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Manifestãri consacrate jubileului de 10 ani
La 8 septembrie 2002 s-au împlinit 10 ani de la fondarea

se procedeazã în toate þãrile civilizate. Sã preluãm ºi noi

Agenþiei de Stat pentru Protecþia Proprietãþii Industriale

aceastã practicã a þãrilor cu economie prosperã, pusã în

(AGEPI). Anume la aceastã datã, acum 10 ani, prin

slujba oamenilor, a societãþii”, - a subliniat dl Prim-ministru.

Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova nr. 595 a fost

Mesaje de felicitare au rostit, de asemenea, dnii ªtefan

aprobat Regulamentul Agenþiei de Stat pentru Protecþia

Odagiu, viceprim-ministru, ministru al Economiei al

Proprietãþii Industriale, instituitã prin decretul prezidenþial

Republicii Moldova, Ion Filimon, preºedintele Comisiei

nr. 120 din 25 mai 1992.

parlamentare pentru agriculturã ºi industria prelucrãtoare,

Jubileului i-a fost consacratã o serie de manifestãri, în

Valentin Ciumaº, consilier pe probleme economice la

cadrul cãrora a fost fãcut bilanþul primului deceniu de

primãria mun. Chiºinãu, Boris Melnic, preºedintele Comisiei

activitate a AGEPI, au fost trasate direcþiile activitãþii

superioare de atestare, Pavel Vlad, vicepreºedintele

viitoare. Printre manifestãrile jubiliare s-au numãrat

A.ª.M., Victor Moloºag, preºedintele Federaþiei sindicatelor

conferinþa de presã cu anunþarea rezultatelor concursului

angajaþilor din serviciul public.

tematic republican al jurnaliºtilor ºi premierea laureaþilor,

Din partea OMPI a adresat felicitãri ºi urãri de prosperare

lansarea cãrþii „Cercetãtori ºi inventatori din Republica

dl Jenö Bobrovszky, Director a.i., Direcþia pentru

Moldova”, adunarea festivã a colectivului AGEPI, seminarul

cooperare cu unele þãri din Europa ºi Asia, care a dat citire

naþional „Protecþia mãrcilor ºi indicaþiilor geografice”

mesajului de salut al Directorului General al OMPI dl Kamil

(organizat la 5-6 septembrie de OMPI ºi AGEPI”) º.a.

Idris. În mesaj au fost relevate, între altele, urmãtoarele:

În ziua de 5 septembrie la Palatul Republicii din Chiºinãu,

„Agenþia de Stat pentru Protecþia Proprietãþii Industriale a

într-o atmosferã caldã ºi constructivã, s-a derulat ºedinþa

Republicii Moldova reprezintã o instituþie naþionalã eficientã

solemnã dedicatã jubileului. La ºedinþã au fost prezenþi

care activeazã în conformitate cu standardele

numeroºi oaspeþi de onoare din þarã ºi de peste hotare:

internaþionale. Îmi face o deosebitã plãcere sã menþionez

reprezentanþi ai Parlamentului, Guvernului, ministerelor,

cooperarea excelentã stabilitã între Guvernul Republicii

departamentelor, altor instituþii din Republica Moldova,

Moldova ºi OMPI ºi sã confirm dezideratul nostru de a

precum ºi reprezentanþi ai OMPI, OEAB, CIPR, oficiilor-

continua dezvoltarea ºi consolidarea acestei cooperãri”.

partenere din strãinãtate.

Dintre oaspeþii de onoare de peste hotare au mai luat

Un viu interes a suscitat raportul „AGEPI: 10 ani de

cuvântul dnii Alexandr Grigoriev, vicepreºedintele Oficiului

formare ºi dezvoltare a sistemului naþional de protecþie a

Eurasiatic de Brevete (OEAB), Alexander Shelemekh,

proprietãþii industriale” prezentat de dl Nicolae Taran,

vicepreºedintele Coaliþiei pentru Protecþia Drepturilor de

Director General al AGEPI. Raportul a constituit un bilanþ

Proprietate Intelectualã (CIPR), Alexandru Cristian ªtrenc,

analitic ºi obiectiv al cãii parcurse de AGEPI din 1992 pânã

prim-vicedirector General al OSIM (România), Ghenadi

în 2002, cu relevarea ºi caracterizarea principalelor etape

Neguleaev, ºef Secþie cooperare internaþionalã, Agenþia

de dezvoltare ºi accentuarea direcþiilor prioritare de

pentru Brevete ºi Mãrci a Federaþiei Ruse, Piotr Ivanenko,

activitate pentru perioada imediat urmãtoare.

prim-vicedirector general al Departamentului de Stat
pentru Proprietatea Intelectualã al Ucrainei.

Un mesaj de salut, cuprinzând ºi sugestii privind misiunea
AGEPI, a adresat în continuare dl Vasile Tarlev, Prim-

La ºedinþa solemnã au fost, de asemenea, prezenþi

ministru al Republicii Moldova. Trecând în revistã realizãrile

specialiºti notorii în domeniul PPI din Franþa, Germania,

înregistrate de AGEPI în 10 ani, dl Vasile Tarlev a menþionat,

Ungaria, Slovenia, Lituania ºi din alte þãri.

între altele, necesitatea identificãrii unui mecanism eficient

În final dnii Vasile Tarlev, Prim-ministru al Republicii

care sã asigure aplicarea în practicã a invenþiilor. „Este

Moldova, ºi dl ªtefan Odagiu, viceprim-ministru, ministru al

necesar ca rezultatele muncii ºi talentului inventatorilor,

Economiei al Republicii Moldova, au înmânat unui grup de

oamenilor înzestraþi cu spirit creativ sã fie implementate,

specialiºti ai AGEPI diplome de merit ale Guvernului ºi,

contribuind astfel la dezvoltarea economiei naþionale. Aºa

respectiv, Ministerului Economiei.

***
Textul integral al raportului „AGEPI: 10 ani de formare ºi dezvoltare a sistemului naþional de protecþie a proprietãþii
industriale” se publicã în numãrul de faþã al BOPI la compartimentul „Materiale de informare din domeniul proprietãþii
intelectuale”.
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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

INVENTII
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I
Inven\ii
nven\ii

P

rotecþia juridicã a invenþiilor în Republica Moldova se asigurã în temeiul Legii privind brevetele de
invenþie nr. 461-XIII din 18 mai 1995, modificatã ºi completatã prin: Legea nr. 788 din 26.03.1996
ºi Legea nr. 1079-XIV din 23.06.2000.
În conformitate cu aceastã lege, brevetele de invenþie sunt eliberate de AGEPI ºi certificã prioritatea,
calitatea de autor ºi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenþiilor. O invenþie este brevetabilã,
dacã este nouã, rezultã dintr-o activitate inventivã ºi este susceptibilã de aplicare industrialã.
Cererea de brevet se depune la AGEPI de cãtre orice persoanã care dispune de dreptul de a solicita
brevet, personal sau prin reprezentant în proprietate industrialã, ºi trebuie sã includã documentele
prevãzute în art. 10(2), (3) din Lege.
În BOPI se publicã date privind cererile de brevet depuse, brevetele de invenþie acordate ºi brevetele
eliberate conform procedurii naþionale.

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 INVENÞII

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA
IDENTIFICATION CONCERNING THE
INVENTIONS

(11) Numãrul brevetului
(13) Codul tipului de document conform normei ST.
16 OMPI
(21) Numãrul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data prioritãþii de expoziþie
(31) Numãrul cererii prioritare
(32) Data depozitului cererii prioritare
(33) Þara cererii prioritare, codul conform normei ST.
3 OMPI
(41) Data publicãrii cererii: numãrul BOPI, anul

(51) Clasificarea Internaþionalã de Brevete
(54) Titlul invenþiei
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
(57) Rezumatul sau revendicãrile
(62) Numãrul ºi data depunerii cererii anterioare la
care prezentul document este divizionar
(71) Numele / denumirea solicitantului (solicitanþilor), codul þãrii conform normei ST. 3 OMPI
(72) Numele inventatorului (inventatorilor), codul þãrii
conform normei ST. 3 OMPI
(73) Numele / denumirea titularului (titularilor), codul
þãrii conform normei ST. 3 OMPI
(74) Numele reprezentantului în proprietate industrialã
(85) Data deschiderii fazei naþionale în conformitate
cu PCT
(86) Cerere internaþionalã (regionalã sau PCT):
numãrul ºi data
(87) Publicarea cererii internaþionale (regionale sau
PCT): numãrul ºi data
(10)* Titlul de protecþie al fostei U.R.S.S. (indicarea
verbalã a documentului, numãrul documentului, codul þãrii)
(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor
înregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S.
(numãrul documentului, data depozitului, codul
þãrii)

(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)

SECÞIUNILE CLASIFICÃRII
INTERNAÞIONALE DE BREVETE

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION SECTIONS

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

(45) Data publicãrii hotãrârii de acordare a brevetului:
numãrul BOPI, anul
(48) Data publicãrii cererii / brevetului corectat

Necesitãþi curente ale vieþii
Tehnici industriale diverse. Transport
Chimie ºi metalurgie
Textile ºi hârtie
Construcþii fixe
Mecanicã. Iluminat. Încãlzire. Armament.
Exploziv
G - Fizicã
H - Electricitate
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-

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

CODURILE NORMALIZATE OMPI
PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET DE
INVENÞIE, 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
invenþie publicatã, neexaminatã.

A

–

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

B1 –

al doilea nivel de publicare: cerere de brevet
de invenþie publicatã, examinatã (se aplicã 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 invenþie publicatã, examinatã (se aplicã în
cazul când 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 invenþie (se aplicã 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 invenþie (se aplicã pentru publicarea
care succedã documentul cu codul B1, B2).

C2 –

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

F1 –

al doilea nivel de publicare: publicarea hotãrârii de acordare a brevetului de invenþie pe
rãspunderea solicitantului, fãrã examinarea
în fond (se aplicã 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 hotãrârii de acordare a brevetului de invenþie pe
rãspunderea solicitantului, fãrã examinarea
în fond (se aplicã pentru publicarea care succedã 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 invenþie eliberat pe rãspunderea
solicitantului, fãrã examinarea în fond (se
aplicã 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 invenþie, eliberat pe rãspunderea
solicitantului, fãrã examinarea în fond (se
aplicã pentru publicarea care succedã 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).
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA
TITLURILOR INFORMAÞIILOR REFERITOARE LA
INVENÞII 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 invenþie depuse,
aranjate în ordinea numerelor de depozit

AZ1A

Numerical index of filed patent applications

AZ1A

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

AZ1A

Subject index of filed patent applications

AZ1A

Lista cererilor de brevet de invenþie depuse,
aranjate în ordinea alfabeticã a numelor
solicitanþilor

AZ1A

Name index of applicants of filed patent applications

BZ9A

Cereri de brevet de invenþie publicate

BZ9A

Published patent applications

BZ9A

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

BZ9A

Numerical index of published patent applications (half-yearly)

BZ9A

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

BZ9A

Subject index of published patent applications
(half-yearly)

BZ9A

Lista cererilor de brevet de invenþie publicate,
aranjate în ordinea alfabeticã a numelor
solicitanþilor (semestrial)

BZ9A

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

FF9A

Brevete de invenþie acordate

FF9A

Granted patents for inventions

FF9A

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

FF9A

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

FF9A

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

FF9A

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

FF9A

Lista brevetelor de invenþie acordate,
aranjate în ordinea alfabeticã a numelor
inventatorilor (semestrial)

FF9A

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

FF9A

Lista brevetelor de invenþie acordate,
aranjate în ordinea alfabeticã a numelor
titularilor (semestrial)

FF9A

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

FG9A

Lista brevetelor de invenþie 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 invenþie asigurã solicitantului o protecþie provizorie,
în condiþiile prevãzute de art. 26 din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenþie, modificatã ºi
completatã prin: Legea nr. 788 din 26.03.1996 ºi Legea nr. 1079-XIV din 23.06.2000. Descrierile
cererilor de brevet de invenþie, ale cãror rezumate sunt publicate în numãrul de faþã, se aflã în biblioteca
AGEPI – accesibile publicului – ºi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.
Datele privind depozitele internaþionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica Moldova
este parte, se publicã în limba englezã în sãptãmânalul PCT GAZETTE. Sãptãmânalul, editat pe suport
electronic, include datele bibliografice, rezumatul ºi desenele, dupã caz. Sãptãmânalul este expus în
biblioteca AGEPI, accesibil publicului. Descrierile cererilor internaþionale de brevet de invenþie ale cãror
rezumate sunt publicate în PCT GAZETTE se aflã în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, ºi pot fi
consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.
Datele privind depozitele de brevete eurasiatice înregistrate conform Convenþiei privind brevetul
eurasiatic, la care Republica Moldova este parte, se publicã în limba rusã în Buletinul Oficiului
Eurasiatic de Brevete . Buletinul include datele bibliografice, rezumatul ºi desenele, dupã caz.
Buletinul este expus de asemenea în biblioteca AGEPI, accesibil publicului. Descrierile cererilor ºi
ale brevetelor de invenþie eurasiatice se aflã 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) a 2001 0016 (13) A
(51)7 A 41 G 1/00; F 21 V 33/00; A 47 G 19/22
(22) 2001.01.11
(71)(72) VASILEVSCHII Valeriu, MD
(54) Floare artificialã
(57) Invenþia se referã la industria uºoarã, în special la o floare artificialã cu iluminaþie.
Floarea artificialã conþine o tulpinã din masã
plasticã în care este instalatã o sursã de
curent cu conductoare, crenguþe cu frunze,
rãdãcini cu cãpãcele, petale din mãtase cu
un bec electric într-o bucºã, sepalã cu filet
înºurubatã într-un vas cu lichid ºi întrerupãtor.
Noutatea invenþiei constã în aceea cã vasul
cu lichid este combinat cu un pocal.
Revendicãri: 1
Figuri: 5
*
*
(54)
(57)

*

Artificial flower
The invention relates to the light industry, in
particular to an artificial flower with illumination.
The artificial flower contains a stem of plastic
material, wherein it is installed a current
source with conductors, cuttings with leaves,
roots with covers, petals of silk with an electric bulb inside the bush, a sepal with a thread
screwed into a vessel with liquid, and a switch.
Novelty of the invention consists in that the
vessel with liquid is combined with the goblet.
Claims: 1
Fig.: 5

(21) a 2001 0037 (13) A
(51)7 A 61 K 35/78; A 61 P 1/02
(22) 2000.12.12
(71)(72) ªEPELI Felix, MD; ªEPELI Diana, MD
(54) Procedeu de obþinere ºi utilizare a extractului alcoolic din fructe de fenicul
(57) Invenþia se referã la medicinã, în particular la
stomatologie ºi industria parfumurilor.
Procedeul propus include extragerea de patru
ori a fructelor de fenicul în alcool etilic de
65…90%, în raport de 1:5 timp de 24, 10, 10
ºi 10 ore.
De asemenea, se revendicã utilizarea extractului pentru tratarea ºi profilaxia afecþiunilor
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inflamatoare ale mucoasei cavitãþii bucale,
precum ºi în calitate de parte componentã
principalã a preparatelor stomatologice
combinate.
Extractul obþinut posedã acþiune antiinflamatoare, de cicatrizare ºi are efect dezodorizant.
Revendicãri: 3
*
*
(54)
(57)

*

Process for obtaiming and using alcoholic extract of fennel fruits
The invention refers to medicine, in particular
to stomatology and perfumery.
The proposed process includes the fourfold
extraction of fennel fruits in the 65…90% ethyl
alcohol, in a ratio of 1:5 during 24, 10, 10 and
10 hours.
It is also claimed using of the extract for treatment and prevention of inflammatory affections
of the oral cavity, as well as in the capacity of
main component of the combined stomatologic
preparations.
The obtained extract possesses anti-inflamatory, cicatrization actions and deodorant effect.
Claims: 3

(21) a 2001 0038 (13) A
(51)7 A 61 K 35/78; A 61 P 1/02
(22) 2000.12.12
(71)(72) ªEPELI Felix, MD; CUªNIR Anatol, MD;
ªEPELI Diana, MD
(54) Compoziþie pentru profilaxia ºi tratamentul
parodontozei ºi afecþiunilor inflamatorii ale
cavitãþii bucale
(57) Invenþia se referã la medicinã, în particular la
stomatologie.
Se propune o compoziþie, care conþine extract
hidroalcoolic din fructe de fenicul, soluþie
alcoolicã de ulei de eucalipt ºi glicerinã în
raportul urmãtor al componentelor, % mas.:
extract hidroalcoolic din fructe
de fenicul
20,00…25,00
soluþie alcoolicã de ulei de eucalipt 0,15…0,70
alcool etilic
10,00…20,00
glicerinã
restul.
Revendicãri: 1
*
*

*

(54)

(57)

Composition for prevention and treatment of
paradontosis and inflammatory affection of
oral cavity
The invention refers to medicine, in particular
to stomatology.
It is proposed a composition, containing
hydroalcoholic extract of fennel fruits, alcoholic
solution of eucalyptus oil and glycerine in the
following component ratio, mass %:
hydroalcoholic extract
of fennel fruits
20,00…25,00
alcoholic solution of eucalyptus oil 0,15…0,70
ethyl alcohol
10,00…20,00
glycerine
the rest.

Summary of the invention consists in that the
process for burning the liquid hydrocarbon
fuel includes addition of agents, mixing up to
formation of a homgenous suspension and
burning thereof. As agents there are used
wine glue sediments and galvanic industry
waste, containing iron in a ratio of
(5,0…6,5):(0,1…0,5), adding thereof in the
fuel in a quantity of 5…7%. Combustion of the
fuel is carried out at air excess coefficient of
1,02…1,05.
The result of the invention consists in increasing the fuel utilization efficiency, in decreasing the toxic efficient in the atmosphere and
in waste utilization.

Claims: 1
Claims: 1

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

a 2001 0169 (13) A
B 01 J 21/04, 23/70; C 10 L 1/10
2001.03.30
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD;
DUCA Gheorghe, MD
Procedeu de ardere a combustibilului de
hidrocarburi lichid
Invenþia se referã la procedeele de ardere
cataliticã a hidrocarburilor lichide ºi poate fi
utilizatã în instalaþiile termoenergetice.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã procedeul
de ardere a combustibilului de hidrocarburi
lichid prevede introducerea adaosurilor,
amestecarea pânã la formarea unei suspensii
omogene ºi arderea lui. În calitate de adaosuri
se utilizeazã precipitatele vinicole de cleire ºi
deºeurile din industria galvanicã, ce conþin fier,
în raportul (5,0…6,5) : (0,1…0,5), adãugândule în combustibil în cantitate de 5…7%. Arderea
combustibilului se efectueazã la un coeficient
al surplusului de aer de 1,02…1,05.
Rezultatul invenþiei constã în mãrirea eficacitãþii de
utilizare a combustibilului, în diminuarea emisiilor
toxice în atmosferã ºi în utilizarea deºeurilor.
Revendicãri: 1
*
*

(54)
(57)

*

Process for burning the liquid hydrocarbon
fuel
The invention refers to processes for catalytic
burning the liquid hydrocarbon fuel and may be
used in heat power installations.

(21) 99-0137 (13) A
(51)7 B 62 D 25/10 - 25/12
(22) 1999.05.06
(71)(72) UZINA DE TRACTOARE, “TRACOM” S.A., MD
(54) Ampenaj al tractorului
(57) Invenþia se referã la construcþia de maºini de
transport, ºi anume la mijloacele de transport
utilizate în agriculturã.
Ampenajul tractorului conþine cãptuºeala
instalatã pe carcasã cu posibilitate de rotaþie.
Dispozitivul de fixare a ampenajului include
console ºi balamale unite prin arbori de
torsiune, precum ºi clichet. Arborii de torsiune, care pot fi executaþi ca segmente de
cablu metalic torsadat, sunt fixaþi în orificiile
coaxiale ale consolelor ºi balamalelor.
Rezultatul constã în reducerea efortului
necesar pentru rotaþia cãptuºelii.
Revendicãri: 3
Figuri: 3
*
*
(54)
(57)

*

Tractor empennage
The invention relates to the transport mechanical engineering, namely to the transport
facilities used in agriculture.
The tractor empennage contains the lining, installed onto the frame with the possibility of
rotation. The empennage fixing device includes brackets and hinges joined by torsion
shafts, as well as the catch. The torsion
shafts, which can be made in the from of cuts
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of the twisted metal rope, are fixed into the
coaxial holes of the brackets and the hinges.
The result consists in reducing the effort, necessary for lining rotation.

and crawler propellers. The tractor is provided
with a hydraulic hitch system with central and
longitudinal tractions.
The cab is fixed between the frame and one of
the crawler propellers onto the torsion bar suspension pipes of the motion system and contains a door, installed onto the front panel of the
cab.

Claims: 3
Fig.: 3

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

(54)
(57)

99-0179 (13) A
B 62 D 49/06
1999.06.10
UZINA DE TRACTOARE, “TRACOM” S.A., MD
BEGANSCHII Stanislav, MD; BONDARENCO
Eugen, MD; CALUÞCHI Alexandru, MD;
LENSCHII Albert, MD; PAVLENCO Vitalie, MD;
URASOV Iurie, MD
Tractor pe ºenile
Invenþia se referã la construcþia de maºini
agricole, ºi anume la tractoare utilizate pentru
efectuarea lucrãrilor pe sub coroanele pomilor
în livezile cu coroane ramificate de prelucrare
intensivã, precum ºi pe povârniºuri.
Tractorul pe ºenile conþine carcasã, executatã
din motor ºi corpurile transmisiei legate între
ele. Carcasa este instalatã pe sistemul de
deplasare, ce include þevile suspensiei pe
bare de torsiune fixate pe el, role de reazem,
roþi directoare ºi propulsoare pe ºenile.
Tractorul este dotat cu sistem de suspendare
hidraulicã cu tije longitudinale ºi centralã.
Cabina este fixatã între carcasã ºi unul dintre
propulsoarele pe ºenile pe þevile suspensiei
pe bare de torsiune ale sistemului de deplasare ºi conþine o uºã instalatã pe panoul anterior al cabinei.

Claims: 4
Fig.: 2

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

Revendicãri: 1
*
*
(54)
(57)

Revendicãri: 4
Figuri: 2
*
*
(54)
(57)
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*

Crawler tractor
The invention refers to agricultural machinery
industry, namely to tractors used for work under the trees crowns in the intensive standard
gardens, as well as on the slopes.
The crawler tractor contains a frame, made of
a motor and transmission bodies coupled between them. The frame is installed onto the
motion system, including torsion bar suspension pipes, bearing rollers, steering wheels

a 2001 0042 (13) A
C 07 C 33/14
2001.02.22
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE
ªTIINÞE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
VLAD Pavel, MD; CUCICOVA Caleria, MD; ARÎCU
Aculina, MD
Procedeu de obþinere a drimenolului din
11-monoacetatul driman-8α,11-diolului
Invenþia se referã la procedeul de obþinere a
drimenolului, intermediar important în sinteza
substanþelor biologic active ºi a compuºilor cu
proprietãþi odorante ºi aromatizante.
Procedeul constã în tratarea acetatului driman8α,11-diolului cu soluþie de 30% de acid sulfuric în alcool etilic la temperatura camerei.

*

Process for drimenol obtaining from drimane8α, 11-diol 11-monoacetate
The invention relates to the process for obtaining of drimenol, an important intermediate in
the synthesis of biologically active substances
and compounds with odorant and aromatizing
properties.
The process consists in treating the drimane8α, 11-diol acetate with 30% sulphuric acid
solution in ethyl alcohol at the room temperature.
Claims: 1

(21)
(51)7

a 2001 0043 (13) A
C 07 C 49/115, 45/40

(22)
(71)
(72)
(54)
(57)

2001.02.22
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE
ªTIINÞE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
VLAD Pavel, MD; ARÎCU Aculina, MD; BARCARI
Elena, MD
α -acetoxi-14,
Procedeu de obþinere a 8α
15-bisnorlabdan-13-onei din sclareol
Invenþia se referã la procedeul de obþinere din
sclareol a 8α-acetoxi-14,15-bisnorlabdan-13onei, intermediar valoros în sinteza compuºilor
cu miros puternic de ambrã, utilizaþi în
parfumerie.
Procedeul constã în ozonizarea diacetatului de
sclareol în soluþia unui amestec de 1:1 dupã
volum de metanol ºi clorurã de metilen, la
temperatura de -60°C ºi tratarea ulterioarã a
produsului de ozonizare cu un amestec de
cantitãþi echivalente de heptahidrat de sulfat
feros ºi monohidrat de diacetat de cupru la
temperatura camerei.

(54)
(57)

Revendicãri: 2

Revendicãri: 1
Figuri: 9

*
*
(54)
(57)

Cofraj mobil demontabil
Invenþia se referã la domeniul construcþiei ºi
poate fi folositã la confecþionarea elementelor
din beton monolit.
Cofrajul este alcãtuit din panouri cu ancadrament, elemente de suport, consolidare ºi
fixare. Panourile cu ancadrament sunt realizate de douã tipuri: montate ºi alãturate celor
montate, ºi sunt înzestrate cu nervuri înclinate
marginale de ambele pãrþi, astfel încât la
interconexiunea reciprocã, îmbinate în cuplu
în plan, formeazã un unghi obtuz ºi altul ascuþit
tangenþial planului covertei cofrajului. Suma
unghiurilor este egalã cu 180o.
Rezultatul invenþiei constã în reducerea
cantitãþii de materiale utilizate la construcþia
cofrajului pânã la 40%, în micºorarea
termenului de executare a construcþiilor din
beton monolit ºi majorarea productivitãþii
muncii.

*

*

Process for obtaining of 8α
α -acetoxy-14,
15-bisnorlabdan-13-one from sclareol
The invention relates to the process for obtaining of 8α-acetoxy-14,15-bisnorlabdan-13-one
from sclareol, valuable intermediate in the synthesis of compounds with strong amber smell,
used in perfumery.
The process consists in the sclareol diacetate
ozonation in the solution of a methanol and
methylene chloride mixture in the ratio 1:1 at a
temperature of -60°C and subsequent treatment of the ozonation product with a mixture of
equivalent amounts of ferrous sulphate
heptahydrate and copper diacetate monohydrate at the room temperature.
Claims: 2

(21) a 2001 0029 (13) A
(51)7 E 04 G 11/20
(22) 2001.01.31
(71)(72) CATANOI Grigorii, MD; CIBOTARU Ion, MD

*
(54)
(57)

*

Mobile knock-down forms
The invention relates to the construction field
and may be used for the manufacture of elements of monolithic concrete.
The forms is consisted of panels with framework, bearing, fixing and consolidating members. The panels with framework are made
of two types: mounted and attached to the
mounted ones, and are provided with inclined
marginal ribs on both sides so that when
mutually interconnected, joined in pair in a
plane, form an obtuse angle and another
acute tangential to the forms deck. The angle
sum is equal to 180°.
The result of the invention consists in reducing the amount of materials used for forms
construction with 40%, in decreasing the
manufacture term of the constructions of
monolithic concrete and in increasing the
labour productivity.
Claims: 1
Fig.: 9
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FF9A Brevete de inven\ie acordate

O

rice persoanã interesatã are dreptul sã cearã, în scris ºi motivat, la AGEPI revocarea în tot sau
în parte a hotãrârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la 30 septembrie 2002 pentru
neîndeplinirea cel puþin a uneia dintre condiþiile prevãzute de art. 4-8 din Legea nr. 461/1995
privind brevetele de invenþie, modificatã ºi completatã prin: Legea nr. 788 din 26.03.1996 ºi 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 September 30, 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)
1997 (13) B1
7
(51) A 01 B 79/02; C 09 K 17/32; C 05 F 11/08
(21) a 2001 0026
(22) 2000.12.26
(71)(72)(73) INSTITUTUL DE CERCETÃRI PENTRU
PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ªI HIDROLOGIE
“N. DIMO”, MD
(54) Procedeu de sporire a fertilitãþii solurilor
erodate
(57) Invenþia se referã la domeniul agriculturii, în particular la procedee de sporire a fertilitãþii solurilor.
Procedeul de sporire a fertilitãþii solurilor
erodate include introducerea în stratul de sol
arat a resturilor vegetale mãrunþite, inoculate
preliminar cu o asociere de microorganisme
constituitã din tulpini de bacterii: Pseudomonas
fluorescens 3, P. fluorescens 18, P. fluorescens
34, P. fluorescens 63 ºi Bacillus megaterium 5,
B. megaterium 15, B. megaterium 37, B.
megaterium 73 luate în raport egal, în cantitate
de 80…100 g de masã uscatã la hectar.
Rezultatul invenþiei constã în accelerarea descompunerii resturilor vegetale în solurile erodate.

(22) 2000.10.18
(71)(73) “ELECTROMAªINA” S.R.L., întreprindere
mixtã, MD
(72) COLCEAC Eugen, MD; DRÎNDIN Igor, MD;
COLÞOV Nicolai, MD
(54) Incubator casnic
(57) Invenþia se referã la aviculturã, în special la
incubatoare cu capacitate micã destinate
folosirii în gospodãriile individuale.
Incubatorul casnic conþine camera termostaticã în care sunt amplasate termoregulator,
element de încãlzire conectat prin întrerupãtor
la sursa de curent alternativ. Traductorul
termoregulatorului este amplasat nemijlocit
lângã elementul de încãlzire. Deasupra
elementului de încãlzire este montat un ecran
protector care simultan este ºi un acumulator
de energie termicã. Ecranul este executat în
formã de placã dreptunghiularã din cupru.
Rezultatul invenþiei constã în micºorarea
gabaritelor ºi masei incubatorului, sporirea
productivitãþii, fiabilitãþii, durabilitãþii ºi
posibilitãþii de reparaþie.
Revendicãri: 3
Figuri: 2

Revendicãri: 1
*
*
(54)
(57)

Process for increasing the eroded soils fertility
The invention relates to the field of agriculture,
in particular to processes for soil fertility increasing.
The process for increasing the eroded soils fertility includes introduction into the soil arable layer
of comminuted plant remains, preliminarily inoculated with an association of microorganisms,
consisting of bacteria strains: Pseudomonas
fluorescens 3, P. fluorescens 18, P. fluorescens 34,
P. fluorescens 63 and Bacillus megaterium 5, B.
megaterium 15, B. megaterium 37, B.
megaterium 73 taken in equal ratio, in the amount
of 80…100 g of dry mass per hectare.
The result of the invention consists in accelerating the plant remains decay into the eroded
soils.
Claims: 1

(11)
(51)7
(21)

*

1998 (13) F2
A 01 K 41/00
a 2000 0176

*
*
(54)
(57)

*

Household incubator
The invention relates to aviculture, in particular to the small-capacity incubators, provided
for household use.
The household incubator contains a thermostatic chamber, wherein there are placed a
temperature control, a heating element, connected through the switch to the alternatingcurrent source. The transducer of the temperature control is placed immediately next to the
heating element. Above the heating element
it is mounted a protection screen, simultaneously serving as a heat energy accumulator. The screen is executed in the form of a
rectangular plate of copper.
The result of the invention consists in decreasing the mass and the overall dimensions of the incubator, in increasing the productivity, reliability, durability and maintainability thereof.
Claims: 3
Fig.: 2
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(11)
1999 (13) F1
7
(51) A 61 B 17/56
(21) a 2001 0175
(22) 2001.06.07
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINÃ ªI
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIÞANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) PULBERE Oleg, MD; CAPROª Nicolae, MD;
PROCOPCIUC Vasile, MD; MÎNÃSCURTÃ
Valeriu, MD
(74) VOZIANU Maria, MD
(54) Metodã de spondilodezã intersomaticã în
caz de fracturi verticale ºi/sau cominutive
ale vertebrelor, în special ale celor toracolombare
(57) Invenþia se referã la medicinã, în special la
ortopedie, traumatologie ºi neurochirurgie.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã se
efectueazã accesul retroperitoneal dupã
Ceaklin sau transpleural-transdiafragmal, se
mobilizeazã vertebrele, se executã
disectomia discurilor adiacente la vertebra
fracturatã. Apoi regiunile superioarã ºi
inferioarã a coloanei vertebrale se supun unei
hiperreclinãri externe cu formarea ulterioarã
prin mijlocul corpului vertebral afectat a unui
canal anteroposterior ºi oblic transfixiant, unde
se introduce o grefã osoasã, dupã care, grefa
se impacteazã astfel, încât capetele ei sã se
fixeze în centrul vertebrelor adiacente în poziþie
verticalã, iar þesuturile moi se sutureazã pe
straturi.
Revendicãri: 1
Figuri: 3

jected to an external hyperreclination with the
subsequent formation through the middle of the
affected vertebra of an anteroposterior and
oblique transfixiant canal, wherein it is introduced a bone graft, afterwards the graft is impacted so that its edges be fixed in the centre
of the adjacent vertebrae in vertical position, and
the soft tissues are sutured in layers.
Claims: 1
Fig.: 3

(11)
2000 (13) F1
(51)7 A 61 B 17/56
(21) a 2002 0058
(22) 2002.01.25
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINÃ ªI
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIÞANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) MOROZ Petru, MD
(74) VOZIANU Maria, MD
(54) Metodã de reconstrucþie a fracturilor
metafizare vicios consolidate de humerus
distal la copii
(57) Invenþia se referã la medicinã, în special la
ortopedie, ºi poate fi folositã pentru tratamentul
chirurgical al fracturilor vicios consolidate de
humerus distal la copii.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã se efectueazã osteotomia subperiostalã supracondilarã
a fragmentelor de humerus distal cu rezecþia
fragmentelor proeminente, corecþia deformaþiei
prin restabilirea axei normale, adaptarea ºi fixarea
fragmentelor cu ajutorul broºelor.

*
*
(54)

(57)
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Revendicãri: 1

*

Method of intersomatic spondylosyndesis in
case of vertical and/or comminuted fractures of vertebrae, in particular of those thoracolumbar
The invention refers to medicine, in particular
to orthopedics, traumatology and neurosurgery.
Summary of the invention consists in that it is
carried out the retroperitoneal access according to Ceaklin or transpleural-transdiaphragmatic, there are mobilized the vertebrae, it is
made the dissectomy of the adjacent disks of
the fractured vertebra. Afterwards, the upper
and lower section of the vertebrarium is sub-

*
*
(54)

(57)

*

Method of reconstruction of viciously consolidated distal humerus metaphyseal fractures
to children
The invention refers to medicine, in particular
to orthopedics, and may be used for surgical
treatment of viciously consolidated distal humerus metaphyseal fractures to children.
Summary of the invention consists in that it is
carried out the subperiosteal and supracondylar osteotomy of the distal humerus fragments
with the resection of prominent fragments, correction of deformation by restoring the normal

axis, adaptation and fixation of fragments by
means of needles.
Claims: 1

(11)
2001 (13) B1
(51)7 A 61 K 33/18, 47/36, 47/48
(21) a 2002 0001
(22) 2001.12.25
(71)(72)(73) IVANOVA Raisa, MD; TATAROV Pavel, MD;
CIUMEICA Valentina, MD
(54) Procedeu de obþinere a compoziþiei uscate de
iod cu amidon
(57) Invenþia se referã la medicinã, în particular la
farmacie ºi poate fi utilizatã în calitate de bazã
a formelor farmaceutice pentru profilaxia ºi
tratamentul maladiilor iododeficitare.
Procedeul de obþinere a compoziþiei uscate de
iod cu amidon constã în aceea cã amidonul în
prealabil se spalã cu apã, se separã, se
amestecã cu soluþie hidroalcoolicã de 2…5%
de iod având raportul amidon : iod corespunzãtor (100…200):(0,6…1,6), apoi produsul
obþinut se usucã la temperatura de 18…25°C
în decurs de 1,0…1,5 h.
Revendicãri: 1
*
*
(54)
(57)

Process for obtaining of dry iod starch composition
The invention refers to medicine, in particular
to pharmacology and may be used in the capacity of pharmaceutical forms base for prevention and treatment of iododeficient diseases.
The process for obtaining of dry iod starch
composition consists in that the starch is preliminarily washed with water, it is separated, it
is mixed with a 2…5% hydroalcoholic solution
of iodine having the ratio starch : iodine
(100…200):(0,6…1,6) accordingly, afterwards
the obtained product is dried at a temperature
of 18…25°C during 1,0…1,5 hours.
Claims: 1

(11)
(51)7
(21)

*

2002 (13) F2
B 21 B 39/16
a 2002 0061

(22) 2001.03.19
(31) 2000063187
(32) 2000.06.02
(33) UA
(85) 2002.01.29
(86) PCT/UA01/00007; 2001.03.19
(87) WO 01/91935; 2001.12.06
(71)(73) SCIENTIFIC AND PRODUCTION ENTERPRISE “ETALON”, Ltd., UA
(72) ALEXEEV Vladimir Pavlovich, UA; AKIMOV
Gennadij Iakovlevich, UA; DARDA Jury Antonovich, UA; PETRUSENKO Leonid Alexandrovich, UA; CHAICA Aduard Viktorovich, UA
(74) GLAZUNOV Nicolai, MD
(54) Cutie de intrare cu role (variante)
(57) Invenþia se referã la construcþia laminoarelor,
preferenþial pentru caje finisoare de laminoare
de profiluri sau de sârmã.
Cutia de intrare cu role conþine un corp, în care
sunt situate portrole cu role, instalate pe ax
cu ajutorul lagãrelor. Portrolele au canale
longitudinale, iar axul - canale axiale ºi
transversale comunicante.
Conform unei variante, rola ºi axul sunt
compuse din mai multe elemente. Rola este
compusã din bucºe situate simetric, fabricate
din aliaj uºor, care formeazã în locul conexiunii pe suprafaþa exterioarã un canal. În canal este instalat un inel cu calibru, fabricat din
material rezistent la uzurã, grosimea cãruia
este comensurabilã cu lãþimea calibrului. În
orificiul bucºelor este instalat un manºon.
Axul este utilat suplimentar cu un manºon cu
orificiu, suprapus peste orificiul transversal al
axului. Între capetele rolei ºi portrolã sunt
instalate ºaibe ceramice. Manºoanele sunt
fabricate din ceramicã tehnicã de mare
rezistenþã ºi formeazã un lagãr de alunecare.
În acest caz, pãrþile componente ale rolei ºi
pãrþile componente ale axului sunt fixate rigid
între ele, de exemplu, cu clei epoxidic.
Conform celei de-a doua variante, pe axul
cutiei de intrare cu role, pe suprafaþa formatoare, în loc de manºon este depus un
strat de quasi-diamant pe bazã de carbon.
Rezultatul constã în prelungirea duratei de
funcþionare a cutiei de intrare cu role de 5…6 ori,
în reducerea timpului de staþionare a laminorului.
Revendicãri: 4
Figuri: 3
*
*

*
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(54)
(57)

Roller inlet box (variants)
The roller inlet box relates to the construction
of rolling mills, preferably for finishing stands
of the section or wire mills.
The roller inlet box contains a body, wherein
there are placed roller holders with rolls, installed onto the axle by means of bearings.
The roller holders have longitudinal channels,
and the axle have communicating axial and
cross channels.
According to the first variant the roll and the
axle are made prefabricated. The roll is composed of symmetrically placed bosses of light
alloy, forming, in the jointing points over the
external surface, a groove. Into the groove it is
installed a ring with pass, made of wear-resistant material, the thickness of which is
commensurable with the width of the pass.
Into the hole of the bosses it is installed a
sleeve. The axle is additionally equipped with
a sleeve with hole mated with the cross hole
of the axle. Between the roll ends and the roller
holders there are installed ceramic washers.
The sleeves are made of high-tenacity engineering ceramics and form a plain bearing.
In such case, the component parts of the roll
and of the axle are rigidly fixed between them,
for example, with epoxy adhesive.
According to the second variant of the invention, onto the axle of the roller inlet box, in place
of the sleeve, on the formatore surface, is
applied a diamondlike layer on carbon basis.
The result consists in prolonging 5-6 times
the service life of the roller inlet box, in reducing the down time of the rolling mill.
Claims: 4
Fig.: 3

2003 (13) B1
C 07 F 1/08; C 07 C 47/55, 47/56, 337/08; A 61
K 31/175, 31/30; A 61 P 31/04, 31/10
(21) a 2001 0012
(22) 2001.01.10
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINÃ ªI
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIÞANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD
(72) PRISACARI Viorel, MD; ÞAPCOV Victor, MD;
BURACEVA Svetlana, MD; BÂRCÃ Maria, MD;
GULEA Aurelian, MD
(74) VOZIANU Maria, MD

(54)
(57)

Complecºi interni de cupru(II) cu acþiune
antimicrobianã ºi antimicoticã
Invenþia se referã la chimie ºi medicinã, ºi
anume la compuºi coordinativi din clasa
tiosemicarbazonaþilor metalelor de tranziþie.
Esenþa invenþiei constã în obþinerea complecºilor interni de cupru cu formula:

Br
Br

A

O

. n H O
2

Cu
N

S
N C
NH

2

I-VI
unde A=NH3(I), 2-CH3Py(II), 3-CH3Py(III), 4CH3Py(IV), 2-NH2Py(V), 5-nitrofurfuriliden-2izonicotinoilhidrazonã(VI);
n=0 (II, III, V), 1 (IV), 2 (I), 3 (VI),
cu acþiune antimicrobianã ºi antimicoticã.
Ei pot gãsi aplicare în medicinã ºi în medicina
veterinarã în calitate de preparate antibacteriene ºi antimicotice cu spectru larg de
acþiune biologicã sau în calitate de ingrediente
pentru obþinerea mediilor nutritive selective.
Revendicãri: 1
*
*
(54)
(57)

*

Copper chelate compounds(II) with antimicrobial and antimycotic activity
The invention relates to chemistry and medicine, namely to the co-ordinative compounds
of the transient metals thiosemicarbazones
class.
Summary of the invention consists in obtaining copper chelate compounds of the formula:

(11)
(51)7
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Br
Br
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. n H O
2

Cu
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I-VI

2

where A=NH3 (I), 2-CH3Py(II), 3-CH3Py (III), 4CH3Py (IV), 2-NH2Py (V), 5-nitrofurfurylidene-2isonicotinoilhydrazone (VI); n = 0 (II, III, V), 1 (IV),
2 (I), 3 (VI), with antimicrobial and antimycotic
activity.
They may be applied in medicine and veterinary
medicine in the capacity of antibacterial and
antimycotic preparations with wide spectrum of
biological activity or in the capacity of ingredients for obtaining of selective nutrient media.

