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În Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, rezumatele brevetelor acordate se publică în ordinea claselor.
Prima literă din clasă este simbolul unei secţiuni a clasificării internaţionale a cererilor de brevet. Semnificaţia
acestor simboluri este cea conferită de clasificarea internaţională, astfel:

A - Necesităţi curente ale vieţii
B - Tehnici industriale diverse. Transport
C - Chimie şi metalurgie
D - Textile şi hârtie
E - Construcţii fixe
F - Mecanică. Iluminat. Încălzire. Armament. Exploziv
G - Fizică
H - Electricitate
________________________________

CONDIŢII DE VÂNZARE A
BULETINULUI OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială se poate obţine de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, str. Ion
Ghica nr.5, sector 3, Bucureşti, în următoarele condiţii:
- Abonament anual la secţiunea invenţii la preţul de 20000 lei/an estimativ, pentru abonaţii români, exclusiv
cheltuielile de difuzare.
- Exemplar individual la preţul de 2000 lei/număr estimativ, în limita stocurilor disponibile, exclusiv cheltuielile de
difuzare.

Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală - OMPI - (norma ST3)
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care elibereaza sau înregistrează titluri de proprietate industrială şi care se
regăsesc frecvent în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (lista este actualizată de OMPI în 1990).
WO - Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală (OMPI)
EP - Oficiul European de Brevete (OEB)

OA - Organizaţia Africană de Proprietate Intelectuală
AP - Organizaţia Regională Africană de Proprietate Industrială

AE - Emiratele Arabe Unite
AF - Afganistan
AG
- Antigua si Barbuda
AI - Anguilla
AL - Albania
AN
- Antilele Olandeze
AO
- Angola
AR - Argentina
AT - Austria
AU
- Australia
AW
- Aruba

LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY

- Santa Lucia
- Lichtenstein
- Sri Lanka
- Liberia
- Lesotho
- Lituania
- Luxemburg
- Letonia
- Libia

MA
MC
MD
MG
ML
MN
MO
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ

- Maroc
- Monaco
- Republica Moldova
- Madagascar
- Mali
- Mongolia
- Macao
- Mauritania
- Montserrat
- Malta
- Maurice
- Maldive
- Malawi
- Mexic
- Malaesia
- Mozambic

NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ

- Namibia
- Niger
- Nigeria
- Nicaragua
- Olanda
- Norvegia
- Nepal
- Nauru
- Noua Zeelandă

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
BW
- Botswana
BZ - Belize
CA - Canada
CF - Republica Centrafricana
CG - Congo
CH - Elvetia
CI - Coasta de Fildeş
CL - Chile
CM
- Camerun
CN - China
CO - Columbia
CR - Costa Rica
CS - Cehoslovacia
CU - Cuba
CV
- Insulele Capului Verde
CY - Cipru
CZ - Republica Ceha
DE - Germania
DJ - Djibouti
DK
- Danemarca
DM
- Dominique
DO
- Republica Dominicana
DZ - Algeria
EC - Ecuador
EE - Estonia
EG - Egipt

ES
ET

- Spania
- Etiopia

FI
FJ
FK

- Finlanda
- Fidji
- Insulele Falkland
(Malvine)
FR
- Franta
GA
GB
GD
GE
GH
GI
GM
GN
GQ
GR
GT
GW
GY

- Gabon
- Anglia
- Grenada
- Georgia
- Ghana
- Gibraltar
- Gambia
- Guineea
- Guineea ecuatorială
- Grecia
- Guatemala
- Guineea-Bissau
- Guiana

HK
HN
HR
HT
HU

- Hong-Kong
- Honduras
- Croaţia
- Haiti
- Ungaria

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT

- Indonezia
- Irlanda
- Israel
- India
- Irak
- Iran (Republica Islamică)
- Islanda
- Italia

JM
JO
JP

- Jamaica
- Iordania
- Japonia

KE
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB

OM - Oman

- Kenia
- Cambodgia
- Kiribati
- Comore (Insule)
- Saint Kitts si Nevis
- Republica Populara
Democrată Coreea
- Republica Coreea
- Kuweit
- Insulele Caimane
- Kazahstan
- Laos
- Liban

PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PY

- Panama
- Peru
- Papua - Noua Guinee
- Filipine
- Pakistan
- Polonia
- Portugalia
- Paraguay

QA - Qatar
RO - România
RU - Federatia Rusa
RW - Ruanda
SA - Arabia Saudita
SB - Insulele Salomon

SC
SD
SE
SG
SH
SE
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
SU

- Seychelle
- Sudan
- Suedia
- Singapore
- Sfînta Elena
- Slovenia
- Republica Slovacă
- Sierra Leone
- Saint-Marin
- Senegal
- Somalia
- Suriname
- Sao Tomeé şi Principe
- Salvador
- Siria
- Elvetia
- Uniunea Sovietica

TC - Insulele Turques si
Caïques
TD - Ciad
TG - Togo
TH - Thailanda
TN - Tunisia
TO - Tonga
TR - Turcia
TT - Trinidad-Tobago
TV - Tuvalu
TW - Taiwan (Provincie
Chineză)
TZ - Republica Unita a
Tanzaniei
UA
UG
US
UY

- Ucraina
- Uganda
- Statele Unite ale Americii
- Uruguay

VA - Saint-Siège
VC - Saint Vincent et
Grenadines
VE - Venezuela
VG - Insulele Virgine Britanice
VN - Vietnam
VU - Vanuatu
WS - Samoa
YE - Yemen
YU - Iugoslavia
ZA - Africa de Sud
ZM - Zambia
ZR - Zair
ZW - Zimbabwe

Codurile normalizate OMPI pentru identificarea diferitelor tipuri de document de brevet de invenţie, conform
normei ST16:
A1 - primul nivel de publicare

B1 - al doilea nivel de publicare

C1 - al treilea nivel de publicare

REZUMATELE
BREVETELOR DE INVENŢIE ACORDATE
Legea nr. 64/1991

De la nr. 109593 la nr. 109691

Semnificaţia codurilor INID folosite în prezenta secţiune (norma ST 9 a Organizaţiei Mondiale de Proprietate
Intelectuală OMPI) în ordinea apariţiei lor:

(11) numărul brevetului de invenţie;
(41) data publicării cererii; BOPI nr.;
(42) data publicării hotărârii de acordare a brevetului; BOPI nr.;
(21) numărul dosarului;
(22) data înregistrarii cererii de brevet;
(30) prioritate;
(86) numărul şi data cererii internaţionale (regionale sau PCT);
(87) numărul şi data publicării cererii internaţionale (regionale sau PCT);
(61) perfecţionare la brevet nr.;
(62) divizată din cererea nr.; data;
(71) solicitantul;
(73) numele sau denumirea titularului;
(72) numele si prenumele inventatorilor declaraţi;
(51) clasa, conform clasificării internaţionale;
(54) titlul invenţiei;
(57) rezumatul invenţiei;
(56) documente din stadiul tehnicii
Hotărârile de acordare a brevetelor de invenţie au fost luate la data de 30.03.1995.
Orice persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la O.S.I.M., revocarea, în tot sau în parte, a acestor hotărâri,
în termen de 6 luni de la data de 28.04.1995, pentru neîndeplinirea cel puţin uneia din condiţiile prevăzute la art. 7-11 din
Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie.
Regula 18/(2) Rezumatul are în exclusivitate un rol de a servi ca mijloc de selecţie a informaţiilor tehnice pentru specialişti,
în scopul luării deciziei privind necesitatea consultării descrierii invenţiei şi desenelor, publicate in extenso.
(3) Rezumatul invenţiei, anexat cererii de brevet de invenţie, nu poate fi luat în considerare pentru nici un alt scop, cum ar
fi aprecierea întinderii protecţiei.

RO-BOPI
4/1995
RO

A 01 H

(11) 109593 B1 (51) A 01 C 7/04 (21) 148649 (22)
29.10.91 (42) 28.04.95// 4/95 (56) SU 906415
(71)(73)(72) Ilie D. Ion, Pite!ti, jude"ul Arge!, RO (54)
BR#
BR#ZDAR
ZDAR PENTRU SEM#
SEM#NAREA ORIENTA
ORIENTAT# A
BOABEL
BOABELOR
ABELOR DE PORUMB

(11) 109594 B1

(57) Invenţia se referă la un brăzdar pentru semănarea
orientată a boabelor de porumb în patul germinativ, astfel
încât, după răsărirea plantei, planul ce conţine nervurile
frunzelor să fie perpendicular pe direcţia rândului de plante.
Brăzdarul este prevăzut cu o suprafaţă înclinată (a) sub un
unghi α=15! faţă de planul orizontal, cu rol în reducerea
energiei cinetice a bobului şi dirijarea lui cu viteză redusă
către un canal (b) racordat la suprafaţa activă, alcătuită din
două suprafeţe parţial torice (c) care, în zona de
semiadiacenţă, formează o creastă (d) ce impune traiectoria
şi orientarea bobului, printr-un canal (e), până în patul
germinativ.
Revendicări: 1
Figuri: 6

(11) 109594 B1 (51) A 01 H 1/02 (21) 95-00139 (22)
31.01.95 (42) 28.04.95// 4/95 (56) Soiuri !i hibrizi de
plante agricole cultivate în România, vol.III, Editura
Ceres, Bucure!ti, 1984 (71)(73) Sta"iunea de Cercet$ri
Agricole, Secuieni, jude"ul Neam", RO (72) G$uc$
Constantin, RO (54) SOI DE CÂNEP
CÂNEP#
NEP# (Cannabis sativa
L.) VARIETA
ARIETATEA MONOIC#
MONOIC# IRENE

(11) 109595 B1 (51) A 01 H 3/04 (21) 94-01916 (22)
30.11.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) CBI FR 2638607
(71)(73) Centrul de Cercetare pentru Tehnologii
Ecologice, Bucure!ti, RO (72) Niculae Lumini"a,
Godeanu Marioara, RO (54) PROCEDEU PENTRU
PENTRU
PLANTEI
ÎNMUL
ÎNMUL%IREA &I CONSERVAREA
CONSERVAREA in vitro A PLANTEI
Pistia stratiotes

(57) Invenţia se referă la un soi de cânepă (Cannabis sativa
L.), varietatea monoică cu denumirea Irene, obţinut prin
hibridare complexă şi selecţie, având ca genitor matern soiul
dioic Dneprovskaia 4 şi ca genitor patern, soiul monoic
Secuieni 1, recomandat a fi cultivat pentru fibre şi seminţe în
toate zonele favorabile culturii cânepii din ţară. Plantele au
tulpini de culoare verde-gălbui, înalte de 1,8...2,4 m,
creşterea este nedeterminată, frunza este uşor alungită,
formată din 9...11 lobi, inflorescenţele sunt de tip cimă
scorpioidă, florile mascule sunt dispuse sub formă de
inflorescenţe, la baza inflorescenţelor femele, şi se contopesc
spre vârfurile de creştere. Partea terminală a inflorescenţelor
întotdeauna este femelă. Fructul este o nuculă ovoidală cenuşie, cu mozaic mai mult sau mai puţin pronunţat. Masa a
1000 boabe este de 16...18 g. Este rezistent la Fusarioză, este
de tip sudic, având perioada de vegetaţie cuprinsă între 120
şi 130 zile, pentru fibră, şi 155 şi 160 zile, pentru seminţe, şi
realizează producţii medii de 9680 kg/ha tulpini şi 1375
kg/ha sămânţă.

(57) Invenţia se referă la un procedeu pentru înmulţirea şi
conservarea in vitro a plantei Pistia stratiotes, folosită pentru
obţinerea de biomasă, extract proteic, preparate biologic
active, biogaz şi pentru epurarea biologică a apelor uzate
orăşeneşti, agrozootehnice şi industriale, constând în
recoltarea de plantule neînrădăcinate, dezinfectarea cu alcool
etilic 94!, timp de 2...5 min, şi hipoclorit de calciu 5%, timp
de 6...12 min, trecerea în apă distilată sterilă, extragerea
explantelor alcătuite din meristem şi 2...3 primordii foliare,
trecerea pe mediu septic Murashige-Skoog lichid,
suplimentat 40 g/l glucoză, 0,5 mg/l acid indolilbutiric şi 0,1
mg/l acid diclorfenoxiacetic, menţinut la temperaturi de
22...28!C, cu fotoperiodism 14...18 h şi intensitate
luminoasă de 2500 lucşi, efectuându-se subculturi la 40...50
zile şi conservarea in vitro la temperaturi de 2...4!C, timp de
60 de zile, a plantulelor rezultate, păstrându-şi capacitatea de
regenerare, înrădăcinarea realizându-se septic, asigurându-se
un număr nelimitat de plante pentru popularea luciilor de
apă, 1 kg plantule = 5000 indivizi = 1000 m2 suprafaţă apă,
nefiind necesară asigurarea unor condiţii de aclimatizare
costisitoare.

Revendicări: 4
Fotografii: 1
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RO-BOPI
4/1995
RO

A 01 K
(11) 109596 B1 (51) A 01 K 59/04 (21) 94-01593 (22)
30.09.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) CBI FR 2572623;
FR 910463 B1 (71)(73)(72) Rodinciuc Vasile, TîrguJiu, jude"ul Gorj, RO (54) FAGURE EXTRACT
EXTRACTOR
CTOR

(11) 109598 B1 (51) A 23 L 2/02 (21) 94-00893 (22)
30.05.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 57403; 60538;
86645; 94099; 84959 (71)(73) S.C. SCIPOMAR, S.A.,
Baia-Mare, jude"ul Maramure!, RO (72) Ninacs
Alexandru, Diaconu Sorin, Popa Mirela, Matea!
Marcela, Butuza Viorica, Talpos Ileana, Gîz Emil, Pop
Alexandru, Mîndru" Vasile, Zolyomi Zoltan, RO (54)
B#UTUR#
UTUR# R#CORITO
CORITOARE PE BAZ#
BAZ# DE SUC NATURA
NATURAL
TURAL
DE MERE &I PROCEDEU DE OB%
OB%INERE A ACESTEIA

(57) Invenţia se referă la un fagure extractor care se
montează în stupi şi, concomitent cu producerea mierii,
asigură colectarea acesteia. Perechile de faguri sunt formate
dintr-o parte superioară, de formă dreptunghiulară, şi o parte
inferioară, de forma unui semicerc, prevăzută, la partea cea
mai de jos, cu un ştuţ de evacuare şi un furtun care dirijează
mierea colectată către exteriorul stupului. O reducţie cu trei
căi asigură concomitent colectarea mierii din mai mulţi
faguri.

(57) Invenţia se referă la o băutură răcoritoare pe bază de suc
natural de mere cu o concentraţie de zahăr de 10...12%, o
aciditate de 0,4...8,5 g/l exprimată în acid malic, substanţă
uscată determinată refractometric la 20!C de 11...11,5!K şi
un aspect limpede, fără sedimente, cu gust dulce-acrişor.
Procedeul de obţinere a acestei băuturi constă în aceea că
materia primă, reprezentată de mere, vişine şi/sau coacăze
roşii, spălate şi sortate, este zdrobită şi presată când se obţine
sucul brut care se supune unei filtrări grosiere, mărimea
particulelor care trec fiind de până la 0,1 mm, urmată de o
centrifugare, când se elimină particulele solide în proporţie
de 5% şi rezultă un suc cu grad de turbiditate de peste 100
MTU care este pasteurizat la 90...95!C şi răcit brusc la
45...52!C, apoi tratat cu amilaze şi pectinaze, în doze
stabilite pentru fiecare şarjă, în funcţie de calitatea materiei
prime, până la eliminarea totală a amidonului şi pectinelor;

Revendicări: 1
Figuri: 7

(11) 109597 B1 (51) A 23 K 1/20 (21) 92-01354 (22)
27.10.92 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 97170
(71)(73)(72) Zorzoliu Aristotel-Cristian, Dr$g$ne!ti-Olt,
jude"ul Olt, RO (54) BRICHET#
BRICHET# MINERAL#
MINERAL# COMPLEX#
COMPLEX#
PENTRU RUMEG#
RUMEG#TOARE ÎN STARE
STARE DE LACT
LACTA
CTA%IE

(11) 109598 B1

se adaugă apoi agenţi de limpezire, ca gelatină, bentonită şi
silicagel, până la clarificarea totală a sucului care este supus
la trei filtrări succesive, rezultând sucul cu turbiditate de
1...3,5 NTU, care, în continuare, este concentrat în trei
trepte, în prima treaptă având loc o încălzire la 90...95!C,
timp de 2...3 min, când se recuperează aroma având o
concentraţie în esteri de 120...140 mg/l şi sucul cu
20...30!Bx, care, în treptele a doua şi a treia, este concentrat
până la 70...72!Bx, apoi are loc cupajarea astfel: concentrat
de mere cu 70...72!Bx, 93...155 l, concentrat de vişine cu
70...72!Bx...0 .... 68 l, concentrat de coacăze în
70...72!Bx...0...42 l, aromă de mere...6...10 l, aromă de vişine...0...4 l, aromă de coacăze...0...2,5 l şi apă...829...835 l,
urmată de omogenizare, pasteurizare la 90...95!C timp de 2
min, îmbuteliere şi pasteurizare la 80...84!C, timp de 15 min.

