâàííûå òîðìîçàìè. Ãèäðîíàñîñû
âûïîëíåíû àêñèàëüíî-ïîðøíåâûìè, ðåãóëèðóåìûìè, îñíàùåíû ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ ïîäà÷åé ðàáî÷åé æèäêîñòè è ñâÿçàíû ñ
âûõîäíûìè âàëàìè øåñòåðåí÷àòîãî ðàçäàòî÷íîãî ðåäóêòîðà, ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî
îíè ñîåäèíåíû ñ äâèãàòåëåì. Ãèäðîìîòîðû
ñíàáæåíû âñòðîåííûìè ðåâåðñîðàìè è
ìîãóò áûòü âûïîëíåíû ïëàíåòàðíî-ðîòîðíûìè.
Ðåçóëüòàò ñîñòîèò â ïîâûøåíèè ìàíåâðåííîñòè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.
Ï. ôîðìóëû: 2
Ôèã.: 4

(11)
(54)

(57)

1985 (13) F1
Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ àêòèâèðîâàííîãî óãëÿ
èç ôðóêòîâûõ êîñòî÷åê è îðåõîâîé ñêîðëóïû
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñïîñîáàì ïîëó÷åíèÿ àêòèâèðîâàííîãî óãëÿ èç ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ, êîòîðîå ñîäåðæèò óãëåðîä,
è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â òåõíîëîãèÿõ

Ï. ôîðìóëû: 1

(11)
(54)
(57)

1986 (13) F1
Cïîñîá ïðîèçâîäñòâà âûäåðæàííûõ âèí
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê âèíîäåëü÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè, à èìåííî ê ñïîñîáàì
ïðîèçâîäñòâà âûäåðæàííûõ âèí.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà âûäåðæàííûõ âèí
âêëþ÷àåò ïîëó÷åíèå ìîëîäîãî âèíà, ñìåøèâàíèå åãî ñ ñûðüåì äóáà â äâà ïîñëåäîâàòåëüíûõ ýòàïà, íà ïåðâîì èç êîòîðûõ
ñûðüå äóáà ââîäÿò â ÷àñòü âèíà ñ ïîñëåäóþùèì ââåäåíèåì ýòîé ÷àñòè â îñòàâøèéñÿ
îáúåì âèíà íà âòîðîì ýòàïå. Íîâèçíà
èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî íà ïåðâîì
ýòàïå äîïîëíèòåëüíî îñóùåñòâëÿþò ñïèðòîâîå áðîæåíèå ñìåñè âèíà ñ ñûðüåì äóáà.
Â êà÷åñòâå ñûðüÿ äóáà èñïîëüçóþò äðåâåñèíó äóáà (êëåïêó, ùåïó, îïèëêè èëè ñòðóæêè
äóáà) íàòóðàëüíóþ èëè ñïåöèàëüíî îáðàáîòàííóþ, æèäêèå èëè òâåðäûå ìàòåðèàëû,
ïîëó÷åííûå ýêñòðàêöèåé êîìïîíåíòîâ èç
íàòóðàëüíîé èëè îáðàáîòàííîé äðåâåñèíû
äóáà. Ñïåöèàëüíóþ îáðàáîòêó äðåâåñèíû
îñóùåñòâëÿþò òåðìè÷åñêè, ïåðåêèñÿìè,
óëüòðàôèîëåòîâûìè ëó÷àìè.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â ïðîèçâîäñòâå ñòàáèëüíûõ âèí ñ îòòåíêàìè âûäåðæêè â óêîðî÷åííûå ñðîêè.
Ï. ôîðìóëû: 4
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(11)
(54)

(57)

1987 (13) F1
Ïèòàòåëüíàÿ ñðåäà äëÿ êóëüòèâèðîâàíèÿ
øòàììà ãðèáà Aspergillus flavus VKM F
3292 D (âàðèàíòû)
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê áèîòåõíîëîãèè, â
÷àñòíîñòè ê ïèòàòåëüíîé ñðåäå äëÿ êóëüòèâèðîâàíèÿ øòàììà ãðèáà Aspergillus flavus
VKM F 3292 D - ïðîäóöåíòà ãèäðîëèòè÷åñêèõ
ôåðìåíòîâ, è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â
ìèêðîáèîëîãè÷åñêîé, ïèùåâîé, ýôèðîìàñëè÷íîé è ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ïðåäëîæåíû 3 âàðèàíòà ïèòàòåëüíûõ ñðåä
äëÿ êóëüòèâèðîâàíèÿ ãðèáíîãî øòàììà Aspergillus flavus VKM F 3292 D, ñîäåðæàùèõ
âèíîãðàäíóþ ëîçó, ñâåêëîâè÷íûå âûæèìêè,
ìåëàññó, MgSO 4, NaNO 3 , FeSO 4 • 7H 2O è
âîäîïðîâîäíóþ âîäó.
Íîâèçíà èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî â
êà÷åñòâå ñòèìóëÿòîðîâ ðîñòà ñðåäû äîïîëíèòåëüíî ñîäåðæàò êîîðäèíàöèîííûå ñîåäèíåíèÿ: Zn(D-Ser)2, Zn(D-Ala)2, Zn(L-Ala)2.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â ïîâûøåíèè áèîñèíòåçà β-ãëèêîçèäàç è êñèëàíàç.