Summary of the invention consists in that it
includes treatment of the Physalis leguminosae L. seeds with 4% HCl solution during 30 min, removal of the liquid and washing
with water. The extraction of glycosides is carried out with the 50% methanol. After evaporation the obtained dry residue is dissolved
in ethanol, and precipitation of the final product is carried out with acetone.
The result of the invention consist on increasing the output of the final products.

Claims: 1
Claims: 1

(11)
2004 (13) F1
(51)7 C 07 J 71/00
(21) a 2001 0098
(22) 2001.04.11
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICÃ AL ACADEMIEI
DE ªTIINÞE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
(72) CHINTEA Pavel, MD; MASCENCO Natalia, MD;
BALAªOVA Natalia, RU; SCUTELNIC Ruslan,
MD; GUBCIN Vitalie, RU
(54) Procedeu de obþinere a glicozidelor furostanolice
(57) Invenþia se referã la chimia bioorganicã, ºi
anume la un procedeu de obþinere a glicozidelor furostanolice ºi poate fi utilizatã în
agriculturã pentru stimularea încolþirii seminþelor.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã include
prelucrarea seminþelor de Physalis leguminosae L. cu soluþie de 4% HCl timp de 30
min, înlãturarea lichidului ºi spãlarea cu apã.
Extragerea glicozidelor se efectueazã cu
metanol de 50%. Dupã evaporare reziduul
uscat obþinut se dizolvã în etanol, iar precipitarea produsului finit se efectueazã cu
acetonã.
Rezultatul invenþiei constã în sporirea randamentului produsului finit.

(11)
2005 (13) B1
7
(51) C 01 J 5/58; C 08 G 63/183
(21) a 2002 0011
(22) 2001.12.26
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICÃ DIN MOLDOVA,
MD
(72) NAZAROV Mihai, MD; SOSNOVSCHI Victor, MD
(54) Senzor de dozã a iradierii electronice
(57) Invenþia se referã la domeniul fizicii, în special la dispozitive de înregistrare a iradierii
electronice.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã în calitate
de senzor de dozã a iradierii electronice se
utilizeazã filmul de polietilentereftalat.
Revendicãri: 1
*
*
(54)
(57)

*

Sensor of the electronic radiation dose
The invention relates of the field of physics, in
particular to the electronic radiation recording
devices.
Summary of the invention consists in that in
the capacity of sensors of the electronic radiation dose is used the polyethylen-terephthalate film.

Revendicãri: 1
Claims: 1

*
*
(54)
(57)

*

Process for obtaining of furastanolic glycosides
The invention refers to the bio-organic chemistry, namely to a process for obtaining of
furostanolic glycosides and may be used in
agriculture for stimulating germination of seed.

(11)
2006 (13) F1
(51)7 E 01 H 1/00
(21) a 2001 0275
(22) 2001.08.28
(71)(72)(73) PORT Chiril, MD
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(54)
(57)

Instalaþie pentru desprãfuirea îmbrãcãmintei
rutiere
Invenþia se referã la tehnica pentru curãþarea
strãzilor, în special la instalaþii pentru desprãfuirea îmbrãcãmintei rutiere.
Instalaþia conþine un cadru, un mecanism de
suspendare, un arbore cardanic, un regulator ºi un mecanism de desprãfuire. Noutatea
invenþiei constã în aceea cã mecanismul de
desprãfuire este executat în formã de ventilator centrifug, totodatã el se fixeazã pe cadru
care se uneºte cu mecanismul de suspendare a mijlocului de transport.
Rezultatul invenþiei constã în majorarea
calitãþii desprãfuirii îmbrãcãmintei rutiere.
Revendicãri: 1
Figuri: 2
*
*

(54)
(57)

*

Device for dedusting of roadway covering
The invention relates to the road-cleaning machinery, in particular to devices for dedusting
of roadway covering.
The device contains a frame, a hitch mechanism, a cardan shaft, a regulator and a
dedusting mechanism. Novelty of the invention consists in that the dedusting mechanism is made in the form of a centrifugal fan,
it being fixed onto the frame, which is joined
with the hitch mechanism of the transport facility.
The result of the invention consists in increasing the quality of roadway covering dedusting.
Claims: 1
Fig.: 2

(11)
2007 (13) F2
(51)7 F 03 D 3/00, 11/00
(21) a 2000 0180
(22) 2000.10.31
(71)(72)(73) GRIGOR Fiodor, MD
(54) Motor eolian
(57) Invenþia se referã la motoare eoliene, în particular la instalaþiile destinate transformãrii
energiei vântului în energie mecanicã.
Motorul eolian este constituit din rotor cu
arbore vertical, discuri, palete ºi suporturi.
Noutatea invenþiei constã în aceea cã rotorul

22

motorului eolian este utilat suplimentar cu
palete Darieus ºi suporturi de sprijin. Paletele
sunt unite rigid, sus ºi jos, la unul din capetele
suporturilor de sprijin. Capetele opuse ale
suporturilor se unesc rigid, sus ºi jos, cu
discurile.
Rezultatul invenþiei constã în majorarea
esenþialã a puterii motorului eolian.
Revendicãri: 1
Figuri: 2
*
*
(54)
(57)

*

Windmill
The invention relates to windmills, in particular
to devices for wind energy conversion into the
mechanical one.
The windmill is constituted of a rotor with vertical shaft, disks, blades and brackets. Novelty
of the invention consists in that the windmill rotor is additionally equipped with Darieus
blades and bearing brackets. The blades are
rigidly connected, above and below, to one of
the ends of the brackets. The brackets have
their opposite ends rigidly connected, above
and below, to the disks.
The result of the invention consists in an essential increase in the power of the windmill.
Claims: 1
Fig.: 2

(11)
2008 (13) F2
7
(51) F 03 D 9/00
(21) a 2000 0179
(22) 2000.10.31
(71)(72)(73) GRIGOR Fiodor, MD
(54) Motor eolian
(57) Invenþia se referã la instalaþiile destinate
transformãrii energiei vântului în energie electricã
ºi poate fi utilizatã la staþiile electrice eoliene.
Esenþa invenþiei constã în aceea cã rotorul
generatorului electric este fixat vertical pe
partea inferioarã a rotorului motorului eolian.
Statorul generatorului electric este fixat coaxial
cu rotorul motorului eolian în interiorul rotorului
generatorului electric astfel ca rotorul generatorului electric sã fie în contact magnetic cu
statorul generatorului electric, formând împreunã o construcþie integrã ºi compactã.

Rezultatul constã în excluderea transmisiei,
subansamblurilor lagãrelor ºi majorarea
randamentului generatorului electric al motorului eolian.

este situat mai sus de marginea inferioarã a
pereþilor laterali ai corpului. În peretele superior al corpului sunt executate orificii strãpunse.
Rezultatul constã în intensificarea schimbului
de cãldurã ºi mãrirea suprafeþei de încãlzire.

Revendicãri: 1
Figuri: 2

Revendicãri: 6
Figuri: 5

*
*
(54)
(57)

*

Windmill
The invention relates to devices for wind energy
conversion into the electric one and may be
used at wind-electric plants.
Summary of the invention consists in that the
rotor of the electric generator is vertically fixed
to the lower part of the windmill rotor. The electric generator stator is fixed coaxial with the windmill rotor inside the rotor of the electric generator so that the rotor of the electric generator
should be in magnetic contact with the electric
generator stator, forming together an integral
and compact construction.
The result consists in excluding the transmission, the bearing assemblies and in increasing the efficiency of the windmill electric generator.
Claims: 1
Fig.: 2

(11)
2009 (13) F1
(51)7 F 24 H 1/00, 1/44
(21) a 2001 0379
(22) 2001.11.21
(71)(72)(73) SONIC Grigorii, MD; CORAC Anatolii, UA;
MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD
(54) Încãlzitor de apã
(57) Invenþia se referã la termotehnicã ºi poate fi
utilizatã pentru obþinerea apei calde pentru
necesitãþi economice ºi de menaj, precum ºi
în sistemele de încãlzire cu apã caldã a
încãperilor de locuit.
Încãlzitorul de apã include un corp în care este
fixat un panou-schimbãtor de cãldurã cu canale
pentru trecerea apei ºi racorduri de admisiune
ºi de evacuare a apei. Între pereþii superior ºi
laterali ai corpului ºi panoul-schimbãtor de
cãldurã este situat un strat poros din fibre
metalice, iar panoul-schimbãtor de cãldurã
este fixat în corp astfel încât peretele lui inferior

*
*
(54)
(57)

*

Water heater
The invention refers to heat engineering and
may be used for heating the water for houshold necessities, as well as in the buildings
water heat systems.
The water heater comprises a body, in which
it is fixed a heat exchanger panel with channels for water conducting and water inlet and
outlet branches. Between the upper and side
body walls and heat exchanger panel it is situated a porous metal-fibrous striate, and the
heat exchanger panel is fixed to the body so
that its lower wall is situated above the lower
edge of the body side walls. In the body upper
wall there are executed holes.
The result consists in intensification of heat
exchange and in increasing the heat transfer
surface.
Claims: 6
Fig.: 5

(11)
2010 (13) F1
(51)7 F 24 J 2/44
(21) a 2001 0382
(22) 2001.11.21
(71)(73) ªUMILO Pavel, MD
(72) ªUMILO Pavel, MD; ªUMILO Andrei, MD
(54) Încãlzitor solar de apã
(57) Invenþia se referã la heliotehnicã, în special
la dispozitivele care utilizeazã energia solarã
pentru încãlzirea apei.
Încãlzitorul solar de apã conþine un corp
termoizolant cu acoperire transparentã ºi fund
absorbant de cãldurã, în interiorul cãruia este
amplasat un schimbãtor de cãldurã din material plastic transparent, dotat cu racorduri de
admisiune ºi de evacuare. Corpul este
executat telescopic, iar schimbãtorul de
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cãldurã ca o conductã de secþiune variabilã
în serpentinã, segmentele ei drepte fiind unite
între ele prin tuburi flexibile. Segmentele
drepte ale schimbãtorului de cãldurã pot fi
executate din cel puþin o pereche de retorte
unite între ele cu gâturile, în fundul fiecãrei
retorte fiind fixat un dispozitiv de îmbinare cu
tubul flexibil, care conþine ºtuþ cu cap de
reazem, amplasat în interiorul retortei, ºi
piuliþã de strângere, amplasatã în exteriorul
ei.

(57)

Revendicãri: 2
Figuri: 4
*
*
(54)
(57)

*

Solar water heater
The invention relates to the solar/energy engineering, in particular to devices using the
solar energy for water heating.
The solar water contains a heat-insulating
body with transparent coating and a heat-absorbing bottom, inside of which there is placed
a heat exchanger of transparent plastic material, provided with supply and removal pipes.
The body is made telescopic and the heat
exchanger as a variable section pipe-line in
the form of a coil pipe, its straight segments
being joined between them by flexible tubes.
The straight segments of the heat exchanger
may be made of at least a pair of envelopes
joined between them by the necks, into the
bottom of each envelope being fixed a device
for the connection with the flexible tube, containing a pinion with bearing, placed inside
the envelope, and a clamping nut, placed
outside it.
Claims: 2
Fig.: 4

(11)
2011 (13) F1
7
(51) G 01 N 29/16
(21) a 2001 0317
(22) 2001.09.26
(71)(73) “VOTUM” S.A., MD
(72) SLEADNEV Anatolie, MD; POCLADOV
Alexandru, MD; SÎRBU Vasile, MD
(54) Dispozitiv pentru controlul acustic de
impedanþã
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Invenþia se referã la controlul acustic nedistructiv
ºi poate fi utilizatã în defectoscopie prin metodã
de impedanþã a construcþiilor stratificate.
Dispozitivul pentru controlul acustic de impedanþã conþine un convertizor de impedanþã cu
emiþãtor îmbinat cu receptor, generator cu
ieºirea unitã cu emiþãtorul, amplificator cu
intrarea unitã cu receptorul, bloc de prelucrare
a semnalului. Blocul de prelucrare a semnalului include un bloc de analizã spectralã unit
în serie cu blocul de acordare manualã la
parametrii de control ºi cu blocul oscilografului.
Dispozitivul de asemenea conþine un bloc de
control ºi adaptare la construcþiile stratificate
unit prin legãturi polivalente cu blocul de
acordare automatã la parametrii de control, cu
blocul de calculare a coordonatelor traductorului, cu blocul de dirijare operativã cu
tastaturã, cu blocul de pãstrare îndelungatã a
rezultatelor controlului, cu blocul de reprezentare, cu traductorul de poziþie ºi cu blocul de
acordare manualã, totodatã blocul de control
ºi adaptare la construcþiile stratificate cu ieºirea
este conectat la intrarea generatorului, iar
intrarea - la ieºirea amplificatorului. Blocul de
pãstrare îndelungatã a rezultatelor controlului
este unit în serie cu blocul de legãturã cu
purtãtorul exterior (calculatorul).
Revendicãri: 1
Figuri: 3
*
*

(54)
(57)

*

Device for acousting impedance testing
The invention relates to the acoustic non-destructive testing and may be used i the impedance method for non-destructive testing of
multilayer structures.
The device for acousting impedance testing
contains an impedance converter with emitter,
joined with the receiver, a generator, the output
of which is connected to the emitter, an amplifier, the input of which is connected to the receiver, a signal processing unit. The signal processing unit contains a spectral analysis unit,
connected in series with the unit for manual
adjustment of controlled and an oscillograph
unit. The device also contains a unit for testing
and adaptation to the multilayer structures
joined by multichannel coupling with the unit for
automatic adjustment of controlled variables,with the position pickup computing unit,

with the keyboard on/line control unit, with the
test outcome long/term storing unit, with the
representation unit, with the position pickup
and with the manual adjusting unit, the output
of the unit for testing and adaptation to the
multilayer structures, with that is connected to
the input of the generator, and the input - to the
output of the amplifier. The test outcome long/
term storing unit is connected in series with the
unit for coupling with the external carrier (the
computer).

Summary of the invention consists in that assessment of pea varieties resistance to root
fusariose is carried out by testing according
to the chromosomal aberrations frequency
change in the meiotic cells of the pea blossom buds. Resistant to the root fusariose are
considered pea varieties, to which the chromosomal aberrations frequency percent in the
infected cells is 2,0…2,3 times higher than in
those noninfected.
The result of the invention consists in increasing the assessment veracity of pea varieties
resistance to root fusariose.

Claims: 1
Fig.: 3

Claims: 1

(11)
2012 (13) F1
(51)7 G 01 N 33/48; A 01 G 7/00
(21) a 2001 0033
(22) 2001.02.06
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICÃ AL ACADEMIEI
DE ªTIINÞE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
(72) LUPAªCU Galina, MD; SOCHIRCÃ Angela, MD
(54) Metodã de apreciere a rezistenþei soiurilor de
mazãre la fuzarioza radicularã
(57) Invenþia se referã la agriculturã, ºi anume la
citogenetica plantelor ºi poate fi utilizatã la
aprecierea rezistenþei soiurilor de mazãre la
fuzarioza radicularã.
Esenþa invenþiei constã în faptul cã aprecierea
rezistenþei soiurilor de mazãre la fuzarioza
radicularã se efectueazã prin testarea dupã
modificarea frecvenþei aberaþiilor cromozomice
în celulele meiotice ale mugurilor florali de
mazãre. Se considerã rezistente la fuzarioza
radicularã soiurile de mazãre la care procentul
frecvenþei aberaþiilor cromozomice în celulele
infectate este de 2,0…2,3 ori mai mare decât
în cele neinfectate.
Rezultatul invenþiei constã în sporirea veridicitãþii aprecierii rezistenþei soiurilor de
mazãre la fuzarioza radicularã.

(11)
2013 (13) F1
(51)7 H 01 L 31/00
(21) a 2001 0247
(22) 2001.07.31
(71)(73) DOROGAN Valerian, MD
(72) DOROGAN Valerian, MD; TIGHINEANU Ion,
MD; VIERU Tatiana, MD; SECRIERU Vitalie,
MD; PRODAN Ion, MD
(54) Celulã solarã
(57) Invenþia se referã la sursele netradiþionale de
energie electricã, în particular la convertoarele
de energie solarã.
Celula solarã include un monocristal de Si cu
barierã de potenþial de tip MOS sau Schottky
pe suprafaþa lui frontalã ºi contacte ohmice
depuse pe suprafeþele frontalã ºi posterioarã.
Pe suprafeþele frontalã ºi posterioarã ale
monocristalului este formatã o structurã
nanometricã poroasã, iar regiunea sarcinii
spaþiale a barierei de potenþial include
structura nanometricã poroasã.
Revendicãri: 1
Figuri: 1
*
*

Revendicãri: 1
*
*
(54)
(57)

*

Method of assessing pea varieties resistance to root fusariose
The invention refers to agriculture, namely to the
plant cytogenetics and may be used for assessing pea varieties resistance to root fusariose.

(54)
(57)

*

Solar cell
The invention refers to the unconventional
power sources, namely, to the solar power
transformers.
The solar cell includes a Si monocrystal having on its frontal surfaces a potential barier of
MOS or Shottky type, as well as ohmic contacts applied on its frontal and back surfaces.
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On the monocrystal frontal and back surfaces
there are formed a porous nanometric structure, and the potential barier volume charge
field includes a porous nanometric structure.

pe lângã aceasta, în discuri ºi bucºe sunt
executate orificii coaxiale, formând un canal
strãpuns pentru amplasarea prezonului de
strângere. Un capãt al prezonului de strângere
este fixat la panoul de montare, pe care la fel
sunt montate izolatoarele bornelor elementului
de rezistenþã.

Claims: 1
Fig.: 1

Revendicãri: 1
Figuri: 1
(11)
2014 (13) B2
(51)7 H 05 B 3/48
(21) a 2001 0197
(22) 2001.06.22
(71)(73) S.A. COMBINATUL DE PANIFICAÞIE DIN
CHIªINÃU “FRANZELUÞA”, MD
(72) DANILESCU Spiridon, MD; TETIORCHINA
Olga, MD; CARTOLEANU Constantin, MD;
NEGREI Eugen MD; ROZMERIÞA Anton, MD
(54) Încãlzitor electric cu bornele amplasate unilateral
(57) Invenþia se referã la mijloacele de încãlzire a
mediilor gazoase ºi poate fi utilizatã în
sistemele de încãlzire, uscare, în alte sisteme
termotehnice.
Dispozitivul include un element de rezistenþã
în formã de spiralã îndoit în U, bornele cãruia
sunt fixate în izolatoare, elementul fiind
amplasat într-un suport izolant. Suportul
izolant este executat ca o garniturã alternantã
din discuri izolante ºi bucºe izolante intermediare. În fiecare disc sunt executate câte
douã orificii strãpunse în care sunt amplasate
braþele paralele ale elementului de rezistenþã,
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*
*
(54)
(57)

*

Electric heater with unilateral leads situation
The invention refers to the gasous media heating means and may be used in the heating and
drying systems, in other heat technology systems.
The device contains an U-curved spiral resistor element, placed into the insulated base, the
leads of which are fixed in the insulators. The
insulating base is made in the form of an alternating insulation disks set and intermediate insulating sleeves. Into each disk it is made two
through, where there are situated parallel
branches of the resist or element, moreover, in
the disks and sleeves there are made coaxial
holes, forming through channel for contracting
stud. One end of the contracting stud is fixed to
the mounting panel, where also there are
mounted insulators of the resistor element.
Claims: 1
Fig.: 1
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III
Modele de utilitate

P

rotecþia juridicã a modelelor de utilitate în Republica Moldova se asigurã în temeiul înregistrãrii
lor la AGEPI în modul stabilit de Regulamentul provizoriu cu privire la protecþia proprietãþii industriale
aprobat prin hotãrârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993.

UTILITY

MODELS

În conformitate cu acest regulament un model de utilitate poate fi înregistrat, dacã se referã la
executarea constructivã a mijloacelor de producþie ºi a obiectelor de consum sau a pãrþilor integrante
ale acestora ºi dacã prezintã o soluþie nouã, susceptibilã de aplicare industrialã.
În BOPI se publicã cererile de înregistrare ºi 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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(11) Numãrul modelului de utilitate înregistrat
(13) Codul tipului de document conform normei ST.
16 OMPI
(16) Numãrul modelului de utilitate reînnoit
(18) Data prevãzutã de expirare a termenului de
valabilitate a reînnoirii
(21) Numãrul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data prioritãþii de expoziþie
(31) Numãrul cererii prioritare
(32) Data depozitului cererii prioritare
(33) Þara cererii prioritare, codul conform normei ST.
3 OMPI
(41) Data publicãrii cererii: numãrul BOPI, anul

(11) Number of registered utility model
(13) Kind-of-document code according to WIPO Standard ST.16
(16) Number of renewal utility model
(18) Expected expiration date of renewal validity

(45) Data publicãrii hotãrârii de înregistrare a
modelului de utilitate: numãrul BOPI, anul
(48) Data publicãrii cererii / certificatului corectat

(45)

(51) Clasificarea Internaþionalã de Brevete
(54) Titlul modelului de utilitate
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
(57) Rezumatul sau revendicãrile
(62) Numãrul ºi data depunerii cererii anterioare la
care prezentul document este divizionar

(51)
(54)
(56)

(21)
(22)
(23)
(31)
(32)
(33)
(41)

(48)

Number of the application
Filing date of the application
Date of exhibition priority
Number of the priority application
Filing date of the priority application
Country of the priority application, code of the
country according to the WIPO Standard ST. 3
Date of publication of the application: BOPI number and year
Date of publishing the decision on utility model
registration: BOPI number and year
Date of publishing the corrected application /
certificate
International Patent Classification
Title of the utility model
List of prior art documents

(71) Numele / denumirea solicitantului (solicitanþilor), codul þãrii conform normei ST. 3 OMPI
(72) Numele creatorului (creatorilor), codul þãrii conform normei ST. 3 OMPI
(73) Numele / denumirea titularului (titularilor), codul
þãrii conform normei ST. 3 OMPI
(74) Numele reprezentantului în proprietate industrialã
(85) Data deschiderii fazei naþionale în conformitate
cu PCT
(86) Cerere internaþionalã (regionalã sau PCT):
numãrul ºi data
(87) Publicarea cererii internaþionale (regionale sau
PCT): numãrul ºi data

(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of an earlier patent application from which the present patent document has 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 for introducing the national procedure according to 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

SECÞIUNILE CLASIFICÃRII
INTERNAÞIONALE DE BREVETE

INTERNATIONAL PATENT
CLASSIFICATION SECTIONS

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

-

Necesitãþi curente ale vieþii
Tehnici industriale diverse. Transport
Chimie ºi metalurgie
Textile ºi hârtie
Construcþii fixe
Mecanicã. Iluminat. Încãlzire. Armament.
Exploziv
G - Fizicã
H - Electricitate

-

Human necessities
Performing operations. Transporting
Chemistry. Metallurgy
Textiles. Paper
Fixed constructions
Mechanical engineering. Lighting. Heating.
Weapons. Blasting
G - Physics
H - Electricity
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INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC
DATA IDENTIFICATION CONCERNING
THE UTILITY MODEL

MODELE

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA
DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE
LA MODELE DE UTILITATE

UTILITATE
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UTILITY

MODELS
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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 publicatã,
neexaminatã.

U

–

first publication level: published,
unexamined utility model registration application.

Y1 –

al doilea nivel de publicare: cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicatã,
examinatã (se aplicã pentru publicare, dacã
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 publicatã,
examinatã (se aplicã pentru publicarea care
succedã 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 aplicã pentru
publicare, dacã 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 aplicã pentru
publicarea care succedã documentul cu
codul Y1, Y2).

Z2

–

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

W1 –

al doilea nivel de publicare: hotãrârea de
înregistrare a modelului de utilitate pe
rãspunderea solicitantului, fãrã examinarea
în fond (se aplicã pentru publicare dacã
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: hotãrârea de înregistrare a modelului de utilitate pe rãspunderea solicitantului, fãrã examinarea în fond
(se aplicã pentru publicarea care succedã
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 rãspunderea solicitantului, fãrã examinarea în
fond (se aplicã pentru publicare dacã 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 rãspunderea
solicitantului, fãrã examinarea în fond (se
aplicã pentru publicarea care succedã
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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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

MODELE

DE

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

UTILITATE

MD - BOPI 9/2002
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FF9K Modele de utilitate ]nregistrate

Î

UTILITY

MODELS

n conformitate cu Regulamentul provizoriu cu privire la protecþia proprietãþii industriale în
Republica Moldova, aprobat prin hotãrârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993, certificatele de
înregistrare a modelelor de utilitate se elibereazã de AGEPI.
Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate confirmã prioritatea, calitatea de autor ºi dreptul
exclusiv al titularului asupra modelului de utilitate.
Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate se acordã pe un termen de 5 ani de la data constituirii
depozitului reglementar la AGEPI ºi poate fi prelungit la cererea titularului pentru încã 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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61 (13) Y1

(33)

A 01 G 9/24; F 24 J 2/00
u 2002 0009

(71)(72)(73) BABIN Gheorghe, MD
(54) Instalaþie pentru încãlzirea serei

(22)
(31)

2002.06.21
97-0001

(57)

(32)
(33)

1997.01.02
MD

MD

Modelul de utilitate se referã la agriculturã ºi
poate fi aplicat pentru încãlzirea serelor cu
energie solarã.
Instalaþia pentru încãlzirea serei conþine

(71)(72)(73) BABIN Gheorghe, MD
(54) Instalaþie pentru încãlzirea serei

încãlzitor solar de apã ºi rezervor pentru
acumularea cãldurii unite între ele prin con-

(57)

Modelul de utilitate se referã la agriculturã, în
special la încãlzirea serelor cu cãldurã solarã.

ducte într-un ciclu închis. Noutatea constã în
aceea cã paralel cu încãlzitorul solar de apã

Instalaþia pentru încãlzirea serei conþine
încãlzitor solar de apã, rezervor pentru acu-

în instalaþie este amplasat un încãlzitor electric de apã cu posibilitate de conectare ºi

mularea cãldurii, vas-dilatator pentru menþinerea nivelului apei, unite prin conducte într-

deconectare automatã printr-un termometru
montat în serã.

un ciclu închis, încãlzitorul solar de apã fiind
instalat mai sus de rezervorul pentru acumu-

Rezultatul constã în posibilitatea de stabilizare
a regimului de cãldurã în serã.

larea cãldurii.
Rezultatul constã în acumularea energiei

Revendicãri: 1

solare pentru încãlzirea serei ºi în reglarea
temperaturii aerului în serã.

*
*

Revendicãri: 1
(54)
(57)

Figuri: 1
*
*
(54)
(57)

*

Installation for greenhouse heating
The utility model refers to agriculture and may
be used for greenhouse heating with solar energy.

*

Installation for greenhouse heating
The utility model refers to agriculture, in par-

The installation for greenhouse heating contains a solar water heater and a reservoir for

ticular to greenhouse solar heating.
The installation for greenhouse heating con-

heat accumulation, joined between them by
pipe-lines in a closed cycle. Novelty consists

tains a solar water heater, a reservoir for heat
accumulation, a reservoir-dilator for water level

in that into the installation parallel to the solar
water heater there is placed an electric water

maintenance, joined by pipe-lines in a closed
cycle, the solar water heater being installed

heater with the possibility of connection and
disconnection by means of a thermometer

upper than the reservoir for heat accumulation.
The result consists in the solar energy accu-

mounted into the greenhouse.
The result consists in the possibility of stabi-

mulation for greenhouse heating and air temperature control in the greenhouse.

lizing the heat condition in the greenhouse.
Claims: 1
Fig.: 1

Claims: 1
Fig.: 1

(11)

63 (13) W2

(11)
62 (13) Y1
(51) 7 A 01G 9/24; F 24 J 2/00

(51)7
(21)

E 01 C 23/09; 23/16
u 2001-0006

(21)
(22)

u 2002 0010
2002.06.21

(22) 2001.07.12
(71)(72)(73) PORT Chiril, MD

(31)
(32)

98-0061
1998.02.27

(54)
(57)

Maºinã rutierã universalã
Modelul de utilitate se referã la domeniul
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UTILITATE

Figuri: 1

DE

(51)
(21)

7

MODELE

(11)

UTILITY

MODELS

MD - BOPI 9/2002
tehnicii de construcþie a drumurilor, în special

(11)

64 (13) Y1

la maºini pentru reparaþia ºi deservirea
drumurilor, aerodromurilor ºi a altor suprafeþe.

(51)
(21)

Maºina conþine motor, compresor, rezervor,
pupitru de comandã, capacitãþi, instrument de

(22)
(31)

2002.06.21
98-0019

lucru manual, conducte. Noutatea constã în
aceea cã în calitate de instrument de lucru

(32)
(33)

1998.01.22
MD

manual se utilizeazã maºina manualã cu
mecanism de acþionare pneumaticã ºi furtun

(71)(72)(73) BABIN Gheorghe, MD
(54) Încãlzitor solar

de presiune înaltã. Capacitãþile sunt unite între
ele printr-o conductã de presiune înaltã. Una

(57)

7

F 24 J 2/00; A 01 G 9/24, 9/14
u 2002 0008

Modelul de utilitate se referã la heliotehnicã,
în particular la încãlzitoare solare ºi poate fi

dintre capacitãþi este dotatã cu o flanºã cu ºtuþ
de presiune înaltã, la care se conecteazã

utilizat în agriculturã pentru încãlzirea serelor.
Încãlzitorul solar conþine o cutie platã, exe-

furtunul de presiune înaltã al maºinii manuale.
Rezultatul constã în reducerea timpului de

cutatã din material termostabil, cu o fereastrã
transparentã pe partea ei exterioarã, un

staþionare, extinderea posibilitãþilor funcþionale
ºi utilizarea maximã a resurselor tehnice ale

rezervor cu nipluri instalat în cutie, douã
capace amplasate pe partea interioarã a

maºinii.

cutiei, montate pe balamale ºi unite între ele
prin tije de deschidere-închidere, în care

Revendicãri: 2
Figuri: 1

fereastra este executatã din sticlã opticã.
Rezultatul constã în majorarea eficienþei
încãlzitorului solar prin mãrirea densitãþii
fluxului de energie solarã.

*
*

*

(54)

Universal road machine

Revendicãri: 1

(57)

The utility model relates to the field of roadbuilding machinery, in particular to the ma-

Figuri: 1
*

chines for repair and maintenance of roads,
airdromes and other surfaces.
The machine contains an engine, a compressor, a receiver, a control desk, capacities, a

*
(54)
(57)

Solar heater
The utility model relates to the solar-energy en-

hand working tool, pipe-lines. Novelty consists
in that in the capacity of a hand working tool is

gineering, in particular to solar heaters and
may be used in agriculture for greenhouse

used a hand machine with pneumatic drive and
high-pressure hose. The capacities are

heating.
The solar heater contains a plane box, made

coupled between them by a high-pressure
pipe-line. One of the capacities is provided with

of thermostable material with a transparent
window onto the external side of the box, a res-

a flange with high-pressure coupling, to which
it is connected the high-pressure hose of the

ervoir with pipes, installed into the box, two covers placed onto the internal side of the box,

hand machine.
The result consists in reducing the down time,

mounted on hinges and joined between them
with opening-closing rods, wherein the win-

in extending the functional possibilities and
maximally utilizing the technical resources of

dow is made of optical glass.
The result consists in increasing the efficiency

the machine.

of the solar heater by increasing the flux of the
solar energy.

Claims: 2
Fig.: 1

Claims: 1
Fig.: 1
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IV
M=rci

P

rotecþia juridicã a mãrcilor în Republica Moldova se asigurã în temeiul înregistrãrii lor la
AGEPI în modul stabilit de Legea privind mãrcile ºi denumirile de origine a produselor
nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995, modificatã ºi completatã prin: Legea nr. 1009-XIII din 22.10.1996,
Legea nr. 1079-XIV din 23.06.2000 ºi Legea nr. 65-XV din 12.04.2001.
În conformitate cu aceastã lege, marca se autentificã prin certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI.
Certificatul de înregistrare confirmã prioritatea mãrcii ºi dreptul exclusiv al titularului asupra mãrcii
pentru produsele ºi serviciile indicate în certificat.
Cererile de înregistrare ºi mãrcile înregistrate pe cale naþionalã se publicã în BOPI.
Mãrcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid la care Republica Moldova este parte se
publicã în limbile francezã ºi englezã în Buletinul OMPI de Mãrci Internaþionale (“Gazette OMPI des
marques internationales / WIPO Gazette of International Marks”). Buletinul, editat pe suport electronic,
include atât datele bibliografice, cât ºi reproducerile mãrcilor ºi lista produselor/serviciilor ºi este expus
în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.

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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MÃRCI

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.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR
BIBLIOGRAFICE REFERITOARE LA MÃRCI

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)

(540)
(551)

T R A D E M A R K S

(554)
(591)
(646)
(730)

(740)
(750)
(770)

(771)

(791)
(800)
(300)*

36

Numãrul de ordine al înregistrãrii
Numãrul de ordine al înregistrãrii reînnoite
Data înregistrãrii
Data reînnoirii
Termenul prevãzut de valabilitate a înregistrãrii /
reînnoirii
Data prevãzutã de expirare a termenului de
valabilitate a înregistrãrii
Data prevãzutã de expirare a termenului de
valabilitate a reînnoirii
Numãrul depozitului
Data depozitului
Data prioritãþii de expoziþie
Numãrul depozitului cererii iniþiale
Data depozitului cererii iniþiale
Þara cererii iniþiale, codul conform normei ST.
3 OMPI
Data la care informaþiile privind cererea
examinatã au fost fãcute accesibile publicului
Data la care informaþiile privind înregistrarea
au fost fãcute accesibile publicului
Lista produselor când acestea nu sunt clasificate
Indicarea claselor conform Clasificãrii internaþionale a produselor ºi serviciilor în scopul
înregistrãrii mãrcilor (Clasificarea de la Nisa),
lista produselor ºi serviciilor conform acestei
clasificãri
Elementele mãrcii asupra cãrora nu se extinde
dreptul exclusiv
Descrierea elementelor figurative ale mãrcii
conform Clasificãrii internaþionale a elementelor figurative ale mãrcilor (Clasificarea de la
Viena)
Reproducerea mãrcii
Indicarea faptului cã marca este colectivã sau
de certificare
Indicarea faptului cã marca este tridimensionalã
Indicarea culorilor revendicate
Numãrul ºi data altor înregistrãri înrudite din
punct de vedere juridic
Numele / denumirea ºi adresa solicitantului
sau titularului, codul þãrii conform normei ST.
3 OMPI
Numele reprezentantului în proprietate
industrialã
Adresa pentru corespondenþã
Numele ºi adresa solicitantului sau titularului precedent (în caz de schimbare a titularului)
Numele precedent sau adresa precedentã a
solicitantului sau titularului (fãrã schimbarea
titularului)
Numele ºi adresa licenþiatului
Indicarea datelor conform Aranjamentului de
la Madrid ºi Protocolului de la Madrid
Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S.
(numãrul documentului, data depozitului,
codul þãrii)

(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)

MD - BOPI 9/2002

Cereri de ]nregistrare

Î

n conformitate cu Legea privind mãrcile ºi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din
22 septembrie 1995, modificatã ºi completatã prin: Legea nr. 1009-XIII din 22.10.1996, Legea
nr. 1079-XIV din 23.06.2000 ºi Legea nr. 65-XV din 12.04.2001, cererea de înregistrare a mãrcii se depune la
AGEPI de cãtre solicitant, personal sau prin reprezentant în proprietate industrialã. O cerere trebuie sã se
refere la o singurã marcã ºi trebuie sã conþinã documentele prevãzute în art. 8 (5), (6) din Lege.
Orice persoanã este îndreptãþitã, în termen de 3 luni de la data publicãrii datelor cu privire la cerere, sã
depunã o contestaþie împotriva înregistrãrii mãrcii.

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) 009954
(220) 2001.01.22
(730) IBP, Inc. (Corporaþia Statului Delaware), US
800 Stevens Port Drive, Suite 836, Dakota
Dunes, SD 57049, Statele Unite ale Americii
(540)

(310)
(320)
(330)
(730)

30068411.8
2000.09.12
DE
Sun Microsystems, Inc., US
901 San Antonio Road, Palo Alto, California
94303, Statele Unite ale Americii

(540)

(511)
29 - carne ºi carne prelucratã.

T R A D E M A R K S

(210) 009961
(220) 2001.01.17
(730) The IBP Foods Co., corporaþia statului Delaware, US
800 Stevens Port Drive, Suite 836, Dakota
Dunes, SD 57049, Statele Unite ale Americii
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor “certified since 1853”.
(511)
29 - carne ºi carne prelucratã.
(531) CFE(4) 24.05.20; 25.01.05; 25.01.06;
25.01.25; 26.01.02; 26.01.18; 27.05.11.

(210) 009979
(220) 2001.01.31
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(511)
(220)
09 (320)
09 -

2001.01.31
aparate ºi instrumente electronice ºi electrice;
2000.09.12
echipament (hardware) pentru calculatoare,
mijloace programabile (software) pentru
calculatoare, dispozitive periferice pentru
calculatoare, servere; echipament pentru
prelucrarea datelor ºi calculatoare; echipament pentru introducerea ºi extragerea datelor,
echipament pentru stocarea datelor, echipament pentru transmiterea datelor; programe
înregistrate pentru calculatoare, baze de date
de calculatoare; mijloace programabile (software) pentru calculatoare destinate aplicãrii în
domeniul administrãrii reþelelor ºi sistemelor,
precum ºi pentru perfecþionarea mijloacelor
programabile (software); mijloace programabile (software) pentru calculatoare destinate introducerii ºi extragerii informaþiei din
Internet ºi WEB global; programe de calculator pentru utilizarea Internet-ului ºi WEB global; programe de calculator distribuite în regim
on-line prin Internet ºi WEB global; programe
de calculator încãrcate din reþeaua globalã de
calculatoare; echipament (hardware) ºi
mijloace programabile (software) pentru
calculatoare de utilizare ºi acces la sistemele
Internet-ului; instrucþiuni de exploatare a
calculatoarelor ºi a mijloacelor programabile
(software) pentru calculatoare stocate în formã
digitalã, în special pe discuri flexibile sau pe
discuri CD-ROM.

(210) 010374
(220) 2001.06.05
(730) UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,
Olanda

MD - BOPI 9/2002

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului “Yogurt”.
(591) Culori revendicate: alb, albastru, albastruînchis, azuriu, galben, roºu, verde, bej,
cafeniu-deschis.
(511)
29 - produse lactate, inclusiv iaurt ºi margarinã
care conþine iaurt;
30 - sosuri care conþin iaurt.
(531) CFE(4) 02.03.01; 02.03.04; 08.07.17;
26.01.14; 26.04.16; 27.05.01; 27.05.05;
29.01.15.

(210) 010375
(220) 2001.06.05
(730) UNILEVER N.V., NL
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM,
Olanda
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului “Yogurt”.
(591) Culori revendicate: alb, albastru, albastruînchis, azuriu, galben, roºu, verde, bej,
cafeniu-deschis.

(511)
29 - produse lactate, inclusiv iaurt ºi margarinã
care conþine iaurt;
30 - sosuri care conþin iaurt.
(531) CFE(4) 02.03.01; 02.03.04; 08.07.17;
26.01.14; 26.04.16; 27.05.01; 27.05.05;
29.01.15.

(210) 010412
(220) 2001.07.02
(730) ASCONI S.R.L., firmã comercialã de producþie, MD
MD-6824, Puhoi, Chiºinãu, Republica
Moldova
(540)

(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010498
(220) 2001.07.27
(730) ALIFARIUM S.R.L., MD
Str. Lenin nr. 64, MD-6100, Ceadâr-Lunga, Republica Moldova
(540)

MÃRCI

(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, muºtarului, violet, roºu-aprins.
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(511)
32 - bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi
nealcoolice; bãuturi ºi sucuri din fructe;
siropuri ºi alte preparate pentru fabricarea
bãuturilor.
(531) CFE(4) 03.01.24; 11.03.01; 24.01.15;
24.01.20; 24.09.02; 25.01.15; 26.01.18;
27.05.22; 28.17.00; 29.01.15.

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

010522
2001.08.14
30109989.8/41
2001.02.14
DE
Verein zur Förderung der internationalen
Standardisierung von Automatisierungs-und
Meßsystemen (ASAM) e.V., DE
Lauchstädter Str. 11, D-80807 München,
Germania

T R A D E M A R K S

(540)

(511)
41 - organizarea ºi desfãºurarea congreselor;
instruire, perfecþionarea calificãrii ºi instruire
ulterioarã; organizarea cursurilor de instruire
ºi seminarelor, în special în domeniul tehnologiei de producere, fabricare, mãsurare,
diagnosticare ºi asigurare a calitãþii producþiei;
editarea literaturii de specialitate, în special în
domeniul tehnologiei de producere, fabricare,
mãsurare, diagnosticare ºi asigurare a
calitãþii producþiei;
42 - cercetãri ºtiinþifice ºi industriale; elaborarea
programelor de prelucrare a datelor; consultanþã tehnicã ºi activitate de expertizã; planificare tehnicã ºi controlul asupra edificiilor
industriale pentru montarea, verificarea ºi
producerea vehiculelor, motoarelor, maºinilor
ºi altor articole industriale; utilizarea bãncilor
de date ºi anume: colectarea, acumularea,
arhivarea, memorizarea ºi extragerea datelor;
standardizarea sistemelor de automatizare ºi
de mãsurare; determinarea, programarea,
elaborarea, producerea ºi promovarea aparatelor de îmbinare, a protocoalelor de transmitere a datelor ºi standardelor în domeniul
tehnologiei de producere, fabricare, mãsurare, diagnosticare ºi asigurare a calitãþii
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producþiei; coordonarea în cadrul integrãrii sau
schimbului de aparate ºi dispozitive în sistemele de automatizare.