(57) Invenţia se referă la o brichetă minerală complexă
utilizată în zootehnie, în nutriţia minerală a rumegătoarelor
aflate în stare de lactaţie, ce este alcătuită din 53,031%
clorură de sodiu, 22,33% carbonat de calciu, 19,70% fosfat
dicalcic, 4,16% oxid de magneziu, 0,001% iodură de
potasiu, 0,46 sulfat feros, 0,06% sulfat de cupru, 0,1% oxid
de mangan, 0,13% oxid de zinc, 0,0008% clorură de cobalt,
0,0004% selenit de sodiu.
Revendicări: 1

Revendicări: 2
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RO-BOPI
4/1995
RO

A 61 F

(11) 109599 B1 (51) A 47 G 19/24 (21) 144215 (22)
19.02.90 (42) 28.04.95// 4/95 (56) CH 430086 (71)
Centrul de Cercetare Stiin"ific$ !i Inginerie Tehnologic$
pentru Articole Casnice, Bucure!ti, RO (73)(72)
Marinescu Cat$lin, Villa Marian, Vasiliu GheorgheCristian, Bucure!ti, RO (54) FLACON
FLACON PENTRU
PENTRU
PRODUSE PULVERULENTE
PULVERULENTE SAU
SAU GRANULATE
GRANULATE

(11) 109600 B1 - Sub acest num$r nu se public$
descrierea de inven"ie, figurile !i revendic$rile.

(57) Invenţia se referă la un flacon pentru păstrarea şi
presărarea produselor pulverulente sau granulate alimentare
sau nealimentare, care este alcătuit dintr-un corp din material
plastic termosuflat, de formă cubică, având muchiile
rotunjite, care prezintă un colţ teşit, forma teşiturii fiind un
triunghi echilateral în care sunt practicate un orificiu mare
central pentru umplere şi unul sau mai multe orificii mai mici
pentru presărare, suprafaţa teşită fiind acoperită cu un capac
de formă tronconică, cu baza triunghiulară din care zona
centrală proeminentă are forma de butoi, aşa încât asigură
fixarea prin clipsare în orificiul central, capacul prezentând o
degajare dispusă perimetral faţă de zona centrală proeminentă, aşa încât buza deformată elastic a orificiului mare să
asigure atragerea elastică a capacului către suprafaţa teşită.
Revendicări: 5
Figuri: 5

(11) 109601 (51) A 61 F 2/24 (21) 93-01488 (22)
08.05.92 (30) 08.05.91 EP 91107446.6 (42)
28.04.95// 4/95 (86) EP 92/01017 08.05.92 (87) WO
92/19184 12.11.92 (56) GB 2159242; 2187536
(71)(73) Nika Health Products, Limited, Vaduz, LI (72)
Religa Zbigniew, Stolarzewicz Bogdan, Cichon
Romuald, Krzyskow Marek, Stozek Jolanta, PL (54)
SUPORT DE PROTEZ
PROTEZ#
TEZ# PENTRU VALV
ALV# DE INIM#
INIM#

(11) 109599 B1

(57) Invenţia se referă la un suport de proteză pentru valva
de inimă, destinat intervenţiilor chirurgicale pe cord.
Suportul are în compunere nişte suporturi (1a) ce formează
nişte braţe de suport (4), în partea de sus a unui guler (2), şi
nişte proeminenţe (5), în partea de jos a gulerului (2), toate
acoperite de un înveliş textil (3). Suportul are avantajul că
poate fi folosit pentru valve mitrale sau tricuspidale, fiind
rezistent şi durabil.
Revendicări: 6
Figuri: 7
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RO-BOPI
4/1995
RO

A 61 H
(11) 109602 B1 (51) A 61 H 9/00 (21) 94-01495 (22)
09.09.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) CBI FR 2265351;
CH 590053 (71)(73) S.C. Superbis - RTP, S.A.,
Bucure!ti, RO (72) Teodorescu Miron, Surdulescu
Mircea, Ganea Virgiliu, Pacea Gheorghe, Bucure!ti,
RO (54) INJECTOR
INJECTOR PENTRU INSTALA
INSTALA%
ALA%II DE
HIDROMASAJ

(11) 109604 B1 (51) A 61 K 35/78 (21) 94-00912 (22)
01.06.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) Gr. Constantinescu
!i col., Plante medicinale, Editura Medical$, 1979,
p.136 (71)(73)(72) Mihele Denisa, Puia Iulian,
Bucure!ti, Cicu Estera, Constan"a, Mazilu Nicu,
Bucure!ti, RO (54) METOD
METOD#
OD# DE TRAT
TRATAMENT AL
REUMATISMULUI
REUMATISMULUI

(57) Invenţia se referă la un injector, pentru instalaţiile
hidraulice montate pe căzile de baie destinate hidromasajului. Injectorul este caracterizat prin aceea că, datorită
construcţiei unui difuzor (14), permite orientarea sub diverse
unghiuri a jetului de apă, iar datorită unui ajutaj de apă (18),
reglabil, permite dozarea amestecului apă-aer şi reglarea
presiunii şi lungimii jetului apă-aer în cada de baie.

(57) Metoda de tratament, conform invenţiei, constă în aceea
că se administrează, în două etape, dimineaţa şi seara, câte
250 ml infuzie, obţinută din herba Conyza canadensis,
herba Onopordon achanthium, herba Carthamus tinctorius,
herba Telekia speciosa şi cortex Salix alba, şi se tratează
locul dureros cu un unguent obţinut din radix Tamus
communis, ulei de măsline, seu de oaie, ceară de albine şi
răşină de brad, ce se aplică seara, iar durata tratamentului
este de 3 luni. Raportul de asociere dintre plantele folosite la
obţinerea infuziei este 1 : 0,5 : 0,5 : 0,5 : 1. Ingredientele
folosite la obţinerea unguentului se iau în cantităţi egale,
exprimate în greutate.

Revendicări: 1
Figuri: 2

Revendicări: 3

(11) 109603 B1 (51) A 61 K 9/06;
9/06 A 61 K 31/135 (21)
92-200487 (22) 08.04.92 (30) 15.04.91 HU 1229/91
(42) 28.04.95// 4/95 (56) EP 0451484 A1; WO
(71)(73)
CHINOIN
GYÓGYSZER-ÉS
89/09051
VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA RT., Budapesta, HU
(72) Anna Z. Szabó, Gabriella Szabo (n$scut$ Ujhelyi),
Antal Tóth, Tamás Szüts, Kálmán Magyar, József
Lengyel, János Pintér, Anna Székely, András Szegö,
Katalin Mármarosi (n$scut$ Kellner), HU (54) COMPOOMPOZI%
ZI%IE TRANSDERMAL#
TRANSDERMAL# ANHIDR#
ANHIDR#

(11) 109605 B1 (51) A 61 K 35/78 (21) 94-01049 (22)
20.06.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) Produse
farmaceutice folosite în practica medical$, Editura
Medical$ 1985, p.581; Agend$ medical$, 1994, p.325
(71)(73)(72) Dumitru Gheorghe, Bac$u, RO (54)
COMPOZI
COMPOZI%
MPOZI%IE MEDICAMENTO
MEDICAMENTOAS#
AS# CU AC%IUNE
IUNE
ANTIPSORIAZIC#
ANTIPSORIAZIC#

(57) Compoziţia medicamentoasă cu acţiune antipsoriazică,
conform invenţiei, este constituită din 10,5 părţi pulbere
făină de porumb (Zea mays), 1,5 părţi pulbere tătăneasă
(Symphytum off) şi 1,5 părţi pulbere sâmbure de pepene
verde (Cytrulus vulgaris), părţile fiind exprimate în greutate.

(57) Invenţia se referă la o compoziţie transdermală anhidră
ce este constituită, într-un aranjament lichid liotropic de
20...100%, din 5...15% un compus optic activ sau racemic
ales dintre N metil-N-(fenil-2-propil)-2-propilamină şi N
metil-N-1-(4-fluorfenil)-2-propil/2-propilamină sau sărurile
acestora, 40...70% polioxietilenă lichidă, 10...20%
polioxietilenă solidă, 2...30% agent tensioactiv neionic,
2...20% propilenglicol, 0,5...2% polimer cu a > 0,6 şi până la
100 procente în greutate agenţi auxiliari. Compoziţia
conform invenţiei poate conţine ca polioxietilană lichidă polioxietilenglicoli cu GM 200...600, ca polioxietilenă solidă
- polioxietilenglicoli cu GM 1500...6000, ca polimer cu a >
0,6 - polioxietilenglicol cu GM 35000, ca agent tensioactiv
neionic unul ales dintre esteri ai acizilor graşi cu polietilenglicoli, esteri ai alcoolilor graşi cu polietilenglicoli, esteri
ai acizilor cu sorbitan, esteri ai acidului ricinoleic din uleiul
de ricin cu polioxietilena, iar ca agent auxiliar - un agent de
emulsificare, cum ar fi polizaharidele.

Revendicări: 1

Revendicări: 5
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RO-BOPI
4/1995
RO

B 01 D
(11) 109608 B1 (51) B 01 D 21/26//
21/26/ H 02 P 07/68 (21)
148000 (22) 15.07.91 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO
91223; 102052; 102186; 107203 (71) Institutul de
Cercet$ri !i Inginerie Tehnologic$ pentru Utilaj
Petrolier, Ploie!ti, RO (73) S.C. "Upetrom", S.A.,
Ploie!ti, RO (72) Andrei Gheorghe, RO (54)
SEP
CENTRIFUGAL
AC%IONAT
CU
SEPARAT
ARATOR
IONAT
MOT
MOTOARE ELECTRICE DE CURENT CONTINUU

(11) 109606 B1 (51) A 61 K 35/78 (21) 94-01256 (22)
25.07.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) Produse
farmaceutice folosite în practica medical$, Editura
Medical$, 1985, p.581 (71)(73)(72) Perlitz Robert, Puia
Iulian, Mihele Denisa, Baciu Maria-Mirela, Tiugan
Tudor, Bucure!ti, RO (54) METOD
METOD#
OD# DE TRAT
TRATAMENT
AMENT
AL PSORIAZISULUI

(57) Metoda de tratament, conform invenţiei, prevede
consumarea zilnică, în trei reprize, dimineaţa, la prânz şi
seara, după mese, a 250 ml infuzie obţinută dintr-un amestec
de flores Calendulae, flores Millefolii, herba Agrimonia,
herba Fumaria şi herba Lanaria, 1 g de pulbere, obţinută
,
din rhizoma
Calami şi radix Valeriana
din fructus Pruni, consumându-se şi fructele, şi 3...4 g
extract crud obţinut din herba Chelidonii şi radix Chelidonii;
când spectrul bolilor asociate cuprinde numai o afecţiune
hepatobiliară şi o afecţiune a sistemului nervos, se exclude
din tratament preparatul obţinut ca decoct din fructus Pruni,
iar când, în situaţiile menţionate, leziunea cuprinde mai mult
de 25% din suprafaţa corpului, tratamentele corespunzătoare
sunt însoţite de aplicarea topică a unui preparat crud obţinut
din folium Sempervium.

(57) Separatorul centrifugal, destinat separării particulelor
solide dintr-un amestec bifazic lichid-solid, acţionat cu
motoare electrice de curent continuu, este compus, în
principal, dintr-o cuvă rotitoare (1) şi dintr-un transportor
elicoidal (6). Cuva roitoare este antrenată de un motor de
curent continuu (3), având înfăşurarea de excitare racordată
la un redresor cu tensiune constantă (4), iar transportorul
elicoidal este antrenat de un alt motor de curent continuu (8),
având înfăşurarea de excitaţie racordată la un redresor
comandat (9), indusurile motoarelor de curent continuu fiind
conectate în paralel şi racordate, prin intermediul unei
bobine de filtrare (11), la un alt redresor comandat (12).
Revendicări: 1
Figuri: 1

Revendicări: 5

(11) 109607 B1 (51) B 01 D 19/02 (21) 148086 (22)
29.07.91 (42) 28.04.95// 4/95 (56) FR 2323299;
2377829; 2270919 (71) Institutul Politehnic, Ia!i, RO
(73)(72) Tudose Radu, M$m$lig$ Ioan, Ia!i, RO (54)
DISPOZITIV CENTRIFUGAL PENTRU SPARGERE
SPARGEREA
ARGEREA
SPUMEI

(11) 109608 B1

(57) Dispozitivul centrifugal pentru spargerea spumei este
destinat separării amestecurilor eterogene lichid-gaz. Este
realizat, în principal, din două tipuri de elemente, şi anume,
din nişte discuri plane (7), prevăzute cu orificii radiale, şi din
distanţiere plane, cu aripi radiale (8). Aceste elemente se
montează alternativ pe un arbore (1) acţionat cu un motor
electric. Ansamblul se montează la partea superioară a
recipientului în care se generează spuma. Separarea spumei
se face sub acţiunea forţelor de frecare dintre spumă şi
elementele
dispozitivului şi a
forţei centrifuge.
Revendicări: 2
Figuri: 4
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RO-BOPI
4/1995
RO

B 01 D
(11) 109609 B (51) B 01 D 33/27//
33/27/ H 02 K 17/00 (21)
92-00995 (22) 22.07.92 (41) 29.04.94// 4/94 (42)
28.04.95// 4/95 (56) RO 107203; 89132; US 4950219
(71)(73)(72) Andrei Gheorghe, Bucure!ti, RO (54)
SEPARA
CENTRIFUGAL
AC%IONAT
DE
SEPARAT
ARATOR
IONAT
MOT
MOTOARE ELECTRICE DE CURENT ALTERNA
ALTERNATIV
TERNATIV

(11) 109610 B1 (51) B 01 D 53/34;
53/34 B 01 D 47/00 (21)
94-00620 (22) 13.04.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO
65889; 68264; 96869; 79772; US 3290867; 4227895
(71)(73) S.C. Intreprinderea RADICAL S.R.L.,
Mogo!oaia, Sectorul Agricol Ilfov, RO (72) Dima
Ghiorghe, Deheleanu Ion, Grigoriu Mihai, Grigoriu Ilie,
Cornea Jenica, RO (54) INSTALA
INSTALA%
ALA%IE DE NEUNEUTRALIZARE
RE%
PRIN
PROCEDEU
&I
TRALIZARE
RE%INERE
PROCEDEU
HIDROCHIMIC
HIDROCHIMIC A EMANA%
EMANA%IILOR
IILOR POLUANTE
POLUANTE DE LA
CO&
CO&URILE INDUSTRIALE DE EVA
EVACUARE
CUARE

(57) Invenţia se referă la un separator centrifugal destinat
separării particulelor solide dintr-un amestec bifazic lichidsolid, acţinat cu motoare electrice sincrone cu rotor bobinat,
funcţionând în montaj de cascadă cu recuperarea
electromagnetică a puterii de alunecare, cuprinzând o cuvă
rotitoare (1) şi un transportor elicoidal (4). Cuva rotitoare
este antrenată de un motor (2) având statorul racordat la reţea
şi rotorul conectat tot la reţea printr-un convertizor de
frecvenţă, care conţine o punte redresoare (7), o bobină de
filtrare (8) şi un invertor de curent cu comutaţie naturală (9)
şi printr-un transformator de adaptare (10), iar transportorul
elicoidal (4) este antrenat de un motor alimentat cu tensiunea
rotorică de frecvenţă variabilă a motorului (2) şi având
rotorul conectat la reţea printr-un convertizor de frecvenţă,
care conţine o punte redresoare (11), o bobină de filtrare (12)
şi un invertor de curent cu comutaţie naturală (13) şi printrun transformator de adaptare (14).

(57) Invenţia se referă la o instalaţie de neutralizare şi
reţinere, prin procedeu hidrochimic, a emanaţiilor poluante
de la coşurile de evacuare, şi se poate aplica la toate coşurile
de evacuare a gazelor reziduale provenite din diferite
procese industriale. Această instalaţie cuprinde un recipient
(4) în care se prepară agentul din apa care circulă prin
conducta (2) şi robinetul (3) cu leşie sau bază ce provin din
recipientul (19) prin robinetul (22). Omogenizată, masa de
lichid, prin robinetul (6) şi pompa (7), este împinsă prin
conducta (8) spre partea superioară a coşului, unde, prin
elementele (9, 10 şi 11), este împrăştiată în jeturi, în aşa fel,
încât să acopere întreaga secţiune superioară a coşului, astfel
ca orice fel de gaze sau impurităţi să fie captate de jeturile de
lichid.

Revendicări: 1
Figuri: 1

(11) 109609 B

(11) 109610 B1

Jeturile de lichid în care se încorporează forţat impurităţile
sau substanţele sunt proiectate pe parapetul protector şi de
reţinere (12), de unde apoi, prin conducta (14), se depozitează provizoriu în recipientul (15), unde se produce şi o
primă decantare, sedimentele trec spre bazinul (18) prin
robinetul (16) şi conducta (17), iar apa reintră în recipientul
(4) prin filtrul (21) şi robinetul (20), reintrând în circuit.
Revendicări: 4
Figuri: 1
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RO-BOPI
4/1995
RO

B 08 B
(11) 109612 B1 (51) B 06 B 1/18 (21) 148820 (22)
25.11.91 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 65009; FR
2529478 (71) Institutul Politehnic, Ia!i, RO (73)(72)
Budei Radu-Gheorghe, Budei Limini"a-Antonia, Rusu
Gabriel, Ia!i, RO (54) VIBRAT
VIBRATOR PNEUMATIC
PNEUMATIC

(11) 109611 B1 (51) B 03 D 1/14 (21) 147924 (22)
01.07.91 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 89888 (71)
Institutul de Cercet$ri !i Proiect$ri Miniere, Deva,
jude"ul Hunedoara, RO (73) S.C. Atelierele Centrale,
S.A., Cri!cior, jude"ul Hunedoara, RO (72) Ciora Vasile,
Mihai Gheorghe, Tîmp$u Maria, Maier Aurora, RO
(54) MECANISM DE AGITARE
GITARE PENTRU
PENTRU CELULELE DE
FLO
FLOTA%IE

(57) Invenţia se referă la un vibrator pneumatic destinat
compactării în adâncime a betoanelor. Vibratorul, conform
invenţiei, include un excitator (6) prevăzut cu nişte orificii
(b) care rulează pe nişte căi de rulare (10), între care se
găseşte o bucşă zimţată la interior (11). Intrarea aerului în
excitatorul (6) se face printr-un tub de cauciuc (5) montat, la
capete, într-un ştuţ de alimentare (1) şi într-un rulment (12).