êîðïóñà, ÷òî ïðè ïîâîðà÷èâàíèè êðûøêè
ïðåïÿòñòâóåò åå íåñàíêöèîíèðîâàííîìó
ñíÿòèþ.
Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 2

(11)
(54)
(57)

Ï. ôîðìóëû: 3

(11)
(54)
(57)
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1988 (13) F2
Ëþê ñìîòðîâîãî êîëîäöà
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê óñòðîéñòâàì äëÿ
çàêðûòèÿ ñìîòðîâûõ êîëîäöåâ ïîäçåìíûõ
êîììóíèêàöèé, à èìåííî ê ëþêó ñìîòðîâîãî
êîëîäöà.
Ïðåäëîæåííîå óñòðîéñòâî ñîäåðæèò êîðïóñ, â âåðõíåé ÷àñòè êîòîðîãî âûïîëíåí
êðóãîâîé áóðòèê, êðûøêó ñ îòâåðñòèåì â
öåíòðå è ìåõàíèçì çàìêà. Â áóðòèêå êîðïóñà
âûïîëíåíû âûðåçû, êðûøêà âî âíóòðåííåé
÷àñòè ñîäåðæèò ëàïû ôèêñàöèè, âûïîëíåííûå ñ âîçìîæíîñòüþ èõ ñöåïëåíèÿ ñ
áóðòèêîì êîðïóñà. Ìåõàíèçì çàìêà ñîäåðæèò áîáûøêó ñ ðåçüáîé, âûïîëíåííóþ â
êîðïóñå è ðàñïîëîæåííóþ ïîä îäíèì èç
âûðåçîâ, è çàæèìíîé âèíò, óñòàíîâëåííûé
â áîáûøêå ñ ðåçüáîé ñ âîçìîæíîñòüþ
îñåâîãî ñìåùåíèÿ, ïðè ýòîì â êðûøêå
êîàêñèàëüíî ñ çàæèìíûì âèíòîì äîïîëíèòåëüíî âûïîëíåíî îòâåðñòèå äëÿ êëþ÷à.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â âîçìîæíîñòè çàöåïëåíèÿ ëàï ôèêñàöèè ñ áóðòèêîì

1989 (13) B2
Äâèãàòåëü âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìàøèíîñòðîåíèþ, â
÷àñòíîñòè ê äâèãàòåëÿì âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ.
Äâèãàòåëü âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ ñîäåðæèò
êðèâîøèïíóþ êàìåðó, öèëèíäðû, ñíàáæåííûå ïîðøíÿìè è îáùåé êàìåðîé ñãîðàíèÿ,
â êîòîðîé ðàçìåùåíà ñâå÷à çàæèãàíèÿ èëè
ôîðñóíêà. Ïîðøíè ñîåäèíåíû ñ èíäèâèäóàëüíûìè êîëåí÷àòûìè âàëàìè ÷åðåç ðåäóêòîð, îáåñïå÷èâàþùèé ïåðåäàòî÷íîå
÷èñëî 1:2. Íîâèçíà èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â öèëèíäðàõ âûïîëíåíû
âïóñêíûå, âûïóñêíûå è ïðîäóâî÷íûå îêíà
äëÿ äâóõòàêòíîãî öèêëà ãàçîîáìåíà. Â
öèëèíäðå, ïîðøåíü êîòîðîãî ñîåäèíåí ñ
êîëåí÷àòûì âàëîì, âðàùàþùèìñÿ â äâà
ðàçà áûñòðåå, âûïîëíåíû âïóñêíîå è ïðîäóâî÷íîå îêíà, êîòîðûå ñîîáùàþòñÿ ñ
êðèâîøèïíîé êàìåðîé, à â öèëèíäðå, ïîðøåíü êîòîðîãî ñîåäèíåí ñ êîëåí÷àòûì
âàëîì, âðàùàþùèìñÿ â äâà ðàçà ìåäëåííåå, âûïîëíåíî âûïóñêíîå îêíî.
Ðåçóëüòàò ñîñòîèò â ïîâûøåíèè êîýôôèöèåíòà ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ äâèãàòåëÿ ïóòåì
óëó÷øåíèÿ ïðîöåññà ãàçîîáìåíà.
Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 2

(11)
(54)

(57)

1990 (13) F2
Ñïîñîá ðàáîòû ïîðøíåâîãî äâèãàòåëÿ
âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ ñî ñìåøàííûì ïîäâîäîì òåïëà è ïîðøíåâîé äâèãàòåëü âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ ñî ñìåøàííûì ïîäâîäîì òåïëà (âàðèàíòû)
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê äâèãàòåëåñòðîåíèþ, â ÷àñòíîñòè ê ñïîñîáó ðàáîòû ïîðøíåâîãî äâèãàòåëÿ âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ (ÄÂÑ)
ñî ñìåøàííûì ïîäâîäîì òåïëà è âîñïëàìåíåíèåì îò ñæàòèÿ èëè îò âíåøíåãî èñòî÷íèêà, è ê êîíñòðóêöèè òàêîãî äâèãàòåëÿ.
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(11)
(54)
(57)