(210) 010563
(220) 2001.09.03
(730) VION-IMPEX S.R.L.,firmã, MD
Str. Bucureºti nr. 67, MD-2012, Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(511)
03 - preparate pentru albit ºi alte substanþe pentru
spãlat; preparate pentru curãþare, lustruire,
degresare ºi ºlefuire; sãpunuri; parfumerie,
uleiuri esenþiale, cosmetice, loþiuni pentru pãr;
produse pentru îngrijirea dinþilor;
05 - produse ºi substanþe igienice pentru uz medical, plasturi, materiale pentru pansamente;
dezinfectante; substanþe pentru distrugerea
animalelor dãunãtoare, fungicide, erbicide;
16 - hârtie, carton ºi articole din aceste materiale,
inclusiv ºerveþele ºi ºtergare din hârtie, hârtie
ºi ºerveþele igienice; materiale adezive pentru
papetãrie sau menaj; articole de birou (cu
excepþia mobilei); materiale plastice pentru
ambalaje (neincluse în alte clase);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercialã; lucrãri de birou;
37 - construcþii; reparaþii; servicii de instalare;
39 - transportarea, ambalarea ºi depozitarea
mãrfurilor.
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010596
(220) 2001.09.14
(730) American Home Products Corporation, US
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, Statele Unite ale Americii
(540)

MD - BOPI 9/2002
(511)
05 - preparate farmaceutice pentru creºterea (proliferarea) osteocitelor.

(210) 010602
(220) 2001.09.18
(730) Lumea Aromelor S.R.L., întreprindere mixtã,
MD
Str. Mitropolit Petru Movilã nr. 37, MD-2024,
Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(210) 010673
(220) 2001.08.09
(730) LEADUHIN Oleg, MD
Bd. Dacia nr. 33, ap. 93, MD-2060, Chiºinãu,
Republica Moldova
(540)

(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010682
(220) 2001.08.17
(730) Atlantic & C S.R.L., companie, MD
Str. Pruncul nr. 2, Vatra, Zona Industrialã, MD2069, Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(210) 010623
(220) 2001.08.17
(730) Atlantic & C S.R.L., companie, MD
Str. Pruncul nr. 2, Vatra, Zona Industrialã, MD2069, Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010692
(220) 2001.10.25
(730) ESMALDA S.R.L., MD
Str. Mitropolit Varlaam nr. 65, MD-2012,
Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.
(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010714
(220) 2001.11.12
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(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercialã; lucrãri de birou.
(531) CFE(4) 27.05.01;27.05.13; 28.05.00.

MD - BOPI 9/2002
(730) BASVIN-CON S.R.L., MD
Str. Mioriþa nr. 5, bloc 1, ap. 73, MD-2028,
Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

999
(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 27.07.01.

(210) 010772
(220) 2001.12.03
(730) Vinar-Zîmbreni, societate pe acþiuni, MD
MD-6831, Zîmbreni, Chiºinãu, Republica
Moldova
(540)

(210) 010827
(220) 2001.11.27
(730) PLUS ASCONI S.R.L., MD
Str. ªtefan cel Mare nr. 84, Suruceni, MD-6827,
Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010842
(220) 2001.12.26
(730) BASAVIN-GRUP S.A., MD
MD-3919, Cucoara, Cahul, Republica Moldova
(540)

T R A D E M A R K S

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului “ ZÎMBRENI”.
(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).

(210) 010824
(220) 2001.11.09
(730) Agrosmix-Grup S.R.L., MD
Bd. Moscova nr. 13, bloc 3, ap. 23, MD-2068,
Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(511)
30 - fãinã ºi preparate fãcute din cereale, pâine.
(531) CFE(4) 28.05.00.
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(511)
32 - bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi
nealcoolice; bãuturi ºi sucuri din fructe;
siropuri ºi alte preparate pentru fabricarea
bãuturilor;
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercialã; lucrãri de birou;
39 - transport; ambalare ºi depozitare de mãrfuri;
organizare de cãlãtorii.
(531) CFE(4) 24.03.01; 24.03.07; 24.03.18;
26.01.19; 26.01.21; 26.11.08; 27.01.06;
27.05.11; 27.05.17.

MD - BOPI 9/2002

(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010853
(220) 2001.12.12
(730) BASVINEX, societate pe acþiuni, MD
Str. Mitropolit G. Bãnulescu-Bodoni nr. 45,
MD-2012, Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010856
(220) 2001.12.12
(730) BASVINEX, societate pe acþiuni, MD
Str. Mitropolit G. Bãnulescu-Bodoni nr. 45,
MD-2012, Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(540)

(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010860
(220) 2001.12.12
(730) BASVINEX, societate pe acþiuni, MD
Str. Mitropolit G. Bãnulescu-Bodoni nr. 45,
MD-2012, Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010861
(220) 2001.12.14
(730) GELIBERT S.R.L., întreprindere mixtã, MD
Str. Bãlþului nr. 2 A, MD-6200, Sângerei, Bãlþi,
Republica Moldova
(540)

MÃRCI

(210) 010852
(220) 2001.12.12
(730) BASVINEX, societate pe acþiuni, MD
Str. Mitropolit G. Bãnulescu-Bodoni nr. 45,
MD-2012, Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(511)
32 (511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi
nealcoolice; bãuturi ºi sucuri din fructe;
siropuri ºi alte preparate pentru fabricarea
bãuturilor.
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010858
(220) 2001.12.12
(730) BASVINEX, societate pe acþiuni, MD
Str. Mitropolit G. Bãnulescu-Bodoni nr. 45,
MD-2012, Chiºinãu, Republica Moldova

(210) 010862
(220) 2001.12.21
(730) BOU Ghennadii, MD
Str. Albiºoara nr. 72, bloc 1, ap. 50, MD-2005,
Chiºinãu, Republica Moldova
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(540)

T R A D E M A R K S

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvintelor ºi elementelor, cu excepþia imaginii
cuvântului “HELP”.
(591) Culori revendicate: roºu, negru.
(511)
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercialã; lucrãri de birou;
comercializarea produselor;
42 - asistenþã medicalã; asistenþã obstetricã;
asistenþã stomatologicã; cercetãri în domeniul
bacteriologiei; spitale; servicii în domeniul
psihologiei; asistenþa bolnavilor; analize
chimice; masaj; saloane cosmetice; clinici;
chirurgie plasticã; bufete.
(531) CFE(4) 24:13:01; 24.13.14; 27.05.02;
27.05.08; 27.05.17; 29.01.12.

(210) 010867
(220) 2002.01.02
(730) Closed Joint Stock Company “INFAMED”, RU
Oruzheyny per., 15, bld. 1, Moscow 125047,
Federaþia Rusã
(540)

(511)
05 - preparate farmaceutice ºi veterinare, preparate medicamentoase pentru scopuri medicale, remedii medicamentoase pentru uz
uman ºi animal.
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010868
(220) 2002.01.11
(730) Gigabit Grup S.R.L., MD
Str. Matei Basarab nr. 16, ap. 72, MD-2045,
Chiºinãu, Republica Moldova
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(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor “Gigabit”, “GRUP”.
(511)
09 - aparate ºi instrumente ºtiinþifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice, cinematografice, optice, de cântãrit, de mãsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de siguranþã (salvare), ºi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea ºi reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare
automate ºi mecanisme pentru aparatele cu
preplatã; case înregistratoare, maºini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaþiei ºi calculatoare, extinctoare;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercialã; lucrãri de birou;
42 - asistenþã în domeniul tehnicii de calcul;
corectarea resurselor programate de calculator; închirieri, incluzând închirieri de lungã
duratã cu dreptul de rãscumpãrare a calculatoarelor; închirieri privind asigurarea cu
programe de calculator; WEB-design.
(531) CFE(4) 25.05.02; 27.05.02; 27.05.21.

(210) 010869
(220) 2002.01.09
(730) U.S.P.A. Properties, Inc., US
3380 Fairlane Farms Road, Suite 2, Wellington,
Florida, Statele Unite ale Americii
(540)

MD - BOPI 9/2002

(210) 010871
(220) 2002.01.09
(730) U.S.P.A. Properties, Inc., US
3380 Fairlane Farms Road, Suite 2, Wellington,
Florida, Statele Unite ale Americii
(540)

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor “UNITED STATES”, “ASSOCIATION “.
(511)
18 - geamantane ºi valize; saci (plicuri, anvelope,
genþi) de piele pentru ambalare, portofolii,
ghiozdane, genþi de cãlãtorie pentru îmbrãcãminte, tolbe pentru vânat; cufere de cãlãtorie,
lãzi ºi cutii de piele ºi carton; umbrele, umbrele
de soare, bastoane; bice ºi articole de ºelãrie;
25 - îmbrãcãminte, încãlþãminte, articole pentru
acoperit capul.
(531) CFE(4) 03.03.01; 03.03.15; 18.02.01;
21.03.25; 27.01.06; 27.05.01.

(210) 010875
(220) 2001.10.31
(730) CEREXAGRI S.A., FR
1, rue des Freres Lumiére, B.P. 9, F-78373
PLAISIR Cedex, Franþa

(540)

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

(210) 010879
(220) 2002.01.02
(730) CASTROL LIMITED, GB
Wakefield House, Pipers Way, SWINDON,
Wiltshire, SN3 1RE, Anglia
(540)

(511)
01 - produse chimice destinate industriei, ºtiinþei,
fotografiei, horticulturii ºi silviculturii; produse
chimice destinate industriei ºi/sau proceselor
de producþie; materiale sintetice pentru
absorbþia uleiurilor; aditive filtrante pentru
benzinã; aditive chimice pentru combustibil,
lubrifianþi consistenþi ºi materiale lubrifiante;
adezivi destinaþi industriei; anti-freeze; lichizi
de frânã; aliaje pentru lipire tari; compoziþii
chimice pentru degresare; dispersoare pentru
uleiuri; lichizi pentru sisteme hidraulice;
preparate chimice pentru sudurã, cuplare;
lichizi ºi uleiuri pentru transmisie; uleiuri ºi
lichizi pentru lubrifiere-rãcire ºi uleiuri ºi lichizi
pentru ºlefuit; mijloace de rãcire; produse
chimice destinate utilizãrii în prelucrarea
sistemelor de rãcire;
02 - substanþe ºi preparate anticorosive ºi substanþe ºi preparate destinate protecþiei contra
murdãririi; substanþe pentru prevenirea
întunecãrii metalelor; preparate de protecþie a
metalelor; substanþe de protecþie contra
ruginii;
03 - sãpunuri, preparate pentru curãþare, degresare, lustruire ºi prelucrare abrazivã; sub-
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(511)
18 - geamantane ºi valize; saci (plicuri, anvelope,
genþi) de piele pentru ambalare, portofolii,
ghiozdane, genþi de cãlãtorie pentru îmbrãcãminte, tolbe pentru vânat; cufere de cãlãtorie,
lãzi ºi cutii de piele ºi carton; umbrele, umbrele
de soare, bastoane; bice ºi articole de ºelãrie;
25 - îmbrãcãminte, încãlþãminte, articole pentru
acoperit capul.

MD - BOPI 9/2002

04 -

09 -

T R A D E M A R K S

37 -

42 -

46

stanþe pentru spãlare ºi degresare, cu excepþia
celor folosite în scopuri industriale; compoziþii
pentru ascuþirea instrumentelor; uleiuri
utilizate ca substanþe pentru curãþare; substanþe pentru scoaterea petelor; preparate
pentru scoaterea ruginii;
uleiuri ºi grãsimi industriale; lubrifianþi; uleiuri
ºi grãsimi de lubrifiere; combustibili; aditive
nechimice pentru combustibili, lubrifianþi ºi
grãsimi; produse pentru absorbþia, umezirea
ºi compactarea pulberilor; substanþe pentru
iluminat;
cilindri de mãsurat; veselã gradatã din sticlã;
seringi destinate luãrii probelor de uleiuri
refrigerente; termometre incluse în clasa 09;
indicatori de temperaturã; aparaturã, dispozitive ºi instrumente pentru mãsurare, testare,
cântãrire, monitoring (urmãrire) ºi control
(verificare); aparate, instrumente ºi dispozitive
chimice; aparaturã, dispozitive ºi instrumente
pentru cercetãri ºtiinþifice; dispozitive ºi
instrumente pentru testarea materialelor
lubrifiante, uleiurilor ºi lichizilor hidraulici, antifreeze-lor ºi a lichizilor transmiþãtori de cãldurã;
baterii electrice ºi dispozitive încãrcãtoare
pentru acumulatoare, baterii electrice; cãºti de
protecþie pentru motocicliºti; instalaþii ºi
pompe pentru livrarea unei cantitãþi dozate de
uleiuri ºi lubrifianþilor consistenþi; benzi
magnetice pentru înregistrare video; înregistrãri video; calculatoare; software pentru
calculatoare; programe pentru calculatoare;
servicii de deservire tehnicã, lubrifiere,
întreþinere ºi servicii de reparaþie a automobilelor, motoarelor ºi mecanismelor; servicii
de monitoring ºi inspectare (control) a celor
menþionate mai sus; prelucrarea anticorosivã
a automobilelor; instalarea anvelopelor ºi
repararea penelor; servicii de spãlare a
automobilelor; serviciile staþiilor de deservire
a automobilelor;
analiza, testarea ºi monitoring-ul (controlul)
stãrii uleiurilor, a mijloacelor de rãcire,
lubrifianþilor consistenþi ºi a materialelor
lubrifiante; monitoring-ul (controlul) nivelului
combustibilului ºi a materialelor lubrifiante în
maºini ºi mijloace de transport; analiza ºi
diagnosticarea gradului de uzurã, defectelor
ºi deteriorãrilor (avarierilor) în motoare ºi
maºini-unelte; servicii de consultanþã referitor
la rezultatele analizei ºi diagnosticãrii menþionate mai sus; servicii cu privire la monitoring-

ul deservirii, lubrifierii, deservirii tehnice ºi
reparaþiei mijloacelor de transport, motoarelor
ºi a maºinilor-unelte.
(531) CFE(4) 25.07.06; 26.05.09

(210) 010885
(220) 2002.01.16
(730) BEL-ALCO S.R.L., întreprindere mixtã
Moldova-SUA, MD
Str. Independenþei nr. 37, MD-6201, Sângerei,
Republica Moldova
(540)

(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 010887
(220) 2002.01.17
(730) CODAPUN S.R.L., întreprindere mixtã, MD
Bd. ªtefan cel Mare nr. 119, MD-2004, Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

MD - BOPI 9/2002
(511)
30 31 33 (531)

(540)
zahãr, sirop de melasã;
furaje pentru animale, malþ;
bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
CFE(4) 05.03.13; 05.03.15; 25.01.19;
26.03.03; 26.04.11; 27.05.01

(210) 010892
(220) 2001.11.23
(730) Podium-Vin S.A., întreprindere mixtã, MD
Str. A. ªciusev nr. 62, MD-2012, Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(210) 010893
(220) 2001.11.23
(730) Podium-Vin S.A., întreprindere mixtã, MD
Str. A. ªciusev nr. 62, MD-2012, Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercialã; lucrãri de birou;
comercializarea produselor.
(531) CFE(4) 09.01.20; 09.11.11; 23.01.01;
24.01.03; 24.01.12; 24.01.25; 24.09.03;
24.09.11; 24.13.09; 24.13.25; 27.05.22.

(210) 010909
(220) 2002.01.29
(730) BOJO-VIN S.R.L., firmã de producþie ºi
comerþ, MD
Str. Mesager nr. 5, bloc 3, ap. 59, MD-2069,
Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(210) 010908
(220) 2002.01.23
(730) SARÎ Constantin Gheorghe, MD
Str. Comsomolului nr. 32, MD-3805, Comrat,
UTAG, Republica Moldova
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(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

MD - BOPI 9/2002
(554) Marcã tridimensionalã.
(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii);
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale;
administrare comercialã; lucrãri de birou;
39 - transport; ambalare ºi depozitare de mãrfuri;
organizare de cãlãtorii.
(531) CFE(4) 19.07.02; 19.07.17; 19.07.22;
19.07.23.

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

010928
2002.01.29
2279335
2001.08.31
GB
Pfizer Products Inc., corporaþie organizatã ºi
existentã conform legilor statului Connecticut, US
Eastern Point Road, Groton, Connecticut
06340, Statele Unite ale Americii

(540)

T R A D E M A R K S

(511)
05 - preparate ºi substanþe farmaceutice ºi
veterinare.

(210) 011091
(220) 2002.01.31
(730) BASAVIN-GRUP S.A., MD
MD-3919, Cucoara, Cahul, Republica Moldova
(540)

(554) Marcã tridimensionalã.
(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 19.07.01; 24.01.29; 24.09.01;
27.05.02; 27.05.11.

(210) 011199
(220) 2002.04.08
(730) Lumea Aromelor S.R.L., întreprindere mixtã,
MD
Str. Mitropolit Petru Movilã nr. 37, MD-2004,
Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(511)
32 - bere; bãuturi nealcoolice; sucuri;
33 - bãuturi alcoolice;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor; administrare comercialã;
43 - servicii de alimentaþie publicã.

(210) 011200
(220) 2002.04.08
(730) Lumea Aromelor S.R.L., întreprindere mixtã,
MD
Str. Mitropolit Petru Movilã nr. 37, MD-2004,
Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(511)
32 - bere; bãuturi nealcoolice; sucuri;
33 - bãuturi alcoolice;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor; administrare comercialã;
43 - servicii de alimentaþie publicã.
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 011201
(220) 2002.04.08
(730) Lumea Aromelor S.R.L., întreprindere mixtã,
MD
Str. Mitropolit Petru Movilã nr. 37, MD-2004,
Chiºinãu, Republica Moldova
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(511)
32 - bere; bãuturi nealcoolice; sucuri;
33 - bãuturi alcoolice;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor; administrare comercialã;
43 - servicii de alimentaþie publicã.

(210) 011202
(220) 2002.04.08
(730) Lumea Aromelor S.R.L., întreprindere mixtã,
MD
Str. Mitropolit Petru Movilã nr. 37, MD-2004,
Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(511)
32 - bere; bãuturi nealcoolice; sucuri;
33 - bãuturi alcoolice;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor; administrare comercialã;
43 - servicii de alimentaþie publicã.

(210) 011243
(220) 2002.04.20
(730) VINIMPEX S.R.L.,întreprindere mixtã moldobulgarã, MD
Str. Frunze nr. 2, MD-6118, Tvardiþa, Taraclia,
Republica Moldova
(540)

(554) Marcã tridimensionalã.
(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 19.07.01; 19.07.22; 27.05.01; 27.05.11.

(210) 011248
(220) 2002.04.16
(730) Lumea Aromelor S.R.L., întreprindere mixtã,
MD
Str. Mitropolit Petru Movilã nr. 37, MD-2004,
Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(511)
32 - bere; bãuturi nealcoolice; sucuri;
33 - bãuturi alcoolice;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor; administrare comercialã;
43 - servicii de alimentaþie publicã.

(210) 011399
(220) 2002.06.06
(730) CUZNEÞOV Iurie, MD
Str. A. ªciusev nr. 17, MD-2001, Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

MÃRCI

(540)

(554) Marcã tridimensionalã.
(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 02.09.08; 19.07.01; 25.01.15;
27.05.01; 27.05.19; 29.01.13.
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(210) 011400
(220) 2002.06.06
(730) CUZNEÞOV Iurie, MD
Str. A. ªciusev nr. 17, MD-2001, Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(591) Culori revendicate: alb, negru, roºu, roºuînchis.
(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 02.09.08; 25.01.15; 27.05.01;
27.05.19; 29.01.14.

(210) 011474
(220) 2002.06.20
(730) Lumea Aromelor S.R.L., întreprindere mixtã,
MD
Str. Mitropolit Petru Movilã nr. 37, MD-2004,
Chiºinãu, Republica Moldova
(540)
(591) Culori revendicate: alb, negru, roºu, roºuînchis.
(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 02.09.08; 25.01.15; 27.05.01;
27.05.19; 29.01.14.

T R A D E M A R K S

(210) 011401
(220) 2002.06.06
(730) CUZNEÞOV Iurie, MD
Str. A. ªciusev nr. 17, MD-2001, Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
(531) CFE(4) 28.05.00.

(210) 011475
(220) 2002.06.20
(730) Lumea Aromelor S.R.L., întreprindere mixtã,
MD
Str. Mitropolit Petru Movilã nr. 37, MD-2004,
Chiºinãu, Republica Moldova
(540)

(511)
33 - bãuturi alcoolice (cu excepþia berii).
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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

2

3

(111)
Nr.
înregistrării

(151)
Data
înregistrării

(511)
Clase

(730)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(442)
Nr.
BOPI

4

5

6

7

8

1

009898 2000.11.21

8856

2002.08.02

33

9/2001

2

010442 2001.06.29

8857

2002.08.02

05

3

010468 2001.07.09

8858

2002.08.02

12

4
5

009390 2000.06.15
010019 2001.02.02

8859
8860

2002.08.02
2002.08.02

05
33

6
7
8

010028 2001.01.03
010042 2001.03.01
010058 2001.02.21

8861
8862
8863

2002.08.02
2002.08.02
2002.08.02

33
09,35,42
33

9

010059 2001.02.21

8864

2002.08.02

33

10

010138 2001.03.28

8865

2002.08.02

11

010164 2001.04.09

8866

2002.08.02

09,11,16,35,36,37,
38,39,41,42
16

GB & Co S.R.L., companie,
întreprindere mixtă moldobritanică, MD
BRISTOL-MYERS SQUIBB
COMPANY, corporaţia statului
Delaware, US
SSANGYONG MOTOR
COMPANY, KR
JSC “NIZHPHARM”, RU
RENAISSANCE PERFECT
S.R.L., întreprindere mixtă
moldo-română, MD
GHIADA S.R.L., MD
Compudava S.R.L., MD
INVINCOM, firmă comercială
de producţie, MD
INVINCOM, firmă comercială de
producţie, MD
NEC CORPORATION, JP

12

010204 2001.04.12

8867

2002.08.02

33

13
14
15
16
17

010173
010174
010175
010176
010183

2001.04.02
2001.04.02
2001.04.02
2001.04.02
2001.04.10

8868
8869
8870
8871
8872

2002.08.02
2002.08.02
2002.08.02
2002.08.02
2002.08.02

33
33
33
33
16

18

010184 2001.04.10

8873

2002.08.02

42

19

010223 2001.04.28

8874

2002.08.02

16,35,41

20
21

010224 2001.05.02
010246 2001.05.11

8875
8876

2002.08.02
2002.08.02

22

010410 2001.06.22

8877

2002.08.02

33
01,02,07,09,10,11,
14,16,35,36,37,38,
39,40,41,42
12

23
24
25

010415 2001.06.27
010416 2001.06.26
010417 2001.06.28

8878
8879
8880

2002.08.02
2002.08.02
2002.08.02

15
32
25

26

010419 2001.06.28

8881

2002.08.05

35,37,39,40,42

27

010420 2001.06.28

8882

2002.08.05

12

MICROSOFT
CORPORATION,US
SOUTHERN COMFORT
PROPERTIES, INC., a
California corporation, US
Oleg VOLCU, MD
Oleg VOLCU, MD
Oleg VOLCU, MD
Oleg VOLCU, MD
MICROSOFT CORPORATION,
US
MICROSOFT CORPORATION,
US
WELCOME S.R.L., publicaţie
periodică, MD
BABII Sergiu, MD
RICOH COMPANY, LTD., JP

Mitsubishi Jidosha Kogyo
Kabushiki Kaisha, JP
SAVA Nicolae, MD
Slobodian Alexander, UA
World Design & Trade Co. Ltd.,
GB
UNIC S.A., magazin central
universal, MD
SSANGYONG MOTOR
COMPANY, KR

3/2002

3/2002
4/2002
4/2002

4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002

4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002

4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
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4

5

6

7

8

28
29

1

010434 2001.06.22
010446 2001.06.01

8883
8884

2002.08.05
2002.08.05

32,33,34,35,37,41
32

4/2002
4/2002

30

010449 2001.07.02

8885

2002.08.05

30

31
32
33

010452 2001.07.04
010455 2001.07.11
010458 2001.07.13

8886
8887
8888

2002.08.05
2002.08.05
2002.08.05

41,42
33
33

34

010459 2001.07.13

8889

2002.08.05

33

35

010460 2001.07.13

8890

2002.08.05

29,32,33

36
37

010476 2001.07.16
010477 2001.07.20

8891
8892

2002.08.05
2002.08.05

34
34

38

010478 2001.07.20

8893

2002.08.05

12

39
40

010479 2001.07.25
010483 2001.07.19

8894
8895

2002.08.05
2002.08.05

42
05

41

010485 2001.07.26

8896

2002.08.05

05

42

010486 2001.07.26

8897

2002.08.05

05

43

010487 2001.05.31

8898

2002.08.05

05

44

010489 2001.07.23

8899

2002.08.05

30

45

010490 2001.07.23

8900

2002.08.05

30

46
47
48
49

010491
010492
010496
010499

2001.07.27
2001.07.26
2001.07.31
2001.08.03

8901
8902
8903
8904

2002.08.05
2002.08.05
2002.08.05
2002.08.05

05
33
01,02,19,35,37
34

50

010501 2001.08.01

8905

2002.08.05

03,35

51

010504 2001.08.06

8906

2002.08.05

09

52

010506 2001.08.07

8907

2002.08.07

32

53

010507 2001.08.07

8908

2002.08.05

32

54

010511 2001.08.03

8909

2002.08.05

34

55

010509 2001.06.08

8910

2002.08.05

33

STEAUA-GRUP S.R.L., MD
BEŞLEAGA E.R.V.A.,
întreprindere individuală, MD
WM. WRIGLEY JR. COMPANY,
corporaţia statului Delaware, US
OPUS ONE,US
NATVEX-COM, S.R.L.,MD
Wine International Project,
S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Wine International Project
S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Wine International Project
S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
Gallaher Limited, GB
EVE HOLDINGS INC.,
corporaţie organizată şi
existentă conform legilor statului
Delaware, US
CONTINENTAL
AKTIENGESELLSCHAFT, DE
Macari Galina, MD
Bristol - Myers Squibb Pharma
Company, US
American Home Products
Corporation, US
UNIROYAL CHEMICAL
COMPANY, INC., corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US
Farmaco S.A., întreprindere
mixtă, MD
WM. WRIGLEY JR.
COMPANY, corporaţia statului
Delaware, US
WM. WRIGLEY JR.
COMPANY, corporaţia statului
Delaware, US
OLEMED-FARM, S.R.L., MD
Produse cerealiere S.A., MD
AGAT-D S.R.L., MD
British American Tobacco
(Brands) Limited, GB
MARIA SCURTU, întreprindere
individuală, MD
KRONE DIGITAL
COMMUNICATIONS INC., a
Delaware corporation, US
Anadolu Efes Technical and
Management Consultancy N.V.,
AN
Anadolu Efes Technical and
Management Consultancy N.V.,
AN
Rothmans of Pall Mall Limited,
CH
PAROM, Zacrâtoe Acţionernoe
Obşcestvo, RU
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2

3

4/2002
4/2002
4/2002
4/2002

4/2002

4/2002

4/2002
4/2002

4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002

4/2002
4/2002

4/2002

4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002

4/2002

4/2002

4/2002
4/2002
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4

5

6

56

1

008842 1999.08.26

2

3

8911

2002.08.07

33

57

010514 2001.08.08

8912

58

010515 2001.08.08

8913

59

010516 2001.08.09

8914

60

010517 2001.08.10

8915

61

010519 2001.08.13

8916

62

010520 2001.08.13

8917

63
64
65
66
67
68

010523
010524
010525
010526
010527
010529

2001.08.14
2001.08.15
2001.08.15
2001.08.15
2001.08.15
2001.08.16

8918
8919
8920
8921
8922
8923

69

010530 2001.08.16

8924

70

010535 2001.06.12

8925

71
72
73

010540 2001.08.09
010542 2001.08.09
010543 2001.07.05

8926
8927
8928

74

010544 2001.07.05

8929

75

010545 2001.07.05

8930

76

010546 2001.07.05

8931

77

010549 2001.08.14

8932

78

010550 2001.08.15

8933

79

010555 2001.08.29

8934

80

010560 2001.08.23

8935

81

010565 2001.08.28

8936

82

010569 2001.08.30

8937

83

010570 2001.08.30

8938

84

010572 2001.09.03

8939

7

VINORUM, întreprindere mixtă
moldo-gibraltară, MD
2002.08.07
33
Colegiul Naţional de Viticultură
şi Vinificaţie din Chişinău, MD
2002.08.07
33
Colegiul Naţional de Viticultură
şi Vinificaţie din Chişinău, MD
2002.08.07
33
GHIADA, societate cu
răspundere limitată,MD
2002.08.07
16,25
The Procter & Gamble
Company, US
2002.08.07
32,33
Anadolu Efes Technical and
Management Consultancy
N.V.,AN
2002.08.07
32,33
Anadolu Efes Technical and
Management Consultancy
N.V.,AN
2002.08.07
07,12
DaimlerChrysler AG.,DE
2002.08.07
05,42
GENZYME CORPORATION, US
2002.08.07
05,42
GENZYME CORPORATION, US
2002.08.07
01,05,42
GENZYME CORPORATION, US
2002.08.07
05,42
GENZYME CORPORATION, US
2002.08.07
32,33
Amstar, Otkrâtoe Akţionernoe
Obscestvo, RU
2002.08.07
32,33
Amstar, Otkrâtoe Akţionernoe
Obscestvo, RU
2002.08.07
29,30,32,35
CRESCHENDO S.R.L., firmă,
MD
2002.08.07
04,35,36,37,39
Exxon Mobil Corporation, US
2002.08.07
09,16,35,41,42
The PBN Company, US
2002.08.07
33
GB&Co S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-britanică, MD
2002.08.07
33
GB&Co S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-britanică, MD
2002.08.07
33
GB&Co S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-britanică, MD
2002.08.07
33
GB&Co S.R.L., întreprindere
mixtă moldo-britanică, MD
2002.08.07
30
WM. WRIGLEY JR.COMPANY,
corporaţia statului Delaware,
US
2002.08.07
34
JSC PHILIP MORRIS
UKRAINE,UA
2002.08.07
32,33
Anadolu Efes Technical and
Management Consultancy N.V.,
AN
2002.08.07 16,18,20,21,29,30,3 SIMĂX S.R.L., firmă industrial2,33,35,40,42
comercială, MD
2002.08.07
05
PHARMACIA & UPJOHN
COMPANY, corporaţia
organizată şi existentă conform
legilor statului Delaware, US
2002.08.07
32,33,35
Wine International Project
S.R.L., întreprindere cu capital
străin, MD
2002.08.07
16,35
FLUX-PRES S.R.L., agenţie de
presă, MD
2002.08.07
05
Pfizer Products Inc., corporaţie
organizată şi existentă conform
legilor statului Connecticut, US

8

4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002

4/2002

4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002
4/2002

4/2002
4/2002

4/2002
4/2002

4/2002

4/2002
4/2002
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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

54

(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

-

MD - BOPI 9/2002

VI
Design industrial

P

rotecþia juridicã a desenelor ºi modelelor industriale în Republica Moldova se asigurã în temeiul
înregistrãrii lor la AGEPI în modul stabilit de Legea privind protecþia desenelor ºi modelelor
industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996, modificatã ºi completatã 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 industrialã, de cãtre persoana care dispune de dreptul la certificat. Cererea
trebuie sã conþinã documentele prevãzute în art. 11(3) din Lege.
Desenele ºi modelele industriale înregistrate pe cale naþionalã se publicã în BOPI.
Desenele ºi modelele industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, la care Republica
Moldova este parte, se publicã în limbile francezã ºi englezã în Buletinul de Desene ºi Modele Internaþionale
(“Bulletin des dessins et modeles internationaux/ International Designs Bulletin”). Buletinul, editat pe suport
electronic, include atât datele bibliografice, cât ºi reproducerile desenelor/modelelor industriale ºi este
expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului. În BOPI se publicã listele acestor desene ºi modele,
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaþionalã ºi a claselor CIDMI.
Pentru etichete ºi ambalaje ponderea semanticã a pãrþii verbale nu se protejeazã.

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 ªI 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 owner(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)

Numãrul certificatului
Data înregistrãrii
Data prevãzutã de expirare a termenului de
valabilitate a înregistrãrii
Numãrul depozitului
Data depozitului
Data prioritãþii de expoziþie
Numãrul de desene ºi modele industriale
Date referitoare la prioritate conform Convenþiei de la Paris
Numãrul cererii prioritare
Data depozitului cererii prioritare
Þara cererii prioritare, codul conform normei
ST. 3 OMPI
Data publicãrii hotãrârii de înregistrare a
desenului ºi modelului industrial
Data eliberãrii certificatului
Data expirãrii termenului de amânare a
publicãrii
Clasificarea internaþionalã a desenelor ºi
modelelor industriale (clasa ºi subclasa
Clasificãrii de la Locarno)
Denumirea desenului / modelului industrial
Reproducerea desenului / modelului industrial
Culorile revendicate
Numele / denumirea ºi adresa solicitantului
(solicitanþilor), codul þãrii conform normei ST.
3 OMPI
Numele autorului (autorilor), codul þãrii conform normei ST. 3 OMPI
Numele / denumirea ºi adresa titularului
(titularilor), codul þãrii conform normei ST. 3
OMPI
Numele reprezentantului în proprietate industrialã
Datele de depozit internaþional 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 ºi modele industriale înregistrate

FF4L

Registered industrial designs

FF4L

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

FF4L

Numerical index of registered industrial designs (half-yearly)

FF4L

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

FF4L

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

FF4L

Lista desenelor ºi modelelor industriale
înregistrate aranjate în ordinea alfabeticã a
numelor titularilor (semestrial)

FF4L

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

FG4L

Lista certificatelor de înregistrare a
desenelor ºi modelelor industriale eliberate

FG4L

List of granted industrial design certificates

FG4L

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

FG4L

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

FG4L

Lista desenelor ºi 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 ºi modelelor industriale
reînnoite

NZ4L

List of renewed industrial designs

NZ4L

Lista desenelor ºi 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 ºi modelelor industriale decãzute
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 INFORMAÞIILOR REFERITOARE
LA DESENE ªI MODELE INDUSTRIALE PUBLICATE
ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17
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FF4L Desene
[i modele industriale ]nregistrate

O

rice persoanã interesatã are dreptul sã depunã la Agenþie o contestaþie motivatã împotriva
hotãrârii de înregistrare a desenului sau modelului industrial în termen de 6 luni de la data
publicãrii acestei hotãrâri în BOPI, dacã nu este îndeplinitã cel puþin una din condiþiile prevãzute la art.
4-8 din Legea privind protecþia desenelor ºi modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996,
modificatã ºi completatã 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)

397
2002.06.19
LOC (7) Cl. 01-01
f 2001 0085
2001.10.17
2006.10.17
3

1.1

(71)(73) AMIR S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTÃ
MOLDO-IORDANIANÃ, MD
Bd. ªtefan cel Mare nr. 4, oficiul 402, MD-2001,
Chiºinãu, Republica Moldova
(72) FAHAR Faqieh, MD
(54) Îngheþatã
(55)

1.2

DESIGN

1.4

58

1.3

MD - BOPI 9/2002
397

2.1

3.1

2.2

2.3

3.2

DESIGN

(11)

59

MD - BOPI 9/2002
(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

398
2002.06.10
LOC (7) Cl. 02-04
f 2001 0082
2001.09.25
2006.09.25
11

(71)(73) BUJOR PRIM S.A., ÎNTREPRINDERE SPECIALIZATÃ, MD
Str. L. Tolstoi nr. 63, MD-2001, Chiºinãu, Republica Moldova
(72) MIRONIUC Tatiana, MD
LUNGU Diana, MD
(54) Cizme, ghete, pantofi, sandale ºi cipici
bãrbãteºti, pantofi ºi cipici femeieºti, talpã
(55)

DESIGN

1.1

2.1

60

1.2

2.2

MD - BOPI 9/2002
398

3.1

3.2

4

5

6

7

DESIGN

(11)

61
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(11)

398

9

8

10

11.1

11.2

DESIGN

11.3
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(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

(71)(73) ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE DE PRODUCÞIE ªI COMERÞ, MD
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chiºinãu, Republica Moldova
(72) TODOROV Leonid, MD
ªARGORODSKII Vladimir, MD
(54) Set de mobilã capitonatã

399
2002.08.22
LOC (7) Cl. 06-01, 03
f 2001 0086
2001.10.24
2006.10.24
1

(55)

1.1

1.4

1.3

1.5

DESIGN

1.2

1.6
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(11)
(15)
(51)
(21)
(22)
(18)
(28)

400
2002.04.15
LOC (7) Cl. 09-01
f 2001 0076
2001.08.10
2006.08.10
1

(71)(73) LOZANA S.R.L., FIRMÃ DE PRODUCÞIE ªI
COMERÞ, MD
Str. Oanþa nr. 27, MD-3721, Lozova, Chiºinãu,
Republica Moldova
(72) MAMALIGA Gheorghe, MD
(54) Butelie
(55)

Remarcã: ponderea semanticã a pãrþii verbale nu se protejeazã.

DESIGN

1.1

64

1.2
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400

1.3

1.4

1.5

1.6

DESIGN

(11)
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor
şi modelelor industriale eliberate în august 2002
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI,
numărul depozitului, data depozitului, numărul de desene şi modele industriale, titularul,
codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea
(11) Nr.
certificatului

(51)
Clase

(21) Nr.
depozitului

(22) Data
depozitului

(28) Nr. de
desene şi
modele
industriale

1

305

19-08

f 2000 0075

2000.09.11

10

ASCONI, FIRMĂ
COMERCIALĂ DE
PRODUCŢIE, MD

8/2002

2

345

19-08

f 2000 0079

2000.09.14

9

INVINCOM S.R.L.,
FIRMĂ COMERCIALĂ DE
PRODUCŢIE, MD

5/2002

3

355

09-01

f 2001 0042

2001.03.29

2

CLASICVIN-INDUSTRIAL
S.R.L., MD

1/2002

4

357

11-05

f 2001 0043

2001.03.30

2

SERGENTU Efim, MD

1/2002

5

358

24-02

f 2001 0048

2001.04.19

2

ROŞIOR Petru, MD
DOGA Alexandru, MD
ROŞIOR Sveta, MD
DOGA Tatiana, MD

1/2002

DESIGN

Nr.
crt.

66

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

(44)
Nr. BOPI

MD-BOPI 9/2002

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

111

2007.06.05

0108

1997.06.05

06-01,
06

2

S.R.L. "ERGOPLAST",
MD

2/1998
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
"ŇČĂČÍŔ", 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

67

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform
Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform
ST. 3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (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.