(57) Invenţia se referă la un mecanism de agitare pentru celulele de flotaţie cu acţionare directă la turaţie redusă,
destinată preparării oricăror tipuri de minereuri din industria
minieră. Mecanismul de agitare, conform invenţiei, este
constituit dintr-un ax (3) de antrenare pe care este montat un
rotor (4) alcătuit dintr-un butuc (8) tubular, care are, la partea
inferioară, un disc (9) pe care sunt dispuse nişte palete (10)
superioare elicoidale şi nişte palete (11) inferioare elicoidale,
aerul fiind dirijat pe două căi, după o aeraţie (a) prin
exteriorul axului (3) şi printr-un interstiţiu (c) existente între
partea superioară a paletelor (10) şi discul statorului (5) şi
după o aeraţie (b) prin interiorul axului (3) şi al rotorului (4)
şi printr-un interstiţiu (d) existent între palete (10) şi stator
(5), aerul fiind dirijat în interiorul rotorului (4) prin butuc (8),
prin interiorul discului (9) şi prin interiorul paletelor (10),
aerul fiind apoi refulat prin nişte fante (e) prevăzute pe
întreaga înălţime a paletelor (10), iar aeraţia se reglează
automat printr-un traductor (12) şi printr-un regulator (13)
care comandă nişte robinete de reglare (14).

Revendicări: 1
Figuri: 3

Revendicări: 1
Figuri: 7
(11) 109613 B1 (51) B 08 B 9/02 (21) 139831 (22)
23.05.89 (42) 28.04.95// 4/95 (56) SU 422479 (71)
Întreprinderea de Foraj !i Exploatarea Sondelor Marine
"Petromar", Constan"a, RO (73)(72) Vlad Constantin,
Rick Mircea, Labanov Mihail, Constan"a, RO (54)
DISPOZITIV
DISPOZITIV PENTRU CUR#%
CUR#%AREA
#%AREA LA INTERIOR A
CONDUCTELOR
CONDUCTELOR

(11) 109611 B1

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv destinat, în special,
îndepărtării depunerilor de parafină şi alte substanţe de pe
pereţii interiori ai conductelor magistrale prin care se
transportă produse petroliere. El este astfel conceput, încât să
poată fi utilizat pentru o gamă largă de diametre de conducte
atât pentru gaze, cât şi pentru lichide. Pentru aceasta,
dispozitivul este alcătuit din elemente independente de tipul
piston (2), cu manşete (8), perii (9), racloare (12) care se pot
combina şi asambla în configuraţia şi dimensiunile dorite de
utilizator, adaptate cel mai bine situaţiei reale pe de
conductă. Această alcătuire permite, totodată, ca doar părţile
supuse uzurii să fie confecţionate din materiale speciale,
scumpe şi deficitare, restul dispozitivului fiind realizat din
materiale ieftine. Asamblarea elementelor componente (2, 3
şi 4) se realizează cu nişte piese intermediare (6) pe un tirant
(7) din cablu, solidar cu un şurub (13), prevăzut cu o piuliţă
(14) de strângere. Pistonul (2), suportul-perie (3), suportulracloare (4) şi piesele intermediare (6) au practicate, pe feţele
opuse, câte o degajare circulară (a) şi câte un umăr (b), necesare centrării.
Revendicări: 1
Figuri: 1
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B 08 B
(11) 109613 B1

(11) 109614 B1

(11) 109614 B1 (51) B 21 B 31/07 (21) 134194 (22)
24.06.88 (30) 27.06.87 DE-P 37 21 265.6 (42)
28.04.95// 4/95 (56) DE 2731313 C2 (71)(73) SMS
Schloemann - Siemag Aktiengesellschaft, Düsseldorf,
DE (72) Ernst-Oskar Benfer, Rolf-Gerd Irle, DE (54)
DISPOZITIV
DE
ETAN
A
LAG
ETAN&
AN&ARE
LAG#RELO
RELOR
CILINDRILOR
CILINDRILOR DIN LINIILE DE DRESARE

(11) 109615 B1 (51) B 23 Q 3/02 (21) 142883 (22)
09.12.89 (42) 28.04.95// 4/95 (56) SU 1399052 (71)
Intreprinderea de Construc"ii de Ma!ini, Re!i"a, jude"ul
Cara!-Severin, RO (73) (72) Lepi Helmuth, Tipol
Mircea, Re!i"a, jude"ul Cara!-Severin, RO (54)
DISPOZITIV DE FIXARE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de fixare pentru
prelucrat segmenţi din grafit din semifabricate sub formă de
segment. Dispozitivul, conform invenţiei, este constituit
dintr-o placă de bază (1) pe care ghidează două plăci de
limitare (2). Strângerea unor segmenţi (10) este asigurată de
două plăci de fixare (3) presate de nişte şuruburi (4), între
segmenţii (10) fiind dispuse nişte plăci de pâslă (5).

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de etanşare a lagărelor
cilindrilor din liniile de dresare care elimină posibilitatea ca
particulele de ulei să scape din zona lagărelor şi să ajungă pe
suprafaţa activă, exterioară, a cilindrilor. Dispozitivul de
etanşare se montează pe fusul cilindrului (1), prevăzut cu un
tronson conic (3) pe care se introduce un element de etanşare
(4). Elementul de etanşare (4) prezintă o nervură inelară
anterioară (22), având o suprafaţă laterală (23) de formă
tronconică, cu o muchie ascuţită (e), care pătrunde, parţial,
între două praguri inelare (17 şi 19) ale capacului-lagăr (8).
Între cele două praguri inelare (17 şi 19), capacul-lagăr (8)
prezintă o suprafaţă înclinată (c) şi, în partea cea mai de jos,
are practicat un orificiu (20) de evacuare a uleiului, cu axa
înclinată, care poate fi obturat cu un dop filetat (26). Pe o
suprafaţă frontală (d), interioară, a pragului inelar anterior
(19), este practicată cel puţin o canelură de captare (21) a
particulelor de ulei, având axa înclinată faţă de axa
cilindrului (1).
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RO-BOPI
4/1995
RO

B 24 C
(11) 109617 B1 (51) B 24 C 5/02 (21) 147510 (22)
08.05.91 (42) 28.04.95// 4/95 (56) DE 3127012
(71)(73) S.C. "Upetrom", S.A., Ploie!ti, RO (72)
Angelescu Nicolae, Dobre Mihai, Ungureanu Dan,
Angelescu Elena, Toma Popescu, Croitoru Lucian, RO
(54) CAP DE SABLAT
SABLAT

(11) 109616 B1 (51) B 24 B 53/00 (21) 143955 (22)
29.01.90 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 99703 (71)
Intreprinderea "Neptun", Cîmpina, jude"ul Prahova, RO
(73)(72) Visa Florian, Stan Marius, Fr$"il$ Radu-Mihai,
Cîmpina, jude"ul Prahova, RO (54) DISC ABRAZIV
ABRAZIV
PROFILAT
PROFILAT PENTRU RECTIFICAREA SUPRAFE%
SUPRAFE%ELO
ELOR
ELICOIDALE
ELICOIDALE CU PROFIL ELICOID
ELICOIDAL
IDAL &I DISPOZITIV DE
PROFIL

(57) Invenţia se referă la un cap de sablat cu duză din
material dur, folosit în instalaţiile de sablat. Capul de sablat
este format dintr-o piesă tubulară (1), îmbinată cu o piesă
intermediară (3), legată, la rândul ei, cu un furtun (4). Piesa
portduză (1) este prevăzută, deasupra unei camere de
montare (a), cu un guler opritor (b) în care se află o
deschidere circulară (c), pe care se reazemă o duză (2),
presată, de la partea opusă, de un tronson (f), conjugat prin
intermediul unei îmbinări filetate aflate pe nişte tronsoane (d,
e), dispuse pe cele două piese (1, 3) înseriate.

(57) Invenţia se referă la un disc abraziv profilat, destinat
rectificării suprafeţelor elicoidale cu profil elicoidal de la
şuruburi conducătoare, utilizate la pompele cu trei şuruburi
pentru vehicularea fluidelor de ungere. Discul abraziv este
prevăzut cu un profil (b, c, d) care este aproximat cu o elipsă
de cea mai bună aproximare, având axa mică egală cu raza
porţiunii cilindrice. Dispozitivul este format dintr-un corp
(2), fixat pe un suport (1). Corpul (2), prevăzut cu un
diamant (7), culisează pe nişte ghidaje (3, 4). Reglarea la
cotă a diamantului (7) se realizează cu un bloc de cale (9).

Revendicări: 1
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(11) 109618 B1 - Sub acest num$r nu se public$
descrierea de inven"ie, revendic$rile !i figurile.
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4/1995
RO

B 25 H
(11) 109619 B1 (51) B 25 H 7/04 (21) 144899 (22)
23.04.90 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 100307; 93235
(71) Intreprinderea Mecanic$ de Ma!ini !i Utilaj Minier,
Baia-Mare, jude"ul Maramure!, RO (73)(72) Berende
Alexandru, Baia-Mare, jude"ul Maramure!, RO (54)
DISPOZITIV PENTRU TRASARE

(11) 109620 B1 (51) B 28 B 7/38 (21) 142280 (22)
03.11.89 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 90869; 93949;
94229 (71) Trustul Antrepriz$ General$ de Construc"ii
Montaj, Bac$u, RO (73)(72) Dasc$lu Vasile, Bac$u, RO
(54) SUSPENSIE DE UNS TIPARELE
TIPARELE PENTRU
PENTRU
TURNAREA BETO
BETOANELOR
ANELOR

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru trasarea pieselor cu contur circular sau pătrat, rezolvând trasarea rapidă
a acestora prin autocentrare. Dispozitivul, conform invenţiei,
se compune dintr-o placă de bază (1) pe care sunt fixate
două plăci laterale (2), piesele ce urmează a fi trasate fiind
fixate pe placa de bază (1), în aşa fel încât plăcile laterale (2)
să fie tangente, în cazul flanşelor cu contur circular, iar în
cazul pătratelor, să facă contact cu laturile acestora, pe
diagonala plăcii de bază (1) fiind fixată placa portcoloane (3)
cu coloanele de ghidare (4), astfel fiind materializată o axă
de simetrie, iar pentru aflarea centrului flanşei, se folosesc
nişte palpatoare cremaliere (6) care culisează în ghidajele
unei rigle (5), fiind determinate de o roată dinţată (7) să se
deplaseze simetric faţă de centrul acestora, roată fixată cu
ajutorul unei bucşe (10) şi piuliţe (18) prin care culisează un
punctator central (11), pe bucşa (10) fixându-se discul gradat
(12) sau discul gradat (13), în funcţie de mărimea piesei, şi
rigla gradată (14) pe care culisează bucşa de ghidare (15) a
punctatorului radial (16) şi vernierul (17), tot ansamblul
culisând pe coloanele de ghidare (4).

(57) Invenţia se referă la o suspensie de uns tiparele pentru
turnarea betoanelor prin care se reduce consumul de
hidrocarburi şi lubrifianţi, utilizate pentru ungere şi care se
valorifică superior şi sunt deficitare. Fabricaţia este simplă,
cu cheltuieli minime, suspensiile având caracteristici ca şi
unguentele clasice cunoscute, componentele de fabricaţie
nefiind deficitare. Suspensiile nu sunt toxice la utilizare în
încăperi închise.
Revendicări: 1

Revendicări: 1
Figuri: 3

(11) 109621 B1 (51) B 41 N 1/20//
1/20/ C 23 F 1/00 (21)
146177 (22) 23.10.90 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO
55825; 57627 (71) Centrul de Cercet$ri pentru
Protec"ii Anticorosive, Lacuri !i Vopsele, Bucure!ti, RO
(73)
Institutul
de
Cercet$ri
Pentru
Protec"ii
Anticorosive, Lacuri !i Vopsele, S.A., Bucure!ti, RO
SOLU%IE
(72) Beli Sultana, R$dulescu Elena, RO (54) SOLU%
DE PROTEC
PROTEC%
TEC%IE A CLI&
CLI&EELOR
EELOR ZINCOGRAFICE ÎN
PROCESUL DE GRAV
GRAVARE CHIMIC#
CHIMIC#

(11) 109619 B1

(57) Soluţiile de protecţie a clişeelor zincografice cu punct
de raster în procesul de gravare chimică într-o treaptă sunt, în
principiu, un sistem având la bază un amestec de solvenţi şi
uleiuri aromatice nemiscibile cu apa. Scopul invenţiei este
obţinerea unei soluţii de protecţie a clişeelor zincografice cu
puncte de raster în procesul de gravare chimică, într-o treaptă
care să asigure realizarea unor clişee zincografice
corespunzătoare procesului de tipărire. Soluţia de protecţie
asigură obţinerea unor clişee zincografice cu adâncimi corespunzătoare de gravare şi cu punct de raster cu flancuri lipsite
de porozitate şi rezistenţe la solicitările mecanice la care sunt
supuse în procesul de tipărire.
Revendicări: 1
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B 62 B
(11) 109623 B1 (51) B 62 B 3/04 (21) 143721 (22)
15.01.90 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 72311 (71)
Întreprinderea "Electromotor", Timi!oara, RO (73)(72)
Pepu Ioan-Aurel, Iarosevits Mihai, Kaderzsabek
Roland, &ipe"an Tiberiu, Timi!oara, RO (54)
INSTALA
INSTALA%
ALA%IE MOBIL#
MOBIL# PENTRU MANIPULAREA &I
UMPLEREA
CONTROLAT
CU
LICHID
A
CONTROLAT#
BUTO
BUTOAIELOR
AIELOR

(11) 109622 B1 (51) B 60 P 3/345 (21) 94-01249 (22)
22.07.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) US 3368839
(71)(73)(72) Scurtu Eugen-George, Buz$u, RO (54)
UTILITAR
UTILITAR#
AR# EXTENSIBIL#
EXTENSIBIL#, MULTIFUNC
MULTIFUNC%
TIFUNC%IONAL#
IONAL#

(57) Invenţia se referă la o utilitară extensibilă, multifuncţională, care se montează pe un autoturism, în vederea
transportului şi amplasării în zona dorită, unde poate fi
utilizată ca locuinţă turistică, mic magazin mobil sau pentru
adăpostirea autoturismului, similar cu un garaj demontabil.
Utilitara extensibilă multifuncţională este alcătuită dintr-un
corp fix (A), având în secţiune forma de U răsturnat, care se
montează uşor şi rapid pe un autoturism (1), cu ajutorul unor
dispozitive de prindere (30) pe planşeu, în zona frontală şi în
spate, cu o traversă demontabilă (26) ce se fixează într-un
dispozitiv de susţinere (E) fixat sub autoturism (1). În faţă,
corpul fix (A) se fixează suplimentar pe nişte dispozitive
antivibraţii (F). Structura fixă de rezistenţă (C) a corpului fix
(A) cuprinde, în planul vertical I-I, un mecanism de acţionare manuală, sincronizată, a două picioare de ridicare
(G). Un corp mobil (B) este introdus, la transport, în
interiorul corpului fix (A) pe care se blochează prin solidarizarea elementului de capăt (64) pe elementul nod (55).
Corpul fix (A) este prevăzut cu un panou frontal (9)
rabatabil, iar corpul mobil (B) are, la partea din spate, o
deschidere posterioară (c) care lasă vizibil spatele
autoturismului (1), deschidere ce poate fi obturată cu un
panou posterior (21), rabatabil, care susţine un blat (23).