Ñïîñîá ïðåäóñìàòðèâàåò ïîäà÷ó ïóòåì
âïðûñêà â êàìåðó ñãîðàíèÿ òîïëèâà è/èëè
òîïëèâà è ðàáî÷åãî òåëà, è/èëè ñìåñè òîïëèâà
è ðàáî÷åãî òåëà, òåìïåðàòóðà êîòîðûõ âûøå
òåìïåðàòóðû âîñïëàìåíåíèÿ òîïëèâà â
îòêðûòîì òèãåëå íå áîëåå, ÷åì íà 400 Ê.
Ïîðøíåâîé äâèãàòåëü âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ
ñî ñìåøàííûì ïîäâîäîì òåïëà ñîäåðæèò
ìàñëÿíûé êàðòåð, áëîê öèëèíäðîâ ñ àäèàáàòíîé ãîëîâêîé, â êîòîðîì âûïîëíåíû
âïóñêíûå è âûïóñêíûå îêíà è/èëè óñòàíîâëåíû âûïóñêíûå êëàïàíû, è/èëè âïóñêíûå è
âûïóñêíûå êëàïàíû; êîëåíâàë, ñîåäèíåííûé ïîñðåäñòâîì øàòóíà ïåðåìåííîé
äëèíû ñ ïîðøíåì; êîìïåíñàòîð, êîòîðûé
ñîîáùàåòñÿ ñ êàìåðîé ñãîðàíèÿ è îñíàùåí
êîíè÷åñêîé òåëåñêîïè÷åñêîé ïðóæèíîé
ñæàòèÿ ïåðåìåííîé æåñòêîñòè è òîëêàòåëåì. ÄÂÑ òàêæå îáîðóäîâàí àïïàðàòóðîé
âïðûñêà, âêëþ÷àþùåé òîïëèâíûé íàñîñ
âûñîêîãî äàâëåíèÿ è èãîëü÷àòóþ ôîðñóíêó,
âñàñûâàþùèé è âûïóñêíîé ïàòðóáêè ñ îáðàòíûìè êëàïàíàìè.
Êîìïåíñàòîð, òîïëèâíûé íàñîñ, ôîðñóíêà,
âïóñêíûå è âûïóñêíûå êëàïàíû, à òàêæå øàòóí
ïåðåìåííîé äëèíû ñíàáæåíû ñèëüôîíàìè.

(11)
(54)
(57)

Ï. ôîðìóëû: 12
Ôèã.: 7

(11)
(54)
(57)

1992 (13) B2
Âåòðîäâèãàòåëü
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê óñòðîéñòâàì äëÿ
ïðåîáðàçîâàíèÿ êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè âåòðà
â ìåõàíè÷åñêóþ è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî âåòðîäâèãàòåëü ñîäåðæèò ñìîíòèðîâàííîå íà âàëó âåòðîïðèåìíîå óñòðîéñòâî,
ñîñòîÿùåå èç äâóõ äèñêîâ, óñòàíîâëåííûõ
ïàðàëëåëüíî, ìåæäó êîòîðûìè çàêðåïëåíû
äóãîîáðàçíûå ëîïàòêè. Âíåøíÿÿ êðîìêà
ëîïàòêè ðàñïîëîæåíà íà ïåðèôåðèè äèñêîâ, à âíóòðåííÿÿ êðîìêà ðàñïîëîæåíà íà
ðàññòîÿíèè îò âàëà, ðàâíîì 0,25…0,30
ðàäèóñà äèñêà. Âíóòðè âåòðîïðèåìíîãî
óñòðîéñòâà ðàçìåùåíà êàìåðà ñãîðàíèÿ
æèäêîãî èëè ãàçîîáðàçíîãî òîïëèâà.
Ðåçóëüòàò çàêëþ÷àåòñÿ â ïîâûøåíèè ìîùíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû âåòðîäâèãàòåëÿ.
Ï. ôîðìóëû: 2
Ôèã.: 8

1991 (13) B2
Âåòðîäâèãàòåëü
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê óñòðîéñòâàì äëÿ
ïðåîáðàçîâàíèÿ êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè âåòðà
â ìåõàíè÷åñêóþ è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî âåòðîäâèãàòåëü ñîäåðæèò ñìîíòèðîâàííîå íà âàëó âåòðîïðèåìíîå óñòðîéñòâî,
êîòîðîå âêëþ÷àåò äâà ïàðàëëåëüíî ðàñïîëîæåííûõ äèñêà, ìåæäó êîòîðûìè çàêðåïëåíû äóãîîáðàçíûå ëîïàòêè. Âíåøíÿÿ
êðîìêà ëîïàòêè ðàñïîëîæåíà íà ïåðèôåðèè äèñêîâ, à âíóòðåííÿÿ êðîìêà ðàñïîëîæåíà íà ðàññòîÿíèè îò âàëà, ðàâíîì
0,25…0,30 ðàäèóñà äèñêà.
Ðåçóëüòàò çàêëþ÷àåòñÿ â ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû âåòðîäâèãàòåëÿ.