(11)
Nr. înregistrării

(15)
Data
înregistrării

(23)(30)
Prioritate

4

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

2

3

DM/058363

2001.02.15

2

DM/058372

2001.10.22

3

DM/058391

2001.12.24

4

DM/058396

2001.10.08

5

DM/058437

2001.09.28

COMPAGNIE GERVAIS
DANONE (SOCIÉTÉ
ANONYME), FR
VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, DE
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
W. GOEBEL
PORZELLANFABRIK
GMBH & CO., DE
ELDON N.V., NL

6

DM/058448

2001.12.11

PERLINI MICHELE, IT

7

DM/058454

2001.12.24

2001.11.06,
IT

GRIECO RICCARDO,
IT

8

DM/058478

2001.12.19

2001.06.27,
SE

PHARMACIA AB, SE

67
1 4

2001.05.15,
DE

2001.08.09,
DE

5

7

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

9

10

Butelie / Bouteille / Bottle

09-01

1

2006.02.15

1/2002

Automobile / Cars / Voitures

12-08

2

2006.10.22

1/2002

Ceasuri de mână / Montresbracelets / Wristwatches

10-02

3

2006.12.24

1/2002

Figurine / Figurines / Figurines

11-02

17

2006.10.08

1/2002

Dispozitive pentru încuiere /
Locking devices / Dispositifs de
verrouillage
Telefoane celulare / Cell phones /
Téléphones cellulaires
Piele-solzi prelucrată / Treated
leather composed of scales / Cuirs
traités en écailles
Dispozitiv de injectare, dispozitiv de
injectare înzestrat cu un capişon
gradat pentru ac culisant, dispozitiv
de injectare cu capişon pentru

08-07

2

2006.09.28

1/2002

14-03

3

2006.12.11

1/2002

05-06

4

2006.12.24

1/2002

24-02

3

2006.12.19

1/2002

6

(51) Clase

(18)
Valabilitate

Nr. IDB

MD-BOPI 9/2002

1

1

(54)
Denumirea desenului şi modelului
industrial

DM/058479

2002.01.14

10

DM/058480

2002.01.14

11

DM/058481

2002.01.14

12

DM/058482

2002.01.14

13

DM/058483

2002.01.14

14

DM/058491

2001.07.23

15

DM/058523

2002.01.09

16

DM/058527

2002.01.15

17

DM/058567

2002.01.14

18

DM/058583

2002.01.16

19

DM/058586

2001.10.08

2001.02.07,
CH

2001.05.12,
DE

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
ZYLISS HAUSHALTWAREN AG, CH
SOCIÉTÉ DES
PRODUITS NESTLÉ
S.A., CH
KLIO-ETERNA
SCHREIBGERÄTE
GMBH & CO KG, DE
COSMOV S.P.A., IT

SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
STEGMAIER,
TESMAR, DE

MD-BOPI 9/2002

68
9

protecţia acului / Injector, injector
with a gradually displaceable needle
cover, injector with a protecting
needle cover / Dispositif d'injection,
dispositif d'injection muni d'un
capuchon pour aiguille
graduellement coulissante, dispositif
d'injection avec capuchon de
protection d'aiguille
Carcasă de ceas / Boîte de montre /
Watch case

10-07

1

2007.01.14

1/2002

Carcasă de ceas / Boîte de montre /
Watch case

10-07

1

2007.01.14

1/2002

Carcasă de ceas / Boîte de montre /
Watch case

10-07

1

2007.01.14

1/2002

Carcasă de ceas / Boîte de montre /
Watch case

10-07

1

2007.01.14

1/2002

Ceas de mână / Montre-bracelet /
Wrist watch

10-02

1

2007.01.14

1/2002

Tocător / Chopper / Hachoir

07-04

1

2006.07.23

1/2002

Borcane / Pots / Jars

09-01

2

2007.01.09

1/2002

Instrument pentru scris / Instrument
d'écriture / Writing instrument

19-06

1

2007.01.15

1/2002

Mânere, mânere rotunde şi furnitură
pentru mobile / Handles, knobs and
fittings for furniture / Poignées,
boutons et ferrures pour meubles
Carcasă de ceas / Boîte de montre /
Watch case

08-06, 09

4

2007.01.14

1/2002

10-07

1

2007.01.16

1/2002

Pomi de Crăciun coloraţi / Coloured
christmas trees / Sapins de Noël
colorés

11-04

26

2006.10.08

1/2002

2

3

DM/058595

2001.10.12

21

DM/058597

2002.01.17

22

DM/058601

2002.01.18

23

DM/058607

2002.01.21

24

DM/058608

2001.10.31

25

DM/058619

2001.10.10

26

DM/058621

2001.11.26

27

DM/058634

2001.11.29

28

DM/058635

2001.12.03

29

DM/058652

2002.01.21

30

DM/058689

2002.01.24

69
1 4

4

5

RIAL LEICHTMETALLFELGEN GMBH, DE
WESTFÄLISCHE
TEXTIL-GESELLSCHAFT KLINGENTHAL
& CO. MBH, DE
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG
(SWATCH SA)
(SWATCH LTD.), CH
KLIO-ETERNA
SCHREIBGERÄTE
GMBH & CO KG, DE
MILLER BRANDS
GERMANY GMBH, DE
GIORGIO ARMANI
S.P.A., IT
SONY OVERSEAS
SA, CH

2001.07.24,
JP

SONY OVERSEAS
SA, CH
SONY OVERSEAS
SA, CH
VETRERIE BRUNI
S.P.A., IT

7

8

9

10

Jantă / Wheel rim / Jante de roue

6

12-16

1

2006.10.12

1/2002

Ţesături / Fabrics / Tissus

05-05

20

2007.01.17

1/2002

Ceas de mână / Montre-bracelet /
Wristwatch

10-02

1

2007.01.18

1/2002

Ceasuri de mână / Montresbracelets / Wristwatches

10-02

2

2007.01.21

1/2002

Manşoane de gumă pentru stilouri /
Manchons en gomme pour partie
avant de stylo à bille / Rubber grips
for ballpoint pens
Butelie / Bottle / Bouteille

19-06

2

2006.10.31

1/2002

09-01

1

2006.10.10

1/2002

Blugi / Jeans / Jeans

02-02

7

2006.11.26

1/2002

14-01, 03

3

2006.11.29

1/2002

14-01

1

2006.12.03

1/2002

13-02

4

2007.01.21

1/2002

09-01

19
(1-13, 15-20;
nr. 14 a fost
refuzat de la
înregistrare)

2007.01.24

1/2002

Lector numeric de discuri audio
combinat cu un radioreceptor şi cu
un magnetofon, difuzor,
radioreceptor / Digital audio disc
player combined with radio receiver
and tape recorder, speaker box,
radio receiver / Lecteur numérique
de disques audio combiné à un
récepteur radio et à un magnétophone, enceinte, récepteur radio
Lector de discuri optice / Optical disc
player / Lecteur de disques optiques
Baterii reîncărcabile / Rechargeable
batteries / Batteries rechargeables
Borcane şi butelii / Jars and bottles /
Pots et flacons

MD-BOPI 9/2002

1

20

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

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

1

2

3

02-02
05-05

DM/058621
DM/058597

2001.11.26
2002.01.17

5

05-06

DM/058454

2001.12.24

2001.11.06,
IT

07-04

DM/058491

2001.07.23

2001.02.07,
CH

08-06,
09

DM/058567

2002.01.14

ZYLISS HAUSHALTWAREN
AG, CH
COSMOV S.P.A., IT

08-07

DM/058437

2001.09.28

ELDON N.V., NL

09-01

DM/058363

2001.02.15

09-01

DM/058523

2002.01.09

09-01

DM/058619

2001.10.10

COMPAGNIE GERVAIS
DANONE (SOCIÉTÉ
ANONYME), FR
SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., CH
MILLER BRANDS GERMANY
GMBH, DE

GIORGIO ARMANI S.P.A., IT
WESTFÄLISCHE TEXTILGESELLSCHAFT
KLINGENTHAL & CO. MBH, DE
GRIECO RICCARDO, IT

(54)
Denumirea desenului şi modelului industrial

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

(18)
Valabilitate

Blugi / Jeans / Jeans
Ţesături / Fabrics / Tissus

7
20

2006.11.26
2007.01.17

1/2002
1/2002

Piele-solzi prelucrată / Treated leather
composed of scales / Cuirs traités en
écailles
Tocător / Chopper / Hachoir

4

2006.12.24

1/2002

1

2006.07.23

1/2002

4

2007.01.14

1/2002

2

2006.09.28

1/2002

1

2006.02.15

1/2002

Borcane / Pots / Jars

2

2007.01.09

1/2002

Butelie / Bottle / Bouteille

1

2006.10.10

1/2002

6

Mânere, mânere rotunde şi furnitură
pentru mobile / Handles, knobs and
fittings for furniture / Poignées, boutons et
ferrures pour meubles
Dispozitive pentru încuiere / Locking
devices / Dispositifs de verrouillage
Butelie / Bouteille / Bottle

8

Nr. IDB

9
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova
conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI

2

3

6

7

8

DM/058689

2002.01.24

VETRERIE BRUNI S.P.A., IT

Borcane şi butelii / Jars and bottles / Pots
et flacons

2007.01.24

1/2002

10-02

DM/058391

2001.12.24

1/2002

DM/058483

2002.01.14

1

2007.01.14

1/2002

10-02

DM/058601

2002.01.18

1

2007.01.18

1/2002

10-02

DM/058607

2002.01.21

2

2007.01.21

1/2002

10-07

DM/058479

2002.01.14

1

2007.01.14

1/2002

10-07

DM/058480

2002.01.14

1

2007.01.14

1/2002

10-07

DM/058481

2002.01.14

1

2007.01.14

1/2002

10-07

DM/058482

2002.01.14

1

2007.01.14

1/2002

10-07

DM/058583

2002.01.16

1

2007.01.16

1/2002

11-02

DM/058396

2001.10.08

2001.08.09,
DE

Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wristwatches
Ceas de mână / Montre-bracelet / Wrist
watch
Ceas de mână / Montre-bracelet /
Wristwatch
Ceasuri de mână / Montres-bracelets /
Wristwatches
Carcasă de ceas / Boîte de montre /
Watch case
Carcasă de ceas / Boîte de montre /
Watch case
Carcasă de ceas / Boîte de montre /
Watch case
Carcasă de ceas / Boîte de montre /
Watch case
Carcasă de ceas / Boîte de montre /
Watch case
Figurine / Figurines / Figurines

2006.12.24

10-02

17

2006.10.08

1/2002

11-04

DM/058586

2001.10.08

2006.10.08

1/2002

DM/058372

2001.10.22

Pomi de Crăciun coloraţi / Coloured
christmas trees / Sapins de Noël colorés
Automobile / Cars / Voitures

26

12-08

2001.05.12,
DE
2001.05.15,
DE

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
W. GOEBEL
PORZELLANFABRIK GMBH &
CO. DE
STEGMAIER, TESMAR, DE

19
(1-13, 1520; nr. 14 a
fost refuzat
de la
înregistrare)
3

2

2006.10.22

1/2002

12-16

DM/058595

2001.10.12

Jantă / Wheel rim / Jante de roue

1

2006.10.12

1/2002

13-02

DM/058652

2002.01.21

4

2007.01.21

1/2002

14-01

DM/058635

2001.12.03

Baterii reîncărcabile / Rechargeable
batteries / Batteries rechargeables
Lector de discuri optice / Optical disc
player / Lecteur de disques optiques

1

2006.12.03

1/2002

71
1 4

4

2001.07.24,
JP

5

VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, DE
RIAL LEICHTMETALLFELGEN
GMBH, DE
SONY OVERSEAS SA, CH
SONY OVERSEAS SA, CH

9
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1

09-01

2

3

DM/058634

2001.11.29

4

SONY OVERSEAS SA, CH

14-03

DM/058448

2001.12.11

PERLINI MICHELE, IT

19-06

DM/058527

2002.01.15

19-06

DM/058608

2001.10.31

KLIO-ETERNA
SCHREIBGERÄTE GMBH & CO
KG, DE
KLIO-ETERNA
SCHREIBGERÄTE GMBH & CO
KG, DE

24-02

DM/058478

2001.12.19

2001.06.27,
SE

5

PHARMACIA AB, SE

6

7

8

Lector numeric de discuri audio combinat
cu un radioreceptor şi cu un magnetofon,
difuzor, radioreceptor / Digital audio disc
player combined with radio receiver and
tape recorder, speaker box, radio receiver
/ Lecteur numérique de disques audio
combiné à un récepteur radio et à un
magnétophone, enceinte, récepteur radio
Telefoane celulare / Cell phones /
Téléphones cellulaires
Instrument pentru scris / Instrument
d'écriture / Writing instrument

3

2006.11.29

1/2002

3

2006.12.11

1/2002

1

2007.01.15

1/2002

2

2006.10.31

1/2002

3

2006.12.19

1/2002

Manşoane de gumă pentru stilouri /
Manchons en gomme pour partie avant
de stylo à bille / Rubber grips for ballpoint
pens
Dispozitiv de injectare, dispozitiv de
injectare înzestrat cu un capişon gradat
pentru ac culisant, dispozitiv de injectare
cu capişon pentru protecţia acului /
Injector, injector with a gradually
displaceable needle cover, injector with a
protecting needle cover / Dispositif
d'injection, dispositif d'injection muni d'un
capuchon pour aiguille graduellement
coulissante, dispositif d'injection avec
capuchon de protection d'aiguille

9
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1

14-01,
03

NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite în Republica Moldova conform
Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI,
numărul de desene şi modele industriale reînnoite (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data de expirare a reînnoirii, numărul BOPI
în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea
Nr.
crt.

DM/038546
DM/038736
DM/038811
DM/038925
DM/038934
DM/038947
DM/039064
DM/039116
DM/039117
DM/039180
DM/039228
DM/039259
DM/039305
DM/039306
DM/039346
DM/040032
DM/040124
DM/040677
DM/040678
DM/040838
DM/040883
DM/040897
DM/040908
DM/040909
DM/042468
DM/042706
DM/042707
DM/043514

73
1 4

(73)
Titular, cod ST. 3 OMPI

REY AG, CH
PARFUMS CHRISTIAN DIOR (SOCIÉTÉ ANONYME), FR
SONY OVERSEAS S.A., CH
ARTOZ-PAPIER AG, CH
SONY OVERSEAS S.A., CH
SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH & CO. KG, DE
SONY OVERSEAS S.A., CH
SONY OVERSEAS S.A., CH
SONY OVERSEAS S.A., CH
SONY OVERSEAS S.A., CH
SONY OVERSEAS S.A., CH
SONY OVERSEAS S.A., CH
SONY OVERSEAS S.A., CH
SONY OVERSEAS S.A., CH
SONY OVERSEAS S.A., CH
ZARA MERKEN B. V., NL
INVENTIO AG, CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)(SWATCH LTD.), CH
DAIMLERCHRYSLER AG, DE
DAIMLERCHRYSLER AG, DE
OMEGA S.A. (OMEGA AG)(OMEGA LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)(SWATCH LTD.), CH
SWATCH AG (SWATCH S.A.)(SWATCH LTD.), CH
DAIMLERCHRYSLER AG, DE
VALCUCINE S.P.A., IT
VALCUCINE S.P.A., IT
VALCUCINE S.P.A., IT

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

(17)
Data expirării
reînnoirii

(44)
Nr. BOPI

Nr. IDB

3
1
1
2
1 (2)
4
1
1
3
1
1
2
2
1
1 (2)
1
1
1
1
7
1
2
32
4
7
1
1
1

2006.12.17 (1R)
2007.01.08 (1R)
2007.01.16 (1R)
2007.01.24 (1R)
2007.01.27 (1R)
2007.01.28 (1R)
2007.02.04 (1R)
2007.02.10 (1R)
2007.02.10 (1R)
2007.02.14 (1R)
2007.02.18 (1R)
2007.02.21 (1R)
2007.02.25 (1R)
2007.02.25 (1R)
2007.02.28 (1R)
2007.03.24 (1R)
2007.05.12 (1R)
2007.07.02 (1R)
2007.07.02 (1R)
2007.07.18 (1R)
2007.07.24 (1R)
2007.07.25 (1R)
2007.07.28 (1R)
2007.07.28 (1R)
2007.06.27 (1R)
2008.01.22 (1R)
2008.01.22 (1R)
2008.01.22 (1R)

12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
12/1997
5/1998
6/1998
6/1998
9/1998

1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002
1/2002

MD-BOPI 9/2002

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

(11)
Nr.
înregistrării

MD-BOPI 9/2002

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

1

2

3

OPI
2

Marcă

Mărci

Marcă

Nr.
depozit

Nr. titlului
de protecţie

Nr.
BOPI

3

4

5

6

7

1171

9/1994
3/1995

(730) Societatea cu
Răspundere Limitată
“DACIA-FENIX”, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,
b. 708,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

(730) Ministerul Agriculturii
şi Industriei Alimentare al
Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(730) Ministerul Agriculturii
şi Industriei Alimentare al
Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(730) Combinatul de vinuri
şi coniacuri din Bălţi, MD
Bd. Victoriei, nr. 49,
MD-3100, Bălţi, Republica
Moldova

(730) Departamentul
Agroindustrial
“Moldova-Vin”, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(730) Ministerul Agriculturii
şi Industriei Alimentare al
Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(730) Ministerul Agriculturii
şi Industriei Alimentare al
Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(730) Combinatul de vinuri
şi coniacuri, MD
Bd. Victoriei, nr. 49,
MD-3101, Bălţi, Republica
Moldova

(730) Departamentul
Agroindustrial
“Moldova-Vin”, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(730) Ministerul Agriculturii
şi Industriei Alimentare al
Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova

(730) Ministerul Agriculturii
şi Industriei Alimentare al
Republicii Moldova, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(730) KNOLL AG, DE
Knollstrasse, W-6700
Ludwigshafen, Germania

(730) Departamentul
Agroindustrial
“Moldova-Vin”, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,
MD-2004, Chişinău,
Republica Moldova
(730) Abbot GmbH & Co.
KG, DE
Max-Planck-Ring 2, 65205
Wiesbaden, Germania

004178

4503

009274

7813

005872

6292

11/1996
4/1997
10/2000
3/2001

7/1997
4/1999

5

Marcă

000294

R39

6

Marcă

002496

4330

2/1997

Mărci

Date modificate

000934

12/1994
5/1995
12/1994
5/1995
4/1996
12/1996
4/1994

4

Date iniţiale

000113

1321

000114

1322

003958

4152

(730) KNOLL AG, DE
Knollstrasse, 67061
Ludwigshafen, Germania
(730) BASS PLC, GB
20 North Audley Street,
London, Regatul Unit
(730) Technology
Properties, Inc. (corporaţie
organizată şi existentă
conform legilor statului
Delaware), US
300 Delaware Avenue,
Suite 516, Wilmington,
Delaware 19801, Statele
Unite ale Americii

(730) SIX CONTINENTS
PLC, GB
20 North Audley Street,
LONDON, Regatul Unit
(730) TANDY FINANCE
CORPORATION (corporaţie
organizată şi existentă
conform legilor statului
Delaware), US
100 Throckmorton Street,
Suite 1800, Fort Worth,
Texas 76102, Statele Unite
ale Americii
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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
Nr.
crt.

OPI

Nr. şi data
depozitului

Nr. titlului
de protecţie

Nr.
BOPI

Date despre cedent

1

2

3

4

5

6

1

Mărci

004006
1994.12.30
004007
1994.12.30
004008
1994.12.30
004009
1994.12.30
004012
1994.12.30
004013
1994.12.30
004014
1994.12.30
004015
1994.12.30
004016
1994.12.30
004017
1994.12.30
004020
1994.12.30
004021
1994.12.30
004022
1994.12.30
004023
1994.12.30
004024
1994.12.30
004025
1994.12.30
004026
1994.12.30
004027
1994.12.30
004028
1994.12.30
004029
1994.12.30
004030
1994.12.30
004031
1994.12.30
004032
1994.12.30
004033
1994.12.30
004034
1994.12.30
004035
1994.12.30
004011
1994.12.30

2684

1/1996

ARZNEIMITTELWERK
DRESDEN GMBH, DE
MEISSNER STRASSE
35
D-01445 RADEBEUL,
GERMANIA

76

2685
2686
2687
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2875

Date
despre cesionar
7

AWD.pharma
GmbH & Co. KG,
DE
Leipziger Str. 7-13,
D-01097
Dresden, Germania

Nr. şi data
înregistrării
contractului
8

401
2002.06.24

MD-BOPI 9/2002
1

2

3

4

5

6

2

Marcă

000865
1994.03.18

944

2/1995

3

Cerere
de
înregistrare a
mărcii

010783
2001.12.11

-

4/2002

JOSEPH E.
SEAGRAM & SONS,
INC., corporaţia
statului Indiana, US
375 Park Avenue, City
and State of New
York, Statele Unite ale
Americii
LEVINTSA &
ASSOCIATES S.R.L.,
firmă, MD
Str. Alexandru cel Bun
nr. 89, MD-2012,
Chişinău, Republica
Moldova

4

Marcă

001700
1994.08.25

2963

2/1996

5

Modele
Industriale

0108
05.06.1997
0107
05.06.1997

111

2/1998

6

Marcă

007796
1998.05.14

7972

6/2001

Întreprinderea mixtă
moldo-bulgară „Unified
Distillers” S.R.L., MD
Str. Florilor nr. 1,
MD-5400, Rezina,
Republica Moldova

7

Mărci

006355
26.03.1997
007369
09.12.1997

5617

6/1998

6381

5/1999

000814
14.03.1994
001164
12.04.1994
001165
12.04.1994
001463
26.04.1994
001464
26.04.1994
001981
01.06.1994
003795
28.12.1994
004273
10.10.1994

3641

4/1996

THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY,
US
One Procter & Gamble
Plaza, Cincinnati,
Ohio, Statele Unite ale
Americii
The House of Seagram
Limited, GB
The Ark, 201 Talgarth
Road, London W6 8BN,
Anglia

8

9

Mărci

Mărci

112

3644
3645
1529

6/1995

1530

6/1995

1748

7/1995

3388

3/1996

3631

4/1996

BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED, GB
Globe House, 4
Temple Place, London
WC2R 2PG, Anglia
S.R.L. „ERGOPLAST”,
MD
Str. Cosmonauţilor
nr. 9,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova

THE SEAGRAM
COMPANY LTD, CA
oficiu executiv 1430
Peel Street, Montreal,
CANADA
oficiu principal 592
Colby Drive, Waterloo,
Ontario, N2V 1A2,
CANADA

7

Treat Venture LLC,
(corporaţie din statul
Delaware), US
1209 Orange Street,
Wilmington,
Delaware 19801,
Statele Unite ale
Americii
Întreprinderea
Mixtă “HARD
ROCK CAFE”
S.R.L., MD
str. 31 August 1989
nr. 58, ap. 26, mun.
Chişinău, MD-2012,
Republica Moldova
JOHN PLAYER &
SONS LIMITED, IE
PO Box 286, South
Circular Road,
Dublin 8, Irlanda
„MESCUC” S.R.L.,
FIRMĂ
COMERCIALĂ
DE PRODUCŢIE,
MD Bd. Dacia
nr. 47/2, ap. 72,
MD-2060, mun.
Chişinău,
Republica Moldova
Omprico-Invest
S.R.L.
str. M. Eminescu
nr. 1,
MD-5400,
or. Rezina,
jud. Orhei,
Republica Moldova
Paper-Pak Europe
GmbH, CH
Bahnhofstrasse 30,
6301 Zug, Elveţia

8

402
2002.06.24

403
2002.06.24

404
2002.06.24

405
2002.07.08

407
2002.08.05

408
2002.08.05

Portugal Venture
Limited, GB
8 Henrietta Place,
London W1G 0NB,
Anglia

409
2002.08.05

PERNOD RICARD
S.A., FR
142 boulevard
Haussmann, 75008
Paris, Franţa

410
2002.08.05
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1

2

3

4

5

10

Mărci

008055
31.07.1998
008056
31.07.1998
008058
31.07.1998
008694
14.06.1999
008695
14.06.1999
008696
14.06.1999
008697
14.06.1999
009688
16.10.2000
009689
16.10.2000
009835
12.10.2000
009690
16.10.2000
007232
20.10.1997
007233
20.10.1997
007234
20.10.1997
007235
20.10.1997
007272
03.11.1997
001463
26.04.1994

7186

4/2000

11

Mărci

12

Marcă

13

Mărci

14

78

Cerere
de
brevet
de
invenţie

7187
7188
7616

12/2000

7

8

COMPANIA DE
INDUSTRIE ŞI
COMERŢ “EST & D”
S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare
nr. 3,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

6

Compania “Atlantic
& C” S.R.L., MD
or. Vatra, Zona
Industrială,
str. Pruncul nr. 2,
MD-2069,
mun. Chişinău,
Republica Moldova

411
2002.08.05

Gustav Paulig Ltd,
FI
Leikosaarentie 32,
00980 Helsinki,
Finlanda

412
2002.08.05

7617
7618
7619
8172

9/2001

8173
8266

10/2001

8303

11/2001

6149

3/1999

Paulig Ltd, FI
Leikosaarentie 32,
00980 Helsinki,
Finlanda

1529

6/1995

PERNOD RICARD S.A.,
FR
142 boulevard
Haussmann, 75008
Paris, Franţa

001464
26.04.1994
001981
01.06.1994
003795
28.12.1994
004273
10.10.1994

1530

6/1995

1748

7/1995

3388

3/1996

3631

4/1996

99-0273
1998.04.11

-

6/2002

6168
6169
6170
6218

AUSTIN NICHOLS
& CO., INCORPORATED, US
733 Third Avenue,
10th Floor, New
York, New York
10017, Statele
Unite ale Americii
PERNOD RICARD S.A., LAWRENCEBURG
FR
DISTILLERS &
IMPORTERS, LLC,
142 boulevard
US
Haussmann, 75008
Paris, Franţa
777 Westchester
Avenue, White
Plains, New York
10604, Statele
Unite ale Americii
CIRCUIT FOIL
ANDRITZLUXEMBOURG
PATENTVERWALTRADING S.A.R.L., LU TUNGSGESELLSCHAFT
Zone Industrielle
m.b.H., AT
C-Salzbaach, L-9550,
Wiltz
Stattegger Strabe
MAY Hans Josef, CE
18 A-8045 Graz,
Ulmenweg 17, D-58638, Austria
Iserlohn (DE), Germania
SCHNETTLER Roland,
DE
Schwerter Strasse 136,
D-58099, Hagen (DE),
Germania
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414
2002.08.05
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2002.08.07
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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.

(210)
Nr. depozit

(220)
Data depozit

Data respingerii

Nr. BOPI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

009867
009870
009871
009995
010166
010167
010261
010262
010580

2000.12.15
2000.12.15
2000.12.15
2001.02.12
2001.04.18
2001.04.18
2001.05.22
2001.05.22
2001.09.03

2002.04.16
2002.04.16
2002.04.16
2002.07.09
2002.07.26
2002.07.26
2002.07.26
2002.07.26
2002.07.23

-

MG9L Decăderi prin neachitarea taxelor datorate conform
regulii 48.1. din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 991/1996
privind protecţia desenelor şi modelelor industriale
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform ST. 3 OMPI, numărul
certificatului, clasele conform CIDMI, numărul depozitului, data depozitului, data publicării în BOPI
Nr.
crt.

1
2

(73)
Titular, codul ţării conform ST. 3 OMPI

(11)
Nr. certificat

(51)
Clase

(21)
Nr. depozit

(22) Data
depozit

(44)
Nr. BOPI

248
275

02-04
19-08

f 2000 0011
0260

2000.03.30
1999.10.04

11/2000
2/2001

MAIT UNT, EE
FIRMA "LORETA" S.R.L. , MD

Lista eratelor
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul depozitului,
numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate
Nr.
crt.

OPI

Nr.
depozit

Nr.
titlului de
protecţie

Nr.
BOPI

Publicat

Se va citi

(511)
05 - ... plasturi, material
pentru pansamente;
materiale pentru
plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare; ...
(511)
33 - băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), cu excepţia
votcii;

(511)
05 - ... plasturi, materiale
pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare; ...

1

Marcă

010491

8901

4/2002
9/2002

2

Cerere de
înregistrare
a mărcii

009993

-

2/2002

3

Cerere de
înregistrare
a mărcii

010535

-

4/2002

-

(511)
33 - băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), cu excepţia
băuturilor spirtoase, în
special a votcii;
(526) Dreptul exclusiv nu
se extinde asupra
elementului “clasica”
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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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VIII
Contesta\ii examinate
la Comisia de Apel a AGEPI

Î

n acest compartiment sunt publicate date vizând rezultatele examinării contestaţiilor depuse la
Comisia de Apel a AGEPI.

Conform Regulamentului Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale a Republicii Moldova, orice decizie referitoare la protecţia obiectelor de proprietate
industrială poate fi contestată de către solicitanţi/titulari (nemijlocit sau prin reprezentanţii în
proprietate industrială) sau de către persoane terţe.

I

n this compartment there are published data providing the results of objections filed with the Appeal
Board of AGEPI.

According to the Regulations of the Appeals Board of the State Agency on Industrial Property
Protection of the Republic of Moldova any decision referred to the protection of industrial property
objects can be opposed by the applicants/owners (directly or by professional representatives in
industrial property) or by third parties.
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Lista contestaţiilor
examinate la Comisia de Apel a AGEPI
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data depozitului, solicitantul sau titularul,
numărul şi denumirea titlului de protecţie, data depunerii şi obiectul contestaţiei, contestatarul,
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei
Nr.
crt.

Nr.
şi data
depozitului

Solicitant /
Titular

Nr. şi
denumirea
titlului de
protecţie

Data
depunerii şi
obiectul
contestaţiei

Contestatarul

Data
examinării
contestaţiei

Rezultatul examinării
contestaţiei

1

2

3

4

5

6

7

8

1

720289
1999.09.28

Aventis
Pharma
S.A., FR

KETEK

2002.05.03
Împotriva
refuzului de
înregistrare
a mărcii

Aventis
Pharma S.A.,
FR

2002.06.28

2

009541
2000.08.08

Bonilux
S.R.L.,
MD

8680
BONILUX

2001.05.30
Împotriva
înregistrării
mărcii

Société des
Produits
Nestlé S.A.,
CH

2002.08.14

3

735579
Spirits
MOSKOVS- 2002.05.22
KAYA
Împotriva
2000.04.27 International
N.V. te
refuzului de
Rotterdam,
înregistrare
AN
a mărcii

Spirits
International
N.V. te
Rotterdam,
AN

2002.08.14

4

574402
1991.07.29

Erreci S.p.A.,
IT

2002.08.14

Se satisface revendicarea
contestatarului, deoarece
drepturile asupra mărcii
opuse au fost transmise
solicitantului. Se acordă
protecţie juridică pe
teritoriul Republicii
Moldova mărcii „KETEK”
IR 720289. Decizia
definitivă de refuz în
acordarea protecţiei
juridice mărcii „KETEK” se
abrogă. Dosarul se remite
Direcţiei Mărci şi Modele
Industriale pentru
efectuarea procedurii
ulterioare.
Se respinge revendicarea contestatarului, ca
neîntemeiată. Decizia
Direcţiei Mărci şi Modele
Industriale de
înregistrare a mărcii din
2002.05.17 se menţine
în vigoare. Dosarul este
remis Direcţiei Mărci şi
Modele Industriale
pentru continuarea
procedurii ulterioare.
A fost respinsă revendicarea contestatarului.
Decizia Direcţiei Mărci şi
Modele Industriale din
2002.02.11 de refuz în
acordarea protecţiei
juridice mărcii verbale
MOSKOVSKAYA IR
735579 se menţine în
vigoare.
Contestaţia a fost
satisfăcută. Se acordă
protecţie juridică pe
teritoriul Republicii
Moldova mărcii „Lilly”.
Decizia Direcţiei Mărci şi
Modele Industriale din
2002.04.04 de refuz în
acordarea protecţiei
juridice mărcii „Lilly” se
abrogă. Dosarul este
remis Direcţiei Mărci şi
Modele Industriale pentru
continuarea procedurii
ulterioare.

Erreci
S.p.A., IT

Lilly

2002.05.15
Împotriva
refuzului de
înregistrare
a mărcii
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1

2

3

4

5

6

7

8

5

009653
2000.09.27

Neocor Plus
S.R.L.,
MD

8704
BATES

2001.07.02
Împotriva
înregistrării
mărcii

Bates
Worldwide
Inc.,
corporaţie din
statul
Delaware, US

2002.08.14

6

009809
2000.11.28

Hayat
KImya
SanayI
A.Ş., TR

8669
PAMPO

2001.10.31
Împotriva
înregistrării
mărcii

The Procter &
Gamble
Company, US

2002.08.14

7

f 2001 0073
2001.07.27

Esmalda
S.R.L.,
MD

2002.06.19
Împotriva
refuzului de
înregistrare
a modelului
industrial

Esmalda
S.R.L., MD

2002.08.14

Se satisface demersul
nr. 1496 din 2002.07.12
de retragere a
contestaţiei, depusă de
către reprezentantul
contestatarului. Decizia
Direcţiei Mărci şi Modele
Industriale din
2002.06.17 de
înregistrare a mărcii se
menţine în vigoare.
Dosarul este remis
Direcţiei Mărci şi Modele
Industriale pentru
continuarea procedurii
ulterioare.
Se respinge contestaţia.
Decizia Direcţiei Mărci şi
Modele Industriale de
înregistrare a mărcii din
2002.05.17 se menţine
în vigoare. Dosarul este
remis Direcţiei Mărci şi
Modele Industriale
pentru continuarea
procedurii ulterioare.
Se respinge contestaţia,
ca neîntemeiată. Decizia
Direcţiei Mărci şi Modele
Industriale de respingere
a înregistrării modelului
industrial nr. 444 din
2002.04.15 se menţine
în vigoare.
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IX
Monitor

Î

n acest capitol sunt publicate acte emise de Preºedintele, Parlamentul ºi Guvernul Republicii Moldova
care reglementeazã protecþia proprietãþii intelectuale în republicã, ordine ale Directorului General al
AGEPI, comunicate informative, comentarii ºi 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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DECRET
pentru promulgarea Legii cu privire la activitatea de evaluare

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituþia Republicii Moldova, Preºedintele Republicii Moldova
d e c r e t e a z ã:
Articol unic. – Se promulgã Legea nr. 989-XV din 18 aprilie 2002 cu privire la activitatea de evaluare.

PREªEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA

Vladimir VORONIN

Chiºinãu, 10 iulie 2002.
Nr. 772-III.

LEGE
cu privire la activitatea de evaluare
Prezenta lege stabileºte cadrul juridic al activitãþii de evaluare a bunurilor ºi drepturilor patrimoniale, al activitãþii
de evaluare profesionalã, al reglementãrii de stat ºi obºteºti a acestei activitãþi, asigurã crearea sistemului de
evaluare independentã a bunurilor ºi a drepturilor asupra lor pentru protecþia intereselor legitime ale statului, ale
altor subiecþi ai raporturilor de drept în domeniul evaluãrii bunurilor ºi drepturilor patrimoniale, precum ºi pentru
aplicarea adecvatã a rezultatelor evaluãrii.

Capitolul I

DISPOZIÞII GENERALE
Articolul 1. Noþiuni de bazã

experienþã de muncã suficientã în domeniul evaluãrii,
un înalt nivel profesional ºi competenþa necesarã
pentru desfãºurarea activitãþii de evaluare;

întreprindere de evaluare – persoanã juridicã sau

În sensul prezentei legi, noþiunile de bazã utilizate au

fizicã, înregistratã în Republica Moldova, în modul

urmãtoarele semnificaþii:

stabilit, în calitate de întreprindere, indiferent de tipul

activitate de evaluare – activitate desfãºuratã de

de proprietate ºi forma juridicã de organizare;

întreprinderile de evaluare, care constã în estimarea

certificat de calificare – document eliberat de

valorii de piaþã sau a altei valori a obiectului evaluãrii;

comisia de atestare, prin care se confirmã cã titularul

evaluare – proces de determinare a valorii obiectului
evaluãrii la o datã concretã, þinându-se cont de factorii

lui posedã cunoºtinþele necesare pentru desfãºurarea activitãþii de evaluare;

fizici, economici, sociali ºi de altã naturã, care

raport de evaluare – act întocmit de evaluator, pe

influenþeazã asupra valorii;

hârtie sau pe suport electronic, la finele procesului de

evaluator – persoanã fizicã cu o reputaþie bunã, cu

determinare a valorii obiectului evaluãrii;

studii superioare corespunzãtoare, titular al certifi-

valoare de piaþã – sumã estimatã pentru care un

catului de calificare al evaluatorului, care posedã o

obiect al evaluãrii poate fi schimbat, la data evaluãrii,
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între un cumpãrãtor hotãrât sã cumpere ºi un vânzãtor

c)

hotãrât sã vândã, dupã un marketing adecvat, într-o
tranzacþie liberã, în care fiecare parte va acþiona competent, cu prudenþa necesarã ºi neconstrâns;

valoare estimatã – valoarea obiectului evaluãrii

întreprinderile în calitate de complexe patrimoniale;

d)

afacerea (businessul);

e)

valorile mobiliare, obligaþiile debitoare ºi creditoare;

calculatã la o datã concretã, cu aplicarea metodelor
de evaluare prevãzute de prezenta lege;

f)

lucrãrile ºi serviciile, informaþia;

tipul valorii estimate – categorie a valorii estimate,

g)

alte obiecte.

stabilitã în conformitate cu scopul evaluãrii;

evaluare masivã – proces de evaluare a unui grup

Articolul 4.
Subiecþii activitãþii de evaluare

de bunuri imobile cu caracteristici similare, la o datã

Subiecþi ai activitãþii de evaluare sunt, pe de o parte,

concretã, cu aplicarea procedurilor standard de

evaluatorii ºi întreprinderile de evaluare a cãror

evaluare ºi a analizei statistice;

evaluare individualã – proces de estimare a valorii

activitate este reglementatã de prezenta lege, iar pe
de altã parte, beneficiarii serviciilor de evaluare.

unui obiect concret al evaluãrii, la o datã concretã,

Articolul 5.
Tipurile de evaluare

þinându-se cont de toþi factorii care influenþeazã asupra
valorii;

evaluarea obiectelor de proprietate intelectualã – proces de estimare a utilitãþii rezultatelor

(1) Evaluarea poate fi benevolã ºi/sau obligatorie.
(2) Evaluarea benevolã este efectuatã din iniþiativa

activitãþii intelectuale, exprimate în echivalentul valoric

beneficiarului.

al caracteristicilor tehnice, de consum, economice ºi

(3) Evaluarea obligatorie se efectueazã în cazurile

de altã naturã ale obiectelor de proprietate inte-

stabilite de prezenta lege, precum ºi din iniþiativa

lectualã.

autoritãþilor administraþiei publice centrale ºi locale.

Articolul 2.
Scopul ºi domeniul de aplicare a legii
(1) Scopul prezentei legi:
a)

stabilirea cadrului juridic, economic ºi orga-

Acestei evaluãri sunt supuse obiectele evaluãrii,
indiferent de tipul de proprietate asupra lor.
(4) Evaluarea obligatorie se efectueazã în cazul:
a)

obiectelor evaluãrii (sechestru, inclusiv în urma

nizaþional al activitãþii de evaluare;
b)

asigurarea drepturilor evaluatorilor ºi a îndeplinirii de cãtre aceºtia ºi întreprinderile de

insolvabilitãþii proprietarului obiectului etc.);
b)

în arendã a acestora;

ciilor de evaluare.
c)

transmiterii obiectelor evaluãrii în administrare
fiduciarã;

soanele fizice ºi juridice ce apar în activitatea de
evaluare.

transmiterii dreptului de folosinþã asupra
obiectelor proprietate publicã a statului sau dãrii

evaluare a obligaþiilor faþã de beneficiarii servi-

(2) Legea reglementeazã raporturile dintre per-

privatizãrii sau altui mod de înstrãinare a

d)

exproprierii obiectelor evaluãrii pentru cauzã de
utilitate publicã;

Articolul 3. Obiectele evaluãrii

e)

zitelor;

Evaluãrii se supun urmãtoarele obiecte:
a)

bunurile mobile, bunurile imobile ºi drepturile

f)

asupra lor;
b)

drepturile asupra resurselor naturale etc.,

reorganizãrii ºi lichidãrii întreprinderilor de stat,
municipale, precum ºi a întreprinderilor insolvabile, indiferent de tipul de proprietate;

activele nemateriale – drepturile asupra obiectelor proprietãþii industriale, drepturile de autor,

impozitãrii bunurilor ºi încasãrii forþate a impo-

g)

apariþiei litigiului patrimonial în legãturã cu hotãrârea instanþei de judecatã, solicitãrii instanþei
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de judecatã, inclusiv în cazul examinãrii dosa-

(2) Valoarea de piaþã, determinatã prin metoda

relor privind cuantumul prejudiciilor cauzate

evaluãrii masive, este utilizatã la calcularea bazei

proprietarilor în urma acþiunilor ilicite ºi a

impozabile a bunurilor imobile.

concurenþei neloiale;
h)

depunerii în gaj a obiectelor proprietate publicã
a statului sau proprietate publicã a unitãþilor
administrativ-teritoriale;

i)

transmiterii obiectelor evaluãrii în calitate de
contribuþie în capitalul social al întreprinderilor;

j)

(3) Rezultatele evaluãrii masive sunt valabile pentru
perioada de timp dintre douã evaluãri.
(4) Finanþarea cheltuielilor pentru evaluarea masivã
ºi reevaluarea bunurilor imobile se efectueazã în
limita mijloacelor prevãzute în bugetul de stat.
(5) Rezultatele evaluãrii masive se înscriu în Registrul

utilizãrii obiectelor de proprietate intelectualã

bunurilor imobile, þinut într-o formã unicã pe întreg

create din contul mijloacelor bugetare ºi intro-

teritoriul þãrii de cãtre oficiile cadastrale teritoriale în

duse în circuitul economic de cãtre agenþii

raza lor de activitate.

economici, indiferent de tipul lor de proprietate;
k)

în circuitul economic al întreprinderilor cu tip de
proprietate preponderent de stat;
l)

Articolul 8.
Evaluarea individualã

introducerii obiectelor de proprietate intelectualã

solicitãrii organului care efectueazã înregistrarea
persoanei juridice;

(1) Scopul evaluãrii individuale este determinarea
valorii de piaþã sau a altei valori a unui obiect concret
al evaluãrii, la o datã concretã.
(2) Evaluarea individualã poate fi efectuatã pentru di-

m)

modificãrii legislaþiei;

verse tipuri de obiecte ale evaluãrii ºi în diferite

n)

altor situaþii.

scopuri, determinate de beneficiar în contractul de

Articolul 6.
Metodele de evaluare

prestare a serviciilor de evaluare.
(3) Evaluarea individualã se efectueazã cu aplicarea
metodelor de evaluare menþionate la art. 6 alin. (1).

(1) La estimarea valorii obiectelor evaluãrii se aplicã
urmãtoarele metode:
a)

metoda analizei comparative a vânzãrilor, care
se bazeazã pe estimarea valorii obiectului prin
compararea lui cu alte obiecte similare, vândute
sau propuse spre vânzare;

b)

metoda veniturilor, care se bazeazã pe estimarea viitoarelor venituri ºi cheltuieli, legate de
utilizarea obiectului evaluãrii;

c)

metoda cheltuielilor, care se bazeazã pe estimarea cheltuielilor pentru crearea unui obiect
analogic celui de evaluat sau a cheltuielilor
pentru înlocuirea obiectului supus evaluãrii.

(2) Condiþiile ºi modul de aplicare a metodelor de
evaluare menþionate la alin. (1) sunt stabilite de
standardele naþionale de evaluare, aprobate de
Guvern.

Capitolul II

TEMEIUL ªI CONDIÞIILE ACTIVITÃÞII
DE EVALUARE
Articolul 9.
Temeiul pentru desfãºurarea activitãþii
de evaluare
(1) Activitatea de evaluare se efectueazã în temeiul
contractului de prestare a serviciilor de evaluare,
încheiat între întreprinderea de evaluare ºi beneficiar.
Beneficiari pot fi atât persoane fizice, cât ºi persoane
juridice, indiferent de forma juridicã de organizare,
inclusiv autoritãþile administraþiei publice centrale ºi
locale.
(2) În contractul de prestare a serviciilor de evaluare
poate fi prevãzutã evaluarea unui obiect, a mai multor
obiecte sau prestarea serviciilor de evaluare pe

Articolul 7. Evaluarea masivã
(1) Scopul evaluãrii masive este determinarea valorii

parcursul unei perioade de timp indicate în cererea
beneficiarului.

de piaþã sau a altei valori a unui grup de bunuri imobile

(3) În cazurile prevãzute de legislaþie, valoarea

cu caracteristici similare, la o datã concretã.

obiectului evaluãrii poate fi determinatã de cãtre
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întreprinderea de evaluare în temeiul unei hotãrâri a

c)

instanþei de judecatã sau a altei autoritãþi abilitate sã
decidã asupra evaluãrii.