(57) În vederea umplerii controlate cu lichid a butoaielor,
instalaţia este prevăzută cu un sistem mecanic acţionat
pneumohidraulic şi comandat de un operator, fără efort fizic
deosebit, atât la faza de depunere pe cântar, cât şi la faza de
transferare de pe cântar, pe o paletă sau pe un transportor cu
protejarea corespunzătoare a cântarului şi a butoaielor;
operaţia de umplere a butoaielor realizându-se prin
intermediul unui furtun cu robinet şi cot, deplasat manual,
care nu ajunge în contact cu butoiul, furtunul fiind susţinut
de un mecanism care permite deplasarea acestuia după trei
direcţii, mecanism prevăzut şi cu un dispozitiv de colectare a
picăturilor de vopsea care se pot scurge accidental de pe
cotul furtunului, eliminându-se influenţele acestuia asupra
cântăririi, în condiţiile în care această instalaţie se poate
deplasa la diferite puncte de încărcare.
Revendicări: 4
Figuri: 9

(11) 109622 B1

(11) 109623 B1

Pe sol, ansamblul se sprijină prin intermediul unor picioare
reglabile (H) şi al unor picioare de ridicare (G).
Revendicări: 5
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B 65 D
(11) 109624 B1 (51) B 65 D 65/40;
65/40 B 65 D 85/10// B
32 B 15/08 (21) 147406 (22) 22.04.91 (30) 23.04.90
US 07/513520; 17.05.90 US 07/525373 (42)
28.04.95// 4/95 (56) US 3948389; 4375260; 4807745;
CBI FR 2283832 (71)(73) R.J. Reynolds Tobacco
Company, Winston-Salem, North Carolina, US (72)
Carl Christain Hein III, Matthew Steven Koschak,
Mark Stuart Powell, Peter Pendleton Shearer, Milly
ETAN!
PENTRU
M.L. Wong, US (54) PACHET ETAN
AN! PENTRU
AMBALAREA ARTICOLELOR
ARTICOLELOR DE FUMAT
FUMAT

(11) 109626 B1 (51) B 65 G 15/32 (21) 145260 (22)
04.06.90 (42) 28.04.95// 4/95 (56) FR 1284963 (71)
"Ceprom", Satu-Mare, RO (73)(72) Zima Vasile, Iago
Alexandru, Biro Vasile, Satu-Mare, RO (54)
INSTALA
INSTALA#
ALA#IE DE RULARE !I DERULARE A COV
COVORULUI
ORULUI
DE CAUCIUC
CAUCIUC

(57) Invenţia se referă la o instalaţie de rulare şi derulare a
covorului de cauciuc de la transportoarele cu bandă având
rolul de a înmagazina şi depozita o cantitate cât mai mare de
covor, atât nou, cât şi uzat, alcătuită dintr-un tambur liber,
unul acţionat, şi un sistem de antrenare a acestuia din urmă.

(57) Pachetul etanş care face obiectul invenţiei este constituit
dintr-un înveliş interior care conţine mai multe articole de
fumat şi un înveliş exterior care înconjoară învelişul interior
şi care cuprinde un film polimeric, având, pe o parte a sa, un
strat metalic depus în vid, pe cel puţin una din suprafeţele
învelişului exterior fiind aplicat un strat sigilabil la cald,
după un anumit tipar prestabilit. Acest pachet păstrează
prospeţimea şi conţinutul de umiditate al articolelor de fumat
ambalate, pentru o perioadă lungă de depozitare a acestora,
chiar şi în condiţii necorespunzătoare de temperaturi şi
umiditate.

Revendicări: 1
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(11) 109625 B1 (51) B 65 G 15/30//
15/30 F 16 G 3/10 (21)
145261 (22) 04.06.90 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO
103616 (71) "Ceprom", Satu-Mare, RO (73)(72) Zima
Vasile, Jago Alexandru, Biro Vasile, Satu-Mare, RO
(54) INSTALA
INSTALA#
ALA#IE DE TRACT
TRACTARE
CTARE A BENZII DE
TRANSPORTOR
TRANSPORTOR

(11) 109627 B1 (51) B 65 G 39/02 (21) 94-00714 (22)
26.04.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 94950 (71)(73)
S.C. "Unio", S.A., Satu-Mare, RO (72) Tündik Geza,
ROL"
PENTRU
Andreica
Ioan,
RO
(54)
ROL"
PENTRU
TRANSPORTO
TRANSPORTOARE CU BAND"
BAND"

(57) Rola pentru transportoare cu bandă este alcătuită dintr-o
manta confecţionată din ţeavă dublă calibrată, prevăzută la
capete cu nişte carcase executate prin forjare, pentru
elementele de sprijin ale rolei montate pe un ax, care se
poate realiza din ţeavă sau din element plin, părţile de sprijin
fiind protejate prin intermediul unor inele-labirint sau al unor
rulmenţi, toate acestea fiind asigurate de nişte inele şi de
nişte capace metalice fixate prin presare.

(57) Instalaţia de tractare a benzii de transportor este
caracterizată prin aceea că operaţia de tractare de apropiere şi
de rulare provizorie a capetelor benzilor de cauciuc este
realizată prin intermediul unui troliu de acţiune, unui troliu
de intervenţie a unui grup de role pentru cablu şi al unei
menghine mecanice, toate acestea formând un ansamblu ce
poate face parte dintr-o linie tehnologică a magistralelor de
transport cu una sau mai multe benzi de cauciuc.
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B 66 F
(11) 109630 B1 (51) B 66 C 1/26 (21) 143272 (22)
15.12.89 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 95360 (71)
Fabrica de Celuloz$ %i Hârtie, Palas, Constan&a, RO
(73)(72) Ene !tefan, Dr$ghia Petre, Antonaru Dumitru,
Idris Turan, Alexandru Ioana, Constan&a, RO (54)
INSTALA
INSTALA#
ALA#IE DE RIDICAT
RIDICAT !I TRANSPORTA
TRANSPORTAT VAL#
AL#URI
URI

(11) 109628 (51) B 65 H 59/22//
59/22 D 04 B 15/44 (21)
92-01309 (22) 12.02.92 (30) 15.02.91 DE P
41 04 663.3 (42) 28.04.95// 4/95 (86) DE 92/00096
12.02.92 (87) WO 92/14670 03.09.92 (56) DE
(71)(73)
Memminger-IRO
G.m.b.H.,
2930641
Dornstetten, DE (72) Horvath Atila Josef, Schmodde
Hermann, Fecker Josef, DE (54) DISPOZITIV DE
FRÂNARE A FIRULUI

(57) Instalaţia de ridicat şi transportat valţuri este alcătuită
dintr-o grindă, fixată la o anumită înălţime şi prevăzută cu un
cărucior de rulare şi un alt cărucior deplasabil pe sol,
ridicarea valţului făcându-se rapid, datorită unei macarale
fixate pe grindă cu ajutorul unor elemente de prindere clasice, iar protejarea acestuia fiind asigurată de o ladă de lemn
şi un cărucior portabil deplasabil pe sol.

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de frânare a firului
având două elemente de frânare în formă de disc sau taler şi
presate elastic unul faţă de celălalt, elementele de frânare
putând fi aduse să execute o mişcare oscilatorie sub acţiunea
unei instalaţii de generare a oscilaţiilor, care, de preferinţă,
sunt orientate transversal faţă de axa unor lagăre.
Revendicări: 27
Figuri: 14
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(11) 109629 B1 (51) B 66 C 1/10 (21) 143270 (22)
15.12.89 (42) 28.04.95// 4/95 (56) SU Certificat de
autor 821335 (71) Fabrica de Celuloz$ %i Hârtie, Palas,
Constan&a, RO (73)(72) Ene !tefan, Cojocaru
Gheorghe, Constan&a, RO (54) INSTALA
INSTALA#
ALA#IE DE
SCHIMBARE A VAL#
AL#ULUI R"CITOR
CITOR

(11) 109631 B1 (51) B 66 F 11/04 (21) 94-00627 (22)
15.04.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 94657
(71)(73)(72) Tache Gheorghe, Pop Costin-Mircea,
Cîmpina, jude&ul Prahova, B$rbulescu Grigore,
Zinculescu Ion-Valeriu, Dimulescu Gheorghe, Ploie%ti,
INSTALA#
INTERVEN#IE LA ÎN"
ÎN"L#IME
RO (54) INSTALA
ALA#IE DE INTERVEN#

(57) Instalaţia de schimbare a valţului răcitor utilizat în
tehnologiile de fabricaţie a celulozei şi hârtiei este alcătuită
dintr-o grindă ce urmează să suporte greutatea şi rularea unor
cărucioare care să ridice şi să extragă de pe maşină, în
lateral, şi apoi aşezarea valţului pe un cărucior ridicător fără
deformarea sau bruscarea acestuia în timpul operaţiei de
ridicare.

(57) Instalaţia de intervenţie la înălţime este alcătuită dintrun autoşasiu, prevăzut cu platformă de rezistenţă în
construcţie chesonată, nişte subansambluri de calare, rotire,
un braţ cu nacelă şi o instalaţie hidraulică de acţionare a
acestuia, suplimentată cu sisteme electrice de avertizare,
siguranţă şi oprire, în cazul în care, într-unul din sistemele de
funcţionare, antrenare sau comandă, intervine o defecţiune
sau un obstacol care pune în pericol operatorul aflat în
nacelă sau instalaţia, în ansamblul ei.
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C 01 B
(11) 109632 B1 (51) C 01 B 33/24 (21) 144523 (22)
22.03.90 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 62524;
93046; 94694; 94696 (71)(73) Combinatul de
Produse Sodice, Ocna Mure!, jude"ul Alba, RO (72)
B$lan Gabriela, Bîcu Marius, Bîcu Floare, RO (54)
PROCEDEU DE FABRICARE A SILICATULUI
SILICATULUI DE
CALCIU DE TIP !-WOLLASTONIT
WOLLASTONIT

(11) 109634 B1 (51) C 01 F 7/02 (21) 93-01421 (22)
25.10.93 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 78297;
73757; US 4237102; 4615875; CBI FR 2338898
(71)(73) S.C. "Cepral", S.A., Slatina, jude"ul Olt, RO
(72) Bejenaru Anton, RO (54) PROCEDEU DE
OB%
OB%INERE A ALUMINEI DE ÎNALT
ÎNALT# PURITA
PURITATE

(57) Invenţia de faţă se referă la un procedeu de obţinere
a aluminei de înaltă puritate, utilizând ca materie primă
alaunul de amoniu tehnic, adus la o puritate avansată,
care, prin calcinare la diferite temperaturi, duce la
obţinerea sortimentelor dorite de alumină ultrapure.
Procedeul poate fi aplicat, în principiu, în orice
întreprindere chimică, fără a fi necesare investiţii deosebite şi utilaje complexe. Alumina de înaltă puritate
obţinută conţine ca impurităţi limită: Fe2O 3 = 0,004%;
SiO2 = 0,003%; Na2O = 0,003%.

(57) Invenţia se referă la un procedeu de fabricare a
silicatului de calciu tip α-wollastonit din deşeuri din
industria sodei, respectiv din silicagel sub gabarit şi leşie
finală (solutie de CaCl2). In prima fază, se prepară o
soluţie de silicat de sodiu din silicagel şi sodă caustică,
urmând apoi precipitarea hidrosilicatului de calciu care se
filtrează, se spală la liber de ioni Cl-, apoi se usucă şi se
calcinează rezultând α-wollastonit. Invenţia prezintă, pe
lângă avantajul valorificării unor deşeuri, şi avantajul
obţinerii unui produs uşor filtrabil, de o puritate ridicată.

Revendicări: 1

Revendicări: 1

(11) 109633 B1 (51) C 01 B 33/34 (21) 147069 (22)
07.03.91 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 109054;
109055; 109057; NL 6407772; DE 1265149 (71)
Institutul de Cercet$ri, Inginerie Tehnologic$ !i
Proiect$ri pentru Rafin$rii, Ploie!ti, RO (73) Institutul
de Cercet$ri pentru Rafin$rii !i Petrochimie, S.A.,
Ploie!ti, RO (72) Gheorghe Gabriela, Russu EmilRadu, RO (54) PROCEDEU DE OB%
OB%INERE A UNUI
UNUI
ZEOLIT

(11) 109635 B1 (51) C 01 F 7/16 (21) 93-01422 (22)
25.10.93 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 93702; US
4356162 (71)(73) S.C. "Cepral", S.A., Slatina, jude"
Olt, RO (72) Bejenaru Anton, RO (54) PROCEDEU
PROCEDEU
DE OB%
OB%INERE A ALUMINATULUI
ALUMINATULUI DE SODIU
SODIU
CRISTALIZA
CRISTALIZAT
ALIZAT

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
aluminatului de sodiu cristalizat, pornindu-se direct de la
soluţiile de recirculaţie din ciclul Bayer. Aluminatul de
sodiu cristalizat se obţine din soluţiile menţionate mai
sus, care sunt purificate de carbonat de sodiu şi substanţe
organice, mergându-se apoi pe două variante: conform
primei variante, în soluţia purificată se adaugă hidroxid
de sodiu solid până la atingerea concentraţiei necesare
precipitării aluminatului, iar conform celei de-a doua
variante, se evaporă soluţia până la concentraţia necesară.

(57) Invenţia se referă la obţinerea unui zeolit cu structură
asemănătoare erionitului în conditii simple, din materii
prime accesibile. Amestecul de reacţie are o concentraţie
globală de 6...7 moli/l şi un pH în jurul valorii de 13,0.
Cristalizarea se realizează la temperatură mai mare de
100!C şi presiune autogenă.
Revendicări: 2

Revendicări: 2
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(11) 109636 B1 (51) C 01 G 43/025//
43/025/ C 22 B 3/26
(21) 147992 (22) 11.07.91 (42) 28.04.95// 4/95 (56)
RO 85868 (71) Intreprinderea Metalelor Rare,
Bucure!ti, Unitatea "R", Feldioara, jude"ul Bra!ov,
RO (73)(72) Cecal Alexandru, Ia!i, Bobe Mircea,
Badea Alin-Liviu, Nica Mihai-Adrian, Bra!ov, RO
(54) PROCEDEU DE EVITARE
EVITARE A FORM#
FORM#RII FAZEI A
IIIIII-A LA PURIFICAREA PRIN EXTRAC
EXTRAC%IE A IONILO
IONILOR
DE URANIL

(11) 109638 B1 (51) C 02 F 1/28;
1/28 C 02 F 1/40// B 03
D 1/001// E 02 B 15/00 (21) 94-00142 (22) 16.02.94
(42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 84107; 95781;
104489; 103036; 67522; FR 2385429 (71)(73)(72)
Mîrza Maria, Constan"a, RO (54) AMESTEC
AMESTEC
NEPOLUANT
NEPOLUANT PENTRU EMULSIONAREA PETROPETROLULUI,
LULUI, INSTALA
INSTALA%
ALA%IE DE PURIFICAREA ÎN DOU#
DOU#
TREPTE
TREPTE A APELOR
APELOR POLUA
POLUATE CU PETROL &I
BARAJ ANTIPETROL SEMIPERMEABIL

(57) Invenţia se referă la un procedeu de evitare a formării fazei a III-a (produse CRUD) în procesul de purificare înaintată a ionilor de uranil, în instalaţii de extracţie
de tip Mixer-Settler. Invenţia permite recuperarea, practic
totală, a ionilor de uranil conţinuţi în faza a III-a şi care
apare la suprafaţa de separaţie dintre soluţia apoasă acidă
ce conţine acei ioni şi solventul organic nemiscibil cu
apa, în care se extrag ionii de uranil, prin spălare cu
soluţie alcalină a solventului organic - tributilfosfat 30%
în kerosen, după reextracţia ionilor de uranil în soluţie
apoasă, înainte de reutilizare.

(57) Prezenta invenţie se referă la: a) un amestec nepoluant emulsionant netoxic format din fosfolipide (lecitine) sau şroturi de seminţe de plante oleaginoase şi un
ingredient de ajustare a pH-ului (Na2CO3), umectat cu
perhidrol, destinat emulsionării ţiţeiului sau, în anumite
situaţii, pentru spargerea emulsiilor de petrol; b) o instalaţie de purificare în două trepte a apelor poluate cu petrol, compusă din următoarele elemente tehnice: treapta I
de purificare are un corp de filtrare rezistent la coroziune
(1), prevăzut cu motor antiex, agitator tip ancoră (2), pe
aripile căruia se fixează un săculeţ (3) cu amestec
nepoluant pentru emulsionarea petrolului, un spărgător de
valuri (6) şi două paturi filtrante din silicaţi poroşi (7),
artificiali, şi rumeguş de lemn tratat cu acid citric (8);
treapa a II-a de purificare conţine în corpul de filtrare trei
paturi filtrante, alcătuite din: silicaţi poroşi (8), rumeguş
de lemn tratat (7) şi un schimbător de ioni (9); c) un baraj
antipetrol semipermeabil constituit din săculeţe umplute
cu amestec nepoluant şi materiale ce ajută la creşterea
flotabilităţii, jupă, elemente de întărire şi de tractare.