1993 (13) F1
Âîäîãðåéíûé êîòåë
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê òåïëîòåõíèêå è
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî, íàïðèìåð, â
âîäîãðåéíûõ êîòëàõ.
Âîäîãðåéíûé êîòåë ñîäåðæèò êîðïóñ, ñíàáæåííûé âîäÿíîé ðóáàøêîé ñ ïàòðóáêàìè
ïîäâîäà è îòâîäà âîäû, ãîðåëêó è äûìîâóþ
òðóáó, çàêðåïëåííóþ â ñòåíêå êîðïóñà è
óñòàíîâëåííóþ âåðòèêàëüíî íàä ãîðåëêîé.
Êîðïóñ âûïîëíåí â âèäå çàìêíóòîé êàìåðû
è ñíàáæåí ïàòðóáêàìè ïîäâîäà è îòâîäà
âîäû è òîïî÷íîé êàìåðîé, â êîòîðóþ çàêëþ÷åíà ãîðåëêà. Äûìîâàÿ òðóáà âûïîëíåíà â
âèäå ñåêöèé êîðîá÷àòîé ôîðìû, ðàñïîëîæåííûõ ÿðóñàìè. Ñåêöèè ñîåäèíåíû ïàòðóáêàìè, ïðè÷åì îñè ïàòðóáêîâ ââîäà
äûìîâûõ ãàçîâ â ñåêöèþ ñìåùåíû îòíîñèòåëüíî îñåé ïàòðóáêîâ âûâîäà ãàçîâ èç
ñåêöèè. Íèæíèå ñðåçû ïàòðóáêîâ âûñòóïàþò
âî âíóòðåííþþ ïîëîñòü ñåêöèè. Íèæíÿÿ
ñåêöèÿ äûìîâîé òðóáû çàêðåïëåíà ñ ïîìîùüþ ïàòðóáêîâ ê òîïî÷íîé êàìåðå.

Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 2

Ï. ôîðìóëû: 7
Ôèã.: 2
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(11)
(54)

(57)

1994 (13) F2
Ñïîñîá ñîçäàíèÿ èñêóññòâåííîé îïòè÷åñêîé àíèçîòðîïèè â îïòè÷åñêè èçîòðîïíûõ
ïîëóïðîâîäíèêîâûõ êðèñòàëëàõ
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê òåõíîëîãèè ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ìàòåðèàëîâ è ñòðóêòóð è
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà íåëèíåéíûõ îïòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ.
Cïîñîá âêëþ÷àåò ñîçäàíèå òåêñòóðèðîâàííîé îáëàñòè, èìïëàíòàöèþ èîíîâ âûñîêîé ýíåðãèè ïîä óãëîì 30…90° â îïòè÷åñêè
èçîòðîïíûé ïîëóïðîâîäíèêîâûé êðèñòàëë
è ïîñëåäóþùåå ýëåêòðîõèìè÷åñêîå ðàñòâîðåíèå èìïëàíòèðîâàííîé îáëàñòè.
Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 4

(11)
(54)
(57)

1995 (13) F1
Îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü ñ ñàìîòåñòèðîâàíèåì
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê âû÷èñëèòåëüíîé
òåõíèêå è ìèêðîýëåêòðîíèêå è ìîæåò áûòü
ïðèìåíåíî ïðè ïðîèçâîäñòâå è ýêñïëóàòàöèè ñâåðõáîëüøèõ èíòåãðàëüíûõ ñõåì,
ñíàáæåííûõ êîìïàêòíûìè ñðåäñòâàìè
òåñòèðîâàíèÿ è äèàãíîñòèêè.
Óñòðîéñòâî ñ âõîäîì ñáðîña 6 è òàêòîâûì
âõîäîì 7 ñîäåðæèò ðåãèñòð ñèíõðîíèçàöèè
1, ñ÷åò÷èê 2, îïåðàòèâíîå çàïîìèíàþùåå
óñòðîéñòâî 3, ñóììàòîð ïî ìîäóëþ q 4, ãðóïïó
ðåãèñòðîâ 5, êîììóòàòîð 8, ëîãè÷åñêèé áëîê
È 9, òðè ëîãè÷åñêèõ áëîêà ÈËÈ 10, 11, 12.
Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 3
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(11)
(54)
(57)