Articolul 10.
Cerinþele faþã de contractul de prestare
a serviciilor de evaluare

numele, prenumele (denumirea) beneficiarului
ºi datele de identificare ale lui;

d)

denumirea întreprinderii de evaluare ºi datele
de identificare ale ei;

e)

descrierea obiectului evaluãrii ºi datele privind
proprietarul acestuia (în cazul în care obiectul

(1) Contractul de prestare a serviciilor de evaluare se

evaluãrii aparþine persoanei juridice, se indicã

încheie în scris între întreprinderea de evaluare ºi

datele de identificare ale acesteia);

beneficiar ºi reprezintã un document sinalagmatic.

f)

(2) În contractul de prestare a serviciilor de evaluare

g)

se indicã:
a)

numele, prenumele (denumirea) ºi adresa

data la care a fost estimatã valoarea;
tipul ºi definiþia valorii estimate, care explicã
sensul noþiunii utilizate;

h)

lista standardelor, metodelor, datelor iniþiale (cu

beneficiarului;

indicarea sursei de obþinere a lor), utilizate

b)

denumirea ºi adresa întreprinderii de evaluare;

pentru evaluare, precum ºi ipotezele evaluato-

c)

denumirea ºi adresa obiectului evaluãrii;

d)

tipul ºi descrierea obiectului evaluãrii;

e)

scopul evaluãrii;

f)

data la care urmeazã a fi estimatã valoarea;

la raport se vor anexa:

g)

tipul valorii estimative;

j)

h)

i)

rului, pe care se bazeazã evaluarea;
i)

recomandate a obiectului evaluãrii, factorii
restrictivi ºi domeniul aplicãrii valorii estimate;

copiile de pe actele care acordã dreptul de

suma care trebuie plãtitã pentru serviciile de

prestare a serviciilor de evaluare (licenþa între-

evaluare;

prinderii, certificatul de calificare al evaluatorului
care a efectuat evaluarea);

informaþiile privind licenþa pentru activitatea de
evaluare (data eliberãrii, autoritatea care a

k)

copiile de pe actele, utilizate de evaluator, în baza

eliberat licenþa, termenul de valabilitate) – în

cãrora au fost determinate caracteristicile

cazul evaluãrii bunurilor imobile;

calitative ºi cantitative ale obiectului evaluãrii.

j)

termenele de executare a lucrãrilor de evaluare;

k)

condiþiile confidenþialitãþii evaluãrii ºi reglementãrile restrictive cu privire la obligaþiile evaluatorului;

l)

etapele evaluãrii ºi temeiul determinãrii valorii

alte informaþii.

(4) În raportul de evaluare poate fi inclusã ºi altã
informaþie care, dupã pãrerea evaluatorului, a
influenþat esenþial asupra valorii obiectului evaluat.
Raportul trebuie sã fie semnat de evaluator, de
conducãtorul întreprinderii de evaluare ºi legalizat cu
ºtampila întreprinderii.

Articolul 11.
Cerinþele faþã de raportul de evaluare

(5) Întreprinderea de evaluare pãstreazã câte un ex-

(1) Efectuarea evaluãrii se finalizeazã cu întocmirea

Articolul 12.
Veridicitatea rezultatelor evaluãrii

în mod obligatoriu a raportului de evaluare.

emplar al rapoartelor de evaluare timp de 5 ani.

(2) Raportul va conþine opinia clarã ºi neechivocã a

Valoarea estimatã indicatã în raportul de evaluare,

evaluatorului privind valoarea obiectului evaluãrii.

întocmit în conformitate cu prezenta lege, se considerã

(3) În raportul de evaluare se indicã:

veridicã ºi se recomandã beneficiarului ºi/sau

a)

data întocmirii raportului;

b)

scopul evaluãrii;

utilizatorului serviciilor de evaluare în scopul
menþionat în raportul de evaluare, dacã legislaþia sau
hotãrârea instanþei de judecatã nu stabileºte altfel.
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Articolul 13. Soluþionarea litigiilor
privind rezultatele evaluãrii

b)

Litigiile privind veridicitatea valorii estimate indicate în

c)

nu are antecedente penale nestinse;

d)

a susþinut examenul de calificare.

raportul de evaluare se soluþioneazã de cãtre instanþa
de judecatã.

are experienþã de muncã de cel puþin un an în
calitate de evaluator practic sau stagiar;

(2) Certificatul de calificare se acordã pe un termen

Capitolul III

ORGANIZAREA
ACTIVITÃÞII DE EVALUARE
Articolul 14. Licenþierea activitãþii
de evaluare a bunurilor imobile
Evaluarea bunurilor imobile se efectueazã de cãtre

de 5 ani.
(3) Pentru a primi certificat de calificare, solicitantul
prezintã comisiei de atestare o cerere, la care se
anexeazã:
a)

copia de pe actul de identitate al solicitantului;

b)

copia de pe diploma de studii superioare ºi copia
de pe actul ce confirmã pregãtirea profesionalã;

întreprinderile de evaluare care posedã licenþã
eliberatã în conformitate cu Legea nr. 451-XV din 30

c)

copia de pe actul ce confirmã experienþa de
muncã de cel puþin 1 an în calitate de evaluator

iulie 2001 privind licenþierea unor genuri de activitate.

practic sau stagiar;

Articolul 15.
Atestarea evaluatorilor

d)

certificatul ce atestã lipsa cazierului judiciar;

(1) Atestarea de stat a evaluatorilor bunurilor imobile

e)

dovada de platã pentru serviciile prestate de
comisie.

este o condiþie obligatorie care permite de a asigura
piaþa serviciilor de evaluare cu specialiºti calificaþi.

(4) Comisia de atestare examineazã cererea de elibera-

(2) Pentru atestarea evaluatorilor bunurilor imobile

re a certificatului de calificare în termen de cel mult 30

Agenþia de Stat Relaþii Funciare ºi Cadastru:

de zile de la data prezentãrii actelor indicate la alin. (3).

a)

Articolul 17. Respingerea cererilor
de eliberare a certificatelor de
calificare, retragerea certificatelor

instituie comisia de atestare ºi aprobã regulamentul ei;

b)

aprobã programele pentru examenul de calificare.

(3) Evidenþa eliberãrii ºi retragerii certificatelor de
calificare ale evaluatorilor bunurilor imobile este þinutã
de Agenþia de Stat Relaþii Funciare ºi Cadastru.
(4) Atestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate
intelectualã se efectueazã de cãtre Agenþia de Stat
pentru Protecþia Proprietãþii Industriale (AGEPI) conform regulamentului corespunzãtor.

(1) Comisia de atestare are dreptul sã ia decizii privind
respingerea cererilor de eliberare a certificatelor de
calificare ºi privind retragerea certificatelor.
(2) Cererea de eliberare a certificatului de calificare
se respinge dacã:
a)

nu sunt prezentate toate documentele necesare;

b)

cererea sau documentele prezentate conþin date
eronate sau falsificate;

Articolul 16. Modul de eliberare
a certificatelor de calificare evaluatorilor
bunurilor imobile

c)

(1) Agenþia de Stat Relaþii Funciare ºi Cadastru

certificatului de calificare se aduce la cunoºtinþa

elibereazã, în baza deciziei comisiei de atestare,

solicitantului, în scris, indicându-se temeiul respin-

certificatul de calificare persoanei care corespunde

gerii, în termen de 30 de zile de la data prezentãrii

urmãtoarelor cerinþe:

actelor menþionate la art. 16 alin. (3).

a)

are studii superioare în evaluare, studii supe-

(4) Retragerea certificatului de calificare se efectuea-

rioare economice sau studii superioare tehnice

zã în temeiul deciziei comisiei de atestare, adoptate

ºi o pregãtire profesionalã adecvatã;

cu votul a cel puþin 2/3 din membrii comisiei.
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(5) Temeiuri pentru retragerea certificatului de cali-

f)

ficare sunt:
a)

b)

cunoºtinþele în domeniul evaluãrii;
g)

h)

i)

certificatului de calificare;
d)

prezentarea rapoartelor de evaluare falsificate;

e)

hotãrârea definitivã a instanþei de judecatã
privind efectuarea neconºtiincioasã a evaluãrii.

privind retragerea acestuia poate fi atacatã în instanþa

evaluare, colaborând cu autoritãþi ºi participând
în activitatea Camerei de licenþiere ºi a comisiei
de atestare;
j)

k)

corespundã standardelor profesionale de
evaluare;
l)

Articolul 20. Controlul de stat asupra
activitãþii de evaluare

asociaþiile obºteºti ale evaluatorilor ºi se aprobã în
conformitate cu legislaþia.

Controlul asupra activitãþii de evaluare este efectuat
de autoritãþile abilitate în conformitate cu legislaþia.

scopul ºi obiectul evaluãrii.

Capitolul IV

Articolul 19.
Asociaþiile obºteºti ale evaluatorilor

DREPTURILE
ªI OBLIGAÞIILE EVALUATORULUI

Asociaþiile obºteºti ale evaluatorilor sunt persoane

Articolul 21.
Drepturile evaluatorului

juridice care:
a)

creeazã condiþii pentru activitatea profesionalã
a membrilor asociaþiei participând la elaborarea
actelor normative privind activitatea de evaluare;

b)

(1) Evaluatorul este în drept:
a)

prestare a serviciilor de evaluare;

asociaþiei, organizarea cursurilor de perfecþio-

c)

d)

b)

c)

þia datelor ce constituie secret comercial;

activitatea de cercetãri ºtiinþifice în domeniul

e)

d)

sã primeascã de la beneficiar, din alte surse de
informaþii, în scris, explicaþiile necesare pentru

coopereazã cu instituþiile de învãþãmânt supe-

efectuarea evaluãrii;

rior de stat ºi private care pregãtesc specialiºti
în domeniul evaluãrii;

sã aibã acces la documentaþia beneficiarului,
necesarã pentru efectuarea evaluãrii, cu excep-

optimizeazã metodologia evaluãrii, organizeazã
evaluãrii;

sã determine metodele de evaluare conform
standardelor naþionale de evaluare;

elaboreazã codul deontologic al membrilor
asociaþiei ºi supravegheazã respectarea lui;

sã planifice de sine stãtãtor efectuarea lucrãrilor
de evaluare conform legislaþiei ºi contractului de

asigurã instruirea profesionalã a membrilor
nare profesionalã a evaluatorilor;

efectueazã expertiza independentã a activitãþii de
evaluare.

de autoritãþile centrale de specialitate în comun cu

cãtre evaluatori în mod obligatoriu, indiferent de

recenzeazã, la solicitarea persoanelor fizice ºi
juridice, rapoarte de evaluare care trebuie sã

(1) Standardele naþionale de evaluare se elaboreazã

(2) Standardele naþionale de evaluare se aplicã de

exercitã controlul asupra calitãþii serviciilor de
evaluare, prestate de membrii asociaþiei;

de judecatã.

Articolul 18.
Standardele naþionale de evaluare

apãrã drepturile subiecþilor evaluãrii ºi reprezintã interesele acestora pe piaþa serviciilor de

(6) Decizia comisiei de atestare privind respingerea
cererii de eliberare a certificatului de calificare sau

participã la formarea ºi dezvoltarea pieþei
serviciilor de evaluare;

depistarea erorilor, a datelor falsificate sau
eronate în actele prezentate pentru primirea

colaboreazã cu asociaþiile obºteºti ale evaluatorilor din alte þãri;

cauzarea unui prejudiciu considerabil beneficiarului ca urmare a executãrii lucrãrilor de evaluare;

c)

congrese ale evaluatorilor, popularizeazã

încãlcarea repetatã de cãtre evaluator a cerinþelor de executare a lucrãrilor de evaluare;

organizeazã ºi desfãºoarã seminare, conferinþe,

e)

sã inspecteze obiectul evaluãrii;
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f)

sã solicite, dupã caz, administraþiei întreprinderii

21 alin. (2) ºi la art. 23 alin. (1) în termen de 3

de evaluare antrenarea în evaluare a altor

zile de la data producerii acestor circumstanþe;

evaluatori ºi specialiºti;
g)

h)

c)

identifice ºi sã determine corect obiectul

luatorilor ºi sã participe la activitatea acestora;

evaluãrii, sã stabileascã scopul evaluãrii ºi
presupusa aplicare a rezultatelor evaluãrii, sã

sã participe la ºedinþele comisiei de atestare

ia în considerare toþi factorii esenþiali ce

privind retragerea certificatului sãu de calificare;
i)

influenþeazã asupra valorii estimative, sã

sã conteste acþiunile autoritãþilor administraþiei

întocmeascã un raport de evaluare obiectiv ºi

publice centrale ºi locale privind evaluarea

argumentat;

obiectelor, deciziile comisiei de atestare sau ale
organului care a eliberat certificatul de calificare

d)

Articolul 23.
Restricþii privind activitatea
ºi independenþa evaluatorului

(2) Evaluatorul este în drept sã refuze, în condiþiile
prevãzute de legislaþie, efectuarea evaluãrii în cazul
în care beneficiarul:
a)

a încãlcat clauzele contractului;

b)

nu a prezentat actele necesare pentru evaluare

d)

sã asigure confidenþialitatea informaþiilor
furnizate de beneficiar, conform legislaþiei.

în instanþa contenciosului administrativ.

c)

sã efectueze evaluarea în mod conºtiincios: sã

sã fie membru al asociaþiilor obºteºti ale eva-

(1) Evaluatorul nu este în drept sã stabileascã valoarea obiectului supus evaluãrii în cazul în care este:

sau a prezentat acte care conþin date incomplete

a)

proprietar al obiectului evaluãrii;

sau eronate;

b)

fondator, acþionar sau persoanã cu funcþie de

nu a asigurat posibilitatea inspectãrii obiectului

rãspundere a persoanei juridice titular de

evaluãrii;

drepturi patrimoniale asupra obiectului evaluãrii;

a intervenit în acþiunile evaluatorului pentru a

c)

beneficiar al serviciilor de evaluare;

influenþa asupra rezultatelor evaluãrii.

d)

rudã sau soþul uneia din persoanele menþionate

(3) În cazul evaluãrii bunurilor imobile în scopul

la lit. a)-c).

impozitãrii, evaluatorul beneficiazã de toate drepturile

(2) Nu se admite intervenþia beneficiarului sau a altor

indicate în prezentul articol, cu excepþia celor men-

persoane interesate în activitatea evaluatorului în

þionate la alin. (1) lit. a), b) ºi f) ºi la alin. (2).

scopul influenþãrii asupra rezultatelor evaluãrii.

(4) În cazul în care proprietarul bunurilor imobile refuzã

(3) Cuantumul retribuirii muncii evaluatorului nu

sã asigure accesul evaluatorului la obiectul supus

trebuie sã depindã de valoarea finalã a obiectului

evaluãrii obligatorii, evaluatorul este în drept sã

evaluãrii.

estimeze valoarea obiectului, conducându-se de
datele cadastrului bunurilor imobile sau de valoarea
obiectelor similare.

Articolul 22.
Obligaþiile evaluatorului
Evaluatorul este obligat:
a)

sã efectueze evaluarea în conformitate cu prevederile legislaþiei, cu standardele naþionale de
evaluare ºi cu contractul de prestare a serviciilor
de evaluare;

b)
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Articolul 24.
Rãspunderea întreprinderii de evaluare
(1) Rãspunderea materialã a întreprinderii de evaluare faþã de beneficiar pentru rezultatele evaluãrii ºi
recomandãrile ce þin de aceasta se specificã în
contractul de prestare a serviciilor de evaluare.
(2) Evaluatorul poartã rãspundere administrativã sau
penalã pentru falsificarea rezultatelor evaluãrii,
nerespectarea principiilor de independenþã, de
conºtiinciozitate ºi de confidenþialitate ale evaluãrii. În

sã informeze beneficiarul despre imposibilitatea

cazul depistãrii încãlcãrilor menþionate ºi cauzãrii de

efectuãrii evaluãrii din cauza producerii ºi/sau

prejudicii beneficiarului, întreprinderea de evaluare

neînlãturãrii circumstanþelor menþionate la art.

este obligatã sã le repare conform legislaþiei.
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Articolul 25.
Asigurarea de rãspundere civilã
a întreprinderii de evaluare

c)

estimarea valorii bunurilor imobile;
d)

protecþiei drepturilor beneficiarilor serviciilor de

e)

în baza contractului de asigurare cu companiile de

f)

asigurare, dacã aceasta se prevede în contractul de

g)

prestare a serviciilor de evaluare.

EVALUAREA BUNURILOR IMOBILE
ÎN SCOPUL IMPOZITÃRII

stabilirea hotarelor zonelor valorice în interiorul
cãrora obiectele similare au valoare egalã;

evaluare ºi se efectueazã în conformitate cu legislaþia,

Capitolul V

elaborarea modelelor de evaluare a bunurilor
imobile;

Asigurarea de rãspundere civilã a întreprinderii de
evaluare este o condiþie suplimentarã de garantare a

formarea reþelei de bunuri imobile etalon pentru

evaluarea tuturor bunurilor imobile;
înscrierea valorilor estimate în Registrul bunurilor imobile.

(4) Informaþiile privind bunurile imobile, necesare
pentru efectuarea evaluãrii masive, se acumuleazã în
baza de date a cadastrului bunurilor imobile.

Articolul 28.
Soluþionarea litigiilor privind evaluarea

Articolul 26.
Organizarea evaluãrii

Litigiile privind evaluarea bunurilor imobile în scopul

(1) Evaluarea ºi reevaluarea bunurilor imobile în

impozitãrii sunt examinate de oficiile cadastrale

scopul impozitãrii se efectueazã în temeiul art. 279 din

teritoriale la cererea contribuabilului care nu este de

Titlul VI al Codului fiscal de cãtre oficiile cadastrale

acord cu rezultatul evaluãrii. Dacã litigiul apãrut nu a

teritoriale.

fost soluþionat, contribuabilul este în drept sã se

(2) Rezultatele evaluãrii efectuate în scopul impozitãrii
se aduc la cunoºtinþa proprietarilor bunurilor imobile
de cãtre oficiile cadastrale teritoriale. În cazul
dezacordului cu mãrimea valorii estimate a obiectului,

adreseze Agenþiei de Stat Relaþii Funciare ºi Cadastru.
În cazul în care nu este de acord cu decizia acesteia,
el o poate ataca în instanþa de judecatã, conform
legislaþiei.

proprietarul acestuia este în drept sã-ºi expunã

Capitolul VI

obiecþiile faþã de oficiul cadastral teritorial în termen

DISPOZIÞII FINALE ªI TRANZITORII

de o lunã de la data primirii notificãrii respective.

Articolul 27.
Metodologia evaluãrii
(1) Evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitãrii

Articolul 29
Prezenta lege intrã în vigoare peste 30 de zile de la
data publicãrii.

se efectueazã prin evaluarea masivã a bunurilor
imobile tip ºi prin evaluarea individualã a obiectelor
specifice.
(2) La evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitãrii, se aplicã metodele de evaluare menþionate la

Articolul 30
(1) Guvernul, în termen de 6 luni:
va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea
legislaþiei în corespundere cu prezenta lege;

art. 6 alin. (1), în funcþie de destinaþia acestora.

va elabora ºi va aproba:

(3) Evaluarea masivã se efectueazã în baza datelor

a)

programul de mãsuri privind implementarea

înregistrãrii masive a bunurilor imobile ºi include

noului sistem de evaluare a bunurilor imobile

urmãtoarele etape:

în scopul impozitãrii;

a)

formarea grupurilor de bunuri imobile similare;

b)

stabilirea factorilor ce influenþeazã asupra valorii
bunurilor imobile pentru fiecare grup de bunuri
imobile;

b)

regulamentul provizoriu privind evaluarea
bunurilor imobile;

c)

regulamentele cu privire la atestarea evaluatorilor;
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d)

e)

regulamentul cu privire la evaluarea bunurilor

scopul impozitãrii se efectueazã pe etape, pe mãsura

imobile în scopul impozitãrii;

încheierii lucrãrilor de înregistrare masivã a bunurilor

regulamentul cu privire la evaluarea obiectelor
de proprietate intelectualã;

f)

standardele naþionale de evaluare.

imobile de pe teritoriul unitãþilor administrativteritoriale.
(4) În perioada de tranziþie, pentru determinarea
valorii estimate a bunurilor imobile în scopul

(2) Pânã la aprobarea standardelor naþionale de

impozitãrii, se utilizeazã atât datele din cadastrul

evaluare, întreprinderile de evaluare efectueazã

bunurilor imobile, cât ºi datele privind valoarea

evaluarea bunurilor imobile în conformitate cu

bunurilor imobile furnizate de autoritãþile adminis-

regulamentul provizoriu privind evaluarea bunurilor

traþiei publice locale.

imobile, aprobat de Guvern.

(5) Pe mãsura evaluãrii bunurilor imobile în scopul

(3) Pânã la finalizarea procesului de creare a

impozitãrii, informaþiile privind valoarea estimatã a

cadastrului bunurilor imobile, pe întreg teritoriul

bunurilor imobile se acumuleazã în Registrul bunurilor

Republicii Moldova, evaluarea bunurilor imobile în

imobile.

Adoptatã la 18 aprilie 2002, nr. 989-XV.
Publicatã în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 102 din 16 iulie 2002.
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Prin ordinul nr. 73 din 4 iunie 2002 al Directorului General al AGEPI a fost aprobat Regulamentul
privind modificarea datelor în materialele cererii ºi în Registrele Naþionale ale obiectelor de
proprietate industrialã ºi înregistrarea contractelor de cesiune a drepturilor asupra acestor obiecte.
Prin acelaºi ordin a fost abrogat Regulamentul privind înscrierea modificãrilor în materialele cererii
ºi în Registrul Naþional al mãrcilor ºi denumirilor de origine a produselor aprobat prin ordinul Directorului
General nr. 44 din 16 august 1995.

REGULAMENT
privind modificarea datelor în materialele cererii ºi în Registrele
Naþionale ale obiectelor de proprietate industrialã ºi înregistrarea
contractelor de cesiune a drepturilor asupra acestor obiecte

1.

Prezentul Regulament stabileºte procedura de

înregistrarea contractelor acþioneazã în faþa AGEPI

modificare a datelor în materialele cererii ºi în

personal sau prin intermediul reprezentantului în

Registrele Naþionale ale obiectelor de proprietate

proprietate industrialã (în continuare reprezentant),

industrialã (în continuare modificare a datelor) ºi

împuternicit printr-o procurã.

modul de înregistrare a contractelor de cesiune a
drepturilor (în continuare contracte) asupra invenþiilor,
modelelor de utilitate, soiurilor de plante, topografiilor
circuitelor integrate, mãrcilor ºi denumirilor de origine
a produselor, desenelor ºi modelelor industriale.

Persoanele fizice ºi juridice strãine cu domiciliul,
respectiv, sediul permanent în strãinãtate acþioneazã
în faþa AGEPI numai prin reprezentantul din Republica Moldova, cu excepþia cazurilor în care tratatele
internaþionale la care Republica Moldova este parte

Modificarea datelor ºi înregistrarea contractelor se

prevãd altfel.

efectueazã în baza Legii nr. 461-XIII/1995 privind

Reprezentantul activeazã în conformitate cu Regu-

brevetele de invenþie, Regulamentului provizoriu cu

lamentul aprobat de Guvern.

privire la protecþia proprietãþii industriale în Republica
Moldova, aprobat prin Hotãrârea Guvernului Republicii
Moldova nr. 456 din 26.07.1993, Secþiunea II - Modele
de utilitate, Legii nr. 915-XIII/1996 privind protecþia
soiurilor de plante, Legii nr. 655-XIV/1999 privind
protecþia topografiilor circuitelor integrate, Legii nr.
588-XIII/1995 privind mãrcile ºi denumirile de origine
a produselor, Legii nr. 991-XIII/1996 privind protecþia
desenelor ºi modelelor industriale ºi în conformitate
cu alte acte normative în vigoare.

2.

3.

Cererea se depune în limba de stat. Documen-

tele anexate cererii se depun în limba de stat sau într-o
altã limbã. În cazul în care documentele sunt expuse
într-o altã limbã decât cea de stat, traducerea lor este
semnatã de reprezentant, dacã el acþioneazã în
interesele solicitantului sau ale titularului, ori este
autentificatã de notar, dacã traducerea este fãcutã de
o altã persoanã decât reprezentantul, neavând
împuternicirile de autentificare a documentelor
corespunzãtoare. Traducerea se depune o datã cu

Cererile de modificare a datelor ºi de înregistrare

depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data

a contractelor (în continuare cerere) se depun direct

depunerii acesteia. Dacã în termenul indicat nu este

sau prin poºtã ºi se înregistreazã la Agenþia de Stat

prezentatã traducerea documentelor anexate cererii

pentru Protecþia Proprietãþii Industriale a Republicii

sau solicitarea motivatã de prelungire a acestui

Moldova (în continuare AGEPI).

termen, cererea se considerã nedepusã ºi acest fapt

Persoanele fizice ºi juridice cu domiciliul, respectiv,

se notificã solicitantului.

sediul permanent în Republica Moldova (naþionale)

4.

care sunt în drept sã obþinã modificarea datelor ºi

includã urmãtoarele:

Cererea de modificare a datelor trebuie sã
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a)

indicarea faptului cã se solicitã înscrierea

d)

modificãrii;
b)

c)

certificatul sau documentul de cesiune neautentificat, semnat de ambele pãrþi.

numãrul ºi data depozitului naþional reglementar

7.

ºi/sau numãrul titlului de protecþie la care se

comasãrii, acest lucru se noteazã în cerere ºi la ea

referã cererea;

se anexeazã copia autentificatã a documentului (copia

numele sau denumirea ºi adresa solicitantului
sau ale titularului;

Dacã modificarea datelor se face în baza

autentificatã a extrasului din registrul comercial) ce
confirmã o astfel de comasare.
7.1.

Dacã în rezultatul comasãrii se modificã datele

d)

numele ºi adresa reprezentantului, dupã caz;

e)

adresa pentru corespondenþã;

cere acordul coautorului asupra cãruia nu se extinde

f)

datele iniþiale;

modificarea.

g)

datele modificate;

7.2.

h)

semnãtura solicitantului sau a titularului, dupã
caz, a reprezentantului.

5.

Cererea de înregistrare a contractului trebuie sã

despre un coautor sau câþiva, dar nu despre toþi, se

Dacã modificarea datelor se efectueazã din alt

motiv decât comasarea, de exemplu, în baza legii sau
hotãrârii instanþei judecãtoreºti, acest lucru se
noteazã în cerere ºi la ea se anexeazã copia
autentificatã a documentului ce confirmã o astfel de

includã urmãtoarele:

modificare.

a)

indicarea faptului cã se solicitã modificarea

8.

solicitantului sau a titularului;

componenþa autorilor invenþiei, modelului de utilitate,

b)

numãrul ºi data depozitului naþional reglementar
ºi/sau numãrul titlului de protecþie la care se
referã cererea;

c)

numele sau denumirea ºi adresa solicitantului
sau ale titularului;

d)

numele sau denumirea ºi adresa noului solicitant sau titular;

La cererea de modificare a datelor privind

soiului de plantã, topografiei circuitelor integrate,
desenului ºi/sau modelului industrial se anexeazã
acordul în scris al tuturor autorilor indicaþi în cerere.

9.

În cazul în care se modificã titularul mãrcii

colective, modificarea se efectueazã în baza cererii de
modificare a statutului mãrcii colective, la care se
anexeazã copia autentificatã a statutului modificat.

10. La cererea de modificare a numelui (denumirii)

e)

numele ºi adresa reprezentantului, dupã caz;

ºi/sau adresei titularului denumirii de origine a

f)

adresa pentru corespondenþã;

produsului se anexeazã avizul organului competent

g)

semnãtura solicitantului sau a titularului, dupã
caz, a reprezentantului;

h)

denumirea þãrii noului solicitant sau titular;

i)

temeiul în baza cãruia se solicitã modificarea.

6.

La cererea de înregistrare a contractului se

ce confirmã cã producãtorul are o întreprindere realã
ºi efectivã care produce produsul corespunzãtor în
aceastã zonã geograficã.

11. La cerere, de asemenea, se anexeazã:
a)

înregistrarea contractelor se face prin reprezentant;

anexeazã unul dintre urmãtoarele documente:
a)

b)

c)
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procura, în cazul în care modificarea datelor sau

contractul de cesiune, în original, semnat de

b)

ambele pãrþi;

12. Dacã se modificã datele referitoare la solicitant

copia contractului de cesiune, confirmatã de

sau titular, cererea de modificare este semnatã de

cãtre un organ oficial; în cazul participãrii

solicitant, titular sau de reprezentant ori de persoana

persoanelor fizice – autentificatã de notar;

care a devenit solicitant sau titular în urma unei cesiuni

extrasul din contractul de cesiune, confirmat de

dovada de platã a taxei în cuantumul stabilit.

sau de cãtre reprezentantul acestuia.

cãtre un organ oficial; în cazul participãrii

13. Cererea de corectare a greºelilor comise în

persoanelor fizice – autentificat de notar;

materialele cererii de înregistrare a obiectelor de
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proprietate industrialã (în continuare OPI) sau în titlul
de protecþie ºi reflectate în Registre ºi/sau în orice altã

17. Modificarea datelor privind:
a)

reprezentantul;

titular sau de reprezentantul acestora.

b)

adresa pentru corespondenþã;

14. Dacã apar dubii privind corectitudinea oricãrei

c)

corectarea erorilor ºi greºelilor de tipar comise

publicaþie în mod arbitrar se semneazã de solicitant,

de cãtre AGEPI se efectueazã pe gratis.

indicãri din cerere ºi/sau din orice alt document, AGEPI
este în drept sã interpeleze prezentarea dovezilor

18. Nu se permite modificarea sau corectarea

corespunzãtoare.

datelor:

15. Documentele prevãzute la punctele 6 - 11 se

a)

în descrierea invenþiei, modelului de utilitate,

depun la AGEPI o datã cu cererea sau în termen de 2

dacã se modificã esenþa invenþiei, modelului de

luni de la data depunerii ei. Dacã în termenul stabilit

utilitate;

solicitantul nu depune documentele menþionate sau
nu prezintã solicitarea motivatã de prelungire a acestui
termen, cererea se considerã nedepusã ºi acest lucru
se notificã solicitantului.

16. Cererile se întocmesc pe formulare tip aprobate
de AGEPI cu referire la o singurã modificare sau la un

b)

revendicate;
c)

a)
b)

c)

d)

e)

modificarea solicitantului sau a titularului;

d)

sau modelul industrial;
care sunt contradictorii cerinþelor legislaþiei în
vigoare sau care conþin prevederi ce se exclud
reciproc.

19. Cererea ºi documentele anexate cererii se
depun dactilografiate cu un numãr suficient de copii

modificarea adresei solicitantului sau a titu-

pentru a fi anexate la toate dosarele indicate în cerere.

larului;

Dacã contractul se referã la un OPI, cererea ºi

modificarea numelui inventatorului sau al

documentele anexate cererii se depun în douã

autorului;

exemplare.

modificarea adresei inventatorului sau a

Dacã contractul se referã la douã ºi la mai multe OPI,

introducerea revendicãrilor divizate din reven-

cererea ºi documentele anexate cererii se prezintã în
atâtea exemplare, câte OPI sunt plus unul.

20. În cazul în care nu sunt respectate cerinþele

utilitate);

expuse mai sus, pe adresa solicitantului sau a

modificarea titlului invenþiei sau al modelului de

în termen de 2 luni de la data primirii notificãrii sã fie

utilitate;
h)

e)

modificarea numelui (denumirii) solicitantului

dicãrile iniþiale (pentru invenþii ºi modele de

g)

care modificã esenþial semnul solicitat, desenul

sau al (a) titularului;

autorului;
f)

privind produsele ºi serviciile suplimentare în
lista claselor;

singur contract pentru unul sau mai multe OPI.
16.1. Se considerã o singurã modificare:

care conduce la extinderea volumului protecþiei

alte modificãri decât cele expuse mai sus,
precum ºi corectarea erorilor ºi/sau greºelilor
de tipar incluse într-o singurã cerere.

titularului se expediazã o notificare cu propunerea ca
prezentate corectãrile sau documentele lipsã.
Termenul de examinare a cererilor depuse se
prelungeºte ºi se calculeazã de la data primirii ultimei
corecturi sau ultimului document lipsã.

16.2. Modificarea datelor privind:

Dacã documentele nu sunt prezentate în termenul

a)

lista de clase, de produse ºi de servicii se per-

indicat, se emite decizia privind respingerea cererii

mite numai prin excluderea parþialã a acestora;

care se expediazã pe adresa solicitantului sau a

b)

imaginea mãrcii, fotografiile sau reprezentãrile

titularului, dupã caz, a reprezentantului.

grafice ale desenelor ºi/sau modelelor indus-

21. Înregistrarea contractului ºi operarea modifi-

triale se permite numai în cazul în care modi-

cãrilor în Registrul Naþional în legãturã cu acest con-

ficarea este neesenþialã.

tract se efectueazã cu condiþia depunerii cererii unice
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de înregistrare a contractului ºi achitãrii taxei pentru

24.6. Modificarea datelor cu privire la titular care a

înregistrarea contractului în conformitate cu Regu-

apãrut în rezultatul altor acþiuni juridice decât

lamentul de aplicare a taxelor pentru servicii în

contractul de cesiune, cum ar fi comasarea sau

domeniul protecþiei obiectelor de proprietate indus-

succesiunea, se efectueazã de cãtre Biroul Licenþã.

trialã, aprobat prin ordinul Directorului General al
AGEPI nr. 80 din 28.08.1997.

Renunþarea la brevetul de invenþie, brevetul pentru soi
de plantã, certificatul de înregistrare a modelului de

Modificarea datelor cu privire la solicitant sau la titular

utilitate, a desenului / modelului industrial este

în legãturã cu încheierea contractului se efectueazã

asimilatã succesiunii.

numai cu condiþia cã acest contract este înregistrat la

24.7. La prezentarea în Direcþia Invenþii sau în Direcþia

AGEPI.

Mãrci ºi Modele Industriale a cererii de înregistrare a

22. Solicitantul are dreptul de a revoca sau sus-

contractului examinatorul este obligat sã transmitã

penda cererea ºi poate reclama restituirea taxei
plãtite, depunând o cerere în scris, dacã la momentul
revocãrii sau suspendãrii modificarea sau înregistrarea contractului n-a fost efectuatã.

23.

Modificarea datelor ºi înregistrarea contractelor

poate fi suspendatã (anulatã) în legãturã cu o
adresare corespunzãtoare a organelor judiciare,
precum ºi cu apariþia unor noi circumstanþe ce
împiedicã realizarea unei asemenea modificãri sau
înregistrãri.

24. Cererea se înregistreazã la AGEPI, indicându-se
numãrul ºi data depunerii acesteia.
24.1. Cererea de modificare a datelor depusã la etapa
examinãrii preliminare sau la etapa examinãrii în fond
pânã la emiterea deciziei de acordare a titlului de
protecþie se examineazã în Direcþia Invenþii sau în
Direcþia Mãrci ºi Modele Industriale.
24.2. Cererea de modificare a datelor depusã la etapa
examinãrii formale, precum ºi cea de modificare a
adresei depusã dupã emiterea deciziei de acordare
a titlului de protecþie sau dupã eliberarea titlului de
protecþie se examineazã în Biroul Recepþie ºi
Registre.
24.3. Cererea de modificare a numelui (denumirii)
ºi a adresei titularului se examineazã în Biroul
Licenþã.

dosarul sau datele referitoare la obiectul acestui contract în Biroul Licenþã, suspendând toate procedurile
ce þin de examinarea acestuia pânã la revenirea
dosarului în Direcþia Invenþii sau în Direcþia Mãrci ºi
Modele Industriale.
Datele referitoare la obiectul contractului includ urmãtoarele:
a)

data depozitului;

b)

numãrul depozitului;

c)

numãrul titlului de protecþie;

d)

valabilitatea titlului de protecþie la momentul
depunerii cererii;

e)

termenul de expirare a titlului de protecþie;

f)

datele privind ultimul titular;

g)

datele privind contractele înregistrate anterior cu
privire la OPI.

Procedurile ulterioare vor fi executate, þinându-se cont
de decizia emisã în cadrul Biroului Licenþã.

25. În decurs de 3 luni Direcþia Invenþii sau Direcþia
Mãrci ºi Modele Industriale examineazã dosarul,
verificã setul de documente necesare, respectarea
cerinþelor de întocmire a lor ºi corespunderea modificãrilor cu prevederile legislaþiei în vigoare.
25.1. În decurs de 3 luni Biroul Licenþã examineazã
dosarul, verificã setul de documente necesare,

24.4. Modificarea datelor cu privire la solicitant sau la

respectarea cerinþelor de întocmire a lor ºi cores-

titular în legãturã cu încheierea contractului de cesiune

punderea contractelor ºi modificãrilor cu prevederile

se efectueazã de cãtre Biroul Licenþã.

legislaþiei în vigoare.

24.5. Modificarea datelor cu privire la solicitant care a

25.2. În decurs de 3 luni Biroul Recepþie ºi Registre

apãrut în rezultatul altor acþiuni juridice decât con-

examineazã dosarul, verificã setul de documente

tractul de cesiune, cum ar fi comasarea sau succe-

necesare, respectarea cerinþelor de întocmire a lor ºi

siunea, se efectueazã de cãtre Direcþia Invenþii sau

corespunderea modificãrilor cu prevederile legislaþiei

de cãtre Direcþia Mãrci ºi Modele Industriale.

în vigoare.
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26. În baza rezultatelor verificãrii se emite decizia

AGEPI opereazã modificarea respectivã în Registre

privind modificarea datelor sau înregistrarea contrac-

ºi în Baza de Date.

telor ori decizia privind refuzul de modificare a datelor
sau de înregistrare a contractelor ºi în decurs de 15
zile de la data emiterii deciziei notificã solicitantului
sau titularului.
La înregistrarea contractului de cesiune parþialã,
numãrul depozitului ºi numãrul certificatului de
înregistrare urmeazã a fi divizat. Pentru solicitantul
(titularul) vechi se va pãstra numãrul depozitului ºi/sau
certificatului existente. Numãrul divizat al depozitului

Pe exemplarul contractului se aplicã înscrierea
“Înregistrat”, indicându-se numãrul ºi data înregistrãrii.

29. Decizia privind refuzul de modificare a datelor
sau de înregistrare a contractelor se întocmeºte pe
formular tip, în 2 exemplare. Un exemplar al deciziei
în cauzã se expediazã solicitantului sau titularului, altul
se coase la dosar.

ºi numãrul certificatului divizat de înregistrare va fi

Decizia privind refuzul de modificare a datelor sau de

urmat de litera A, scrisã cu majusculã, pentru

înregistrare a contractelor nu se publicã.

solicitantul (titularul) nou. Astfel, depozitul ºi certificatul
divizat de înregistrare va asigura protecþia numai
pentru clasele cesionate.

30. Dacã cererea a fost depusã pânã la emiterea
deciziei de acordare a titlului de protecþie, decizia de
modificare a datelor o semneazã ºeful Direcþiei Invenþii

În privinþa cererilor de înregistrare Direcþia Invenþii sau

sau al Direcþiei Mãrci ºi Modele Industriale; în cazul în

Direcþia Mãrci ºi Modele Industriale va þine cont de

care cererea a fost depusã dupã emiterea deciziei de

cesiunea parþialã ºi va examina dosarul pentru ambii

acordare a titlului de protecþie, decizia de modificare

solicitanþi separat.

a adresei o semneazã ºeful Biroului Recepþie ºi

În acest context se vor perfecta douã decizii de

Registre, iar decizia de modificare a numelui

înregistrare pentru fiecare solicitant ºi clasele

(denumirii) ºi adresei - ºeful Direcþiei Juridice.

acestuia, se vor elibera douã titluri de protecþie pentru

Adeverinþa de confirmare a corectãrii în Registru este

fiecare titular. Pentru titularul nou numãrul titlului de

întocmitã ºi expediatã pe adresa titularului dupã

protecþie va fi urmat de litera A, scrisã cu majusculã.

publicarea oficialã a deciziei de modificare a datelor

Dacã documentele depuse conþin date ce nu cores-

sau de înregistrare a contractului.

pund datelor din Registre sau date eronate cu privire

Decizia de înregistrare a contractului ºi adeverinþa de

la un obiect, subiect, se emite decizia privind refuzul

confirmare a corectãrii în Registru sunt semnate de

de modificare a datelor sau de înregistrare a contrac-

cãtre ºeful Direcþiei Juridice.

telor ori se anuleazã deciziile privind modificarea
datelor sau înregistrarea contractelor în cazul în care

Biroul Licenþã va prezenta lunar Directorului General

acestea au fost emise.

informaþia despre contractele înregistrate.

27. Decizia privind modificarea datelor sau înregis-

În cazul în care modificarea datelor îºi gãseºte

trarea contractelor se întocmeºte pe formular tip, în 2

reflectare în titlul de protecþie eliberat, adeverinþa de

exemplare. Un exemplar al deciziei în cauzã se

confirmare a modificãrii datelor se elibereazã la

expediazã solicitantului sau titularului prin persoana

solicitarea titularului.