Revendicări: 3

(11) 109637 B1 (51) C 01 G 43/025/
43/025// C 22 B 3/26
(21) 147993 (22) 11.07.91 (42) 28.04.95// 4/95 (56)
RO 85868; 101620 (71) Intreprinderea Metalelor
Rare, Bucure!ti, Unitatea "R", Feldioara, jude"ul
Bra!ov, RO (73)(72) Cecal Alexandru, Ia!i, Bobe
Mircea, Nica Mihai-Adrian, Badea Alin-Liviu,
Bra!ov, RO (54) PROCEDEU DE ELIMINARE A
PRODUSELOR
PRODUSELOR CE FORMEAZ#
FORMEAZ# FAZA A III-A
III-A DIN
DIN
INST
INSTALA%
ALA%IILE DE EXTRAC
EXTRAC%IE PENTRU REPROCEREPROCESAREA COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT
UZAT

(11) 109638 B1

Invenţia prezintă un amestec nepoluant, ieftin, uşor
accesibil, pe bază de şroturi de plante oleaginoase
(reziduuri de la industria alimentară) care realizează
emulsionarea ţiţeiului sub formă de lipozomi de tip ţiţeifosfolipide-oxigen-apă. Procesul de emulsionare este
netoxic, reversibil în anumite condiţii.
Revendicări: 3
Figuri: 1

(57) Invenţia prezintă un procedeu de eliminare a produselor ce formează faza a III-a pentru reprocesarea
combustibilului nuclear uzat, şi anume, din instalaţiile
mixer-settler folosite în tehnologia de obţinere a dioxidului de uraniu nuclear pur. Pentru aceasta, emulsia
respectivă (faza a III-a), ce se formează la interfaţa
fazelor nemiscibile apoasă-organică, este înlăturată prin
tratament cu un amestec de acizi concentraţi, HF/H2SO4,
într-un raport valometric de 3 : 2.
Revendicări: 3
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(11) 109639 B (51) C 02 F 1/38;
1/38 C 02 F 1/40; C 02 F
1/34; C 02 F 1/28 (21) 92-01603 (22) 22.12.92 (41)
31.05.94// 5/94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 90859;
79729; 78904 (71) (73)(72) Bog$"ian MarianaViorica, Bucure!ti, RO (54) PROCEDEU CONTINUU
CONTINUU
PENTRU
PENTRU
DEPOLUAREA
DEPOLUAREA
APELOR
APELOR
FREATIC
FREATICE
TICE
INFEST
INFESTA
FESTATE CU EMULSII STABILE
STABILE DE PRODUSE
PRODUSE
PETROLIERE &I INSTALA
INSTALA%
ALA%IE PENTRU REALIZAREA
REALIZAREA
PROCEDEULUI

(11) 109640 B1 (51) C 02 F 1/46;
1/46 C 02 F 1/48 (21)
94-01566 (22) 26.09.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56)
RO 77382; 87386; FR 1442804; 1468464 (71)(73)
S.C. TIPO, S.R.L., Ia!i, RO (72) Doncean Gheorghe,
G$ld$u Stan, RO (54) INSTALA
INSTALA%
ALA%IE PENTRU
PENTRU
SEPARAREA
SEPARAREA UNOR STRUCTURI CHIMICE

(57) Instalaţia pentru separarea unor structuri chimice, cu
aplicatii multiple în industrie şi sănătate, are ca elemente
principale şi caracteristice un purificator (F), ventile
(V0...3), un debitmetru (D), conducte (1 şi 2), o cuvă (5)
prevăzută cu electrozi pereche (4) şi separaţi prin
membrane pereche (3), nişte pH-conductometre (CA şi
CB) intercalate în buclele de reglare printr-un sistem de
reglare a tensiunii redresate (SRT) şi a debitului, pe una
dintre fracţiuni.

(57) Invenţia de faţă se referă la un procedeu continuu de
depoluare a apelor freatice infestate cu emulsii stabile de
produse petroliere şi la o instalaţie pentru realizarea
procedeului, utilizată în domeniul petrochimic. Invenţia
are la bază un proces fizic de separare, constând dintr-o
serie succesivă de procese de compresie-decompresie
prin care se realizează spargerea emulsiilor de produse
petroliere. Instalaţia care stă la baza invenţiei este
constituită dintr-un sorb (1), o pompă centrifugă (2),
având debitul de 50...200 kg/h şi presiunea de refulare de
2...15 at, prevăzută cu un dispozitiv de reglare a debitului,
un vas de detentă (3) cu o capacitate de 3 l, cu fund conic,
prevăzut cu aerisire, două ştuţuri dispuse unul lateral la
circa 2/3 din înălţimea vasului şi un ştuţ de fund, o a doua
pompă centrifugă (4) având debitul de 50...200 kg/h şi
presiunea de refulare de 3...20 at, prevăzută cu dispozitiv
de reglare debit, un vas de detentă (5) identic cu cel
prezentat anterior, un vas separator (6), având capacitatea
de 6 l, o coloană de adsorbţie (7);

Revendicări: 2
Figuri: 2

(11) 109639 B1

(11) 109640 B1

coloana de adsorbţie (7) este umplută cu trei straturi
consecutive de cărbune activ granulat având 20...40 mesh
(0...40% din înălţime), 12...20 mesh (70...35% din
înălţime) şi 4...12 mesh (30...25% din înălţime), având
raportul H/D cuprins între 10/2 şi 4/1,5, o coloană de
adsorbţie (8) cu site moleculare de 3...8Å având raportul
H/D cuprins între 20/1 şi 10/3.
Revendicări: 2
Figuri: 1
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(11) 109643 B1 - Sub acest num$r nu se public$
descrierea de inven"ie, revendic$rile !i figurile.

(11) 109641 B1 (51) C 04 B 28/06;
28/06 C 04 B 14/18
(21) 94-00796 (22) 13.05.94 (42) 28.04.95// 4/95
(56) RO 107244 B; 102393 (71)(73)(72) Moraru
Dinu-Stefan, Popa Gelu, Bucure!ti, RO (54)
COMPOZI%
COMPOZI%IE PENTRU ZUGR#
ZUGR#VELI, CU PROPROPRIET#%
MULTIFUNC
MORTAR
&I
PRIET#%I
MULTIFUNC%
TIFUNC%IONALE
MORTARE
ARE
#%I
COLORA
COLORATE
ORATE

(57) Invenţia se referă la o compoziţie pentru zugrăveli
multifuncţionale constituită din 32...46% perlit, 0,3...40%
stearat sau carbonat de calciu, tuf sau cenuşă de
termocentrală, 18,2...44% emulsii apoase de poliacetat de
vinil, acrilice,cu polimeri sau lac de triacetat de celuloză,
0,15...0,3% naftenat de cupru, 1,6...25% white-spirit,
0,3...3,6% betanaftol sau alcool etilic tehnic, 3,5%
tetraborat de sodiu, 0,6...3% pigmenţi sinterizaţi spinelici
sau pigmenţi uzuali rezistenţi la alcalinitate şi/sau
28...32% apă, procentele fiind exprimate volumetric. Cu
variante din această compoziţie, se realizează mortare
colorate cu conţinuturi de 23...26% ciment alb, 35...40%
nisip şi 13...15% apă.
Revendicări: 9

(11) 109642 B1 (51) C 05 B 1/10 (21) 146154 (22)
22.10.90 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 91132;
93426; 93741 (71) Centrul de Cercet$ri pentru
Ingr$!$minte Chimice, Craiova, jude"ul Dolj, RO
(73)(72) Mocioac$ Gabriela, Popa Oliviu, Brîndu!oiu
Maria, Doca Ion, Alexandru Ioana, Craiova, jude"ul
Dolj, RO (54) PROCEDEU &I APARA
APARAT
ARAT DE OB%
OB%INERE
INERE
A ÎNGR#&#
NGR#&#MINTEL
MINTELOR LICHIDE COMPLEXE,
COMPLEXE, TIP
TIP
#&#MINTELOR
POLIFOSFA
POLIFOSFA%I DE AMONIU

(11) 109644 B1 (51) C 07 C 69/76 (21) 94-01466
(22) 05.09.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) DE
2348511; RO 99386 (71)(73)(72) Mirci LiviuEduard, Timi!oara, RO (54) ESTERI MIC&
MIC&TI PE
BAZ#
BAZ# DE ANHIDRID#
ANHIDRID# TRIMELITIC#
TRIMELITIC# &I PROCEDEU
PROCEDEU
DE OB%
OB%INERE A ACESTORA
CESTORA

(57) Invenţia se referă la triesteri micşti derivaţi de la
anhidrida trimelitică (anhidrida 1,2,4-benzen tricarboxilică) pe bază de 2-fenoxietanol (fenol etoxilat), respectiv
alcooli alifatici normali a căror structură este definită de
formulele generale I şi II, respectiv cazul particular III:

(57) Prezenta invenţie se referă la un procedeu şi un
aparat pentru obţinerea îngrăşămintelor lichide complexe
de tip polifosfaţi de amoniu şi constă în aceea că acidul
fosforic de extracţie şi amoniacul gaz, amestecate într-o
cameră de contact, reacţionează într-un reactor tubular
construit din oţel protejat cu material rezistent la
temperatura de 230...240!C, obţinându-se topitura de
polifosfaţi de amoniu, care, prin diluare cu apă şi apoi
prin centrifugare, conduce la îngrăşământul lichid limpede cu conţinut ridicat de substanţă activă.

unde R1 = 2-fenoxietanol, iar R2 = n-butanol, n-hexanol,
n-octanol, n-decanol şi n-tridecanol. Procedeul de obţinere a triesterilor micşti derivaţi de la anhidrida trimelitică se realizează în două faze (etape), în mediu omogen,
folosind un solvent aromatic, în prezenţa unui catalizator
acid. Produsele realizate se prezintă ca fluide înalt
vâscoase cu temperaturi de congelare joase şi rezistenţă
termică superioară şi care manifestă compatibilitate
majoră (de tip plastifiant primar) faţă de PVC, precum şi
calităţi specifice fluidelor, cu aplicaţii în tribologie.

Revendicări: 2
Figuri: 1
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(11) 109645 B1 (51) C 07 C 307/02 (21) 148079
(22) 25.07.91 (42) 28.04.95// 4/95 (56) GB
2207916; 2227745 (71) Imperial Chemical
Industries, PLC., Londra, GB (73) Zeneca Limited,
Londra, GB (72) Brittain David Robert, Brown
Steven Paul, Cooper Anthony Loren, Longridge
Jethro Lawrence, Morris Jeffrey James, Preston
John, Slater Linda, GB (54) DERIVA
DERIVA%I DE
FENILACET
FENILACETAMID
PROCEDEE
PENTRU
PENTRU
&I
CETAMID#
AMID#
PREPARAREA
PREPARAREA ACESTORA
CESTORA

(11) 109647 B1 (51) C 07 D 211/06 (21) 94-00403
(22) 11.03.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) Chemical
Abstracts vol.50, 4236 f(1956) (71)(73) S.C.
"Microsin", S.R.L., Bucure!ti, RO (72) Gârbea Ioan,
RO (54) PROCEDEU DE PURIFICARE A BROMURII
BROMURII
DE 2,2-DIFENIL-4-N-METILPIPERIDILBUTIRAMID
2,2-DIFENIL-4-N-METILPIPERIDILBUTIRAMIDA
-4-N-METILPIPERIDILBUTIRAMIDA

(57) Prezenta invenţie se referă la un procedeu de purificare a bromurii de 2,2-difenil-4-N-metilpiperidilbutiramidă, component al medicamentului analgezic Baralgin.
Procedeul constă în concentrarea la sec a soluţiei de
bromură de 2,2-difenil-4-N-metilpiperidinilbutiramidă,
dizolvarea reziduului rezultat în metiletilcetonă care
conţine 5% alcool metilic, răcirea soluţiei, precipitarea şi
filtrarea produsului pur obţinut.

(57) Invenţia se referă la noi derivaţi de fenilacetamidă,
derivaţi de N-fenilacetil şi, respectiv, acil ai (4-amino2,6-dimetilsulfonil)nitrometanului şi la săruri farmaceutic
acceptabile ale acestora, care sunt inhibitori ai enzimei
aldoză reductază şi prezintă interes, de exemplu, în
tratamentul anumitor efecte periferice ale diabetului
galactosamiei. Se prezintă, de asemenea, compoziţii farmaceutice care conţin unul dintre aceşti derivaţi, precum
şi procedee pentru obţinerea acestora şi utilizarea lor.

Revendicări: 1

Revendicări: 13

(11) 109646 B1 (51) C 07 C 317/34 (21) 93-00687
(22) 19.05.93 (42) 28.04.95// 4/95 (56) Buletinul
Institutului Politehnic, Ia!i 10(3-4), 139-48, 1964;
RO 61526; 77264 (71)(73) S.C. "Chimcomplex",
S.A., Borze!ti, One!ti, jude"ul Bac$u, RO (72) Oni!cu
Corneliu, Horoba Eugen, B$ncil$ Virgiliu, Ionescu
Jan-Corneliu, Botezatu Viorica, B$ncil$ Margareta,
RO (54) PROCEDEU PENTRU PREPARARE
PREPARAREA
ARAREA
S # RURIL
ACIZILOR
FENOXIA
RURI LOR
CIZILOR
FENOXIACETIC
XIACETICI
CETIC I
SULFONAMIDA
SULFONAMIDA%I

(11) 109648 B1 (51) C 07 D 249/08;
249/08 C 07 D
405/06// A 01 N 43/50 (21) 146821 (22) 28.01.91
(30) 02.02.90 GB 9002375.5 (42) 28.04.95// 4/95
(56) EP 0357241; US 4416682 (71)(73) Pfizer Inc.,
New York, US (72) Ray Stephen James, Richardson
Kenneth, GB (54) DERIVA
DERIVA%I 1 H-1,2,4-TRIAZOL
H-1,2,4-TRIAZOL,
TRIAZOL,
PROCEDEE PENTRU PREPARAREA
PREPARAREA ACESTORA
CESTORA,
ORA,
INTERMEDIARI
PENTRU
REALIZAREA
REALIZARE A
PROCEDEEL
PROCEDEELOR
CEDEELOR &I METOD
METOD#
OD# PENTRU TRAT
TRATAREA
AREA
SAU
SAU PREVENIREA INFEC%
INFEC%IEI FUNGICE

(57) Procedeul de obţinere a sărurilor acizilor fenoxiacetici sulfonamidaţi constă în transformarea acizilor
fenoxiacetici sulfonamidaţi în săruri de litiu, sodiu,
potasiu, amoniu sau magneziu, prin reacţia cu carbonaţi,
bicarbonaţi sau hidroxizi de litiu, sodiu, potasiu, amoniu
sau magneziu în mediu de alcool, benzen, toluen, xileni,
diclormetan, cloroform sau, direct, în soluţii apoase.
Separarea din solvent se face pe baza insolubilităţii sau
prin distilarea azeotropă a apei, urmată de filtrare şi
uscare sau, dacă se face direct soluţia apoasă, aceasta se
utilizează ca atare.

(57) Invenţia se referă la noi derivaţi exemplificaţi cu
formula I:

în care R este fenil substituit cu 1...3 atomi de halogen
sau grupe --CF3 şi --OCF3, R1 este alchil cu 1...4 atomi de
carbon, X este CH sau N şi Y este F sau Cl. Se revendică,
de asemenea, procedeul de obţinere a acestora şi
intermediari pentru realizarea procedeelor, precum şi
metoda pentru tratarea sau prevenirea infecţiei fungice.

Revendicări: 1

Revendicări: 31
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(11) 109651 B1 (51) C 07 D 501/14 (21) 92-01175
(22) 09.09.92 (30) 10.09.91 US 757104 (42)
28.04.95// 4/95 (56) US 4406899; 4943631;
4203899; 4868294 (71)(73) Bristol-Myers Squibb
Company, New York, US (72) Gary M.F. Lim, John
M. Roubie, Elizabeth Ann Garofalo, US (54) PROCEPROCEDEU
DEU PENTRU PREPARAREA
PREPARAREA UNUI ANTIBIOTI
ANTIBIOTIC
TIC
CEFEPIM DIHIDROCLORUR
DIHIDROCLORUR#
ORUR# HIDRAT
HIDRAT

(11) 109649 B1 (51) C 07 D 471/04//
471/04/ A 61 K 31/41
(21) 148827 (22) 25.03.91 (30) 28.03.90 HU
1868/90; 27.06.90 HU 1868/90 (42) 28.04.95// 4/95
(86) HU 91/00012 28.03.91 (87) WO 91/14680
03.10.91 (56) US 3812128; 4870060; 5010064
(71)(73) Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek
Gyára RT., Budapesta, HU (72) Vikmon Mária,
Szejtli József, Gaál József, Hermecz István,
Horváth Ágnes, Mármarosi Katalin, Horváth Gabor,
COMPLEC&
DE
Munkácsi
Irén,
HU
(54)
COMPLEC&I
INCLUZIUNE
AI
N-ETO
N-ETOXICARBONIL-3-MOR
XICARBONIL-3-MOR-3-MORFOLINO
FOLINOINO- SIDNONIMINEI &I PROCEDEE PENTRU
PENTRU
PREPARAREA
PREPARAREA ACESTORA
CESTORA

(57) Invenţia se referă la un procedeu pentru prepararea
unui antibiotic cefalosporinic, cefepim dihidroclorură
hidrat, substanţial lipsit de izomerul anti şi izomerul Δ 2,
prin reacţia unui derivat sililat de 7-imino-3-[(1-metil-1pirolidino)-metil]cef-3-em-4-carboxilat cu izomerul sin al
clorhidratului clorurii de 2-(2-aminotiazol-4-il)-2metoxiiminoacetil substanţial lipsit de izomerul anti, în
mediu de solvent organic inert, după care se adaugă o
bază şi apoi apa pentru formarea soluţiei difazice, faza
organică - faza apoasă şi apoi o cantitate de acid sau o
sare netoxică a acesteia.

(57) Invenţia se referă la noi complecşi de incluziune ai
N-etoxicarbonil-3-morfolino-sidnoniminei, cu un derivat
de heptakis-2,6-0-dimetil-beta-ciclodextrină, compuşi ce
pot fi utilizaţi la tratarea bolilor anginoase. Invenţia se
referă, de asemenea, la un procedeu pentru prepararea
acestor complecşi, prin tratarea N-etoxicicarbonil-3morfolino-sidnoniminei cu derivatul de ciclodextrină, în
mediu de solvenţi şi recuperarea complexului, prin
deshidratarea sau prin măcinarea energică a N-etoxicarbonil-3-morfolino-sidnoniminei cu derivatul de ciclodextrină.