1996 (13) B2
Ýëåêòðîãèäðîäèíàìè÷åñêèé ðàäèàòîð
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñèñòåìàì äëÿ
îõëàæäåíèÿ âûñîêîâîëüòíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ
àïïàðàòîâ, çàïîëíåííûõ äèýëåêòðè÷åñêîé
æèäêîñòüþ, â ÷àñòíîñòè, ñèëîâûõ òðàíñôîðìàòîðîâ, ðåíòãåíîâñêèõ àïïàðàòîâ è ò. ä.
Ýëåêòðîãèäðîäèíàìè÷åñêèé ðàäèàòîð ñîäåðæèò âõîäíîé 1 è âûõîäíîé 2 êîëëåêòîðû,
ñîåäèíåííûå ìåæäó ñîáîé òðóáàìè 3, â
êîòîðûõ óñòàíîâëåíû âûñîêîâîëüòíûå
ýëåêòðîäû 5, ïîäêëþ÷åííûå ê èñòî÷íèêó
âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ. Òðóáû óñòàíîâëåíû
ñåêöèîííî ïî äâå â êàæäîé è ðàñïîëîæåíû
ïàðàëëåëüíî â äâóõ ðÿäàõ, îáðàçóÿ âûòÿæíîé êàíàë. Êàæäàÿ ñåêöèÿ óñòàíîâëåíà â
êîæóõå.
Â êàæäîé òðóáå 3 âäîëü îñè óñòàíîâëåíî ïî
îäíîìó âûñîêîâîëüòíîìó ýëåêòðîäó 5,
âûïîëíåííîìó â âèäå ïðîâîäà ñ ïåðôîðèðîâàííûì äèýëåêòðè÷åñêèì ïîêðûòèåì,
äëèíà êîòîðîãî ðàâíà äëèíå òðóáû. Ýëåêòðîä â òðóáå çàêðåïëåí ïîñðåäñòâîì äèýëåêòðè÷åñêèõ âòóëîê - íàðóæíîé 11 è
âíóòðåííåé12, óñòàíîâëåííûõ ñîîñíî è
ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé ñïèöàìè. Âòóëêè
ñìåùåíû äðóã îòíîñèòåëüíî äðóãà âäîëü îñè
òðóáû íà ðàññòîÿíèå ðàâíîå äèàìåòðó
òðóáû, à èõ äëèíà ðàâíà 1,5 äèàìåòðà òðóáû.
Ïðè ýòîì íàðóæíàÿ âòóëêà 11 çàêðåïëåíà â
òðóáå è ñìåùåíà â ñòîðîíó âûõîäíîãî êîëëåêòîðà 2, à âî âíóòðåííåé âòóëêå 12
óñòàíîâëåí âûñîêîâîëüòíûé ýëåêòðîä,
ñâîáîäíûé êîíåö êîòîðîãî îáðàùåí ê
âõîäíîìó êîëëåêòîðó è èçîëèðîâàí âòóëêîé.
Ï. ôîðìóëû: 2
Ôèã.: 3
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III
Полезные модели

П

равовая охрана полезных моделей в Республике Молдова обеспечивается на основе их
регистрации в Государственном агентстве по охране промышленной собственности (AGEPI) в
порядке, установленном Временным положением об охране промышленной собственности,
утвержденным постановлением Правительства № 456 от 26 июля 1993 г.
В соответствии с этим положением, полезная модель может быть зарегистрирована, если она
относится к конструктивному выполнению средств производства и предметов потребления или их
составных частей, если она является новой и промышленно применимой.
В BOPI публикуются заявки на регистрацию полезных моделей и зарегистрированные полезные
модели.
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КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ
МОДЕЛЯМ

КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РЕГИСТРАЦИИ
ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ В СООТВЕТСТВИИ СО
СТАНДАРТОМ CT. 16 ВОИС

(11) Номер зарегистрированной полезной
модели
(13) Код вида документа в соответствии со
Стандартом СT. 16 ВОИС
(16) Номер возобновленной полезной модели
(18) Установленная дата истечения возобновления
(21) Номер заявки
(22) Дата подачи заявки
(23) Дата выставочного приоритета
(31) Номер, присвоенный приоритетной заявке
(32) Дата подачи приоритетной заявки
(33) Страна приоритетной заявки
(41) Дата выкладки для всеобщего ознакомления
заявки на регистрацию полезной модели, не
прошедшей экспертизу
(43) Дата публикации решения о регистрации
полезной
модели
без
проведения
экспертизы по существу
(44) Дата публикации решения о регистрации
полезной модели, прошедшей экспертизу по
cуществу
(45) Дата выдачи свидетельства
(51) Международная патентная классификация
(54) Название полезной модели
(56) Список документов-аналогов
(57) Реферат или формула
(62) Номер и дата подачи более ранней заявки,
из которой выделен настоящий документ
(71) Имя заявителя, код страны (СТ. 3 ВОИС)
(72) Имя создателя, код страны (СТ. 3 ВОИС)
(73) Имя владельца регистрации, код страны
(СТ. 3 ВОИС)
(74) Имя представителя в области промышленной
собственности
(85) Дата перехода к национальной процедуре в
соответствии с РСТ
(86) Международная заявка РСТ: номер и дата
(87) Международная публикация РСТ: номер и
дата

U -

пеpвый уpовень публикации: опубликованная, не пpошедшая экспеpтизу заявка на
pегистpацию полезной модели.

Y1 -

втоpой уpовень публикации: опубликованная, пpошедшая экспеpтизу заявка на pегистpацию полезной модели (используется
для публикации, если документ с кодом U не
публиковался).

Y2 -

втоpой уpовень публикации: опубликованная, пpошедшая экспеpтизу заявка на pегистpацию полезной модели (используется
для публикации, следующей за публикацией
документа с кодом U).

Z1 -

тpетий уpовень публикации: описание заpегистpиpованной полезной модели (используется для публикации, если документ с
кодом Y1, Y2 не публиковался).

Z2 -

тpетий уpовень публикации: описание заpегистpиpованной полезной модели (используется для публикации, следующей за
публикацией документа с кодом Y1, Y2).

W1-

второй уровень публикации: публикация решения о регистрации полезной модели под
ответственность заявителя, без проведения
экспертизы по существу (используется для
публикации, если документ с кодом U не
публиковался).