împuternicitã pentru corespondenþa cu AGEPI. Al

31. Pentru înregistrarea contractelor de cesiune

doilea exemplar, împreunã cu materialele contrac-

parþialã se va achita aceiaºi taxã de înregistrare ca ºi

tului, se coase la dosar.

pentru înregistrarea contractelor de cesiune a

În decurs de 15 zile de la emiterea deciziei informaþia

drepturilor.

privind modificarea datelor ºi înregistrarea contractelor

32. Dupã publicare Biroul Recepþie ºi Registre va

se transmite pentru publicare în Buletinul Oficial de
Proprietate Industrialã (în continuare BOPI), dacã este
cazul.

înscrie informaþia privind cesiunea parþialã sau totalã
în Registrele Naþionale ale obiectelor proprietãþii
industriale, iar Direcþia Invenþii sau Direcþia Mãrci ºi

28. În cazul în care a fost emisã decizia privind

Modele Industriale va include informaþia privind

modificarea datelor sau înregistrarea contractului,

cesiunea parþialã sau totalã în baza de date.
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33. Taxa de examinare ºi înregistrare în cazul

contractelor ori decizia privind refuzul de modificare a

cesiunii parþiale va fi achitatã în fiecare caz de

datelor sau de înregistrare a contractelor, precum ºi

solicitanþi separat pentru clasele acestora, conform

decizia de abrogare a unei decizii emise anterior la

cuantumurilor stabilite pentru fiecare procedurã.

Comisia de Apel a AGEPI în decurs de 3 luni de la

34. În decurs de 3 luni de la data emiterii deciziei

data emiterii deciziei.

AGEPI publicã în BOPI urmãtoarele date privind

Comisia de Apel a AGEPI examineazã cazul respectiv

modificarea datelor sau înregistrarea contractului:

în decurs de 3 luni de la data primirii contestaþiei.
Pentru emiterea deciziei Comisia de Apel a AGEPI

a)

numãrul criteriului;

b)

categoria OPI;

respectivã sau din arhiva AGEPI. Dupã examinarea

c)

numãrul depozitului;

contestaþiei Comisia de Apel a AGEPI transmite

d)

data depozitului;

e)

numãrul titlului de protecþie;

f)

numãrul BOPI în care a fost publicatã înregis-

în drept sã se adreseze în instanþa judecãtoreascã.

trarea;

37. Solicitantul sau titularul este în drept sã

g)

datele iniþiale;

stipuleze pentru unele date menþinerea confiden-

h)

datele modificate;

i)

date despre cedent;

conþinutului lor, conform legislaþiei în vigoare.

j)

date despre cesionar;

Datele publicate în BOPI nu sunt confidenþiale.

k)

numãrul contractului ºi data înregistrãrii.

38. Familiarizarea persoanelor terþe cu textele

Numãrul de date poate fi mãrit sau redus cu permisiunea Directorului General.

interpeleazã ºi primeºte dosarul în cauzã din secþia

dosarul în secþia corespunzãtoare sau la arhiva AGEPI.

36. În cazul în care persoana contestatarã nu este
de acord cu decizia Comisiei de Apel a AGEPI, ea este

þialitãþii. Salariaþii AGEPI care au acces la aceste
materiale poartã rãspundere pentru divulgarea

modificãrilor sau ale contractelor ºi cu alte documente
anexate la ele aflate la AGEPI, precum ºi multiplicarea
contractelor se permite numai în baza acordului în

35. Orice persoanã interesatã poate contesta

scris al pãrþilor contractului ori în baza hotãrârii

decizia privind modificarea datelor sau înregistrarea

instanþei judecãtoreºti.
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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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La 5 septembrie 2002 la Palatul Republicii din Chişinău
a avut loc şedinţa solemnă consacrată jubileului de 10 ani al AGEPI.
Publicăm în continuare raportul prezentat la şedinţă de către dl Nicolae TARAN,
Director General al AGEPI.

AGEPI: 10 ANI DE FORMARE
ŞI DEZVOLTARE A SISTEMULUI NAŢIONAL
DE PROTECŢIE A PROPRIETĂŢII
INDUSTRIALE
Mult Stimate Domnule Prim-Ministru,
Mult Stimaţi oaspeţi,
Stimată audienţă,
Doamnelor şi Domnilor,

Sistemul de protecţie şi realizare a

procesului de elaborare a bazei legislative,

drepturilor asupra obiectelor de proprietate

perfecţionarea mecanismelor de recepţionare a

industrială, rolul său în reformele social-

cererilor, de examinare şi eliberare a titlurilor de

economice şi tehnico-ştiinţifice constituie unul

protecţie. Tot în această perioadă se stabilesc şi

din activele de importanţă strategică ale oricărui

se extind raporturile bilaterale şi multilaterale de

stat. Acest sistem este un factor decisiv al

colaborare cu organizaţiile internaţionale şi

siguranţei economice a statului, creează premise

oficiile similare din străinătate, aderarea

pentru extinderea relaţiilor economico-comerciale

Republicii Moldova la cele mai importante

şi multiplică efectiv potenţialul intelectual al ţării.

convenţii şi tratate internaţionale.

Ca rezultat al necesităţilor înaintate de tranziţia

La acea etapă toate evenimentele care se

la economia de piaţă la 8 septembrie 1992

derulau la AGEPI aveau calificativul primul sau

Guvernul Republicii Moldova a aprobat

prima: “AGEPI organizează primul seminar în

Regulamentul, structura şi personalul

teritoriu - în oraşul Bălţi”, “Apare primul număr al

administrativ al Agenţiei de Stat pentru Protecţia

Buletinului Oficial de Proprietate Industrială”,

Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova

“AGEPI eliberează Brevetul nr. 1 al Republicii

(AGEPI). Anume acest document a pus temelia

Moldova, “AGEPI eliberează Certificatul nr. 1 de

creării sistemului naţional de protecţie a

înregistrare a modelului industrial”, “În Buletinul

proprietăţii industriale. Actualmente AGEPI este

Oficial de Proprietate Industrială se publică

o autoritate administrativă publică centrală,

primele titluri de protecţie eliberate de AGEPI”.

care îşi desfăşoară activitatea pe baza
principiilor autogestiunii şi autofinanţării şi
este subordonată Guvernului.

O dată cu adoptarea Hotărârii Parlamentului
Republicii Moldova privind aderarea la Convenţia
pentru instituirea Organizaţiei Mondiale de

În biografia AGEPI se disting două etape relativ

Proprietate Intelectuală (OMPI), Convenţia de la

independente. În prima etapă - 1992-1996 - are

Paris pentru protecţia proprietăţii industriale,

loc identificarea formelor optime ale structurii

Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea

organizatorico-administrative, demararea

internaţională a mărcilor, Aranjamentul de la
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Haga privind depozitul internaţional de desene şi

Un moment deosebit îl constituie ratificarea

modele industriale, Tratatul de Cooperare în

Protocolului de aderare a Republicii Moldova la

domeniul brevetelor (PCT), AGEPI reuşeşte să

Acordul de la Marrakech privind constituirea

integreze sistemul naţional de protecţie a

Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC). În

proprietăţii industriale în sistemul mondial,

conformitate cu funcţiile sale, AGEPI a elaborat

acordând titularilor din ţara noastră şi celor de

şi a implementat o serie de măsuri privind

peste hotare o protecţie juridică accesibilă,

executarea angajamentelor asumate de Repub-

operativă şi sigură. Apreciind importanţa

lica Moldova faţă de OMC.

protecţiei proprietăţii industriale la nivel regional,
Republica Moldova semnează Acordul privind
măsurile de protecţie a proprietăţii industriale şi
crearea Consiliului Interstatal pentru Problemele
Protecţiei Proprietăţii Industriale şi Convenţia
privind Brevetul Eurasiatic, asigurând astfel
accesul solicitanţilor Republicii Moldova la
principalele mecanisme naţionale şi
internaţionale de protecţie a obiectelor de
proprietate industrială.

Cadrul legislativ în vigoare la ora actuală
în ţara noastră, constituit din 5 legi şi un
Regulament Provizoriu aprobat de Guvern,

În acest context, o atenţie deosebită a fost
acordată modificării şi completării legilor privind
brevetele de invenţie, mărcile şi denumirile de
origine a produselor, desenele şi modelele
industriale, soiurile de plante şi regulamentelor
de aplicare a acestor legi în conformitate cu
normele stabilite în Acordul privind aspectele
drepturilor de proprietate intelectuală legate de
comerţ (TRIPs), Tratatul privind legislaţia în
domeniul mărcilor (TLT), Tratatul privind dreptul
brevetelor (PLT), contribuind astfel la
implementarea principiilor unice de interpretare
şi aplicare a diverselor reglementări ale

permite îndeplinirea efectivă a funcţiilor principale

drepturilor de proprietate industrială.

ale AGEPI care constau în recepţionarea,

În vederea extinderii şi consolidării relaţiilor de

examinarea, înregistrarea şi eliberarea titlurilor

colaborare în domeniu, a fost perfectat şi aprobat

de protecţie, înregistrarea contractelor de

de către Guvernul Republicii Moldova setul de

transmitere a drepturilor asupra obiectelor de

materiale referitoare la acordurile CSI:

proprietate industrială atât solicitanţilor naţionali,
cât şi celor străini, efectuarea altor proceduri cu

n

Acordul de colaborare pentru combaterea

semnificaţie juridică, specifice protecţiei

încălcărilor drepturilor în domeniul proprie-

proprietăţii industriale.

tăţii intelectuale (Moscova – 6 martie 1998);

Începând cu anul 1996, demarează a doua etapă

n

integrităţii secretelor interstatale în

din activitatea AGEPI, care se caracterizează, în

domeniul protecţiei juridice a invenţiilor

special, prin implementarea cadrului legislativ de

(Minsk – 4 iunie 1999);

proprietate industrială şi prin punerea în acţiune a
mecanismelor oferite de acest cadru.
Pe parcursul următorilor ani AGEPI a elaborat o
serie de acte normative, care au avut drept scop

Acordul privind asigurarea reciprocă a

n

Acordul privind măsurile de prevenire şi
combatere a utilizării mărcilor şi indicaţiilor
geografice false (Minsk – 4 iunie 1999).

perfecţionarea sistemului de protecţie a

Aceste realizări au fost posibile doar datorită

proprietăţii industriale, îmbunătăţirea procedurilor

colaborării eficiente cu organele specializate, ale

interne şi, respectiv, armonizarea cadrului

căror sfere de activitate se intercalează cu

legislativ naţional cu prevederile convenţiilor şi

domeniul proprietăţii industriale. E de menţionat

tratatelor internaţionale la care Republica

conlucrarea AGEPI cu Agenţia de Stat pentru

Moldova a devenit parte.

Drepturile de Autor, Ministerul Justiţiei, Ministerul
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Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii şi

desene şi modele industriale; prin sistemul

Industriei Alimentare, Ministerul Economiei etc.

naţional au fost eliberate 334 de certificate
de înregistrare a desenelor/modelelor

Activitatea AGEPI în domeniul
contenciosului include măsurile necesare

industriale. O particularitate semnificativă
pentru înregistrarea desenelor şi modelelor

privind prevenirea şi soluţionarea litigiilor apărute

industriale este că atât solicitanţii naţionali,

în procesul înregistrării obiectelor de proprietate

cât şi cei străini beneficiază de posibilitatea

industrială, examinarea contestaţiilor depuse la

de a obţine prin intermediul unei singure

AGEPI, elaborarea actelor normative în domeniu.

cereri protecţia juridică pentru mai multe

În privinţa asigurării drepturilor de proprietate

desene şi modele industriale;

industrială, legislaţia în vigoare conţine toate
prevederile necesare ca persoana interesată

Ø

au fost înregistrate, de asemenea, circa

să-şi poată apăra drepturile sale. Conform

450 de contracte de transmitere a

datelor statistice, începând cu anul 1995, la

drepturilor asupra obiectelor de proprietate

AGEPI au fost depuse circa 1200 de contestaţii,

industrială - contracte de licenţă şi de

în instanţele de judecată fiind intentate doar

cesiune.

75 de acţiuni.

Pe parcursul acestor 10 ani cele mai active în

În scopul soluţionării corecte a litigiilor apărute în

domeniul brevetării invenţiilor au fost următoarele

procesul acordării şi realizării drepturilor asupra

instituţii

obiectelor de proprietate industrială, AGEPI
monitorizează activitatea reprezentanţilor în

din învăţământul superior:

proprietate industrială, organizează anual

Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea

seminare şi acordă consultaţii în domeniul

Tehnică din Moldova, Universitatea de Stat de

protecţiei proprietăţii industriale tuturor

Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”,

persoanelor interesate.
În contextul celor expuse menţionăm că din 1992
şi până la 1 septembrie 2002 în Republica

din cadrul Academiei de Ştiinţe:
Institutul de Genetică, Institutul de Microbiologie,

Moldova:

Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Chimie,

Ø

dintre instituţiile de cercetare-dezvoltare

au fost depuse prin sistemul naţional 3.114
cereri de brevete de invenţie, au fost

din cadrul ministerelor:

acordate circa 2000 de brevete ale

Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor,
Institutul Naţional al Viei şi Vinului, Institutul de
Cercetări Ştiinţifice pentru Mecanizarea şi
Electrificarea Complexului Agroindustrial
“MECAGRO”, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în

Republicii Moldova şi sunt eliberate până la
ora actuală 1.802 brevete;

Ø

pe teritoriul Republicii Moldova sunt valabile
1061 brevete eliberate de Oficiul Eurasiatic
de Brevete;

Ø

au fost depuse 40.012 cereri de înregistrare
a mărcilor de produse şi servicii; prin
sistemul naţional au fost eliberate 8.817
certificate de înregistrare a mărcilor;

Ø

au fost depuse 4.003 cereri de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale prin
care s-a solicitat protecţia a peste 19.000
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domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
etc.

Cele mai active în domeniul înregistrării
mărcilor au fost următoarele firme:
“Sălcuţa” SRL (79 de mărci înregistrate), ÎM
“Cricova-Acorex” SA (74 de mărci), “KVINT” (59
de mărci), “Migdal-P” SA (56 de mărci),
“Euro-Alco” SA (42 de mărci), ÎM GB&Co (34 de
mărci), “Basarabia-Nord” SA (17 mărci) etc.
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Totodată, în aceşti 10 ani de activitate Agenţia a
exercitat controlul asupra respectării legislaţiei în
domeniu, ţinerea registrelor naţionale de cereri şi
titluri de protecţie acordate pentru obiecte de
proprietate industrială, atestarea şi ţinerea
registrului reprezentanţilor în proprietate
industrială, care constituie în prezent o echipă
de circa 50 de persoane. Cei mai activi dintre
reprezentanţii în proprietate industrială sunt:
Alexandru Babac, Galina Jenicicovschi, Tatiana
Simanencov, Natalia Skidan, Sofia Sokolov, Olga
Socolov, Nicolae Glazunov, Iurie Gomeniuc,
Veaceslav Balan, Emil Mîndîcanu, Angela
Corcodel, Dumitru Parasca ş.a..

intensificarea activităţii informaţionalpublicitare şi expoziţionale, organizarea
simpozioanelor, seminarelor şi conferinţelor
specializate, prognozarea tendinţelor
generale în domeniul protecţiei proprietăţii
industriale pe plan intern şi internaţional;
constituirea reprezentanţelor AGEPI în
zonele reprezentative ale ţării - Bălţi, Orhei
şi Cahul - şi asigurarea activităţii lor eficiente.

În scopul promovării invenţiilor naţionale, dezvoltării relaţiilor tehnico-ştiinţifice şi
comerciale, activizării inventivităţii, pe parcursul
ultimilor ani AGEPI asigură organizarea şi sprijinul
financiar în vederea participării inventatorilor la

Activitatea AGEPI în vederea prestării
serviciilor de informare-brevetare

expoziţiile şi saloanele naţionale şi internaţionale

agenţilor economici a devenit pe drept cuvânt o
activitate vitală în condiţiile intensificării concurenţei pe piaţa internă şi a necesităţii de pătrundere pe piaţa externă, asigurării informaţionale a
producătorilor în vederea elaborării strategiilor de
piaţă şi de antreprenoriat prin analiza pieţei de
proprietate industrială, efectuarea studiilor
analitice şi elaborarea rapoartelor informaţionale,
organizarea seminarelor, conferinţelor,
expoziţiilor, crearea bazelor noi de date în
domeniul proprietăţii industriale, punerea lor în
serviciul persoanelor fizice şi juridice.

străinătate. Începând cu 1997, inventatorii noştri

organizate pe teritoriul Republicii Moldova şi în
participă la majoritatea saloanelor de inventică,
unde obţin de fiecare dată un număr impunător de
premii şi medalii. De exemplu,
n

Ungaria, inventatorii moldoveni câştigă 11
medalii olimpice şi Marea Medalie de
Argint, acordată regretatului inventator Lev
Panasiuc de la USM.
n

Marketingul aplicat de AGEPI s-a materializat
printr-o serie de acţiuni, dintre care le relevăm pe
cele mai esenţiale:

Ø

Ø

elaborarea şi implementarea sistemului de
cooperare cu cercurile de business,
organizaţiile nonguvernamentale, agenţii
economici;
elaborarea şi implementarea bazei
metodico-didactice şi a sistemului de
instruire continuă în domeniul protecţiei
proprietăţii industriale şi activităţii inovative
pentru specialiştii din diverse ramuri ale
economiei naţionale;

La Salonul Genius ’98 de la Budapesta,

La Salonul al XIII-lea Internaţional de
Invenţii, Cercetări şi Produse Noi de la
Pittsburgh (SUA) le sunt acordate 3
medalii de aur, 3 de argint, 4 de bronz,
două premii speciale ale juriului şi Marele
premiu care este acordat inventatorilor
Aurelian Gulea şi Valeriu Rudic

n

De la Salonul Internaţional de Invenţii,
Tehnici şi Produse Noi de la Geneva,
ediţiile 1999-2001 inventatorii noştri au
adus acasă 28 medalii de aur, 33 medalii
de argint, 27 medalii de bronz

n

De la Salonul Internaţional de Noutăţi
Tehnice “INVENTA”, Bucureşti,
inventatorii au revenit cu14 medalii de aur

n

utilizatorilor obiectelor de proprietate

Participarea la Salonul Internaţional de
Inovaţii, Cercetări şi Noi Tehnologii

industrială din Republica Moldova prin

“Brussels-Eureka”, ediţiile 1999-2001,

Ø informarea autorilor, solicitanţilor, titularilor şi
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s-a fructificat cu 25 medalii de aur (dintre
care 3 cu menţiunea specială a Juriului
Internaţional), 10 medalii de argint, 4
medalii de bronz, 6 Premii ale Salonului.
În colaborare cu Centrul Internaţional de Expoziţii
MOLDEXPO, AGEPI organizează anual
Expoziţia Internaţională Specializată
“INFOINVENT”, la care participă activ
inventatorii din Republica Moldova şi de peste
hotare. În perioada de pregătire a Expoziţiei
“INFOINVENT” se desfăşoară expoziţii similare în
principalele centre industriale ale republicii, la
care participă cu succes întreprinderi inovatoare
şi inventatori din zonele respective.
Pentru succese remarcabile în activitatea
inventivă 15 inventatori cunoscuţi din ţara noastră
au fost decoraţi cu Medalia de Aur OMPI
“Inventator Remarcabil”. Aceştia sunt:
academicianul Valeriu Rudic, doctorul habilitat
în chimie Aurelian Gulea, doctorul habilitat în
ştiinţe tehnice Nicolae Taran, academicianul

sărbătorii de astăzi la AGEPI a fost editat primul
volum al lucrării “Cercetători şi inventatori din
Republica Moldova”. Aceasta este o primă
încercare a colaboratorilor AGEPI de a edita o
enciclopedie a inventatorilor moldoveni care, prin
capacitatea lor de a făuri opera numită
INVENŢIA, au adus în raza cunoaşterii universale
valori noi, necunoscute până acum, adăugând
astfel partea lor de contribuţie la progresul
general uman.
În cooperare cu UTM, cu Primăria municipiului
Chişinău, cu “AGROINDBANC” şi cu Institutul de
Cercetări Ştiinţifice ELIRI, AGEPI este
cofondatorul Business-incubatorului “ELIRIINC” SA, care a fost creat în scopul susţinerii
inventatorilor şi agenţilor economici ce iniţiază
afaceri bazate pe brevete de invenţie, elaborării
proiectelor tehnologice inovatoare, producerii şi
comercializării mărfurilor de consum pe baza
tehnologiilor avansate şi proprietăţii industriale.
AGEPI editează lunar “Buletinul Oficial de

chimie Nina Samusi, academicianul

Proprietate Industrială”, care reprezintă
unica sursă informaţională de primă valoare
pentru cercetările documentare din ţară. Se
editează pe suport-hârtie din anul 1993, fiind
expediat în peste 40 de ţări ale lumii, iar din iulie
1999 este plasat lunar şi în web site-ul AGEPI.

Pavel Vlad, doctorul habilitat în chimie

Din 1995 revista inventatorilor şi cercetătorilor

Pavel Chintea, doctorul habilitat în medicină

“Intellectus” cu suplimentele “Bursa invenţiilor”,
“AGEPI Info”, “AGEPI Expo”, editate de AGEPI,
publică articole privind aspectele actuale ale
proprietăţii industriale, numeroase sugestii
practice privind modalităţile de exploatare
comercială a proprietăţii industriale, soluţionarea

Ion Bostan, academicianul Gheorghe Duca,
doctorul în chimie Olga Covaliov, doctorul în
biologie Liliana Cepoi, doctorul în biologie
Svetlana Codreanu, doctorul habilitat în
medicină Ludmila Eţco, doctorul habilitat în

Constantin Spânu, doctorul habilitat în biologie
Galina Lupaşcu, doctorul habilitat în medicină
Valentin Gudumac.
La ora actuală două întreprinderi din republică Întreprinderea tehnico-ştiinţifică “OENOLAB”
S.R.L. şi Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru
Porumb şi Sorg - sunt în posesia Trofeului OMPI
“Întreprindere inovatoare”, iar Institutul de
Cercetări Ştiinţifice pentru Mecanizarea şi
Electrificarea Complexului Agroindustrial
“MECAGRO” este înaintat pentru obţinerea
acestui trofeu în anul curent.
Remarcând spusele unui mare filozof că în jurul
inventatorilor de valori noi se învârteşte lumea,
avem plăcerea să vă informăm că în ajunul
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eventualelor litigii, evitarea riscului de
contrafacere, contracararea concurenţei neloiale,
treceri în revistă ale celor mai importante
evenimente din domeniu, reproduce file din
Colecţia de invenţii create şi protejate în Republica Moldova. Aceste reviste sunt prezente, de
asemenea, pe Internet în Web site-ul AGEPI.
Vreau să menţionez aici o serie de autori activi ai
revistei “Intellectus”, printre care colaboratorii
AGEPI dnii Ion Daniliuc, Veaceslav Crecetov,
Aurelia Ceban, Svetlana Munteanu,
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Andrei Moisei, Maria Rojnevschi, Violeta Jalbă,

dispoziţia utilizatorului actualmente sunt puse 39

şi autori externi - dnii Valeriu Dulgheru, Dumitru

de baze de date în domeniul brevetelor, 3 - în

Batâr, Ilie Botez, Gheorghe Duca, Valeriu Canţer,

domeniul mărcilor, 4 - în domeniul legislaţiei.

Mihail Nazarov, Alexandru Crăciun ş.a..

În cadrul acordurilor de colaborare, încheiate cu

Anual sporeşte numărul beneficiarilor informaţiei

22 de biblioteci, au fost fondate colecţii de

de proprietate industrială prin informarea

documente din domeniul proprietăţii industriale în

consecventă şi masivă a publicului şi a

8 biblioteci judeţene şi în 7 biblioteci de sector.

reprezentanţilor mass-media privind rolul şi
importanţa proprietăţii industriale pentru
societate, valoarea drepturilor de proprietate
industrială şi problemele actuale din acest
domeniu. Aceasta a condus, în ultimă instanţă,
la consolidarea sistemului de proprietate
industrială, a imaginii AGEPI, la elucidarea
obiectivă a rolului acesteia în societate. Circa 40
de jurnalişti din presa republicană, care tratează
tematica proprietăţii industriale, au participat anul
acesta la un concurs organizat cu prilejul
jubileului de 10 ani al AGEPI. Printre laureaţii
concursului figurează următorii ziarişti:

Web site-ul AGEPI a devenit în prezent o
sursă de informaţie complexă, solicitată tot mai
frecvent, care oferă vizitatorilor multiple
posibilităţi de familiarizare cu principalele direcţii
de activitate ale AGEPI, de consultare a actelor
legislative şi normative naţionale şi internaţionale,
de obţinere a informaţiei privind procedura
naţională de protecţie a obiectelor de proprietate
industrială. Site-ul AGEPI se editează în limbile
română, engleză şi rusă. Spre exemplu, numai
pe parcursul anului 2001 au fost înregistrate
circa 5.000 de accesări ale web site-ului AGEPI
de către utilizatorii străini şi peste 40.000 – de

LOCUL I

către vizitatorii din Republica Moldova.

Ana Mardare (Agenţia de presă “Moldpres”),

Una dintre direcţiile de activitate ale AGEPI
este pregătirea cadrelor naţionale în domeniul
protecţiei proprietăţii industriale. În acest scop se
implementează un sistem complex de instruire
la Institutul de Proprietate Intelectuală (IPI),
creat în anul 1999 în cadrul AGEPI. IPI

Alexandru Sâtnic (Radio Moldova “Actualităţi”)

LOCUL II
Ion Bătrânu (“Moldova Suverană”),Vladimir
Romanov (Agenţia de presă “Interlic”), Ion
Axente (TVM “Mesager”)

LOCUL III
Svetlana Seliucov (Radio Moldova “Evrika”),
Eugenia Amambaeva (“Экономическое
обозрение”), Ana Mutu (Agenţia de presă “Flux”).

Biblioteca AGEPI este depozitarul Colecţiei
naţionale de brevete, care în prezent numără
peste 16 mln exemplare de documente pe
diferite suporturi, inclusiv documente de brevet 15,6 mln exemplare, literatură juridică, metodiconormativă şi de referinţă - 12,6 mii exemplare.
În ultimii ani s-a mărit esenţial numărul
documentelor pe suport electronic colecţionate în
baza acordurilor bilaterale cu oficiile de brevete
din străinătate şi organizaţiile internaţionale. La

instruieşte studenţii la specialitatea managereconomist, calificarea “Manager în proprietate
intelectuală”. Actualmente la IPI îşi fac studiile
130 de studenţi.
Noile orientări în domeniul protecţiei proprietăţii
intelectuale, generate de evoluţia evenimentelor
în activitatea social-economică, de globalizarea
industrială şi comercială cere imperios coordonarea acţiunilor AGEPI cu activităţile OMPI, OEB,
OEAB, ale altor organisme internaţionale.
Activitatea internaţională a AGEPI se desfăşoară
în strânsă colaborare cu 7 organizaţii internaţionale şi cu circa 50 de oficii de specialitate din
străinătate. Analizând realizările obţinute în acest
domeniu, putem afirma cu certitudine că a fost
atins obiectivul strategic - integrarea armonioasă
în sistemul mondial de proprietate intelectuală.
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Republica Moldova este parte la 24 de
convenţii, tratate şi aranjamente internaţionale în
domeniul protecţiei proprietăţii industriale.
În cadrul activităţii Uniunilor internaţionale şi
Comitetelor OMPI reprezentanţii Republicii
Moldova participă la lucrările adunărilor generale,
comitetelor de experţi, şedinţelor ordinare,
extraordinare şi speciale de diferite niveluri.

Un eveniment deosebit în istoria AGEPI
îl constituie vizita de lucru efectuată în
Republica Moldova de către dl Kamil Idris,
Director General al OMPI, în aprilie 1999. Dl
Kamil Idris a ţinut un discurs în faţa parlamentarilor şi a reprezentanţilor intelectualităţii axat pe
necesitatea conştientizării priorităţilor secolului
XXI. Dumnealui a apreciat înalt spiritul creativ al
inventatorilor din republică, specificând că
susţinerea activităţii lor va impulsiona dezvoltarea

Colaborarea AGEPI cu Oficiul European de
Brevete (OEB) se desfăşoară atât în sfera
dezvoltării relaţiilor bilaterale (schimb de informaţie, participare la seminare, consulting), cât şi în
cadrul proiectelor şi programelor multilaterale:
Proiectul ICON, Programul regional TACIS (care
include pregătirea specialiştilor, schimbul de
experienţă, organizarea cursurilor pentru studierea limbilor străine, asistenţa tehnică).
În perioada de referinţă cu concursul OMPI şi
OEB la Chişinău au fost organizate 11 seminare
internaţionale şi regionale privind problemele
protecţiei şi evaluării proprietăţii industriale,
întrunind un număr impunător de persoane
interesate din Republica Moldova şi din alte ţări.
În această serie se înscrie şi Seminarul naţional
în probleme de protecţie a mărcilor şi indicaţiilor
geografice, organizat de OMPI în aceste două
zile la Chişinău.

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.
Cu ocazia festivităţii de astăzi exprimăm sincere
mulţumiri acestei prestigioase organizaţii internaţionale care este reprezentată astăzi de dl
Jenö Bobrovszky, Director Executiv al Direcţiei
pentru cooperare cu ţările din Europa şi Asia de la
OMPI, şi dl Denis Croze, şef Secţie dezvoltare
internaţională a legislaţiei, Departamentul mărci,
design industrial şi indicaţii geografice OMPI, care
au coordonat Seminarul naţional în probleme de
protecţie a mărcilor şi indicaţiilor geografice.

Colaborarea AGEPI cu Uniunea Europeană
(UE) se desfăşoară în planul realizării Acordului
pentru Parteneriat şi Colaborare (APC) dintre
Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
Reprezentanţii AGEPI participă activ la lucrările
Comitetului pentru colaborare RM - UE, al cărui
obiectiv principal constă în armonizarea
legislaţiei naţionale cu legislaţia UE prin
susţinerea proiectului de asistenţă “Realizarea
APC” în cadrul Programului TACIS.
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Fiind aleasă în calitate de gazdă a numeroase
reuniuni, simpozioane şi conferinţe naţionale şi
internaţionale, AGEPI a obţinut recunoaşterea şi
înalta apreciere pe plan intern şi internaţional a
eforturilor sale întru crearea unui climat favorabil
protecţiei efective a proprietăţii industriale în ţara
noastră, promovării procesului de cercetaredezvoltare, susţinerii inventatorilor şi raţionalizatorilor, reprezentanţilor businessului mic şi
mijlociu, producerii şi diseminării informaţiei de
proprietate industrială tuturor utilizatorilor.

AGEPI colaborează activ şi în cadrul
Convenţiei privind Brevetul Eurasiatic (CBEA),
direcţiile concrete ale acestei colaborări fiind
schimbul de experienţă, implementarea tehnologiilor informaţionale, perfecţionarea calificării
specialiştilor, organizarea instruirii tematice a
utilizatorilor etc. Cu ocazia întâlnirii de azi
exprimăm calde mulţumiri conducerii acestei
organizaţii în persoana dlui Alexandr Grigoriev,
vicepreşedinte al OEAB, pentru disponibilitatea
de a acorda Oficiului naţional de brevete din
Republica Moldova toată susţinerea în cele mai
stringente probleme legate de armonizarea
cadrului juridic, instruirea personalului, schimbul
de informaţie şi de experienţă etc.
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În ultimii 3 ani s-a intensificat activitatea noastră

Prim-vicedirector General, pentru valoroasa

în cadrul Consiliului Interstatal CSI în problemele

asistenţă metodologică şi informaţională în

protecţiei proprietăţii industriale, Republica

probleme de procedură, tehnologii şi produse

Moldova deţinând în această perioadă preşedinţia

informaţionale.

Consiliului. AGEPI participă la lucrările de editare
a unui CD-ROM regional comun (CISPATENT),
care conţine toată informaţia de brevete din ţările
CSI. De asemenea, colaboratorii AGEPI au
publicat deja două numere ale Buletinului Oficial
al Consiliului Interstatal, care reflectă activitatea
Consiliului şi aspectele conlucrării ţărilor membre
în cadrul acestei structuri.
Ca dovadă a recunoaşterii aportului AGEPI la
activitatea Consiliului Interstatal, reprezentanţii
plenipotenţiari ai ţărilor-membre au luat decizia
de a convoca cea de-a 13-a şedinţă ordinară a
Consiliului în luna martie 2003 în oraşul
Chişinău.

Pe baze bilaterale cu oficiile de brevete
străine AGEPI soluţionează şi coordonează
problemele vizând schimbul şi utilizarea informaţiei de brevet. În prezent AGEPI întreţine legături
strânse şi recepţionează materiale informative de
la 4 organizaţii internaţionale şi 34 de oficii de
brevete, printre care oficiile din Austria, Bulgaria,
Marea Britanie, Ungaria, Germania, Federaţia
Rusă, România, Ucraina, Belarus, SUA, Cehia,
Japonia, Franţa, Elveţia ş. a.

Tradiţionala colaborare dintre AGEPI şi
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
din România (OSIM) a cunoscut pe parcursul
acestui deceniu o dezvoltare semnificativă. Pe
lângă organizarea seminarelor bilaterale pe
obiectele de proprietate industrială, reuniuni la
diverse niveluri, între oficiile noastre este semnat
un Program de acţiuni comune care trasează
direcţiile colaborării, activităţile concrete în
vederea asigurării şi promovării unei protecţii
optimale a proprietăţii industriale în ţările noastre,

Un cuvânt cald de mulţumire rostim de la
această tribună în adresa Agenţiei de Stat pentru
Brevete şi Mărci a Federaţiei Ruse
(ROSPATENT), reprezentată de şeful Secţiei
Cooperare Internaţională, dl Ghenadi
Neguleaev, pentru sprijinul multilateral pe care îl
acordă AGEPI şi pentru colaborare durabilă.
Suntem bucuroşi să-l avem astăzi printre oaspeţi
pe dl Piotr Ivanenko, Prim-vicedirector General
al Departamentului de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală al Ucrainei, cu care Republica
Moldova a semnat un acord de colaborare la
nivel guvernamental.
În această perioadă s-au constituit raporturi de
colaborare şi cu o serie de organizaţii şi asociaţii
internaţionale care activează în domeniul
protecţiei proprietăţii industriale, cum sunt:
Asociaţia internaţională pentru mărci (INTA),
SUA; Federaţia Internaţională a Asociaţiilor
Inventatorilor (IFIA), Elveţia; Asociaţia
Internaţională pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale (AIPPI), Elveţia; Interforum Ltd, Marea
Britanie ş. a.
Un capitol aparte îl constituie raporturile
de colaborare fructuoasă stabilite de AGEPI
cu ambasadele statelor străine în Republica
Moldova. Ne referim la Ambasada SUA,
Ucrainei, României, Federaţiei Ruse, Republicii
Populare Chineze, Franţei, Turciei, Germaniei, la
ambasadorii acestor ţări care au răspuns
întotdeauna cu bunăvoinţă la invitaţia AGEPI de a
participa la manifestările organizate în scopul
abordării problemelor privind colaborarea ţărilor
noastre în domeniul proprietăţii industriale.

armonizării legislaţiilor naţionale cu acordurile şi

Pe lângă realizările sus-menţionate, pe parcursul

convenţiile internaţionale, intensificării schimbului

primului deceniu de activitate AGEPI s-a

de informaţie, de programe, de experţi etc. Vrem

confruntat şi cu dificultăţi, specifice oricărui

să mulţumim pe această cale delegaţiei OSIM

început şi tranziţiei la noile relaţii economice.

condusă de dl Alexandru Cristian Ştrenc,

Evaluând însă cele obţinute, putem schiţa
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priorităţile activităţii viitoare. Sperăm că împreună

Ø

Crearea Fondului inovaţional pentru imple-

cu instituţiile de cercetare-dezvoltare, cu agenţii

mentarea tehnologiilor avansate şi produ-

economici din republică, în special cu cei

selor noi

interesaţi în crearea, protecţia şi exploatarea

Ø

obiectelor de proprietate industrială, cu sprijinul

probleme de proprietate industrială.

Guvernului, al Ministerului Economiei, al

Stimaţi prieteni,

Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor
Externe, Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi

Istoria instituţiei noastre, care împlineşte

Dezvoltare Tehnologică, Mişcării Republicane a

un deceniu de la fondare, nu poate fi comparată

Inventatorilor şi Raţionalizatorilor “Inovatorul”,
Asociaţiei Republicane a Femeilor Inventatoare în
perioada imediat următoare vom reuşi să
realizăm obiectivele expuse de AGEPI în
proiectul Strategiei de dezvoltare a sistemului naţional de protecţie a proprietăţii
industriale până în anul 2005, care a fost
prezentată spre examinare şi avizare la
ministerele de resort. Strategia include:

Ø

Ø

Ø

cu istoria de zeci şi chiar sute de ani a altor oficii.
Însă realizările obţinute de colaboratorii AGEPI
sunt la fel de importante, meritul lor în crearea
şi consolidarea sistemului naţional de proprietate
industrială nu poate fi subestimat.
Permiteţi-mi să adresez calde felicitări şi urări
de sănătate şi prosperitate fiecărui membru al
colectivului în parte pentru munca asiduă depusă
la această cauză atât de nobilă şi atât de

Armonizarea actelor normativ-legislative cu

necesară.

reglementările dreptului internaţional în

În final permiteţi-mi să adresez felicitări, sincere

domeniu, inclusiv realizarea Proiectului de

urări de sănătate şi realizări de valoare inventa-

armonizare a legislaţiei cu cerinţele

torilor şi inovatorilor din Republica Moldova,

înaintate de Uniunea Europeană

autorilor şi titularilor obiectelor de proprietate

Consolidarea cooperării internaţionale şi

industrială, reprezentanţilor, consilierilor şi tuturor

integrării ascendente în sistemul mondial

Ø

Crearea Consiliului Interdepartamental în

utilizatorilor sistemului naţional de proprietate

de proprietate intelectuală

industrială.

Dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului

Vă doresc tuturor inepuizabile forţe fizice şi

informaţional al AGEPI

creatoare întru prosperarea şi fericirea Dvs. şi a

Realizarea proiectului de creare a Centrului
de informare şi documentare în domeniul
proprietăţii industriale

familiilor Dvs., întru stabilitatea şi progresul
instituţiilor unde activaţi şi al Republicii Moldova.
Vă mulţumesc pentru atenţie!

¬¬¬
Informăm cititorii Buletinului Oficial de Proprietate Industrială că revista „Intellectus” nr. 3/2002 şi
suplimentul acesteia „AGEPI Info” publică informaţii detaliate şi imagini foto de la şedinţa solemnă şi de
la alte manifestări consacrate jubileului de 10 ani al AGEPI.
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OMPI informează
La 16 iulie 2002 Guvernul Republicii Slovacia a

de aderare la Tratatul de cooperare în domeniul

depus instrumentele de aderare la Tratatul privind

brevetelor.

dreptul brevetelor din 1 iunie 2000.

Tratatul va fi în vigoare cu privire la Republica

Tratatul va fi în vigoare, când numărul necesar de

Seychelles cu începere de la 7 noiembrie 2002.

ratificări sau de aderări va fi atins în conformitate cu
art. 21.1) al Tratatului menţionat.

La 7 august 2002 Guvernul Republicii
Seychelles (al 164-lea stat) a depus instrumentele
de aderare la Convenţia de la Paris pentru protecţia
Proprietăţii Industriale din 20 martie 1883.
Convenţia va fi în vigoare cu privire la Republica
Seychelles cu începere de la 7 noiembrie 2002. La
această dată Republica Seychelles va deveni
membru al Uniunii Internaţionale pentru Protecţia
Proprietăţii Industriale (“Uniunea de la Paris”).

La 7 august 2002 Guvernul Republicii
Kazahstan (al 41-lea stat) a depus instrumentele
de aderare la Aranjamentul de la Locarno pentru
instituirea clasificării internaţionale a desenelor şi
modelelor industriale.
Aranjamentul va fi în vigoare cu privire la Republica
Kazahstan cu începere de la 7 noiembrie 2002.

La 7 august 2002 Guvernul Republicii
Kazahstan (al 29-lea stat) a depus instrumentele
de aderare la Tratatul privind dreptul m ărcilor.

La 7 august 2002 Guvernul Republicii

Tratatul va fi în vigoare cu privire la Republica

Seychelles (al 117-lea stat) a depus instrumentele

Kazahstan cu începere de la 7 noiembrie 2002.

UPOV informează
La 30 iulie 2002 Letonia (al 51-lea stat) a depus

Convenţia este în vigoare cu privire la Letonia cu

instrumentele de aderare la Convenţia

începere de la 30 august 2002.

Internaţională privind protecţia realizărilor în
selecţie din 2 decembrie 1961.
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Lista reprezentanţilor în proprietate industrială
Nr.
crt.
1

1

Numele,
prenumele
2

BABAC
Alexandru

Nr. şi data
înregistrării
3

1
24.04.1993

2

SIMANENKOVA
Tatiana

2
24.04.1993

3

JENICICOVSCAIA
Galina

3
24.04.1993

4

SKIDAN
Natalia

4
24.04.1993

5

SOKOLOVA
Sofia

5
24.04.1993

6

GLAZUNOV
Nicolae

7
21.09.1993

7

MALAHOVA
Antonina

8
29.11.1993

110

Profilul
de
activitate
4

Denumirea
firmei

Adresa
pentru
corespondenţă

Telefon,
fax

5

6

7

Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale

BIROUL
BREVETMARCSERVICE

44-96-45
49-65-93
43-46-81

Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale
Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale

INVENŢIEMDV S.A.

Pentru poşta expresă
str. Miron Costin nr. 5,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
Pentru expedieri poştale:
c/p 1709, MD-2045,
Chişinău, Republica
Moldova
E-mail:
brevet@marc.mldnet.com
www.bmspatent.com
Str. Andrei Doga nr. 24,
bloc 1,
MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
E-mail:
invent@invent.mldnet.com
Pentru poşta expresă:
str. Miron Costin nr. 5,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
Pentru expedieri poştale:
c/p 1709, MD-2045,
Chişinău, Republica
Moldova
E-mail:
brevet@marc.mldnet.com
www.bmspatent.com
Str. Andrei Doga nr. 24,
bloc 1,
MD-2024, Chişinău,
Republica Moldova
E-mail:
invent@invent.mldnet.com

44-96-45
49-65-93
43-46-81

INTELS-MDV
S.R.L.