Revendicări: 16
Figuri: 4

Revendicări: 11

(11) 109650 B1 (51) C 07 D 471/14/
471/14// A 61K 31/435
(21) 92-0866 (22) 30.10.91 (30) 31.10.90 HU
6952/90 (42) 28.04.95// 4/95 (86) HU 91/00046
30.10.91 (87) WO 92/07851 14.05.92 (56) GB
1499546; 2174701 (71)(73) Richter Gedeon
Vegyészeti Gyár R.T., Budapesta, HU (72) Kreidl
János, Czibula László, Visky György, Farkas Mária,
Deutsch Ida, Brill Judit, Nógrádi Katalin, HU (54)
PROCEDEU
PROCEDEU PENTRU PREPARAREA
PREPARAREA (-)-1"
(-)-1"-ETIL-1
-ETIL-1!
-1!(HIDROXIMETIL)-1,2,3,4,6,7,12,12B!OCTAHIDROINDOL
&I
OCTAHIDROINDOLO(2,3AHIDROINDOLO(2,3-A)CHIN
O(2,3-A)CHINOLIZINEI
A)CHINOLIZINEI
PRODUSE INTERMEDIARE

(11) 109652 B1 (51) C 07 D 501/14 (21) 92-01176
(22) 09.09.92 (30) 10.09.91 US 757108 (42)
28.04.95// 4/95 (56) US 4406899; 4943631;
4203899; 4868294 (71)(73) Bristol-Myers Squibb
Company, New York, US (72) Gary M.F. Lim, John
M. Roubie, US (54) PROCEDEU PENTRU PREPA
PREPARAREA
UNUI
ANTIBIOTIC
ANTIBIOTIC
CEFEPIM
CEFEPIM
DIHIDROCLORUR
DIHIDROCLORUR#
ORUR# HIDRAT
HIDRAT

(57) Invenţia conţine un procedeu pentru prepararea de
antibiotic cefepim dihidroclorură hidrat, substanţial lipsit
de izomerul anti şi izomerul Δ 2, prin reacţia dintre 7amino-3-[(1-metil-1pirolidino)-metil]cef-3-em-4carboxilat cu izomerul sin al clorurii de 2-(2-aminotiazol4-il)-2-metoxiiminoacetil clorhidrat, substanţial lipsit de
izomerul anti într-un solvent organic apos, urmată de
adăugarea unui acid şi a unui solvent organic miscibil cu
apa.

(57) Invenţia se referă la un procedeu pentru prepararea ()-1β-etil-1α-(hidroximetil)-1,2,3,4,6,7,12,12bα-octahidroindolo(2,3-a)chinolizinei cu formula I :

Revendicări: 12
Figuri: 4
şi la intermediari noi, folosiţi în acest procedeu. Compusul cu formula I, preparat prin procedeul conform
invenţiei, posedă un efect vasodilatator periferic.
Revendicări: 7
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(11) 109653 B1 (51) C 07 K 7/08 (21) 92-200638
(22) 10.09.91 (30) 11.09.90 JP 238922/90 (42)
28.04.95// 4/95 (86) JP 91/01201 10.09.91 (87) WO
92/04374 19.03.92 (56) JP 02-167230 A; 02500194 A (71)(73) Seikagaku Kogyo Co., Ltd.,
Tokyo, JP (72) Fujii Nobutaka, Yamamoto Naoki, JP
(54) POLIPEPTIDE

(11) 109655 B1 (51) C 08 F 265/04;
265/04 C 08 F 214/06
(21) 148223 (22) 09.08.91 (30) 31.08.90 DE P
40 27 640.6 (42) 28.04.95// 4/95 (56) DE Offen
(71)(73)
Hüls
2162615;
EP
313507
Aktiengesellschaft, Marl, DE (72) Harald Sturm,
Armin Boebel, Karl-Heinz Prell, DE (54) PROCEDEU
PROCEDEU
DE OB%
OB%INERE A UNOR MASE TERMOPLASTICE PE
BAZ
BAZ# DE (CO)POLIMER DE CLORUR
CLORUR#
ORUR# DE VINIL &I
PE BAZ#
BAZ# DE ESTERI AI ACIDULUI POLIACRILIC
POLIACRILIC

(57) Invenţia se referă la polipeptide cu formula generală
I:

(57) Invenţia conţine un procedeu pentru obţinerea unor
mase termoplastice pe bază de homo- sau copolimerizate
de clorură de vinil şi esteri de acid poliacrilic, având
temperatură de vitrifiere de -20!C. Ma întâi se polimerizează esterul de acid acrilic în prezenţă de compuşi
copolimerizabili cu esterii acidului acrilic având cel puţin
două legături duble neconjugate, în suspensie apoasă. In
cea de-a doua treaptă a procedeului, clorura de vinil sau
clorura de vinil cu până la 20% în greutate monomer
copolimerizabil se încălzeşte cu un iniţiator, un sistem de
agent de suspensie şi, eventual, cu substanţe de adaos în
suspensie apoasă, la o temperatură " 30!C. După aceea,
se adaugă esterul acidului poliacrilic şi se polimerizează
la temperaturi # 30!C până la transformarea dorită.
Polimerizatele astfel obţinute au o repartizare
îmbunătăţită a granulaţiei şi o bună reproductibilitate a
densităţii aparente, reducându-se în mod substanţial
depunerile de pe pereţii reactorului în timpul
polimerizării.

1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18
A1-Trp-Cys-A2-A3-Lys-A4-A2-A 3-Gly-A4-A4-A2-A3-A3 Cys-Arg-A5

sau săruri ale acestora, în care A1 reprezintă un atom de
hidrogen sau unul sau două resturi de aminoacid ales
dintre lizină şi arginină, A2 reprezintă, independent, un
rest de tirozină, fenilalanină sau triptofan, A3 reprezintă
un rest de lizină sau arginină, A4 reprezintă un rest de
alanină, valină, leucină, izoleucină, serină, cisteină sau
metionină, A5 reprezintă - OH sau - NH2 şi care prezintă
activitate antivirală, putând fi folosite ca ingrediente
active pentru obţinerea de agent anti-HIV.
Revendicări: 2

Revendicări: 1
(11) 109654 B1 (51) C 08 F 118/08//
118/08/ C 09 J 131/04
(21) 94-01085 (22) 22.06.94 (42) 28.04.95// 4/95
(56) RO 99570; FR 1531022 (71)(73) S.C. CIVIC,
S.A., Bucure!ti, RO (72) Munteanu Virgil, Niculoiu
Ion, Ionescu Corneliu, RO (54) DISPERSIE APOAS
APOAS#
AS#
DE POLIACET
POLIACETA
CETAT DE VINIL &I PROCEDEU DE
OB%
OB%INERE A ACESTEIA
CESTEIA

(11) 109656 B1 (51) C 08 G 12/42
12/42; C 08 L 61/32
(21) 93-01341 (22) 11.10.93 (42) 28.04.95// 4/95
(56) DE 3632588 (71)(73) S.C. "Policolor", S.A.,
Bucure!ti, RO (72) D$nciulescu Vasile-Titi, Pilc$
Vasile, Dobre Nicolaie, Istr$tescu Silviu, Di"$
Daniela, Nistor Aurelia, Bala Lavinia, RO (54)
OLIGOMERI
MELAMINOFORMALDEHIDICI
MELAMINOFORMALDEHIDICI
ALCOXILA
ALCOXILA%
XILA%I &I PROCEDEU DE SINTEZ#
SINTEZ# A
ACESTORA
CESTORA

(57) Invenţia se referă la o dispersie apoasă de poliacetat
de vinil, cu masă moleculară ridicată, şi la un procedeu de
obţinere a acesteia. Dispersia de polimer se utilizează ca
atare sau componentă cu materiale de umplutură, alcool
polivinilic, substanţe tensioactive etc. care îi conferă
proprietăţi specifice adezivului obţinut, cum ar fi:
aderenţa momentană, elasticitatea filmului, sensibilitatea
la apă a filmului, rezistenţa mecanică a încleierii,
stabilitatea în timp etc. Procedeul de obţinere constă în
polimerizarea în emulsie apoasă a acetatului de vinil, în
prezenţa iniţiatorului persuflat de potasiu sau amoniu la
temperaturi cuprinse între 67 şi 92!C. Mediul de dispersie îl constituie apa emulsionată cu un amestec de diesteri
ai acidului ftalic cu monoalcooli C.4 sau C.8 în care se
dizolvă coloidul protector format din alcool polivinilic cu
masă moleculară exprimată prin valoarea K de 65...75,
singur sau în amestec cu derivaţi celulozici etoxilaţi.
Procesul se realizează cu randament de peste 95%, la un
grad de conversie a monomerului de 90...95%.

(57) Prezenta invenţie are ca obiect realizarea unei game
largi de oligomeri melaminoformaldehidici alcoxilaţi
destinaţi utilizării, în calitate de colianţi, în produse de
acoperire termoreactive. Oligomerii melaminoformaldehidici alcoxilaţi prezintă un grad de policondensare
între 1 şi 4, compatibilităţi cu heptan în domeniul
1/1,2...3,5, compatibilităţi cu ulei de in în domeniul
1/0,0...5, compatibilităţi cu toluen de minimum 1/20,
indici de aciditate sub 1 mg KOH/g. Procedeul de sinteză
constă din sinteza unei soluţii de hemiformali, urmată de
realizarea concomitentă a condensării şi esterificării.
Revendicări: 3
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(11) 109659 B1 (51) C 08 L 27/06;
27/06 C 08 L 9/06// D
06 N 7/02 (21) 93-00621 (22) 04.05.93 (42)
28.04.95// 4/95 (56) RO 86779; 91110 (71)(73) S.C.
"Dermatina", S.A., Timi!oara, RO (72) Danil$ Vasile,
Coto!man
Gheorghe-Mihai-Petru,
RO
(54)
COMPOZI%IE
PENTRU
OB%INEREA
COMPOUNDURILOR
COMPOUNDURILOR UTILIZATE
UTILIZATE LA CA&
CA&ERAREA
ERAREA
SUPORTURILOR
SUPORTURILOR TEXTILE

(11) 109657 B1 (51) C 08 G 63/48 (21) 144542 (22)
22.03.90 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 101213;
Ileana !i Mihai Mo"iu, R$!ini sintetice pentru lacuri,
vopsele !i cerneluri poligrafice, Editura Tehnic$,
Bucure!ti, 1972 (71) Centrul de Cercet$ri pentru
Protec"ii Anticorosive, Lacuri !i Vopsele, Bucure!ti,
RO (73) Institutul de Cercet$ri pentru Protec"ii
Anticorosive, Lacuri !i Vopsele, RO (72) Minciu
Marcel, Radu Alexandru, Dobre Daniela, Berceanu
Constantin, Toma Iuliana, Vi!an Aurica, RO (54)
PROCEDEU
PROCEDEU PENTRU OB%
OB%INEREA UNOR R#&IN
INI
#&INI
ALCHIDICE MODIFICATE
MODIFICATE

(57) Prezenta invenţie se referă la o compoziţie pentru
realizarea compoundului utilizat la caşerarea suporturilor
textile imprimate, în scopul obţinerii produsului faţă de
masa de uz general impermeabil la apă, cu bună rezistenţă
la îndoiri repetate, o suprafaţă matisată şi un tuşeu uscat
asemănător pielii naturale.

(57) Prezenta invenţie se referă la un procedeu pentru
obţinerea unor răşini alchidice modificate cu o răşină
alchilfenolformaldehidică. Răşinile astfel obţinute se
folosesc la fabricarea produselor peliculogene cu bună
rezistenţă la agenţi atmosferici şi la apă.

Revendicări: 1

Revendicări: 1

(11) 109658 B1 (51) C 08 G 63/49 (21) 94-01448
(22) 31.08.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 101286
(71)(73) S.C. "Policolor", S.A., Bucure!ti, RO (72)
Istr$tescu Silviu, D$nciulescu Vasile, Nistor Aurelia,
Pilca Vasile, Dobre Nicolae, B$rbulescu Angela, Dan
Nicoleta, Râ!noveanu Stela, Moldovan Maria,
Anton Emil, Mure!an Theodor, RO (54) COMPOZI%
COMPOZI%II
DE R#&INI
BAZ# DE ACIZI GRASI
GRASI
#&INI ALCHIDICE PE BAZ#
SINTETICI
SINTETICI SAU
SAU DE NATUR
NATUR#
TUR# VEGETAL
VEGETAL#
AL# &I
PROCEDEUL DE OB%
OB%INERE A ACESTORA
CESTORA

(11) 109660 B1 (51) C 09 B 43/32 (21) 94-00857
(22) 24.05.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) CH 373502;
GB
1040607;
DE
3618219
(71)(73)(72)
Constantinide Alexandru, Bucure!ti, RO (54)
PROCEDEU DE PREPARARE
PREPARARE A UNUI COLORAN
COLORANT
ORANT
DE DISPERSIE,
DISPERSIE, GALBEN,
GALBEN, PUR,
PUR, BENZENSULFONBENZENSULFONAMIDIC

(57) Invenţia se referă la un procedeu de preparare a unui
colorant de dispersie galben, pur, benzensulfonamidic
prin sulfoclorurarea o-nitroclorbenzenului şi condensarea
o-nitroclorbenzensulfoclorurii rezultate cu anilină,
urmată de purificarea produsului brut, cu obţinerea de
colorant curat, în formă cristalină, termostabilă alfa, cu
calităţi superioare la vopsire. Colorantul de dispersie
galben se utilizează pentru vopsirea fibrelor sintetice,
cum sunt acetatul de celuloză şi fibrele poliesterice în
culori vii, cu rezistenţă mare la lumină. Se utilizează, de
asemenea, pentru imprimarea directă a fibrelor de acetat
de celuloză şi a fibrelor poliacrilice, poliamidice şi
poliesterice.

(57) Prezenta invenţie se referă la compoziţii specifice de
răşini alchidice pe bază de acizi graşi sintetici sau
proveniţi din prelucrarea uleiurilor vegetale şi procedeu
de sinteză a acestora. Răşinile alchidice se obţin într-o
gamă extrem de variată şi sunt caracterizate prin culori
foarte deschise (apte pentru fabricarea emailurilor albe
sau pastel). Se asigură o reproductibilitate a caracteristicilor de structură şi calitate în conditiile reducerii duratei
de sinteză şi a consumurilor energetice. Procedeul de
sinteză este unitar pentru toate tipurile de răşini menţionate şi constă în semiesterificarea acizilor graşi cu
poliolii, în prezenţa de catalizatori de esterificare de tip
acizi fosforici sau esteri fosforici, titanaţi metalici, urmată
de policondensare cu poli şi mono acizi organici, cu
antrenarea azeotropă a apei de reacţie.
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(11) 109661 B (51) C 09 C 1/04;
1/04 C 09 C 1/08; C 09
C 1/22; C 09 C 1/24; C 09 C 1/34; C 09 C 3/10// B 03
D 3/06 (21) 92-01257 (22) 30.09.92 (41)
31.03.94//3/94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 90268;
100901; 99341; 90903; 95506; FR 2238743
(71)(73) Institutul de Cercet$ri pentru Protec"ii
Anticorosive Lacuri !i Vopsele, S.A., Bucure!ti, RO
(72) Blându Doina, Bota Marcela, RO (54)
PROCEDEU DE SEDIMENTARE
SEDIMENTARE A UNOR PIGMEN%
PIGMEN%I
ANORGANICI

(11) 109663 B1 (51) C 09 D 123/20;
123/20 C 09 D 131/00
(21) 94-01182 (22) 11.07.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56)
RO 70397; 108570; 106144 (71)(73) S.C. "Edichim",
S.R.L., G$ie!ti, jude"ul Dîmbovi"a, RO (72) Iacobu"$
Dan-Eugen, Iacobu"$ Ileana, Boga"ian Gheorghe,
Boga"ian Mariana, RO (54) VOPSELE PIC PENTRU
PENTRU
ZUGR#
ZUGR#VELI PE ZID#
ZID#RII INTERIOARE
INTERIOARE &I EXTERIOAR
EXTERIOARE
ARE
&I PROCEDEU DE OB%
OB%INERE A ACESTORA
CESTORA

(57) Prezenta invenţie se referă la vopsele Pic pentru
zugrăveli interioare şi exterioare şi la un procedeu de
obţinere a acestora. Vopselele sunt constituite din
0...30% emulsie de poliacetat de vinil, 2...25% răşini de
hidrocarburi alifatice, aromatice sau alchidice, ca atare,
hidrogenate sau modificate, 0...12% emulsie pe bază de
acid acrilic sau metacrilic, 0,05...3% emulgator,
0,1...12,5% coloid de protecţie, 5...17,5% adaos
anorganic, 5,5...20% pigment, 0,1...2% colorant organic
sau anorganic. Vopselele se prezintă sub formă de
dispersii apoase, cu conţinut de solide de minimum 50%,
viscozitate de 20.000...65.000 cP. Vopselele se obţin prin
amestecarea energică, la o turaţie de 30...500 rot/min,
timp de 15...60 min, a unui amestec constituit din emulsie
de acetat de vinil, răşini alifatice, aromatice sau alchidice,
ca atare, hidrogenate sau modificate, copolimer acrilic
sau metacrilic tratat cu soluţie 25% NH3, emulgator,
îngroşător şi apă, rezultând liantul A la care se adaugă
adaosul anorganic, se corectează pH-ul la valoarea 6...8
cu soluţie de NH3, obţinându-se componenta B, la care, în
final, se adaugă pigmentul, sub agitare, timp de 15...30
min.