W2-

второй уровень публикации: публикация решения о регистрации полезной модели (используется для публикации, следующей за
публикацией документа с кодом U).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАТЕНТНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ

I1 -

А - Удовлетворение жизненных потребностей
человека
В - Различные технологические процессы .
Транспорт
С - Химия и металлургия
D - Текстиль и бумага
E - Строительство
F - Механика: освещение, отопление, двигатели
и насосы, оружие и боеприпасы, взрывные
работы
G - Физика
H - Электричество

третий уровень публикации: описание полезной модели, зарегистрированной под
ответственность заявителя, без проведения
экспертизы (используется для публикации,
если документ с кодом W 1, W 2 не публиковался).

I2 -

третий уровень публикации: описание
полезной модели, зарегистрированной под
ответственность заявителя, без проведения
экспертизы (используется для публикации,
следующей за публикацией документа с
кодом W1, W2)
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КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ПОЛЕЗНЫМ
МОДЕЛЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ СT.
17 ВОИС

AZ1K

Нумерационный указатель поданных
заявок на регистрацию полезных моделей

FG9K

Перечень выданных свидетельств о регистрации полезных моделей

BZ9K

Опубликованные заявки на регистрацию
полезных моделей

NZ9K

Перечень продленных полезных моделей

FF9K

Зарегистрированные полезные модели
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FF9K Зарегистрированные
полезные модели

В

соответствии с Временным положением об охране промышленной собственности в
Республике Молдова, утвержденным постановлением Правительства № 456 от 26 июля 1993
г., свидетельства о регистрации полезных моделей выдаются Государственным агентством по
охране промышленной собственности (AGEPI).
Свидетельство о регистрации полезной модели удостоверяет приоритет, авторство и исключительное право владельца на полезную модель.
Свидетельство о регистрации полезной модели действует в течение 5 лет с даты подачи заявки в
AGEPI и может быть продлено по ходатайству владельца еще на 5 лет.
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(11)
(54)
(57)

(11)

60 (13) W2

Установка для созревания алкогольных

59 (13) W1

(54)

Клеенаносящий элемент

напитков

(57)

Полезная модель относится к области

Полезная модель относится к винодель-

этикетирования тары, в частности к эле-

ческой промышленности.

ментам для нанесения клея на этикетки.

Установка состоит из вертикального цилин-

Сущность полезной модели заключается в

дрического корпуса с рубашкой и плоскими

том, что клеенаносящий элемент содержит

днищами, установленного на 3-х стойках,

основу и рабочую поверхность из эластич-

смотрового люка, крана для отбора проб,

ного материала, на которой выполнены

указателя уровня, патрубка для слива

канавки, образующие рисунок отличитель-

продукта, дверцы для загрузки, приводного

ных знаков.

механизма, а внутри корпуса, между дни-

Результат заключается в расширении техно-

щами установлен вал с 12-ю кронштейнами,

логических возможностей клеенаносящего

на которых фиксируется 6 кассет для сырья

элемента.

из древесины дуба.
П. формулы: 3
П. формулы: 1

Фиг.: 3

Фиг.: 4

135

Publicitate ² Anun\uri ² Publicitate ² Anun\uri ² Publicitate ² Anun\uri ² Publicitate

Infoinvent – 2002
În perioada 9-13 octombrie curent la CIE “MOLDEXPO” S. A.
se va desfăşura Expoziţia Internaţională Specializată

I N F O I N V E N T – 2002.
ORGANIZATORI:
n

Agenţia de Stat pentru Protecţia
Proprietăţii Industriale (AGEPI)

n

Centrul Internaţional de Expoziţii
“MOLDEXPO” S.A.

SCOPUL:
l

prezentarea noilor invenţii în domeniile:
biologie, chimie, medicină, farmacie,
mecanică, electromecanică,
electronică, tehnică de calcul, construcţii, arhitectură, agricultură,
silvicultură, viticultură, horticultură etc.;

l

promovarea modalităţilor de protecţie a
proprietăţii industriale;

l

diseminarea noutăţilor din domeniul
proprietăţii industriale;

l

comercializarea produselor şi
serviciilor noi, în special a produselor
fabricate în serii mici etc.

FORMA EXPONATELOR:

PROCEDURA DE PARTICIPARE:

Fişa de participare la expoziţie
şi formularul pentru includerea în catalogul
expoziţiei se completează
şi se expediază la AGEPI,
Secţia Promovarea Proprietăţii Industriale
şi Marketing,
până la data de 10.09.2002,
str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024 Chişinău, Republica Moldova
P R O G R A M:

9 octombrie
1500 Deschiderea oficială

10 – 13 octombrie
1000 – 1800 Derularea expoziţiei

12 octombrie
1500 Festivitatea de premiere
Pentru relaţii suplimentare
vă adresaţi
la tel. 44-02-55 (interior 2-18),
Secţia Promovarea Proprietăţii Industriale
şi Marketing

q

Panouri (1200 x 800 mm)

q

Standuri promo (1200 x 800 mm)

q

Modele funcţionale

*

Pe următoarele două pagini sunt reproduse fişa de participare şi formularul pentru includerea
în catalog pe care trebuie să le completaţi şi să le prezentaţi la AGEPI până la 10.09.2002.
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Infoinvent – 2002
Către
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: ana@agepi.md