Drumul Viilor nr. 42,
bloc 3, ap. 37, MD-2021,
Chişinău, Republica
Moldova
E-mail:
intelsmdv@com.renam.md

72-30-21
79-61-04

TREI G S.A.

Str. Trandafirilor nr. 31,
bloc 1, ap. 111,
MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
E-mail:
treig@treig.moldova.su
treig@mdl.net
Str. Mihail Sadoveanu
nr. 4, bloc 1, ap. 201,
MD-2044, Chişinău,
Republica Moldova

55-31-48
55-37-24

Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale
Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale
Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale
Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale

BIROUL
BREVETMARCSERVICE

INVENŢIEMDV S.A.

44-62-57
32-29-23

49-31-32
29-18-81

44-62-57
32-29-23

49-31-32
29-18-81

34-15-72
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1

2

3

8

GOLOMAZOV
Veaceslav

9
05.11.1993

9

CORCODEL
Angela

10
04.07.1997

10

FOCŞA
Valentin

11
04.07.1997

11

ROZLOVENCO
Sergiu

12
26.08.1997

12

GROSU
Iurie

13
24.07.1998

13

SOCOLOVA
Olga

14
24.07.1998

14

STRATINSCAIA
Natalia

15
24.07.1998

15

ROTARI
Alexandra

16
24.07.1998

4

Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale
Invenţii,
soiuri de
plante,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale
Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale
Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale
Mărci,
desene şi
modele
industriale
Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale
Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale

Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale

5

6

7

ECONOMSERVICE

Str. Mihai Eminescu
nr. 28,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

24-54-48
22-33-10
24-73-11

FS PATENT
S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare
nr. 134,
c/p 233, MD-2012,
Chişinău, Republica
Moldova
E-mail:
freshsys@hotmail.com
www.patent.md

23-43-40
23-80-70

Str. Tineretului nr. 14,
c. Maximovca, MD-6525,
jud. Chişinău, Republica
Moldova

38-42-62
38-44-41
38-43-50

Str. Mitropolit Varlaam
nr. 65,
ap. 106 A, MD-2012,
Chişinău, Republica
Moldova
E-mail:
lilian@gardenie.mldnet.com
Str. Mihail Sadoveanu
nr. 24, bloc 1, of. 302,
MD-2042, Chişinău,
Republica Moldova
Drumul Viilor nr. 42,
bloc 3, ap. 37, MD-2021,
Chişinău,
Republica Moldova
E-mail:
intelsmdv@com.renam.md

24-03-87

CONSULTIUS
S.R.L.

INTELS-MDV
S.R.L.

BIROUL
BREVETMARCSERVICE

BIROUL
BREVETMARCSERVICE

Pentru poşta expresă:
str. Miron Costin nr. 5,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
Pentru expedieri poştale:
c/p 1709, MD-2045,
Chişinău, Republica
Moldova
E-mail:
brevet@marc.mldnet.com
www.bmspatent.com
Pentru poşta expresă:
str. Miron Costin nr. 5,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
Pentru expedieri poştale:
c/p 1709, MD-2045,
Chişinău, Republica
Moldova
E-mail:
brevet@marc.mldnet.com
www.bmspatent.com

33-81-34

72-30-21
79-61-04

44-96-45
49-65-93
43-46-81
44-62-57
32-29-23

44-96-45
49-65-93
43-46-81
44-62-57
32-29-23
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3

4

5

16

1

SÂSOEVA
Valentina

2

17
24.07.1998

Invenţii, modele de utilitate, mărci,
desene şi
modele
industriale

INTELS-MDV
S.R.L.

17

SOLOMON
Veaceslav

18
24.07.1998

Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale

BIROUL
BREVETMARCSERVICE

18

MÎNDÎCANU
Emil

19
24.07.1998

Mărci,
desene şi
modele
industriale

FS PATENT
S.R.L.

19

MUNTEANU
Petru

21
24.07.1998

AMBROZIA
S.R.L.

20

VAVRENIUC
Vladimir

22
24.07.1998

Mărci,
desene şi
modele
industriale
Mărci,
desene şi
modele
industriale

21

PARASCA
Dumitru

23
24.07.1998

22

COŞELEVA
Natalia

24
24.07.1998

23

ŞCERBAN
Pavel

25
24.07.1998

24

BODIUL
Tatiana

27
15.12.1998

112

Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale
Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale

Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale
Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale

VILAD

6

S.R.L.

INVENTAPARASCA I.I.

BIROUL
BREVETMARCSERVICE

7

Drumul Viilor nr. 42,
72-30-21
bloc 3, ap. 37,
79-61-04
MD-2021, Chişinău,
Republica Moldova
E-mail:
intelsmdv@com.renam.md
Pentru poşta expresă:
44-96-45
str. Miron Costin nr. 5,
49-65-93
MD-2068, Chişinău,
43-46-81
Republica Moldova
Pentru expedieri poştale:
44-62-57
c/p 1709, MD-2045,
32-29-23
Chişinău, Republica
Moldova
E-mail:
brevet@marc.mldnet.com
www.bmspatent.com
Bd. Ştefan cel Mare
23-43-40
nr. 134,
23-80-70
c/p 233, MD-2012,
Chişinău,
Republica Moldova
E-mail:
freshsys@hotmail.com
www.patent.md
Str. Mihail Kogălniceanu
24-60-26
nr. 80, ap. 29, MD-2012,
Chişinău, Republica
Moldova
Str. Vlaicu Pârcălab
24-01-13
nr. 15, ap. 29,
MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova
Bd. Moscova nr. 2, ap. 142, 49-55-93
MD-2068, Chişinău,
829141203
Republica Moldova
E-mail:
dumitru@hotmail.com
parasca@mail.md
Pentru poşta expresă:
str. Miron Costin nr. 5,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
Pentru expedieri poştale:
c/p 1709, MD-2045,
Chişinău, Republica
Moldova
E-mail:
brevet@marc.mldnet.com
www.bmspatent.com
Str. Suceava nr. 110,
ap. 6,
MD-2051, Chişinău,
Republica Moldova

Str. Mircea Eliade nr. 5,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

44-96-45
49-65-93
43-46-81
44-62-57
32-29-23

74-38-57
55-37-24

829149396
54-24-95
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1

25

2

ANDRIEŞ
Ludmila

3

28
15.12.1998

4

Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale

26

CORCIMARI
Evghenia

29
15.12.1998

Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale
Mărci,
desene şi
modele
industriale

27

CAREV
Ana

30
15.12.1998

28

GLAZUNOV
Larisa

31
15.12.1998

Mărci,
desene şi
modele
industriale

29

CARIMOV
Leonid

32
15.12.1998

30

LEVINŢA
Victor

33
15.12.1998

31

GLAZUNOV
Kiril

34
15.12.1998

Mărci,
desene
şi modele
industriale
Mărci,
desene şi
modele
industriale
Mărci,
desene şi
modele
industriale

32

VOZIANU
Maria

35
29.03.1999

33

BURUIANĂ
Procop

36
29.03.1999

34

CAFTANAT
Mariana

37
24.04.1999

Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale
Mărci,
desene şi
modele
industriale

Mărci,
desene şi
modele
industriale

5

6

7

BIROUL
BREVETMARCSERVICE

Pentru poşta expresă:
str. Miron Costin nr. 5,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova
Pentru expedieri poştale:
c/p 1709, MD-2045,
Chişinău, Republica
Moldova
E-mail:
brevet@marc.mldnet.com
www.bmspatent.com
Str. Alexandru cel Bun
nr. 2, bloc 1, ap. 66,
MD-6800, Ialoveni,
Republica Moldova

44-96-45
49-65-93
43-46-81

TREI G

S.A. Str. Trandafirilor nr. 31,
bloc 1, ap. 111,
MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
E-mail:
treig@treig.moldova.su
treig@mdl.net
TREI G
Str. Trandafirilor nr. 31,
S.A.
bloc 1, ap. 111,
MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
E-mail:
treig@treig.moldova.su
treig@mdl.net
Str. Nicolae Costin
nr. 33,
MD-2050, Chişinău,
Republica Moldova
GRAHAM &
Str. Alexandru cel Bun
LEVINTSA
nr. 89,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova
TREI G
Str. Trandafirilor nr. 31,
S.A.
bloc 1, ap. 111,
MD-2038, Chişinău,
Republica Moldova
E-mail:
treig@treig.moldova.su
treig@mdl.net
Drumul Viilor nr. 42,
bloc 3, ap. 78, MD-2021,
Chişinău, Republica
Moldova

Drumul Viilor nr. 40, ap. 53,
MD-2021, Chişinău,
Republica Moldova
E-mail:
pburuiana@hotmail.com
www.buruiana.com
Bd. Dacia nr. 44, bloc 5,
ap. 12,
MD-2062, Chişinău,
Republica Moldova

44-62-57
32-29-23

37368
22-978
54-40-84

55-31-48
55-37-24

55-31-48
55-37-24

75-38-57

24-40-76
24-40-63
55-31-48
55-37-24

72-35-35
24-34-08
24-17-48
24-17-82
24-55-91
72-31-52

77-32-28
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1

2

3

4

35

IUDENICI
Lidia

38
18.10.2000

Mărci,
desene şi
modele
industriale

36

JENICIKOVSKAIA
Ghelena

39
18.10.2000

Mărci,
desene şi
modele
industriale

37

BALAN
Veaceslav

40
18.10.2000

Mărci,
desene şi
modele
industriale

38

STAŞCOV
Roman

41
20.02.2001

Mărci,
desene şi
modele
industriale

39

GOMENIUC
Iurii

42
30.05.2001

40

GOREA
Nicolae

43
30.05.2001

41

MARGINE
Ion

44
30.05.2001

42

PRIDA
Andrei

45
30.05.2001

43

CIUBUC
Iulia

47
26.10.2001

Mărci,
desene şi
modele
industriale
Mărci,
desene şi
modele
industriale
Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale
Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale
Mărci,
desene şi
modele
industriale

44 CERNOBROVCIUC
Maria

114

48
26.10.2001

Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale

5

6

Str. Albişoara, nr. 80,
bloc 4, ap. 152,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova
BIROUL
BREVETMARCSERVICE

7

29-06-09

Pentru poşta expresă:
44-96-45
str. Miron Costin nr. 5,
49-65-93
MD-2068, Chişinău,
43-46-81
Republica Moldova
Pentru expedieri poştale:
44-62-57
c/p 1709, MD-2045,
32-29-23
Chişinău, Republica
Moldova
E-mail:
brevet@marc.mldnet.com
www.bmspatent.com
Str. Sarmizegetusa
52-33-30
nr. 37, bloc 1, ap. 40,
79-52-22
MD-2032, Chişinău,
Republica Moldova
E-mail: Salego@CNI.MD
Str. Drumul Crucii nr. 97, 71-70-20
bloc 1, ap. 6,
829484248
MD-2069, Chişinău,
Republica Moldova
Str. Albişoara nr. 16, bloc 32-44-86
2, ap. 3, MD-2005,
24-16-46
Chişinău, Republica
829189382
Moldova
Str. Şciusev nr. 60,
22-37-77
MD-2012, Chişinău,
22-03-04
Republica Moldova
Str. Lomonosov nr. 43,
72-20-26
ap. 23, MD-2009,
Chişinău, Republica
Moldova
E-mail:
nelumargine@hotmail.com
Pentru expedieri poştale:
C/p 127, MD-2012,
Chişinău, Republica
Moldova
E-mail: prida@mdl.net

74-88-74
74-29-53

Str. Alba-Iulia nr. 23,
ap. 137, MD-2051,
Chişinău, Republica
Moldova
E-mail:
inciubuc@yahoo.fr
majesty@mail.md
Str. Kiev nr. 10, bloc 2,
ap. 45, MD- 2024,
Chişinău, Republica
Moldova
e- mail:
m_ chernobrovchuk@
yahoo.com

51-45-90
829169770
823423806

44-34-44
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1

2

3

45

EFANOVA
Tatiana

49
26.10.2001

46

GOREA
Tatiana

50
26.10.2001

47

ROGOJINĂ
Sergiu

51
26.10.2001

48

COCEBAN
Grigore

52
26.10.2001

49

MUNTEANU
Victor

53
26.10.2001

50

STAŞCOV
Eugen

54
25.12.2001

4

5

Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale
Mărci,
desene şi
modele
industriale
Mărci

Mărci,
desene
şi modele
industriale
Mărci,
desene şi
modele
industriale

Invenţii,
modele de
utilitate,
mărci,
desene şi
modele
industriale

INDEPRIN
S.R.L.

6

7

Str. Munceşti nr. 52,
ap. 61, MD-2001,
Chişinău, Republica
Moldova

53-44-35

Str. Şciusev 60-1,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova

22-37-77
22-03-04

Str. Voluntarilor nr. 14/2,
ap. 45,
MD-2037, Chişinău,
Republica Moldova,
e-mail:
procurat@ sos. md
Str. Florilor 16/2, ap. 26,
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova

49-85-76

Str. M. Kogălniceanu
nr. 80, ap. 29,
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova,
E-mail:
munteanu@lawyer.com
Str. P. Rareş nr. 18,
MD-2005, Chişinău,
Republica Moldova,
E-mail:
estascov@hotmail.com

24-60-26

32-01-22

22-40-76
23-80-47
829120240
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Ïåðåâîä

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ

Î

ôèöèàëüíûé Áþëëåòåíü Ïðîìûøëåííîé Ñîáñòâåííîñòè ñîäåðæèò ðàçíîîáðàçíóþ
èíôîðìàöèþ. Ñïåöèàëüíûå ãëàâû ïîñâÿùåíû èçîáðåòåíèÿì, ñîðòàì ðàñòåíèé, ïîëåçíûì
ìîäåëÿì, òîâàðíûì çíàêàì, íàèìåíîâàíèÿì ìåñò ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðîâ, ïðîìûøëåííûì
ìîäåëÿì è ðèñóíêàì. Ïîëüçîâàòåëè ýòîé èíôîðìàöèè ñìîãóò ïðîñëåäèòü þðèäè÷åñêîå ïîëîæåíèå
çàÿâîê íà ïîëó÷åíèå îõðàíû, çàïàòåíòîâàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ îáúåêòîâ ïðîìûøëåííîé
ñîáñòâåííîñòè íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà. Áþëëåòåíü ñîäåðæèò ñïåöèàëèçèðîâàííûå
åæåìåñÿ÷íûå è ïîëóãîäè÷íûå óêàçàòåëè. Â Áþëëåòåíå ïóáëèêóþòñÿ îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû,
ïîëîæåíèÿ, ìåæäóíàðîäíûå ñîãëàøåíèÿ, äâóñòîðîííèå äîãîâîðû, íîðìû è ñòàíäàðòû â äàííîé
îáëàñòè è ò.ä.
Æåëàþùèå ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ñòðàíèöàìè Áþëëåòåíÿ äëÿ ðåêëàìèðîâàíèÿ îáúåêòîâ
ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè è äðóãîé äåÿòåëüíîñòè.

Îôèöèàëüíûé Áþëëåòåíü Ïðîìûøëåííîé Ñîáñòâåííîñòè ìîæíî ïðèîáðåñòè â Ãîñóäàðñòâåííîì
Àãåíòñòâå ïî Îõðàíå Ïðîìûøëåííîé Ñîáñòâåííîñòè, óë. Àíäðåé Äîãà 24/1, öåíà îäíîãî ýêçåìïëÿðà - 20 ëåé.
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Âûïèñêà äâóáóêâåííûõ êîäîâ Âñåìèðíîé Îðãàíèçàöèè Èíòåëëåêòóàëüíîé Ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ)
äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ íàèìåíîâàíèé ãîñóäàðñòâ, à òàêæå ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé èçäàþùèõ
èëè îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãèñòðàöèþ ïàòåíòíûõ äîêóìåíòîâ
WO Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ)
IB
Ìåæäóíàðîäíîå Áþðî
Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè
ÅÐ Åâðîïåéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî (ÅÏÂ)
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå
âåäîìñòâî (EAÏÂ)
ÎÀ Àôðèêàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè (ÎÀÏÈ)
ÀÐ Àôðèêàíñêàÿ
ðåãèîíàëüíàÿ
îðãàíèçàöèÿ
ïðîìûøëåííîé
ñîáñòâåííîñòè
(ÀÐÈÏÎ)
EM Âåäîìñòâî ïî
ãàðìîíèçàöèè íà
âíóòðåííåì ðûíêå
(òîâàðíûå çíàêè è
ïðîìûøëåííûå
îáðàçöû)
BX Âåäîìñòâî ïî
òîâàðíûì çíàêàì è
ïðîìûøëåííûì
îáðàçöàì Áåíåëþêñà
AD Àíäîððà
ÀÅ Îáúåäèíåííûå
Àðàáñêèå Ýìèðàòû
ÀF Àôãàíèñòàí
AG Àíòèãóà è Áàðáóäà
AI
Àíãèëüÿ
AL Àëáàíèÿ
ÀÌ Àðìåíèÿ
AN Àíòèëüñêèå Îñòðîâà
ÀÎ Àíãîëà
AR Àðãåíòèíà
AT Àâñòðèÿ
AU Àâñòðàëèÿ
AW Àðóáà
AZ Àçåðáàéäæàí
ÂÀ Áîñíèÿ
è Ãåðöåãîâèíà
ÂÂ Áàðáàäîñ
BD Áàíãëàäåø
ÂÅ Áåëüãèÿ
BF Áóðêèíà Ôàñî
BG Áîëãàðèÿ
ÂÍ Áàõðåéí
BI
Áóðóíäè
BJ Áåíèí
ÂÌ Áåðìóäñêèå Îñòðîâà
BN Áðóíåé
ÂÎ Áîëèâèÿ
BR Áðàçèëèÿ
BS Áàãàìñêèå îñòðîâà
BT Áóòàí
BV Îñòðîâ Áóâå
BW Áîòñâàíà
BY Áåëàðóñü
BZ Áåëèç
ÑÀ Êàíàäà
CD Äåìîêðàòè÷åñêàÿ
Ðåñïóáëèêà Êîíãî

CF

Öåíòðàëüíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà
ÑG Êîíãî
ÑÍ Øâåéöàðèÿ
CI
Êîò ä’Èâóàð
ÑÊ Îñòðîâà Êóêà
CL ×èëè
CM Êàìåðóí
CN Êèòàé
ÑÎ Êîëóìáèÿ
ÑR Êîñòà-Ðèêà
CU Êóáà
CV Çåëåíîãî ìûñà
îñòðîâà
CY Êèïð
CZ Ðåñïóáëèêà ×åõèÿ
DE Ãåðìàíèÿ
DJ Äæèáóòè
DK Äàíèÿ
DM Äîìèíèêà
DO Äîìèíèêàíñêàÿ
Ðåñïóáëèêà
DZ Àëæèð
EC Ýêâàäîð
ÅÅ Ýñòîíèÿ
EG Åãèïåò
ÅÍ Çàïàäíàÿ Ñàõàðà
ER Ýðèòðåÿ
ES Èñïàíèÿ
ÅÒ Ýôèîïèÿ
FI
Ôèíëÿíäèÿ
FJ Ôèäæè
FK Ôîëêëåíäñêèå
(Ìàëüâèíñêèå)
Îñòðîâà
FO Îñòðîâà Ôàðî
FR Ôðàíöèÿ
GA Ãàáîí
GB Ñîåäèíåííîå
Êîðîëåâñòâî
GD Ãðåíàäà
GE Ãðóçèÿ
GH Ãàíà
GI
Ãèáðàëòàð
GL Ãðåíëàíäèÿ
GM Ãàìáèÿ
GN Ãâèíåÿ
GQ Ýêâàòîðèàëüíàÿ
Ãâèíåÿ
GR Ãðåöèÿ
GS Þæíàÿ Äæîðäæèÿ è
Îñòðîâà Þæíîãî
Ñàíäâè÷à
GT Ãâàòåìàëà
GW Ãâèíåÿ-Áèññàó
GY Ãàéàíà
HK Ãîíêîíã
HN Ãîíäóðàñ
HR Õîðâàòèÿ
HT Ãàèòè
HU Âåíãðèÿ
ID
Èíäîíåçèÿ
IE
Èðëàíäèÿ
IL
Èçðàèëü
IN
Èíäèÿ
IQ
Èðàê
IR
Èðàí (Èñëàìñêàÿ
Ðåñïóáëèêà)

IS
IT
JM
JO
JP
ÊÅ
KG
KH
KI
KM
KN
ÊÐ
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
ÌÀ
ÌÑ
MD
MG
ÌÊ
ML
ÌÌ
MN
ÌÎ
ÌÐ
MR
MS
ÌÒ
MU
MV
MW
ÌÕ
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OM
ÐÀ
ÐÅ
PG
ÐÍ
ÐÊ

Èñëàíäèÿ
Èòàëèÿ
ßìàéêà
Èîðäàíèÿ
ßïîíèÿ
Êåíèÿ
Êûðãûçñòàí
Êàìáîäæèÿ
Êèðèáàòè
Êîìîðñêèå Îñòðîâà
Ñåíò-Êðèñòîôåð
è Íåâèñ
Êîðåÿ (ÍàðîäíîÄåìîêðàòè÷åñêàÿ
Ðåñïóáëèêà)
Êîðåÿ (Þæíàÿ)
Êóâåéò
Êàéìàíîâû Îñòðîâà
Êàçàõñòàí
Ëàîñ
Ëèâàí
Ñåíò-Ëþñèÿ
Ëèõòåíøòåéí
Øðè-Ëàíêà
Ëèáåðèÿ
Ëåñîòî
Ëèòâà
Ëþêñåìáóðã
Ëàòâèÿ
Ëèâèÿ
Ìàðîêêî
Ìîíàêî
Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà
Ìàäàãàñêàð
Ìàêåäîíèÿ (áûâøàÿ
Ðåñïóáëèêà
Þãîñëàâèÿ)
Ìàëè
Ìèàíìàð
Ìîíãîëèÿ
Ìàêàî
Îñòðîâà Ñåâåðíîé
Ìàðèàíû
Ìàâðèòàíèÿ
Ìîíòñåððàò
Ìàëüòà
Ìàâðèêèé
Ìàëüäèâû
Ìàëàâè
Ìåêñèêà
Ìàëàéçèÿ
Ìîçàìáèê
Íàìèáèÿ
Íèãåð
Íèãåðèÿ
Íèêàðàãóà
Íèäåðëàíäû
Íîðâåãèÿ
Íåïàë
Íàóðó
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ
Îìàí
Ïàíàìà
Ïåðó
Ïàïóà-Íîâàÿ Ãâèíåÿ
Ôèëèïïèíû
Ïàêèñòàí

PL
ÐÒ
PW
PY
QA
RO
RU

Ïîëüøà
Ïîðòóãàëèÿ
Ïàëàó
Ïàðàãâàé
Êàòàð
Ðóìûíèÿ
Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ
RW Ðóàíäà
SA Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ
SB Ñîëîìîíîâû
îñòðîâà
SC Ñåéøåëüñêèå
Îñòðîâà
SD Ñóäàí
SE Øâåöèÿ
SG Ñèíãàïóð
SH Îñòðîâ Ñâÿòîé
Åëåíû
SI
Ñëîâåíèÿ
SK Ñëîâàêèÿ
SL Ñüåððà-Ëåîíå
SM Ñàí-Ìàðèíî
SN Ñåíåãàë
SO Ñîìàëè
SR Ñóðèíàì
ST Ñàí-Òîìå
è Ïðèíñèïè
SV Ñàëüâàäîð
SY Ñèðèÿ
SZ Ñâàçèëåíä
TC Îñòðîâà Òóðê è
Êàéêîñ
TD ×àä
TG Òîãî
TH Òàéëàíä
TJ Òàäæèêèñòàí
TM Òóðêìåíèñòàí
TN Òóíèñ
TO Òîíãà
TP Âîñòî÷íûé Òèìîð
TR Òóðöèÿ
TT Òðèíèäàä è Òîáàãî
TV Òóâàëó
TW Òàéâàíü
TZ Òàíçàíèÿ
UA Óêðàèíà
UG Óãàíäà
US ÑØÀ
UY Óðóãâàé
UZ Óçáåêèñòàí
VA Âàòèêàí
VC Ñàí-Âèíñåíò
è Ãðåíàäèíû
VE Âåíåñóýëà
VG Âèðãèíñêèå
Îñòðîâà
(Áðèòàíñêèå)
VN Âüåòíàì
VU Âàíóàòó
WS Ñàìîà
YE Éåìåí
YU Þãîñëàâèÿ
ZA Þæíî-Àôðèêàíñêàÿ
Ðåñïóáëèêà
ZM Çàìáèÿ
ZW Çèìáàáâå
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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

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
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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)
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a 2001 0016 (13) A
Èñêóññòâåííûé öâåòîê
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè, â ÷àñòíîñòè ê èñêóññòâåííîìó
öâåòêó ñ ïîäñâåòêîé.
Èñêóññòâåííûé öâåòîê ñîäåðæèò ñòåáåëü èç
ïëàñòìàññû, â êîòîðîì óñòàíîâëåí èñòî÷íèê
ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà ñ ïðîâîäàìè, ÷åðåøêè
ñ ëèñòüÿìè, êîðíè ñ êðûøêàìè, ëåïåñòêè èç
øåëêà ñ ýëåêòðè÷åñêîé ëàìïî÷êîé âíóòðè
âòóëêè, ÷àøåëèñòèê ñ ðåçüáîé, çàâèí÷åííûé
â åìêîñòü ñ æèäêîñòüþ, è âûêëþ÷àòåëü.
Íîâèçíà èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî åìêîñòü ñ æèäêîñòüþ îáúåäèíåíà ñ áîêàëîì.

âîäíî-ñïèðòîâûé ýêñòðàêò ïëîäîâ
ôåíõåëÿ
20,00…25,00
ñïèðòîâûé ðàñòâîð ìàñëà
ýâêàëèïòà
0,15…0,70
ýòèëîâûé ñïèðò
10,00…20,00
ãëèöåðèí
îñòàëüíîå.
Ï. ôîðìóëû: 1

(21)
(54)
(57)

Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 5

(21)
(54)
(57)

a 2001 0037 (13) A
Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ è ïðèìåíåíèÿ ñïèðòîâîãî ýêñòðàêòà ïëîäîâ ôåíõåëÿ
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìåäèöèíå, â
÷àñòíîñòè ê ñòîìàòîëîãèè è ïàðôþìåðíîé
ïðîìûøëåííîñòè.
Ïðåäëîæåííûé ñïîñîá âêëþ÷àåò ÷åòûðåõêðàòíîå ýêñòðàãèðîâàíèå ïëîäîâ ôåíõåëÿ â
65…90% ýòèëîâîì ñïèðòå, ïðè ñîîòíîøåíèè 1:5 â òå÷åíèå 24, 10, 10 è 10 ÷àñîâ.
Êðîìå òîãî, çàÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå ýêñòðàêòà äëÿ ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêè âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé ñëèçèñòîé ïîëîñòè
ðòà, à òàêæå â êà÷åñòâå îñíîâíîãî êîìïîíåíòà êîìáèíèðîâàííûõ ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ
ïðåïàðàòîâ.
Ïîëó÷åííûé ýêñòðàêò îáëàäàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì, ðàíîçàæèâëÿþùèì äåéñòâèÿìè è äåçîäîðèðóþùèì ýôôåêòîì.
Ï. ôîðìóëû: 3

(21)
(54)

(57)
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a 2001 0038 (13) A
Êîìïîçèöèÿ äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ
ïàðîäîíòîçà è âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé ïîëîñòè ðòà
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìåäèöèíå, â
÷àñòíîñòè ê ñòîìàòîëîãèè.
Ïðåäëàãàåòñÿ êîìïîçèöèÿ, ñîäåðæàùàÿ
âîäíî-ñïèðòîâûé ýêñòðàêò ïëîäîâ ôåíõåëÿ,
ñïèðòîâûé ðàñòâîð ìàñëà ýâêàëèïòà è
ãëèöåðèíà ïðè ñëåäóþùåì ñîîòíîøåíèè
êîìïîíåíòîâ, ìàññ.%:

a 2001 0169 (13) A
Ñïîñîá ñæèãàíèÿ æèäêîãî óãëåâîäîðîäíîãî òîïëèâà
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñïîñîáàì êàòàëèòè÷åñêîãî ñæèãàíèÿ æèäêèõ óãëåâîäîðîäîâ è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â òåïëîýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâêàõ.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ñïîñîá ñæèãàíèÿ æèäêîãî óãëåâîäîðîäíîãî
òîïëèâà âêëþ÷àåò ââåäåíèå äîáàâîê, ñìåøèâàíèå äî îáðàçîâàíèÿ ãîìîãåííîé ñóñïåíçèè è åãî ãîðåíèå. Â êà÷åñòâå äîáàâîê
èñïîëüçóþò âèííûå êëååâûå îñàäêè è
îòõîäû ãàëüâàíè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà,
ñîäåðæàùèå æåëåçî, â ñîîòíîøåíèè
(5,0…6,5) : (0,1…0,5), äîáàâëÿÿ èõ â òîïëèâî
â êîëè÷åñòâå 5…7%. Ãîðåíèå òîïëèâà
îñóùåñòâëÿþò ñ êîýôôèöèåíòîì èçáûòêà
âîçäóõà 1,02…1,05.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ òîïëèâà, â óìåíüøåíèè òîêñè÷íûõ âûáðîñîâ â
àòìîñôåðó è â èñïîëüçîâàíèè îòõîäîâ.
Ï. ôîðìóëû: 1

(21)
(54)
(57)

99-0137 (13) A
Îïåðåíèå òðàêòîðà
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê òðàíñïîðòíîìó
ìàøèíîñòðîåíèþ, à èìåííî ê òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâàì, èñïîëüçóåìûì â ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå.
Îïåðåíèå òðàêòîðà ñîäåðæèò îáëèöîâêó,
óñòàíîâëåííóþ íà îñòîâå ñ âîçìîæíîñòüþ
ïîâîðîòà. Óñòðîéñòâî êðåïëåíèÿ îïåðåíèÿ
âêëþ÷àåò êðîíøòåéíû è ïåòëè, ñâÿçàííûå
òîðñèîííûìè âàëèêàìè, à òàêæå çàùåëêó.
Òîðñèîííûå âàëèêè, êîòîðûå ìîãóò áûòü
âûïîëíåíû â âèäå îòðåçêîâ âèòîãî ìåòàëëè÷åñêîãî êàíàòà, æåñòêî çàêðåïëåíû â
ñîîñíûõ îòâåðñòèÿõ êðîíøòåéíîâ è ïåòåëü.
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(21)
(54)
(57)

Ðåçóëüòàò çàêëþ÷àåòñÿ â ñíèæåíèè óñèëèÿ,
íåîáõîäèìîãî äëÿ ïîâîðîòà îáëèöîâêè.

(21)
(54)

Ï. ôîðìóëû: 3
Ôèã.: 3

(57)

99-0179 (13) A
Ãóñåíè÷íûé òðàêòîð
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó ìàøèíîñòðîåíèþ, à èìåííî ê
òðàêòîðàì, èñïîëüçóåìûì äëÿ ðàáîòû â
èíòåíñèâíûõ âûñîêîðîñëûõ ñàäàõ ïîä
êðîíàìè äåðåâüåâ, à òàêæå íà ñêëîíàõ.
Ãóñåíè÷íûé òðàêòîð ñîäåðæèò îñòîâ, âûïîëíåííûé èç ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé äâèãàòåëÿ è êîðïóñîâ òðàíñìèññèè. Îñòîâ
óñòàíîâëåí íà õîäîâóþ ñèñòåìó, âêëþ÷àþùóþ
æåñòêî ïðèêðåïëåííûå ê íåìó òðóáû òîðñèîííîé ïîäâåñêè, îïîðíûå êàòêè, íàïðàâëÿþùèå êîëåñà è ãóñåíè÷íûå äâèæèòåëè.
Òðàêòîð îñíàùåí ãèäðîíàâåñíîé ñèñòåìîé
ñ öåíòðàëüíîé è ïðîäîëüíûìè òÿãàìè.
Êàáèíà çàêðåïëåíà ìåæäó îñòîâîì è îäíèì
èç ãóñåíè÷íûõ äâèæèòåëåé íà òðóáàõ òîðñèîííîé ïîäâåñêè õîäîâîé ñèñòåìû è ñîäåðæèò îäíó äâåðü, óñòàíîâëåííóþ íà
ïåðåäíåé ïàíåëè êàáèíû.
Ï. ôîðìóëû: 4
Ôèã.: 2

(21)
(54)
(57)

a 2001 0042 (13) A
Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ äðèìåíîëà èç 11-ìîíîàöåòàò äðèìàí-8α,11-äèîëà
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñïîñîáó ïîëó÷åíèÿ äðèìåíîëà, âàæíîãî ïðîìåæóòî÷íîãî
ñîåäèíåíèÿ â ñèíòåçå áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ è ñîåäèíåíèé ñ äóøèñòûìè è
àðîìàòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè.
Ñïîñîá çàêëþ÷àåòñÿ â îáðàáîòêå àöåòàòà
äðèìàí-8α,11-äèîëà ðàñòâîðîì 30% ñåðíîé êèñëîòû â ýòèëîâîì ñïèðòå ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå.
Ï. ôîðìóëû: 1

a 2001 0043 (13) A
α -àöåòîêñè-14,15Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ 8α
áèñíîðëàáäàí-13-îíà èç ñêëàðåîëà
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñïîñîáó ïîëó÷åíèÿ 8α-àöåòîêñè-14,15-áèñíîðëàáäàí-13îíà èç ñêëàðåîëà, öåííîãî èíòåðìåäèàòà â
ñèíòåçå ñîåäèíåíèé ñ ñèëüíûì çàïàõîì
àìáðû, èñïîëüçóþùèõñÿ â ïàðôþìåðíîé
ïðîìûøëåííîñòè.
Ñïîñîá çàêëþ÷àåòñÿ â îçîíèðîâàíèè äèàöåòàòà ñêëàðåîëà â ðàñòâîðå ñìåñè ìåòàíîëà è ìåòèëåíõëîðèäà â ñîîòíîøåíèè 1:1
ïðè òåìïåðàòóðå -60°Ñ è ïîñëåäóþùåé
îáðàáîòêå ïðîäóêòà îçîíèðîâàíèÿ ñìåñüþ
ýêâèâàëåíòíûõ êîëè÷åñòâ ãåïòàãèäðàòà
ñóëüôàòà æåëåçà è ìîíîãèäðàòà äèàöåòàòà
ìåäè ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå.
Ï. ôîðìóëû: 2

(21)
(54)
(57)

a 2001 0029 (13) A
Ïîäâèæíàÿ ðàçáîðíàÿ îïàëóáêà
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñòðîèòåëüñòâó è
ìîæåò áûòü ïðèìåíåíî äëÿ èçãîòîâëåíèÿ
ýëåìåíòîâ èç ìîíîëèòíîãî áåòîíà.
Îïàëóáêà ñîñòîèò èç ùèòîâ ñ îáðàìëåíèåì,
èç ýëåìåíòîâ äëÿ ïîäñòàâêè, êðåïëåíèÿ è
ôèêñèðîâàíèÿ. Ùèòû ñ îáðàìëåíèåì âûïîëíåíû äâóõ òèïîâ: ìîíòèðîâàííûå è
ïðèñîåäèíÿåìûå ê ìîíòèðîâàííûì, è
ñíàáæåíû áîêîâûìè íàêëîííûìè íåðâþðàìè ïî îáåèì ñòîðîíàì òàê, ÷òî ïðè
âçàèìíîì îáúåäèíåíèè, ñîåäèíÿåìûå â
ïàðå â ïëàíå, îáðàçóþò òóïîé óãîë è äðóãîé
îñòðûé òàíãåíöèàëüíûé ïëàíó ïàëóáû
îïàëóáêè. Ñóììà óãëîâ ðàâíà 180î.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â
ñîêðàùåíèè êîëè÷åñòâà ìàòåðèàëîâ èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïîñòðîåíèÿ îïàëóáêè äî
40%, óìåíüøåíèè ñðîêà âûïîëíåíèÿ ïîñòðîåê èç ìîíîëèòíîãî áåòîíà è óâåëè÷åíèè
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà.
Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 9
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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 30 ñåíòÿáðÿ 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)

1997 (13) B1
Ñïîñîá ïîâûøåíèÿ ïëîäîðîäèÿ ýðîäèðîâàííûõ ïî÷â
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê îáëàñòè ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà, â ÷àñòíîñòè ê ñïîñîáàì ïîâûøåíèÿ ïëîäîðîäèÿ ïî÷â.
Ñïîñîá ïîâûøåíèÿ ïëîäîðîäèÿ ýðîäèðîâàííûõ ïî÷â âêëþ÷àåò âíåñåíèå â ïàõîòíûé
ñëîé ïî÷âû èçìåëü÷åííûõ ðàñòèòåëüíûõ
îñòàòêîâ, ïðåäâàðèòåëüíî èíîêóëèðîâàííûõ àññîöèàöèåé ìèêðîîðãàíèçìîâ, ñîñòîÿùåé èç øòàììîâ áàêòåðèé: Pseudomonas
fluorescens 3, P. fluorescens 18, P. fluorescens
34, P. fluorescens 63 è Bacillus megaterium 5,
B. megaterium 15, B. megaterium 37, B.
megaterium 73, âçÿòûõ â ðàâíîì ñîîòíîøåíèè, â êîëè÷åñòâå 80…100 ã ñóõîé ìàññû
íà ãåêòàð.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â óñêîðåíèè
ðàçëîæåíèÿ ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ â ýðîäèðîâàííûõ ïî÷âàõ.

(11)
(54)

(57)

Ï. ôîðìóëû: 1

(11)
(54)
(57)

1998 (13) F2
Äîìàøíèé èíêóáàòîð
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ïòèöåâîäñòâó, â
÷àñòíîñòè ê èíêóáàòîðàì ìàëîé åìêîñòè,
ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
ëè÷íûõ õîçÿéñòâàõ.
Äîìàøíèé èíêóáàòîð ñîäåðæèò òåðìîñòàòíóþ êàìåðó ñ ðàçìåùåííûìè â íåé
òåðìîðåãóëÿòîðîì, íàãðåâàòåëüíûì ýëåìåíòîì, êîòîðûé ïîäêëþ÷åí ÷åðåç âûêëþ÷àòåëü ê èñòî÷íèêó ïåðåìåííîãî òîêà.
Äàò÷èê òåðìîðåãóëÿòîðà óñòàíîâëåí íåïîñðåäñòâåííî âîçëå íàãðåâàòåëüíîãî ýëåìåíòà. Íàä íàãðåâàòåëüíûì ýëåìåíòîì
ñìîíòèðîâàí çàùèòíûé ýêðàí, ñëóæàùèé
îäíîâðåìåííî àêêóìóëÿòîðîì òåïëîâîé
ýíåðãèè. Ýêðàí èçãîòîâëåí â âèäå ïðÿìîóãîëüíîé ïëàñòèíû èç ìåäè.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â
óìåíüøåíèè ãàáàðèòîâ è ìàññû èíêóáàòîðà,
ïîâûøåíèè åãî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, íàäåæíîñòè, äîëãîâå÷íîñòè è ðåìîíòîïðèãîäíîñòè.
Ï. ôîðìóëû: 3
Ôèã.: 2

1999 (13) F1
Ìåòîä ìåæñîìàòè÷åñêîãî ñïîíäèëîäåçà
ïðè âåðòèêàëüíûõ è/èëè îñêîëî÷íûõ
ïåðåëîìàõ ïîçâîíêîâ, â ÷àñòíîñòè ïîÿñíè÷íî-ãðóäíûõ
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìåäèöèíå, â
÷àñòíîñòè ê îðòîïåäèè, òðàâìàòîëîãèè è
íåéðîõèðóðãèè.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
îñóùåñòâëÿþò ðåòðîïåðèòîíåàëüíûé äîñòóï
ïî ×àêëèíó èëè òðàíñïëåâðàëüíî-òðàíñäèàôðàãìàëüíûé äîñòóï, ìîáèëèçóþò ïîçâîíêè, ïðîâîäÿò äèñåêòîìèþ ïðèëåãàþùèõ
ê ïåðåëîìàííîìó ïîçâîíêó äèñêîâ. Çàòåì
âåðõíèé è íèæíèé îòäåëû ïîçâîíî÷íèêà
ïîäâåðãàþò íàðóæíîé ãèïåððåêëèíàöèè ñ
ïîñëåäóþùèì ôîðìèðîâàíèåì ïî ñåðåäèíå
òåëà ïîðàæåííîãî ïîçâîíêà ïåðåäíåçàäíåãî è êîñîãî ñêâîçíîãî êàíàëà, êóäà ââîäÿò
êîñòíûé òðàíñïëàíòàò, ïîñëå ÷åãî òðàíñïëàíòàò èìïàêòèðóþò òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
åãî êðàÿ ôèêñèðîâàëèñü â öåíòðå ïðèëåãàþùèõ ïîçâîíêîâ â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè, à ìÿãêèå òêàíè ïîñëîéíî óøèâàþò.
Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 3

(11)
(54)

(57)

2000 (13) F1
Ìåòîä ðåêîíñòðóêöèè íåïðàâèëüíî ñðîñøèõñÿ ìåòàôèçàðíûõ ïåðåëîìîâ äèñòàëüíîãî êîíöà ïëå÷åâîé êîñòè ó äåòåé
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìåäèöèíå, â ÷àñòíîñòè ê îðòîïåäèè, è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî
äëÿ õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ íåïðàâèëüíî
ñðîñøèõñÿ ìåòàôèçàðíûõ ïåðåëîìîâ äèñòàëüíîãî êîíöà ïëå÷åâîé êîñòè ó äåòåé.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ïðîâîäÿò ïîäíàäêîñòè÷íóþ íàäìûùåëêîâóþ
îñòåîòîìèþ ôðàãìåíòîâ äèñòàëüíîãî îòäåëà ïëå÷åâîé êîñòè ñ ðåçåêöèåé âûñòóïàþùèõ
êîíöîâ, êîððåêöèþ äåôîðìàöèè âîññòàíîâëåíèåì íîðìàëüíîé îñè, àäàïòàöèþ è
ôèêñàöèþ ôðàãìåíòîâ ïðè ïîìîùè ñïèö.
Ï. ôîðìóëû: 1

(11)
(54)

2001 (13) B1
Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ñóõîé éîäêðàõìàëüíîé
êîìïîçèöèè
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ìåäèöèíå, â
÷àñòíîñòè ê ôàðìàöèè è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â êà÷åñòâå îñíîâû ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ôîðì äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ
éîääåôèöèòíûõ çàáîëåâàíèé.
Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ñóõîé éîäêðàõìàëüíîé
êîìïîçèöèè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî êðàõìàë
ïðåäâàðèòåëüíî ïðîìûâàþò âîäîé, îòäåëÿþò,
ñìåøèâàþò ñ 2…5% âîäíî-ñïèðòîâûì ðàñòâîðîì éîäà, ïðè ñîîòíîøåíèè êðàõìàë : éîä
(100…200):(0,6…1,6) ñîîòâåòñòâåííî, çàòåì
ïîëó÷åííûé ïðîäóêò ïîäñóøèâàþò ïðè òåìïåðàòóðå 18…25°Ñ â òå÷åíèå 1,0…1,5 ÷àñîâ.