(57) Prezenta invenţie se referă la un procedeu de sedimentare a unor pigmenţi anorganici prin flocularea
acestora. Procedeul constă în sedimentarea pigmenţilor,
cum ar fi albastru de fier, galben de crom, fosfat de crom,
fosfat de zinc prin adăugarea în decantor de
poliacrilamidă cu masă moleculară mare, în proporţie de
0,01...1,5% raportată la pigmentul uscat şi la temperatură
cuprinsă între 20 şi 60!C. Procedeul este rapid, conduce
la reducerea timpului de sedimentare şi a numărului de
ape necesare spălării pigmenţilor şi îmbunătăţeşte
tehnologia de fabricare a pigmenţilor anorganici.
Revendicări: 1

Revendicări: 2
(11) 109662 B1 (51) C 09 D 5/
5/08
08;
08 C 09 D 133/04; C
09 D 167/02 (21) 94-00397 (22) 10.03.94 (42)
28.04.95// 4/95 (56) EP 0489941 A1; RO 109093
B1 (71)(73) S.C. "Crominvent", S.R.L., Bucure!ti, RO
(72) Blaga Aurelian-Mihai, RO (54) COMPOZI%
COMPOZI%II DE
CHITURI &I GRUNDURI ANTICOROSIVE PE BAZ#
BAZ#
DE R#&INI
#&INI ALCHIDICE

(11) 109664 B1 (51) C 09 K 3/14 (21) 94-00881 (22)
26.05.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) US 3835118;
3434998; CBI FR 2457887 (71)(73) S.C. "Fermit",
S.A., Rîmnicu-S$rat, jude"ul Buz$u, RO (72)
Constantinescu Alexandrina, Mocanu Mircea, RO
(54) COMPOZI%
COMPOZI%IE PENTRU MATERIALE
MATERIALE DE FRICFRIC%IUNE

(57) Prezenta invenţie se referă la compoziţii de chituri şi
grunduri anticorosive pe bază de răşini alchidice, cu
uscare oxidativă, fizică sau catalizată cu ajutorul unor
întăritori pe bază de izocianaţi, cu adezivitate deosebită
pe suprafeţe metalice şi cu proprietăţi anticorosive
superioare. Compoziţiile, conform invenţiei, sunt constituite din răşini alchidice bis-(2-oxazolinice), răşini
sintetice alese dintre răşini nitrocelulozice, acrilice,
polivinilbutiralice, răşini pe bază de colofoniu, aditivi
aleşi dintre plastifianţi, antideponenţi, antifloculanţi,
agenţi de curgere, pigmenţi anorganici sau organici,
materiale de umplutură, solvenţi organici.

(57) Invenţia se referă la o compoziţie pentru fabricarea
materialelor de fricţiune folosite în special drept garnituri
de frâne tambur pentru autoturisme, fără azbest, pe bază
de liant din răşini fenolformaldehidice, cauciuc,
amelioratori de fricţiune, material de fricţiune din pulberi
şi din aşchii metalice, fibre de sticlă, oxizi.
Revendicări: 1
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(11) 109665 B1 (51) C 09 K 3/16 (21) 148145 (22)
05.08.91 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 83055;
70664 (71) S.C. "Arge!ana", S.A., Pite!ti, jude"ul
Arge!,
RO
(73)(72)
Dinu
Marin,
Ciobanu
Constantin, Pite!ti, jude"ul Arge!, RO (54) COMPOCOMPOZI%
ZI%IE DE ANTISTA
ANTISTATIZARE A CILINDRILOR
CILINDRILOR DE
PRESIUNE DE LA LAMINOARELE
LAMINOARELE DIN FILATURIL
FILATURILE
TURILE
DE LÂN#
LÂN# PIEPT#
PIEPT#NAT
NAT#

(11) 109666 B1

Reziduul de cracare termică ce intră în alimentarea
instalaţiei de cocsare întârziată are un conţinut de
hidrocarburi aromatice mai mare de 65% greutate,
densitatea de 0,98...1,20 g/cm3 şi produs care distilează
maximum 25% vol până la 360!C, produsele cu caracter
aromatic au un conţinut de hidrocarburi aromatice mai
mare de 60% greutate şi densităţi cuprinse între 0,96 şi
1,25 g/cm3, motorina grea de cocsare are densităţi între
0,91 şi 1,1 g/cm3 şi un conţinut de hidrocarburi aromatice
mai mare de 35% greutate, distilate medii şi grele de vid
cu densitatea minimă de 0,88 g/cm3 şi conţinutul de
hidrocarburi aromatice mai mare de 35% greutate.

(57) Invenţia se referă la o compoziţie de antistatizare a
cilindrilor de presiune de la laminoarele din filaturile de
lână pieptănată, constituită din 60% poliester-epoxiuretan, 37,78% acetat de etil, 0,10% polietilenglicol şi
0,10% glicerină anhidră, 2% grafit coloidal, 0,01%
2-mercaptobenzimidazol şi 0,01% clorură cuproasă.

Revendicări: 7
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(11) 109666 B1 (51) C 10 B 55/00 (21) 94-01632
(22) 07.10.94 (42) 28.04.95// 4/95 (61) 107985 (56)
RO 107985 (71)(73) ICERP, S.A., Ploie!ti, RO (72)
Platon Alexandru, Panaitescu Ecaterina, Dumbrav$
Adrian, Grozeanu Georgeta, Lungu Vasile, Dragnea
Ioan, Verdes Basarab, Brik Tatiana, Foarfeca
OB%IVasilica, David Ion, RO (54) PROCEDEU DE OB%
NERE
NERE A COCSULUI ACICULAR DIN REZIDUURI DE
CRACARE
TERMIC#
CU
CARACTERISTIC
CRACARE
TERMIC#
CARACTERISTICI
CTERISTICI
ÎMBUN
ÎMBUN#
BUN#T#%ITE
CARACTER
CTER
#%ITE &I DIN PRODUSE CU CARACTE
AROMATIC
AROMATIC

(11) 109667 B1 (51) C 10 M 101/00 (21) 147358
(22) 17.07.91 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 90286
(71) Institutul de Cercet$ri, Inginerie Tehnologic$ !i
Proiectare Rafin$rii, Ploie!ti, RO (73) Institutul de
Cercet$ri pentru Rafin$rii !i Petrochimie, S.A.,
Ploie!ti, RO (72) Petrof Mihail, Boiangiu Victor,
Herdan Michel-Jean, Vl$doiu Mariana, Popa Ioan,
Costea Mihai, RO (54) ULEIURI LUBRIFIANTE DE
EXTREM#
PRESIUNE
PENTRU
ANGRENAJE
EXTREM#
ANGRENAJE
INDUSTRIALE

(57) Prezenta invenţie se referă la uleiuri lubrifiante de
extremă presiune pentru angrenaje industriale, constituite
din uleiuri minerale cu viscozitate convenţională ISO-VG
68...570 cSt/40!C finisate convenţional sau hidrofinisate
şi aditivi mono şi polifuncţionali accesibili şi corespund
celor mai exigente specificaţii de calitate: DIN 51517
Part III, U.S. STEEL 224; AGMA 250 - O4, Cincinnati
Milacrom P 35, P 59, P 63. Uleiurile lubrifiante propuse
asigură o lubrifiere corespunzătoare a angrenajelor, ceea
ce conduce la menţinerea fiabilităţii la niveluri
superioare. Invenţia are aplicabilitate în industriile
petrolieră, petrochimică şi constructoare de maşini.

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
cocsului acicular din reziduuri de cracare termică cu
caracteristici îmbunătăţite şi din produse cu caracter
aromatic şi constituie o perfecţionare a invenţiei principale RO 107985. Procedeul, conform invenţiei, constă
din alimentarea instalaţiei de cracare termică cu un flux
de 20...100% greutate motorină grea de cocsare şi/sau
motorină grea de cracare catalitică şi/sau extracte de la
fabricarea uleiurilor şi/sau fracţiuni de la distilarea
gudroanelor de cocserie şi/sau distilate medii sau grele de
vid rezultate la fracţionarea în vid a reziduului atmosferic
şi 0...80% greutate păcură de distilare primară sau
reziduu de vid, în funcţie de disponibilul de materii prime
şi calitatea dorită de cocs acicular, alimentarea instalaţiei
de cocsare întârziată o constituie un flux de 20...100%
greutate reziduu de cracare termică cu caracteristici
îmbunătăţite, din 0...80% greutate produse cu caracter
aromatic, în funcţie de disponibilul de materii prime.
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(11) 109668 B1 (51) C 10 M 101/00 (21) 147359
(22) 17.04.91 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 90186
(71) Institutul de Cercet$ri, Inginerie Tehnologic$ !i
Proiectare Rafin$rii, Ploie!ti, RO (73) Institutul de
Cercet$ri pentru Rafin$rii !i Petrochimie, S.A.,
Ploie!ti, RO (72) Petrof Mihai, Boiangiu Victor,
Herdan
Jean,
Cristea
Constantin,
Dumitru
Constantin, St$nescu Paul, Moisescu Grigore, RO
ULEIURI
LUBRIFIANTE
DE
EXTREM#
EXTREM#
(54)
PRESIUNE PENTRU ANGRENAJE

(11) 109670 B1 (51) C 10 M 169/02 (21) 146805
(22) 30.05.90 (30) 02.06.89 DE P 3918107.3 (42)
28.04.95// 4/95 (86) EP 90/00862 30.05.90 (87) WO
90/15125 13.12.90 (56) RO 69435; DE 3303442;
2447371 (71)(73) Klüber Lubrication München KG.,
München, DE (72) Seubert Edwin, Sohn Dieter, DE
(54) COMPOZI%
COMPOZI%IE DE LUBRIFIANT

(57) Compoziţia de lubrifiant este alcătuită dintr-un ulei
de bază şi o parte mai mică de agent de îngroşare pe bază
de compus poliureic, precum şi aditivii uzuali, în care
uleiul de bază este un ester al acidului aromatic di-, tri-,
sau tetracarboxilic cu unul sau mai mulţi alcanoli C7-C18
şi agentul de îngroşare este un produs al reacţiei dintre un
compus cu formula I:
A (B)n
(I)
şi o amină cu formula II:
H2N - R
(II)
în care A este CH4 - n, B este radical aromatic de monosau diizocianat, n este 1...3, R este radical alchil sau
alchenil cu 8 până la 22 atomi de C sau radical aril cu 6
până la 10 atomi de C, la care amestecul uleiului de bază
cu agentul de îngroşare are o consistenţă cu o penetraţie
de 220...385 la 0,1 mm.

(57) Prezenta invenţie se referă la uleiuri lubrifiante
pentru solicitări mecanice ridicate, destinate exploatării
angrenajelor din cutiile de viteză si punţilor motoare ale
autovehiculelor, atacurilor de osii şi reductoarelor inversoare de la locomotivele diesel hidraulice care funcţionează în regim de şocuri puternice, provocate de opriri şi
porniri repetate şi regim de sarcini cu accelerări şi
decelerări excesive. Uleiurile lubrifiante au la bază uleiuri
minerale corespunzătoare clasei de viscozitate SAE 85
W/90 şi 85 W/140 asociate cu aditivi mono şi
polifuncţionali. Are aplicabilitate în industria petrolieră,
petrochimică şi constructoare de maşini.
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(11) 109669 B1 (51) C 10 M 105/14 (21) 94-00504
(22) 29.03.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) CBI RO 92200419; RO 51215 (71)(73) S.C. "Marchim", S.A.,
M$r$!e!ti, jude"ul Vrancea, RO (72) Oniscu Corneliu,
Popescu Gheorghe, Paiu Lumini"a, Rusu Nicolae,
Oniscu Georgeta, RO (54) PROCEDEU DE
OB%
OB%INERE A LICHIDELOR
LICHIDELOR ANTICONGELANTE &I A
LICHIDELOR
LICHIDELOR DE FRÂN#
FRÂN# PENTRU AUTO
UTOVEHICULE

(11) 109671 B1 (51) C 22 B 60/02;
60/02 C 22 B 3/26// C
01 G 1/08 (21) 146116 (22) 15.10.90 (42)
28.04.95// 4/95 (56) RO 83940; 100216; 102370
(71) Institutul de Reactori Nucleari Energetici,
Pite!ti, jude"ul Arge!, RO (73)(72) Goga Gheorghe,
Ohîi Dumitru, Ghioroaie Ilarion, Dasc$lu Sanda,
Pite!ti,
jude"ul
Arge!,
(54)
PROCEDEU
&I
INST
INSTALA
STALA%
ALA%IE DE RECICLARE A URANIULUI DIN
DIN
FOSF
FOSFAT DE URANIL &I DIN ALTE
ALTE MATERIAL
MATERIALE
TERIALE
IMPURE PE BAZ#
BAZ# DE URANIU

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
lichidelor anticongelante din apele reziduale ce conţin
glicerină, rezultate de la hidroliza grăsimilor animale,
precum şi la un procedeu de obţinere a lichidelor de frână
din glicerina recuperată, în amestec cu n-butanol, alcool
n-amilic, hexilic, polipropilenglicol 600, bis-fenol,
dietanolamină.

(57) Procedeul realizează solubilizarea azotică la
maximum 80!C a uraniului din fosfatul de uranil şi alte
materiale impure pe bază de uraniu, rezultând o soluţie de
azotat de uranil care se supune în continuare purificării,
utilizând solvenţi organici de tipul tributilfosfat 30% în
Kerosen, pentru obţinerea soluţiei prin azotat de uranil
corespunzătoare calitativ pentru fabricaţia combustibilului nuclear. Instalaţia este constituită dintr-un
reactor de dizolvare cu funcţionare discontinuă sub
depresiune, dintr-un sistem de filtrare, din mijloace de
stocare-condiţionare-mixare-transvazare a soluţiei de
azotat de uranil şi din mijloace de recuperare şi neutralizare a oxizilor de azot şi a altor gaze nocive rezultate din
proces.
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(11) 109673 B1 (51) E 21 B 33/14//
33/14/ E 04 G 21/02// B
65 G 53/62 (21) 142897 (22) 04.12.89 (42)
28.04.95// 4/95 (56) Tehnologia for$rii sondelor,
Editura Didactic$ !i Pedagogic$, Bucure!ti, 1983
(71) Institutul de Cercet$ri !i Proiect$ri pentru Petrol
!i Gaze, Cîmpina, jude"ul Prahova, RO (73)(72)
Avram Laz$r, Bandi &tefan, Ploie!ti, RO (54)
INSTALA
INSTALA%
ALA%IE PENTRU CIMENTAREA
CIMENTAREA COLO
COLOANELO
ANELOR
CU DIAMETRE MARI

(11) 109672 B1 (51) E 04 H 17/08;
17/08 E 04 H 17/22
(21) 94-01246 (22) 22.07.94 (42) 28.04.95// 4/95
(56) RO 92543; FR 2668196 (71)(73)(72) Villa
Marian, Bucure!ti, RO (54) DISPOZITIV DE
ANCORARE LA ADÂNCIME

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de ancorare la
adâncime, pentru ancorarea în sol a ţăruşilor metalici
tubulari destinaţi marcării limitelor de hotar, pentru
ancorarea unor construcţii uşoare şi altor asemenea.
Dispozitivul este alcătuit dintr-un corp tubular şi o ancoră
preformată metalică având forma literei γ, corpul tubular
fiind prevăzut, la un capăt, cu un vârf de pană şi două
orificii simetrice, practicate cât mai aproape de vârful de
pană şi situate în planul triunghiular al vârfului de pană,
ancora preformată fiind montată în corpul tubular cu
capetele libere sprijinite în orificiile simetrice şi bucla
presând asupra corpului tubular. După introducerea în sol
până la cota prestabilită, se acţionează asupra ancorei
preformate, ale cărei capete libere ies prin orificiile
simetrice, pătrunzând în sol după o traiectorie curbă,
fixându-l definitiv în teren.