FIŞĂ DE PARTICIPARE LA EXPOZIŢIE

Nume ................................................. Prenume ............................................................................................................
Funcţia ..............................................................................................................................................................................
Denumirea instituţiei/întreprinderii (complet) ...............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Domeniul de activitate ....................................................................................................................................................
Persoana de contact .................................................................................... tel .............................................................
ADRESA
Str. .................................................................................................................. Nr. ............. Bloc ............ Ap. ...................
Localitatea ............................................ Jude ţul ............................................................................................................
Cod poştal ................................. Tel. ..............................................................................................................................
Fax. ............................................. E-mail ...................................…………………………….......... ....................................
Solicit participarea la Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT – 2002
cu următoarele exponate: ...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
şi suprafaţa expoziţională

… m2, pentru ... exponate: panouri, standuri promo, modele funcţionale,

materiale sau produse noi (subliniaţi forma exponatului).
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Infoinvent – 2002
FORMULAR PENTRU INCLUDEREA
ÎN CATALOGUL EXPOZIŢIEI INTERNAŢIONALE SPECIALIZATE
INFOINVENT-2002
Denumirea instituţiei/întreprinderii ................................................................................................................................
Titlul invenţiei (ciclului de invenţii)..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Numele inventatorului sau inventatorilor (complet) .....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Numărul brevetului (brevetelor) .....................................................................................................................................
Esenţa invenţiei (maximum 50 de cuvinte): ..................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Avantajele .........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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, artizanat, ...............................................................................................
•
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 de construcţie, mobilă .....................................•
Secţiunea L. Alte domenii ...........................................................................................................................................
•
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Infoinvent – 2002
Cum trebuie prezentate exponatele
Cerinţe şi recomandări
ü

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 - nr. şi data depozitului)

5.

Clasele (conform Clasificării Internaţionale de Brevete)

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 (puteţi include invenţia în catalog sau îi puteţi face reclamă în alte publicaţii
ale AGEPI); dacă doriţi să distribuiţi vizitatorilor materiale publicitare suplimentare (fluturaşi
expoziţionali, pliante etc.), pregătiţi-le din timp

ü

ALTE RIGORI ŞI SUGESTII

1.

Dimensiunile exponatului: 1200 x 800 mm

2.
3.

ü

Diversitatea formelor de prezentare a exponatului (publicaţii, mostre, modele, panouri, standuri
promo etc.)
Aspectul expoziţional atractiv:
l

să capteze atenţia publicului prin concepţie, design şi mod de prezentare;

l

să contribuie la formarea unei imagini favorabile;

l

să conţină informaţii interesante şi utile;

l

să aibă funcţie comercială, adică să fie puse în valoare calităţile exponatului;

l

să fie aplicate semne distinctive de identificare a standurilor (mărci);

l

să fie riguros selectate fotografiile şi textele;

l

utilizarea mijloacelor audiovizuale avantajează exponatul.

STIMAŢI EXPOZANŢI! Este bine să reţineţi că ecusoanele şi cărţile de vizită sunt un atribut
indispensabil al participanţilor la expoziţii. Pentru a vă bucura de succes la expoziţii, este necesar
să posedaţi anumite abilităţi. Este important:
l

să puteţi explica şi evidenţia calităţile exponatelor;

l

să cunoaşteţi noţiunile elementare ale marketingului;

l

să puteţi întreţine convorbiri de informare, argumentare, negociere;

l

să ştiţi cum se încheie un contract de licenţă;

l

să posedaţi limba oficială şi limbi străine - engleza, franceza, rusa sau, în caz de necesitate, să
apelaţi la organizatorii expoziţiei;

l

să ţineţi un registru cu evidenţa vizitatorilor (persoana, firma pe care o reprezintă, interesul
manifestat, rezultatele negocierilor);

l

să cunoaşteţi legislaţia Republicii Moldova în materie de investiţii străine în vederea
comercializării invenţiilor şi tehnologiilor;

l

să faceţi zilnic bilanţul activităţii expoziţionale.
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Noi surse de informare şi documentare
AGEPI a editat un nou CD

Tot la biblioteca AGEPI

intitulat “Invenţii protejate în Republica Moldova
(1993-2001), destinat tuturor celor antrenaţi în
activităţile de cercetare-dezvoltare, protecţie juridică,
implementare sau exploatare comercială a
realizărilor tehnico-ştiinţifice de ultimă oră.

poate fi utilizat sau procurat CD-ul regional comun

Ú

protecţiei proprietăţii intelectuale (industriale).

Ú

Ú

Noul CD conţine datele bibliografice, rezumatele, revendicările şi descrierile (inclusiv
desenele) a 611 cereri de brevet publicate şi
1819 brevete acordate de AGEPI în perioada
1993-2001.