âòóëêè, ïî îáðàçóþùåé ïîâåðõíîñòè íàíåñåí
àëìàçîïîäoáíûé ñëîé íà îñíîâå óãëåðîäà.
Ðåçóëüòàò ñîñòîèò â ïðîäëåíèè ñðîêà ñëóæáû ââîäíîé ðîëèêîâîé êîðîáêè â 5…6 ðàç,
â ñîêðàùåíèè âðåìåíè ïðîñòîÿ ïðîêàòíîãî
ñòàíà.
Ï. ôîðìóëû: 4
Ôèã.: 3

(11)
(54)

Ï. ôîðìóëû: 1
(57)
(11)
(54)
(57)
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2002 (13) F2
Ââîäíàÿ ðîëèêîâàÿ êîðîáêà (âàðèàíòû)
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê êîíñòðóêöèÿì
ïðîêàòíûõ ñòàíîâ, ïðåèìóùåñòâåííî äëÿ
÷èñòîâûõ êëåòåé ñîðòîâîãî èëè ïðîâîëî÷íîãî ñòàíîâ.
Ââîäíàÿ ðîëèêîâàÿ êîðîáêà ñîäåðæèò
êîðïóñ, â êîòîðîì ðàçìåùåíû ðîëèêîäåðæàòåëè ñ ðîëèêàìè, óñòàíîâëåííûìè íà
îñè ïîñðåäñòâîì ïîäøèïíèêîâ. Ðîëèêîäåðæàòåëè èìåþò ïðîäîëüíûå, à îñü ñîîáùàþùèåñÿ îñåâûå è ïîïåðå÷íûå
êàíàëû.
Ïî ïåðâîìó âàðèàíòó ðîëèê è îñü âûïîëíåíû ñáîðíûìè. Ðîëèê èçãîòîâëåí èç ñèììåòðè÷íî ðàñïîëîæåííûõ ñòóïèö èç ëåãêîñïëàâíîãî ìàòåðèàëà, îáðàçóþùèõ â ìåñòå
ñîåäèíåíèÿ ïî íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè
êàíàâêó. Â êàíàâêå óñòàíîâëåíî êîëüöî ñ
êàëèáðîì, âûïîëíåííîå èç èçíîñîñòîéêîãî
ìàòåðèàëà, òîëùèíà êîòîðîãî ñîèçìåðèìà
ñ øèðèíîé êàëèáðà. Â îòâåðñòèè ñòóïèö
óñòàíîâëåíà âòóëêà. Îñü äîïîëíèòåëüíî
ñíàáæåíà âòóëêîé ñ îòâåðñòèåì, ñîâìåùåííûì ñ ïîïåðå÷íûì îòâåðñòèåì íà îñè.
Ìåæäó òîðöàìè ðîëèêà è ðîëèêîäåðæàòåëÿìè óñòàíîâëåíû êåðàìè÷åñêèå øàéáû.
Âòóëêè èçãîòîâëåíû èç âûñîêîïðî÷íîé
òåõíè÷åñêîé êåðàìèêè è îáðàçóþò ïîäøèïíèê ñêîëüæåíèÿ. Ïðè ýòîì ñîñòàâíûå
÷àñòè ðîëèêà è ñîñòàâíûå ÷àñòè îñè ñêðåïëåíû ìåæäó ñîáîé æåñòêî, íàïðèìåð,
ýïîêñèäíûì êëååì.
Ñîãëàñíî âòîðîìó âàðèàíòó èçîáðåòåíèÿ íà
îñè ââîäíîé ðîëèêîâîé êîðîáêè, âìåñòî

2003 (13) B1
Âíóòðèêîìïëåêñíûå ñîåäèíåíèÿ ìåäè(II) ñ
àíòèìèêðîáíîé è ïðîòèâîãðèáêîâîé àêòèâíîñòüþ
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê õèìèè è ìåäèöèíå, à èìåííî ê êîîðäèíàöèîííûì ñîåäèíåíèÿì êëàññà òèîñåìèêàðáàçîíîâ ïåðåõîäíûõ ìåòàëëîâ.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â
ïîëó÷åíèè âíóòðèêîìïëåêñíûõ ñîåäèíåíèé
ìåäè ôîðìóëû:

Br
Br

A

O

. n H O
2

Cu
N

S
N C
NH

2

I - VI
ãäå À=NH 3(I), 2-CH 3Py(II), 3-CH 3Py(III), 4CH 3Py(IV), 2-NH 2Py(V), 5-íèòðîôóðôóðèëèäåí-2-èçîíèêîòèíîèëãèäðàçoíà (VI); n=0
(II, III, V), 1 (IV), 2 (I), 3 (VI), ñ àíòèìèêðîáíîé è
ïðîòèâîãðèáêîâîé àêòèâíîñòüþ.
Îíè ìîãóò íàéòè ïðèìåíåíèå â ìåäèöèíå è
âåòåðèíàðèè â êà÷åñòâå àíòèáàêòåðèàëüíûõ
è ïðîòèâîãðèáêîâûõ ïðåïàðàòîâ ñ øèðîêèì
ñïåêòðîì áèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòè èëè â
êà÷åñòâå èíãðåäèåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ñåëåêòèâíûõ ñðåä ïèòàíèÿ.
Ï. ôîðìóëû: 1

(11)
(54)

2004 (13) F1
Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ôóðîñòàíîëîâûõ
ãëèêîçèäîâ
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(57)

Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê áèîîðãàíè÷åñêîé
õèìèè, à èìåííî ê ñïîñîáó ïîëó÷åíèÿ
ôóðîñòàíîëîâûõ ãëèêîçèäîâ è ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàíî â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå äëÿ
ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðîðàùèâàíèÿ ñåìÿí.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
âêëþ÷àåò îáðàáîòêó ñåìÿí Physalis leguminosae L. 4% ðàñòâîðîì ÍÑl â òå÷åíèå 30
ìèí., óäàëåíèå æèäêîñòè è ïðîìûâàíèå
âîäîé. Ýêñòðàêöèþ ãëèêîçèäîâ îñóùåñòâëÿþò 50% ìåòàíîëîì. Ïîñëå âûïàðèâàíèÿ
ïîëó÷åííûé ñóõîé îñòàòîê ðàñòâîðÿþò â
ýòàíîëå, à îñàæäåíèå êîíå÷íîãî ïðîäóêòà
îñóùåñòâëÿþò àöåòîíîì.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â ïîâûøåíèè âûõîäà êîíå÷íîãî ïðîäóêòà.

Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 2

(11)
(54)
(57)

Ï. ôîðìóëû: 1

(11)
(54)
(57)

2005 (13) B1
Äàò÷èê äîçû ýëåêòðîííîãî îáëó÷åíèÿ
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê îáëàñòè ôèçèêè, â
÷àñòíîñòè ê óñòðîéñòâàì äëÿ ðåãèñòðàöèè
ýëåêòðîííîãî îáëó÷åíèÿ.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî â êà÷åñòâå äàò÷èêà äîçû ýëåêòðîííîãî
îáëó÷åíèÿ èñïîëüçóåòñÿ ïëåíêà ïîëèýòèëåíòåðåôòàëàòà.
Ï. ôîðìóëû: 1

(11)
(54)
(57)

2006 (13) F1
Óñòàíîâêà äëÿ îáåñïûëèâàíèÿ äîðîæíûõ
ïîêðûòèé
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê òåõíèêå äëÿ î÷èñòêè äîðîã, â îñîáåííîñòè ê óñòàíîâêàì äëÿ
îáåñïûëèâàíèÿ äîðîæíûõ ïîêðûòèé.
Óñòàíîâêà ñîäåðæèò ðàìó, ìåõàíèçì íàâåñêè, êàðäàííûé âàë, ðåãóëÿòîð è ìåõàíèçì
îáåñïûëèâàíèÿ. Íîâèçíà èçîáðåòåíèÿ
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ìåõàíèçì îáåñïûëèâàíèÿ âûïîëíåí â âèäå öåíòðîáåæíîãî
âåíòèëÿòîðà, ïðè÷åì îí ôèêñèðóåòñÿ íà
ðàìå, êîòîðàÿ ñîåäèíÿåòñÿ ñ ìåõàíèçìîì
íàâåñêè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â
ïîâûøåíèè êà÷åñòâà îáåñïûëèâàíèÿ äîðîæíûõ ïîêðûòèé.

2007 (13) F2
Âåòðîäâèãàòåëü
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê âåòðîäâèãàòåëÿì,
â ÷àñòíîñòè ê óñòðîéñòâàì äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ýíåðãèè âåòðà â ìåõàíè÷åñêóþ.
Âåòðîäâèãàòåëü ñîñòîèò èç ðîòîðà ñ âåðòèêàëüíûì âàëîì, äèñêîâ, ëîïàñòåé è
êðîíøòåéíîâ. Íîâèçíà èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ðîòîð âåòðîäâèãàòåëÿ
ñíàáæåí äîïîëíèòåëüíî ëîïàñòÿìè Äàðèóñà è îïîðíûìè êðîíøòåéíàìè. Ëîïàñòè
ñîåäèíåíû æåñòêî íà îäíîì èç êîíöîâ
îïîðíûõ êðîíøòåéíîâ, ââåðõó è âíèçó. Ïðîòèâîïîëîæíûå êîíöû êðîíøòåéíîâ æåñòêî
ñîåäèíåíû ñ äèñêàìè, ââåðõó è âíèçó.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â
ñóùåñòâåííîì ïîâûøåíèè ìîùíîñòè âåòðîäâèãàòåëÿ.
Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 2

(11)
(54)
(57)

2008 (13) F2
Âåòðîäâèãàòåëü
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê óñòðîéñòâàì äëÿ
ïðåîáðàçîâàíèÿ ýíåðãèè âåòðà â ýëåêòðè÷åñêóþ è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî íà
âåòðîâûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñòàíöèÿõ.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî ðîòîð ýëåêòðîãåíåðàòîðà âåðòèêàëüíî
ïðèêðåïëåí ê íèæíåé ÷àñòè ðîòîðà âåòðîäâèãàòåëÿ. Ñòàòîð ýëåêòðîãåíåðàòîðà óñòàíîâëåí íåïîäâèæíî è ñîîñíî ñ ðîòîðîì
âåòðîäâèãàòåëÿ âíóòðè ðîòîðà ýëåêòðîãåíåðàòîðà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ðîòîð
ýëåêòðîãåíåðàòîðà áûë â ìàãíèòíîì êîíòàêòå ñî ñòàòîðîì ýëåêòðîãåíåðàòîðà,
îáðàçîâûâàÿ âìåñòå öåëüíóþ è êîìïàêòíóþ
êîíñòðóêöèþ.
Ðåçóëüòàò çàêëþ÷àåòñÿ â èñêëþ÷åíèè òðàíñìèññèè, ïîäøèïíèêîâûõ óçëîâ è ïîâûøåíèè
êïä ýëåêòðîãåíåðàòîðà âåòðîäâèãàòåëÿ.
Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 2
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2009 (13) F1
Âîäîíàãðåâàòåëü
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê òåïëîòåõíèêå è
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ ïîëó÷åíèÿ
íàãðåòîé âîäû äëÿ õîçÿéñòâåííûõ è áûòîâûõ
íóæä, à òàêæå â ñèñòåìàõ âîäÿíîãî îòîïëåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé.
Âîäîíàãðåâàòåëü ñîäåðæèò êîðïóñ, â êîòîðîì çàêðåïëåíà òåïëîîáìåííàÿ ïàíåëü ñ
êàíàëàìè äëÿ ïðîõîäà âîäû è ñ ïîäâîäÿùèì è îòâîäÿùèì âîäó ïàòðóáêàìè. Ìåæäó
âåðõíåé è áîêîâûìè ñòåíêàìè êîðïóñà è
òåïëîîáìåííîé ïàíåëüþ ðàçìåùåí ïîðèñòûé ìåòàëëîâîëîêîííûé ñëîé, à òåïëîîáìåííàÿ ïàíåëü çàêðåïëåíà â êîðïóñå òàê,
÷òî åå íèæíÿÿ ñòåíêà ðàñïîëîæåíà âûøå
íèæíåãî êðàÿ áîêîâûõ ñòåíîê êîðïóñà. Â
âåðõíåé ñòåíêå êîðïóñà âûïîëíåíû ñêâîçíûå îòâåðñòèÿ.
Ðåçóëüòàò çàêëþ÷àåòñÿ â èíòåíñèôèêàöèè
òåïëîîáìåíà è óâåëè÷åíèè ïîâåðõíîñòè
íàãðåâà.

Ï. ôîðìóëû: 2
Ôèã.: 4

(11)
(54)
(57)

Ï. ôîðìóëû: 6
Ôèã.: 5

(11)
(54)
(57)
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2010 (13) F1
Ñîëíå÷íûé íàãðåâàòåëü âîäû
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ãåëèîòåõíèêå, â
÷àñòíîñòè ê óñòðîéñòâàì, èñïîëüçóþùèì
ñîëíå÷íóþ ýíåðãèþ äëÿ íàãðåâà âîäû.
Ñîëíå÷íûé íàãðåâàòåëü âîäû ñîäåðæèò
òåïëîèçîëèðóþùèé êîðïóñ ñ ïðîçðà÷íûì
ïîêðûòèåì è òåïëîïîãëîùàþùèì äíîì,
âíóòðè êîòîðîãî ðàçìåùåí òåïëîîáìåííèê
èç ïðîçðà÷íîãî ïëàñòèêà, ñíàáæåííûé
ïîäâîäÿùèì è îòâîäÿùèì ïàòðóáêàìè.
Êîðïóñ âûïîëíåí òåëåñêîïè÷åñêèì, à òåïëîîáìåííèê - êàê òðóáîïðîâîä ïåðåìåííîãî
ñå÷åíèÿ â âèäå çìååâèêà, ïðè÷åì åãî ïðÿìûå ó÷àñòêè ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé ãèáêèìè
òðóáêàìè. Ïðÿìûå ó÷àñòêè òåïëîîáìåííèêà
ìîãóò áûòü âûïîëíåíû èç, ïî ìåíüøåé ìåðå,
ïàðû ñîåäèíåííûõ ìåæäó ñîáîé ãîðëîâèíàìè êîëá, â äíèùå êàæäîé èç êîòîðûõ
çàêðåïëåíî óñòðîéñòâî äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ
ãèáêîé òðóáêîé, êîòîðîå ñîäåðæèò øòóöåð ñ
îïîðíîé ãîëîâêîé, ðàçìåùåííîé âíóòðè
êîëáû, è ïðèæèìíóþ ãàéêó, ðàñïîëîæåííóþ
âíå åå.

2011 (13) F1
Óñòðîéñòâî äëÿ àêóñòè÷åñêîãî èìïåäàíñíîãî êîíòðîëÿ
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê àêóñòè÷åñêèì
ìåòîäàì íåðàçðóøàþùåãî êîíòðîëÿ è
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â èìïåäàíñíîì
ìåòîäå äåôåêòîñêîïèè ìíîãîñëîéíûõ
êîíñòðóêöèé.
Óñòðîéñòâî äëÿ àêóñòè÷åñêîãî èìïåäàíñíîãî
êîíòðîëÿ ñîäåðæèò èìïåäàíñíûé ïðåîáðàçîâàòåëü ñ èçëó÷àòåëåì, ñîåäèíåííûì ñ
ïðèåìíèêîì, ãåíåðàòîð, âûõîä êîòîðîãî
ñîåäèíåí ñ èçëó÷àòåëåì, óñèëèòåëü, âõîä
êîòîðîãî ñîåäèíåí ñ ïðèåìíèêîì, áëîê
îáðàáîòêè ñèãíàëà. Áëîê îáðàáîòêè ñèãíàëà
ñîäåðæèò áëîê ñïåêòðàëüíîãî àíàëèçà,
ïîñëåäîâàòåëüíî ñîåäèíåííûé ñ áëîêîì
ðó÷íîé íàñòðîéêè íà êîíòðîëèðóåìûå
ïàðàìåòðû è áëîêîì îñöèëëîãðàôà.
Óñòðîéñòâî òàêæå ñîäåðæèò áëîê êîíòðîëÿ
è àäàïòàöèè ê ìíîãîñëîéíûì êîíñòðóêöèÿì,
ñîåäèíåííûé ìíîãîêàíàëüíîé ñâÿçüþ ñ
áëîêîì àâòîìàòè÷åñêîé íàñòðîéêè íà êîíòðîëèðóåìûå ïàðàìåòðû, ñ áëîêîì âû÷èñëåíèÿ êîîðäèíàò äàò÷èêà ïîëîæåíèÿ, ñ
áëîêîì îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ êëàâèàòóðîé, ñ áëîêîì äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëÿ, ñ áëîêîì îòîáðàæåíèÿ, ñ äàò÷èêîì ïîëîæåíèÿ è ñ áëîêîì
ðó÷íîé íàñòðîéêè, ïðè ýòîì âûõîä áëîêà
êîíòðîëÿ è àäàïòàöèè ê ìíîãîñëîéíûì
êîíñòðóêöèÿì ñîåäèíåí ñ âõîäîì ãåíåðàòîðà, à âõîä - ñ âûõîäîì óñèëèòåëÿ. Áëîê
äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëÿ ïîñëåäîâàòåëüíî ñîåäèíåí ñ áëîêîì
ñâÿçè ñ âíåøíèì íîñèòåëåì (êîìïüþòåðîì).
Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 3

(11)
(54)

2012 (13) F1
Ìåòîä îöåíêè óñòîé÷èâîñòè ñîðòîâ ãîðîõà
ê êîðíåâîìó ôóçàðèîçó

MD – BOPI 9/2002
(57)

Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó, à èìåííî ê öèòîãåíåòèêå ðàñòåíèé è
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî ïðè îöåíêå
óñòîé÷èâîñòè ñîðòîâ ãîðîõà ê ôóçàðèîçíûì
êîðíåâûì ãíèëÿì.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî îöåíêà óñòîé÷èâîñòè ñîðòîâ ãîðîõà ê
ôóçàðèîçíûì êîðíåâûì ãíèëÿì ïðîâîäèòñÿ
òåñòèðîâàíèåì ïî èçìåíåíèþ ÷àñòîòû
õðîìîñîìíûõ àááåðàöèé â ìåéîòè÷åñêèõ
êëåòêàõ öâåòî÷íûõ ïî÷åê ãîðîõà. Óñòîé÷èâûìè ê ôóçàðèîçíûì êîðíåâûì ãíèëÿì
ñ÷èòàþòñÿ ñîðòà ãîðîõà, ó êîòîðûõ ïðîöåíò
÷àñòîòû õðîìîñîìíûõ àááåðàöèé â èíôèöèðîâàííûõ êëåòêàõ â 2,0…2,3 ðàçà âûøå, ÷åì
â íåèíôèöèðîâàííûõ.
Ðåçóëüòàò èçîáðåòåíèÿ ñîñòîèò â ïîâûøåíèè
äîñòîâåðíîñòè îöåíêè óñòîé÷èâîñòè ñîðòîâ
ãîðîõà ê ôóçàðèîçíûì êîðíåâûì ãíèëÿì.
Ï. ôîðìóëû: 1

(11)
(54)
(57)

2013 (13) F1
Ñîëíå÷íûé ýëåìåíò
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê îáëàñòè íåòðàäèöèîííûõ èñòî÷íèêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
â ÷àñòíîñòè ê ïðåîáðàçîâàòåëÿì ñîëíå÷íîé
ýíåðãèè.
Ñîëíå÷íûé ýëåìåíò âêëþ÷àåò ìîíîêðèñòàëë Si ñ ïîòåíöèàëüíûì áàðüåðîì òèïà
ÌÎÑ èëè Øîòêè íà åãî ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè, à òàêæå ñ íàíåñåííûìè îìè÷åñêèìè
êîíòàêòàìè íà ëèöåâîé è òûëüíîé ïîâåðõíîñòÿõ. Íà ëèöåâîé è òûëüíîé ïîâåðõíîñòÿõ
ìîíîêðèñòàëëà ñôîðìèðîâàíà ïîðèñòàÿ

íàíîìåòðè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà, à îáëàñòü
îáúåìíîãî çàðÿäà ïîòåíöèàëüíîãî áàðüåðà âêëþ÷àåò ïîðèñòóþ íàíîìåòðè÷åñêóþ
ñòðóêòóðó.
Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 1

(11)
(54)
(57)

2014 (13) B2
Ýëåêòðîíàãðåâàòåëü ñ îäíîñòîðîííèì
ðàñïîëîæåíèåì âûâîäîâ
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñðåäñòâàì íàãðåâà ãàçîâûõ ñðåä è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî
â ñèñòåìàõ îáîãðåâà, ñóøêè, â äðóãèõ òåïëîòåõíè÷åñêèõ ñèñòåìàõ.
Óñòðîéñòâî ñîäåðæèò ðàçìåùåííûé â èçîëÿöèîííîì îñíîâàíèè ñïèðàëüíûé U-îáðàçíîèçîãíóòûé ðåçèñòèâíûé ýëåìåíò, âûâîäû
êîòîðîãî çàêðåïëåíû â èçîëÿòîðàõ. Èçîëÿöèîííîå îñíîâàíèå âûïîëíåíî â âèäå
íàáîðà ÷åðåäóþùèõñÿ èçîëÿöèîííûõ äèñêîâ è ïðîìåæóòî÷íûõ èçîëÿöèîííûõ âòóëîê.
Â êàæäîì èç äèñêîâ âûïîëíåíî ïî äâà
ñêâîçíûõ îòâåðñòèÿ, â êîòîðûõ ðàçìåùåíû
ïàðàëëåëüíûå âåòâè ðåçèñòèâíîãî ýëåìåíòà, êðîìå òîãî â äèñêàõ è âòóëêàõ âûïîëíåíû ñîîñíûå îòâåðñòèÿ ñ îáðàçîâàíèåì
ñêâîçíîãî êàíàëà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñòÿæíîé
øïèëüêè. Îäèí èç êîíöîâ ñòÿæíîé øïèëüêè
ïðèêðåïëåí ê óñòàíîâî÷íîé ïàíåëè, íà
êîòîðîé òàêæå ñìîíòèðîâàíû èçîëÿòîðû
âûâîäîâ ðåçèñòèâíîãî ýëåìåíòà.
Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 1
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III
Ïîëåçíûå ìîäåëè

Ï

ðàâîâàÿ îõðàíà ïîëåçíûõ ìîäåëåé â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà îáåñïå÷èâàåòñÿ íà îñíîâå èõ
ðåãèñòðàöèè â Ãîñóäàðñòâåííîì àãåíòñòâå ïî îõðàíå ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè (AGEPI) â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Âðåìåííûì ïîëîæåíèåì îá îõðàíå ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè,
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ¹ 456 îò 26 èþëÿ 1993 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ïîëîæåíèåì, ïîëåçíàÿ ìîäåëü ìîæåò áûòü çàðåãèñòðèðîâàíà, åñëè îíà
îòíîñèòñÿ ê êîíñòðóêòèâíîìó âûïîëíåíèþ ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è ïðåäìåòîâ ïîòðåáëåíèÿ èëè èõ
ñîñòàâíûõ ÷àñòåé, åñëè îíà ÿâëÿåòñÿ íîâîé è ïðîìûøëåííî ïðèìåíèìîé.
Â BOPI ïóáëèêóþòñÿ çàÿâêè íà ðåãèñòðàöèþ ïîëåçíûõ ìîäåëåé è çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëåçíûå
ìîäåëè.
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ÊÎÄÛ INID (ÈÍÈÄ) ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ,
ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÎËÅÇÍÛÌ
ÌÎÄÅËßÌ

ÊÎÄÛ ÂÎÈÑ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÂÈÄÎÂ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÕ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÏÎËÅÇÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÑÎ
ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÌ CT. 16 ÂÎÈÑ

(11) Íîìåð çàðåãèñòðèðîâàííîé ïîëåçíîé
ìîäåëè
(13) Êîä âèäà äîêóìåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñî
Ñòàíäàðòîì ÑT. 16 ÂÎÈÑ
(16) Íîìåð âîçîáíîâëåííîé ïîëåçíîé ìîäåëè
(18) Óñòàíîâëåííàÿ äàòà èñòå÷åíèÿ âîçîáíîâëåíèÿ
(21) Íîìåð çàÿâêè
(22) Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè
(23) Äàòà âûñòàâî÷íîãî ïðèîðèòåòà
(31) Íîìåð, ïðèñâîåííûé ïðèîðèòåòíîé çàÿâêå
(32) Äàòà ïîäà÷è ïðèîðèòåòíîé çàÿâêè
(33) Ñòðàíà ïðèîðèòåòíîé çàÿâêè
(41) Äàòà âûêëàäêè äëÿ âñåîáùåãî îçíàêîìëåíèÿ
çàÿâêè íà ðåãèñòðàöèþ ïîëåçíîé ìîäåëè, íå
ïðîøåäøåé ýêñïåðòèçó
(43) Äàòà ïóáëèêàöèè ðåøåíèÿ î ðåãèñòðàöèè
ïîëåçíîé ìîäåëè áåç ïðîâåäåíèÿ
ýêñïåðòèçû ïî ñóùåñòâó
(44) Äàòà ïóáëèêàöèè ðåøåíèÿ î ðåãèñòðàöèè
ïîëåçíîé ìîäåëè, ïðîøåäøåé ýêñïåðòèçó ïî
cóùåñòâó
(45) Äàòà âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâà
(51) Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàòåíòíàÿ êëàññèôèêàöèÿ
(54) Íàçâàíèå ïîëåçíîé ìîäåëè
(56) Ñïèñîê äîêóìåíòîâ-àíàëîãîâ
(57) Ðåôåðàò èëè ôîðìóëà
(62) Íîìåð è äàòà ïîäà÷è áîëåå ðàííåé çàÿâêè,
èç êîòîðîé âûäåëåí íàñòîÿùèé äîêóìåíò
(71) Èìÿ çàÿâèòåëÿ, êîä ñòðàíû (ÑÒ. 3 ÂÎÈÑ)
(72) Èìÿ ñîçäàòåëÿ, êîä ñòðàíû (ÑÒ. 3 ÂÎÈÑ)
(73) Èìÿ âëàäåëüöà ðåãèñòðàöèè, êîä ñòðàíû
(ÑÒ. 3 ÂÎÈÑ)
(74) Èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé
ñîáñòâåííîñòè
(85) Äàòà ïåðåõîäà ê íàöèîíàëüíîé ïðîöåäóðå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÑÒ
(86) Ìåæäóíàðîäíàÿ çàÿâêà ÐÑÒ: íîìåð è äàòà
(87) Ìåæäóíàðîäíàÿ ïóáëèêàöèÿ ÐÑÒ: íîìåð è
äàòà

U -

ïåpâûé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïóáëèêîâàííàÿ, íå ïpîøåäøàÿ ýêñïåpòèçó çàÿâêà íà
påãèñòpàöèþ ïîëåçíîé ìîäåëè.

Y1 -

âòîpîé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïóáëèêîâàííàÿ, ïpîøåäøàÿ ýêñïåpòèçó çàÿâêà íà påãèñòpàöèþ ïîëåçíîé ìîäåëè (èñïîëüçóåòñÿ
äëÿ ïóáëèêàöèè, åñëè äîêóìåíò ñ êîäîì U íå
ïóáëèêîâàëñÿ).

Y2 -

âòîpîé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïóáëèêîâàííàÿ, ïpîøåäøàÿ ýêñïåpòèçó çàÿâêà íà påãèñòpàöèþ ïîëåçíîé ìîäåëè (èñïîëüçóåòñÿ
äëÿ ïóáëèêàöèè, ñëåäóþùåé çà ïóáëèêàöèåé
äîêóìåíòà ñ êîäîì U).

Z1 -

òpåòèé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå çàpåãèñòpèpîâàííîé ïîëåçíîé ìîäåëè (èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè, åñëè äîêóìåíò ñ
êîäîì Y1, Y2 íå ïóáëèêîâàëñÿ).

Z2 -

òpåòèé ópîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå çàpåãèñòpèpîâàííîé ïîëåçíîé ìîäåëè (èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè, ñëåäóþùåé çà
ïóáëèêàöèåé äîêóìåíòà ñ êîäîì Y1, Y2).

W1 -

âòîðîé óðîâåíü ïóáëèêàöèè: ïóáëèêàöèÿ ðåøåíèÿ î ðåãèñòðàöèè ïîëåçíîé ìîäåëè ïîä
îòâåòñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïðîâåäåíèÿ
ýêñïåðòèçû ïî ñóùåñòâó (èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
ïóáëèêàöèè, åñëè äîêóìåíò ñ êîäîì U íå
ïóáëèêîâàëñÿ).

W2 -

âòîðîé óðîâåíü ïóáëèêàöèè: ïóáëèêàöèÿ ðåøåíèÿ î ðåãèñòðàöèè ïîëåçíîé ìîäåëè (èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè, ñëåäóþùåé çà
ïóáëèêàöèåé äîêóìåíòà ñ êîäîì U).

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÀÒÅÍÒÍÀß
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß

I1 -

À - Óäîâëåòâîðåíèå æèçíåííûõ ïîòðåáíîñòåé
÷åëîâåêà
Â - Ðàçëè÷íûå òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû.
Òðàíñïîðò
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

òðåòèé óðîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå ïîëåçíîé ìîäåëè, çàðåãèñòðèðîâàííîé ïîä
îòâåòñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïðîâåäåíèÿ
ýêñïåðòèçû (èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè,
åñëè äîêóìåíò ñ êîäîì W1, W2 íå ïóáëèêîâàëñÿ).

I2 -

òðåòèé óðîâåíü ïóáëèêàöèè: îïèñàíèå
ïîëåçíîé ìîäåëè, çàðåãèñòðèðîâàííîé ïîä
îòâåòñòâåííîñòü çàÿâèòåëÿ, áåç ïðîâåäåíèÿ
ýêñïåðòèçû (èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïóáëèêàöèè,
ñëåäóþùåé çà ïóáëèêàöèåé äîêóìåíòà ñ
êîäîì W1, W2)

131

MD – BOPI 9/2002

ÊÎÄÛ ÂÎÈÑ ÄËß ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈß ÇÀÃÎËÎÂÊÎÂ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÎÒÍÎÑßÙÅÉÑß Ê ÏÎËÅÇÍÛÌ
ÌÎÄÅËßÌ, ÏÓÁËÈÊÓÅÌÎÉ Â ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÌ ÁÞËËÅÒÅÍÅ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÑÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÌ ÑT.
17 ÂÎÈÑ

AZ1K

Íóìåðàöèîííûé óêàçàòåëü ïîäàííûõ
çàÿâîê íà ðåãèñòðàöèþ ïîëåçíûõ ìîäåëåé

FG9K

Ïåðå÷åíü âûäàííûõ ñâèäåòåëüñòâ î ðåãèñòðàöèè ïîëåçíûõ ìîäåëåé

BZ9K

Îïóáëèêîâàííûå çàÿâêè íà ðåãèñòðàöèþ
ïîëåçíûõ ìîäåëåé

NZ9K

Ïåðå÷åíü ïðîäëåííûõ ïîëåçíûõ ìîäåëåé

FF9K

Çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëåçíûå ìîäåëè
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FF9K Çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëåçíûå ìîäåëè

Â

ñîîòâåòñòâèè ñ Âðåìåííûì ïîëîæåíèåì îá îõðàíå ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè â
Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ¹ 456 îò 26 èþëÿ 1993
ã., ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ïîëåçíûõ ìîäåëåé âûäàþòñÿ Ãîñóäàðñòâåííûì àãåíòñòâîì ïî
îõðàíå ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè (AGEPI).
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ïîëåçíîé ìîäåëè óäîñòîâåðÿåò ïðèîðèòåò, àâòîðñòâî è èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî âëàäåëüöà íà ïîëåçíóþ ìîäåëü.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ïîëåçíîé ìîäåëè äåéñòâóåò â òå÷åíèå 5 ëåò ñ äàòû ïîäà÷è çàÿâêè â
AGEPI è ìîæåò áûòü ïðîäëåíî ïî õîäàòàéñòâó âëàäåëüöà åùå íà 5 ëåò.
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(11)

61 (13) Y1

(57)

(54)
(57)

Óñòðîéñòâî äëÿ îáîãðåâà òåïëèöû
Ïîëåçíàÿ ìîäåëü îòíîñèòñÿ ê ñåëüñêîìó

òåõíèêè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîðîã, â ÷àñòíîñòè ê ìàøèíàì äëÿ ðåìîíòà è îáñëóæè-

õîçÿéñòâó, â ÷àñòíîñòè ê îáîãðåâó òåïëèö
ñîëíå÷íûì òåïëîì.

âàíèÿ äîðîã, àýðîäðîìîâ è äðóãèõ ïîâåðõíîñòåé.

Óñòðîéñòâî äëÿ îáîãðåâà òåïëèöû ñîäåðæèò
ñîëíå÷íûé âîäÿíîé îáîãðåâàòåëü, ðåçåð-

Ìàøèíà ñîäåðæèò äâèãàòåëü, êîìïðåññîð,
ðåñèâåð, ïóëüò óïðàâëåíèÿ, åìêîñòè, ðó÷íîé

âóàð äëÿ àêêóìóëèðîâàíèÿ òåïëà, åìêîñòüðàñøèðèòåëü äëÿ ïîääåðæàíèÿ óðîâíÿ

ðàáî÷èé èíñòðóìåíò, òðóáîïðîâîäû.
Íîâèçíà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â êà÷åñòâå

âîäû, ñîåäèíåííûå òðóáîïðîâîäàìè â
çàìêíóòûé öèêë, ïðè÷åì ñîëíå÷íûé âî-

ðó÷íîãî ðàáî÷åãî èíñòðóìåíòà ïðèìåíÿåòñÿ
ðó÷íàÿ ìàøèíà ñ ïíåâìàòè÷åñêèì ïðèâîäîì

äÿíîé îáîãðåâàòåëü óñòàíîâëåí âûøå
ðåçåðâóàðà äëÿ àêêóìóëèðîâàíèÿ òåïëà.

è øëàíãîì âûñîêîãî äàâëåíèÿ. Åìêîñòè
ñîåäèíåíû ìåæäó ñîáîé òðóáîïðîâîäîì

Ðåçóëüòàò çàêëþ÷àåòñÿ â àêêóìóëèðîâàíèè
ñîëíå÷íîé ýíåðãèè äëÿ îáîãðåâà òåïëèöû è

âûñîêîãî äàâëåíèÿ. Îäíà èç åìêîñòåé
ñíàáæåíà ôëàíöåì ñî øòóöåðîì âûñîêîãî

ðåãóëèðîâàíèè òåìïåðàòóðû âîçäóõà â
òåïëèöå.

äàâëåíèÿ, ñ êîòîðûì ñîåäèíÿåòñÿ øëàíã
âûñîêîãî äàâëåíèÿ ðó÷íîé ìàøèíû.

Ï. ôîðìóëû: 1

Ðåçóëüòàò çàêëþ÷àåòñÿ â ñîêðàùåíèè âðåìåíè ïðîñòîåâ, ðàñøèðåíèè ôóíêöèîíàëü-

Ôèã.: 1

Ïîëåçíàÿ ìîäåëü îòíîñèòñÿ ê îáëàñòè

íûõ âîçìîæíîñòåé è ìàêñèìàëüíîì èñïîëüçîâàíèè òåõíè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ìàøèíû.
Ï. ôîðìóëû: 2

(11)
(54)
(57)

62 (13) Y1
Óñòðîéñòâî äëÿ îáîãðåâà òåïëèöû
Ïîëåçíàÿ ìîäåëü îòíîñèòñÿ ê ñåëüñêîìó
õîçÿéñòâó è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà äëÿ
îáîãðåâà òåïëèö ñîëíå÷íîé ýíåðãèåé.
Óñòðîéñòâî äëÿ îáîãðåâà òåïëèöû ñîäåðæèò
ñîëíå÷íûé âîäÿíîé îáîãðåâàòåëü è ðåçåðâóàð äëÿ àêêóìóëèðîâàíèÿ òåïëà, ñîåäèíåííûå ìåæäó ñîáîé òðóáîïðîâîäàìè â
çàìêíóòûé öèêë. Íîâèçíà ñîñòîèò â òîì, ÷òî
â óñòàíîâêå ïàðàëëåëüíî ñîëíå÷íîìó âîäÿíîìó îáîãðåâàòåëþ ðàçìåùåí ýëåêòðè÷åñêèé âîäÿíîé îáîãðåâàòåëü ñ âîçìîæíîñòüþ àâòîìàòè÷åñêîãî âêëþ÷åíèÿ è
âûêëþ÷åíèÿ òåðìîìåòðîì, óñòàíîâëåííûì
â òåïëèöå.
Ðåçóëüòàò ñîñòîèò â âîçìîæíîñòè ñòàáèëèçàöèè òåïëîâîãî ðåæèìà â òåïëèöå.
Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 1

Ôèã.: 1

(11)
(54)

64 (13) Y1
Ñîëíå÷íûé íàãðåâàòåëü

(57)

Ïîëåçíàÿ ìîäåëü îòíîñèòñÿ ê ãåëèîòåõíèêå,
â ÷àñòíîñòè ê ñîëíå÷íûì íàãðåâàòåëÿì è
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà â ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå äëÿ îáîãðåâà òåïëèö.
Ñîëíå÷íûé íàãðåâàòåëü ñîäåðæèò ïëîñêèé
ÿùèê, âûïîëíåííûé èç òåðìîñòîéêîãî
ìàòåðèàëà, ñ ïðîçðà÷íûì îêíîì íà åãî
âíåøíåé ñòîðîíå, ðåçåðâóàð ñ ïàòðóáêàìè,
óñòàíîâëåííûé â ÿùèêå, äâå êðûøêè, ðàñïîëîæåííûå íà âíóòðåííåé ñòîðîíå ÿùèêà,
ñìîíòèðîâàííûå íà ïåòëÿõ è ñîåäèíåííûå
ìåæäó ñîáîé øòàíãàìè äëÿ îòêðûâàíèÿ è
çàêðûâàíèÿ, â êîòîðîì îêíî âûïîëíåíî èç
îïòè÷åñêîãî ñòåêëà.
Ðåçóëüòàò ñîñòîèò â ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè ñîëíå÷íîãî íàãðåâàòåëÿ çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ïëîòíîñòè ïîòîêà ñîëíå÷íîé ýíåðãèè.

(11)

63 (13) W2

(54)

Äîðîæíàÿ óíèâåðñàëüíàÿ ìàøèíà
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Ï. ôîðìóëû: 1
Ôèã.: 1

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

Seminar cu privire la Sistemul de la Madrid
privind înregistrarea internaþionalã a mãrcilor
Organizaþia Mondialã de Proprietate Intelectualã
(OMPI) organizeazã în perioada
20-21 noiembrie 2002 seminarul cu privire la
Sistemul de la Madrid privind înregistrarea
internaþionalã a mãrcilor (lucrãrile cãruia se vor
desfãºura în limba englezã).
Sistemul de la Madrid, administrat de
Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea
internaþionalã a mãrcilor (1891) ºi Protocolul
privind Aranjamentul de la Madrid (1996), oferã
posibilitatea de a obþine protecþia unei mãrci într-o
þarã, în câteva sau chiar în toate þãrile membre
ale Uniunii de la Madrid prin depunerea unei
singure cereri internaþionale. La momentul actual
70 de þãri sunt membre ale Uniunii de la Madrid.
La 1 aprilie 2002 au intrat în vigoare câteva
amendamente la Regulamentul Comun al
Aranjamentului ºi Protocolului, inclusiv
posibilitatea de disclamare, înregistrare a
licenþelor ºi modificãrile prevederilor privind
refuzurile, însãºi procedura fiind simplificatã. În
cadrul seminarului din 20-21 noiembrie 2002 va fi
efectuatã prima revizuire esenþialã a Regulamentului Comun intrat în vigoare acum 6 ani.

Se preconizeazã rapoarte prezentate de
colaboratorii Departamentului Mãrci, Desene ºi
Modele Industriale ºi Indicaþii Geografice al OMPI
ºi de dl Bernard Ibos, Berkeley Intellectual
Property Services S.A., Geneva.
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