CISPATENT a cărui editare lunară a început în anul
curent în Federaţia Rusă (la Institutul Federal de
Proprietate Industrială) în conformitate cu
acordurile de colaborare a ţărilor CSI în domeniul

Ú

Moldova, Tadjikistanului, Uzbekistanului,
Ucrainei, Federaţiei Ruse şi Oficiului

Titlurile şi rezumatele invenţiilor sunt
prezentate în limbile română, engleză şi rusă,
iar revendicările şi descrierile, în limba
română.
Toate informaţiile sunt indexate şi grupate
conform secţiunilor Clasificării Internaţionale
de Brevete (CIB) şi Codurilor internaţionale de
identificare a datelor bibliografice (INID).
Aceasta avantajează efectuarea operativă şi
calitativă a cercetărilor documentare.

CISPATENT conţine descrierile complete ale
invenţiilor din documentele de brevet ale
Armeniei, Belarus, Georgiei, Republicii

Eurasiatic de Brevete (OEAB). CD-ul include
de asemenea datele bibliografice şi
rezumatele acestor invenţii în limbile engleză
şi rusă.

Ú

Din seria CISPATENT au apărut 5 CD-uri
(ianuarie - mai 2002) care au intrat deja în
fondurile bibliotecii AGEPI, reprezentând o
valoroasă sursă de informare şi documentare
pentru persoanele de specialitate din Republica Moldova.

Discul poate fi utilizat sau procurat la biblioteca
AGEPI.

Noutăţi editoriale
Colecţia “Biblioteca de proprietate intelectuală”
s-a completat în anul 2002 cu 4 noi publicaţii
tematice:

invenţiile, modelele de utilitate, soiurile de plante,
desenele şi modelele industriale, mărcile de
produse şi servicii ş. a. Ea mai inserează broşurile:

þ

Tendinţe actuale privind protecţia unor
obiecte de proprietate industrială;

Ü

Cum se obţine un brevet de invenţie în
Republica Moldova;

þ

Cum se protejează topografiile circuitelor
integrate în Republica Moldova;

Ü

Как получить патент на изобретение в
Республике Молдова;

þ

Как охраняются топографии интегральных схем в Республике Молдова;

Ü

Cum se brevetează o invenţie prin sistemul
PCT;

þ

Cum se protejează un soi de plantă în
Republica Moldova.

Ü

Cum se înregistrează o marcă în Republica
Moldova;

Ü

Как зарегистрировать товарный знак в
Республике Молдова;

Ü

Aspecte ale înregistrării mărcilor;

Ü

Cum se înregistrează un desen/model
industrial în Republica Moldova.

Colecţia a fost lansată de AGEPI în anul 2001
pentru a disemina cunoştinţele despre
proprietatea intelectuală, în special pentru a explica
în termeni accesibili de ce este necesar şi cum pot
fi protejate obiectele de proprietate industrială:

TOATE BROŞURILE APĂRUTE ÎN “BIBLIOTECA DE PROPRIETATE INTELECTUAL Ă”
POT FI CONSULTATE ŞI PROCURATE LA AGEPI.
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OMPI anunţă
concurs pentru posturile vacante:
Postul

Gradul

Unitatea

Data
prezentării,
până la

1

Administrator al sistemelor
de securitate

P.3

Unitatea Securitatea informaţiei,
Departamentul Servicii Tehnologii Informaţionale

30.09.2002

2

Şef

P.5

Secţia asistenţă şi dezvoltare a sistemului de
depunere a cererilor,
Departamentul Servicii Tehnologii Informaţionale

03.10.2002

3

Consilier juridic principal

P.5

Direcţia juridică privind sistemele internaţionale
de înregistrare,
Departamentul Mărci, Modele şi Desene
Industriale, Indicaţii Geografice

03.10.2002

4

Analist principal de program P.4

Unitatea de proiect WIPOnet,
Departamentul Proiecte Tehnologii Informaţionale

10.10.2002

5

Administrator al bazei de
date (Programul Oracle)

P.4

Secţia infrastructură tehnologii informaţionale,
Unitatea DBA şi sisteme,
Departamentul Servicii Tehnologii Informaţionale

10.10.2002

6

Şef

P.4

Secţia servicii WEB,
Departamentul Servicii Tehnologii Informaţionale

10.10.2002

INFORMAŢII COMPLETE –
în pagina Internet a OMPI: www.wipo.int
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STIMAŢI PRIETENI,
Abonarea la Buletinul Oficial de Proprietate Industrială este nelimitată.
Vă puteţi abona pe o perioadă de un an, 6 şi 3 luni prin intermediul Agenţiilor de difuzare
„Moldpresa” şi „Poşta Moldovei”, adresându-vă la oricare oficiu poştal din Republica Moldova.
De asemenea, Vă puteţi adresa direct la AGEPI. În acest caz veţi beneficia
de un abonament anual, fiind scutiţi de cheltuielile de difuzare.
Costul unui abonament pentru
un an este de 240 lei; pentru 6 luni - 120 lei; pentru 3 luni - 60 lei fără cheltuielile de difuzare.
Indicele publicaţiei noastre în Catalog este 22200.

P.S. Reţinem atenţia persoanelor interesate că la AGEPI pot fi procurate exemplare
individuale la preţul de 20 lei/număr estimativ, în limita stocurilor disponibile.
La solicitare pot fi comandate exemplare individuale într-un tiraj suplimentar
la acelaşi preţ.
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