(57) Invenţia se referă la o instalaţie pentru cimentarea
coloanelor cu diametre mari şi foarte mari, utilizate la
sondele de exploatare a substanţelor minerale utile (cărbuni, minereuri de fier) sau la sondele hidrogeologice.
Instalaţia este alcătuită dintr-o garnitură de tuburi flexibile (1) al cărei capăt inferior poate fi coborât în spaţiul
inelar (a) al sondei, pentru plasarea pastei de ciment.
Capătul superior este înfăşurat pe o tobă rotativă (2)
aflată pe o platformă mobilă (3), pătrunde în spaţiul
central al tobei rotative (2) printr-o fereastră şi iese, axial,
în exterior. Pasta de ciment se prepară într-o habă (4), de
unde, cu ajutorul unei pompe (5) şi al unui racord rotativ
(6), este transportată spre o conductă de refulare (7) şi
printr-o conductă de legătură (8) pentru plasarea pastei de
ciment în spaţiul inelar (a) dintre peretele sondei şi
coloana de burlane (9).
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(11) 109674 B1 (51) F 01 L 1/00 (21) 94-01067 (22)
21.06.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 74461
(71)(73)(72) Duca Octavian, Bucure!ti, RO (54)
MECANISM
MECANISM DE DISTRIBU%
DISTRIBU%IE CU COMAND#
COMAND#
DUBL#
DUBL#

(11) 109675 B1 (51) F 02 F 1/14 (21) 93-00507 (22)
21.11.91 (30) 22.11.90 DK 2776/90 (42) 28.04.95//
4/95 (86) DK 91/00348 21.11.91 (87) WO 92/09801
11.06.92 (56) DE 2149400; US 2572392 A; GB
2019490 A (71)(73) MAN B&W DIESEL A/S,
Hvidovre, DK (72) Pedersen Peter Sunn, Skriver
Sigvard Strange, DK (54) C#MA&#
MA&# DE CILINDRU
CILINDRU
PENTRU UN MOT
MOTOR CU ARDERE INTERN#
INTERN#

(57) Mecanismul de distribuţie cu comandă dublă este
destinat motoarelor cu aprindere prin scânteie sau comprimare, cu pistoane, în patru timpi. Mecanismul de
distribuţie are în componenţă o roată dinţată conducătoare (1), montată pe arborele cotit al motorului, nereprezentat, care transmite mişcarea la un arbore cu came (2)
prin intermediul unei roţi dinţate conduse (3) care este
antrenată cu ajutorul unei curele dinţate (4), tensionate
permanent de o rolă de întindere (5), transmisia sincronă
având raportul de transmitere unitar. Pe arborele cu came
(2) este executată o camă de admisie (6) care este
prevăzută cu un canal elicoidal reversibil (a), ce are o
ramură activă (b) dispusă pe profilul camei de admisie (6)
şi o ramură pasivă (c) dispusă pe cercul de bază, paralelă
cu profilul camei, cele două ramuri intersectându-se întrun nod (d). Pe arborele cu came (2) este executată şi o
camă de evacuare (7) care este prevăzută cu un canal
elicoidal reversibil (e) care are o ramură activă (f) dispusă
pe profilul camei de evacuare (7) şi o ramură pasivă (g),
dispusă pe cercul de bază, paralelă cu profilul camei, cele
două ramuri intersectându-se într-un nod (h).

(57) Invenţia se referă la o cămaşă de cilindru pentru un
motor cu ardere internă răcit cu apă, în special pentru un
motor cu aprindere prin comprimare în doi timpi. Cămaşa
de cilindru este prevăzută cu o serie de canale de răcire
alungite şi înfundate (8) care se extind în sus dintr-o
cameră de alimentare cu un agent de răcire (6) şi
comunică cu o cameră de evacuare a agentului de răcire
(7). Un element de ghidare (25) este montat în interiorul
canalului. Acest element de ghidare previne ca fluxul de
apă să vină în contact şi astfel să răcească o secţie de
răcire (11) a suprafeţei canalului orientată spre camera de
ardere, astfel că gradientul de temperatură pe ansamblul
cămăşii de cilindru descreşte, ducând la un efect de răcire
mai scăzut.
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(11) 109676 B (51) F 04 C 19/00 (21) 92-200615
(22) 07.05.92 (41) 30.12.93//12/93 (42) 28.04.95//
4/95 (56) FR 2439883 A1 (71)(73)(72) Neme! Ion,
Bucure!ti, RO (54) PROCEDEU DE COMPRIMARE A
UNUI
UNUI FLUID ÎN DOU#
DOU# TREPTE &I MA&
MA&IN#
IN#
VOLUMIC#
OLUMIC# PENTRU REALIZAREA LUI

(11) 109677 B1 (51) F 15 B 15/06
15/06 (21) 146096 (22)
11.10.90 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 95648 (71)
Întreprinderea Mecanic$, Bistri"a, jude"ul Bistri"aN$s$ud, RO (73)(72) S$c$rea Doru-Gabriel, Bistri"a,
jude"ul Bistri"a-N$s$ud, RO (54) MICROMOT
MICROMOTOR CU
ROT
ROTA%IE PAR%
AR%IAL#
IAL#

(57) Invenţia se referă la un procedeu de comprimare a
unui fluid în două trepte, prin intermediul unei maşini
volumice prevăzute cu camere rotative de volum variabil,
precum şi la o maşină volumică pentru realizarea lui,
maşină ce poate fi adaptată ca pompă de fluid, motor
hidraulic, pompă de vid compresor sau motor termic. Procedeul, conform invenţiei, constă în aceea că fluidul de
lucru, aspirat şi comprimat în interiorul unui prim şir
inelar de camere rotative exterioare (h') de volum
variabil, ale unei maşini volumice prevăzute cu palete (3)
şi rotor (4) dispus excentric faţă de palete, este introdus,
prin intermediul unor canale de transfer (11,12,18,19), în
interiorul unui şir suplimentar de camere rotative interioare (h") de volum variabil, concentric cu primul şir şi
situat în spaţiul din interiorul rotorului (4), unde fluidul
este comprimat în continuare şi evacuat apoi din camera
de volum minim.

(57) Invenţia se referă la un micromotor cu acţionare
pneumatică sau hidraulică, al cărui arbore de ieşire (1)
execută o mişcare de rotaţie pe un unghi limitat, transformând mişcarea rectilinie alternativă a unui piston (3)
prin intermediul unui mecanism şurub-piuliţă (a, d).
Micromotorul foloseşte, în principal, o membrană cilindrică (4) ce funcţionează ca un piston fără frecare, un
piston (3) care efectuează curse duble rectilinii, ghidat pe
nişte ace de rulment (13) şi care transmite mişcarea de
rotaţie arborelui (1), micromotorul incluzând, de
asemenea, un dispozitiv (20, 26) de reglare a unghiului de
rotaţie a arborelui în limita a cel puţin 270!.

(11) 109676 B1

(11) 109677 B1
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Maşina volumică pentru realizarea procedeului este
prevăzută cu un rotor cilindric tubular (4), astfel că
suprafeţele lui cilindrice, exterioară şi interioară, definesc
două şiruri de camere de lucru (h', respectiv h") ce pot fi
legate între ele în diferite moduri, prin nişte canale de
transfer (11,12,18,19).
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(11) 109678 B1 (51) F 16 D 11/00;
11/00 F 16 D 23/02// B
23 Q 5/42 (21) 148353 (22) 09.09.91 (42)
28.04.95// 4/95 (56) E. Botez !i colab., Ma!iniunelte, vol.3, Editura Tehnic$, Bucure!ti, 1973
(71)(73)(72) Pica Nicolae, Vasile George-C$t$lin,
Bucure!ti, Padina Mircea-Octavian, Cînde!ti, jude"ul
Dîmbovi"a, RO (54) DISPOZITIV DE CUPLARECUPLAREFRÂNARE

(11) 109679 B1 (51) F 16 D 11/00;
11/00 F 16 D 23/02// B
23 Q 5/42 (21) 148354 (22) 09.09.91 (42)
28.04.95// 4/95 (56) E. Botez !i colab., Ma!iniunelte, vol.3, Editura Tehnic$, Bucure!ti, 1973
(71)(73)(72) Pica Nicolae, Vasile George-C$t$lin,
Bucure!ti, Padina Mircea-Octavian, Cînde!ti, jude"ul
Dîmbovi"a, RO (54) DISPOZITIV DE CUPLARECUPLAREFRÂNARE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de cuplare-frânare
cu fricţiune, acţionat hidraulic, pentru maşini-unelte.
Dispozitivul este prevăzut cu un ambreiaj multidisc (7, 8,
9, 10, 11) comandat de o bucşă profilată (6), care, la cursa
de retragere, asigură frânarea prin conjugarea unei
suprafeţe (b) conice exterioare cu o suprafaţă tot conică
(a) interioară a unui manşon (2). Deplasarea axială a
bucşei (6) profilate este asigurată cu ajutorul unui motor
hidraulic liniar (C) legat printr-o tijă (21), prevăzută cu
un culisor (16), echipat cu o patină (17) şi o rolă (15),
elasticitatea legăturii dintre motorul (C) hidraulic şi bucşa
(6) profilată fiind asigurată de nişte pachete de arcuri-disc
(13).

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de cuplare-frânare
cu gheare, acţionat hidraulic, pentru maşini-unelte.
Dispozitivul este prevăzut cu un cuplaj de sincronizare pe
ajustaj conic (f, g) acţionat de nişte arcuri elicoidale (3,
4), corelat cu o frână (5) tot pe ajustaj conic. Cuplajul de
sincronizare (f, g) şi frâna conică (5) sunt comandate de o
bucşă (6) comună cu dantură frontală, legată printr-o
pană (7) axială de o piesă tubulară (9), care, la rândul ei,
este legată de un corp tubular (8) printr-o îmbinare
canelată (c).
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(11) 109681 B1 (51) F 27 B 9/24//
9/24/ B 21 J 17/02 (21)
146686 (22) 04.01.91 (42) 28.04.95// 4/95 (56) DE
2642099; RO 97021 (71) Institutul de Cercetare
&tiin"ific$, Inginerie Tehnologic$ !i Proiectare pentru
Sectoare Calde !i Metalurgice, Bucure!ti, RO (73)
(72) Dobre Dan, Carvaci Paul, Sipos Gavril$,
Constantin Marin, Bucure!ti, RO (54) INSTALA
INSTALA%
ALA%IE
DE ÎNC#
ÎNC#LZIRE PRIN INDUC%
INDUC%IE

(11) 109680 B1 (51) F 24 D 13/02//
13/02/ H 05 B 3/60 (21)
93-00787 (22) 08.06.93 (42) 28.04.95// 4/95 (56)
FR 2377135; 2443026 (71)(73) S.C. ICPE - Trafil,
S.A., Ia!i, RO (72) Vasilache Constantin, Sl$nin$
Mircea, RO (54) CONVECTOR
CONVECTOR ELECTRIC CU
ACUMULARE A C#LDURII

(57) Invenţia se referă la un aparat destinat încălzirii
electrice a spaţiilor de locuit, folosind energia stocată
într-un fluid de acumulare. Convectorul electric cu acumulare a căldurii foloseşte un fluid ce umple un rezervor
metalic (1), echipat cu nişte termorezistenţe electrice (2)
şi un compensator de volum (3), întreg ansamblul fiind
acoperit de o carcasă (4) cu care este în contact prin nişte
punţi termice (7), carcasa (4) fiind prevăzută cu nişte
fante (a) acoperite de nişte clapete (5) ce pot fi deplasate
de un sistem de acţionare (6).

(57) Instalaţia este alcătuită dintr-un dispozitiv de alimentare de la care semifabricatele sunt preluate de un
alimentator (1) acţionat de un dispozitiv de antrenare (2)
şi depuse pe o masă de transfer (3). Un împingător lateral
(4), acţionat de un piston pneumatic (5), deplasează
semifabricatele într-un jgheab de transfer (6). În
continuare, semifabricatele sunt introduse într-un
inductor (7) de un împingător axial (8), acţionat de un alt
piston pneumatic (9), şi extrase cu ajutorul unui dispozitiv de evacuare (10). Masa de transfer (3) are un profil
special, cu trei zone cu pante diferite, una înclinată cu 5!,
una orizontală şi una intermediară spre jgheabul de
transfer, înclinată cu 22!30'.
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(11) 109683 B1

(57) Invenţia se referă la o metodă pentru stabilirea
probabilităţii de intoxicare a florii-soarelui cu azot nitric,
ca urmare a carenţei de molibden indusă de nitraţi,
utilizată în domeniul agrochimiei. Metoda constă în
determinarea în sol a conţinuturilor de azot nitric şi
molibden şi a pH-ului, parametri hotărâtori în declanşarea
fenomenului, şi se calculează indicele carenţei de
molibden indusă de nitraţi la floarea-soarelui. Se dau
valorile de interpretare ale acestui indice, care separă
cinci clase de soluri ce au probabilitate diferită de apariţie
a fenomenului, de la mare la foarte mică. Metoda poate fi
aplicată de toate unităţile care efectuează analiza solurilor
şi dau recomandări de fertilizare pentru suprafeţele pe
care urmează să se cultive floarea-soarelui, evidenţiind
necesitatea aplicării unor măsuri tehnologice atât pentru
prevenirea intoxicării cu azot nitric a florii-soarelui, în
vederea evitării pierderilor de recoltă de până la 25%, cât
şi pentru valorificarea superioară a îngrăşămintelor cu
azot, în scopul obţinerii unor sporuri seminificative de
recoltă.
Revendicări: 1
(11) 109683 B1 (51) H 01 H 13/68 (21) 94-00597 (22)
12.04.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56) FR 1157373;
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(11) 109684 B1 (51) H 01 J 3/40;
3/40 H 01 J 49/06 (21)
94-01108 (22) 28.06.94 (42) 28.04.95// 4/95 (56)
FR 2563376 (71)(73) Institutul de Fizic$ !i
Tehnologia Aparatelor cu Radia"ii, M$gurele,
Bucure!ti, RO (72) Gheorghe Viorica, Giurgiu Liviu,
Stoican Ovidiu-Sorin, Mihalcea Bogdan, Cacicovschi
Drago!,
RO
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INSTALA
INSTALA%
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PENTRU
STOCAREA
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TURIZAT#
STOCAREA
MACROP
MACROPARTICULE
CROPARTICULE IONIZATE
IONIZATE

(57) Invenţia se referă la un întrerupător electric cu butoane,
utilizat în instalaţiile electrice, la care sistemul de acţionare
este cu butoane acţionate manual în vederea cuplării şi
decuplării contactelor. Întrerupătorul electric cu butoane este
alcătuit dintr-o carcasă prevăzută cu un locaş (a) în care se
introduc două butoane (2 şi 3), de aceleaşi formă şi
dimensiuni, care au practicate câte un locaş (b, respectiv c),
prevăzut cu o proeminenţă (d, respectiv e). Proeminenţele
prezintă câte o muchie (f, respectiv g), rezultată din
intersecţia a două suprafeţe plane semicirculare (h şi i,
respectiv j şi k), pe care se aşază succesiv un arc (4) în stare
precomprimată, care, prin translatarea butonului (2) se
comprimă şi se roteşte în jurul muchiei (f, respectiv g),
depăşind starea de echilibru şi de comprimare maximă, după
ce muchia (f) s-a aflat pe aceeaşi linie cu muchia (g). Arcul
(4) tinde să se aşeze pe suprafeţele plane semicirculare (i şi
j), destinzându-se brusc şi acţionând butoanele (2 şi 3), în
sensul translatării, realizând astfel deschiderea sau închiderea circuitului prin schimbarea poziţiei contactului
mobil.

(57) Invenţia se referă la o instalaţie miniaturizată pentru
stocare de macroparticule ionizate care funcţionează în
aer la presiunea atmosferică, compusă dintr-o capcană
metalică cu trei electrozi (a, b, c), un sistem de iluminare
corespunzător pentru observarea vizuală, cu camera video
sau cu microscopul, a macroparticulelor de cretă, teflon,
polietilenă etc., stocate, precum şi dintr-o sursă de
alimentare electrică a capcanei la o tensiune alternativă
Vac de 2...3 kV şi 50 Hz şi o tensiune continuă Vcc de
maximum 500 V. Alimentatorul, realizat astfel încât să
asigure protecţia utilizatorului, include un transformator
ridicător de tensiune (Tr) cu două înfăşurări secundare (I
şi II). Înalta tensiune (I) se aplică inelului central al
capcanei şi se măsoară cu un multimetru digital prin
intermediul unui divizor de tensiune de precizie (R2C2 şi
R3C3), iar tensiunea joasă (II), redresată şi filtrată se
foloseşte pentru diagnoza macroparticulelor.

Revendicări: 1
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Instalaţia este destinată, în principal, uzului didactic,
deoarece permite studiul mişcării particulelor încărcate în
câmpuri electromagnetice, observarea fenomenului de
stocare pe baza căruia se realizează în prezent ceasurile
atomice cele mai performante, observarea tranziţiei haos ordine în microplasme, dar poate fi utilizată cu succes şi
în metrologie, spectrometrie de masă, chimie etc.
Revendicări: 2
Figuri: 2

(11) 109685 B1 (51) H 02 G 1/12 (21) 93-01277
(22) 27.09.93 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 86568
(71) RENEL-Filiala de Re"ele Electrice, Ia!i, RO
(73)(72) Ciutea Ioan, Câmpeanu Costel, Alexandru
Costic$, Cojocaru Ioan, RO (54) DISPOZITIV
DISPOZITIV
MANU
MANUAL
NUAL PENTRU T#IAT
IAT CABLURI ELECTRICE DE
FOR%#
FOR%# DE LA DISTAN
DISTAN%#
AN%#

(11) 109686 B1 (51) H 02 J 3/00;
3/00 H 02 G 7/20 (21)
147004 (22) 27.02.91 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO
81067; 98218 (71) Institutul de Studii !i Proiect$ri
Energetice, Bucure!ti, RO (73)(72) Vatr$ F$nic$,
Gheorghi"a Georgel, Cristovici Andrei, Copoiu
George-Adrian, Bucure!ti, RO (54) METOD
METOD#
OD# DE
TRANSFORMARE
TRANSFORMARE A LINIILOR
LINIILOR ELECTRICE AERIENE
AERIENE
DE 220 KV DUBLU CIRCUIT ÎN LINII ELECTRICE
ELECTRICE
AERIENE DE 400 KV SIMPLU CIRCUIT

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv manual pentru tăiat
cabluri electrice de forţă de la distanţă, ce rezolvă
problema tăierii cablurilor electrice defecte aflate în
exploatare în condiţii de securitate şi protecţie a personalului muncitor. Dispozitivul se compune dintr-o placăsuport (1), un sistem de fixare a cablului (4), format din
şuruburi (2) şi bride (3), o cutie de demultiplicare şi avans
(5) care primeşte o mişcare circulară la un ax (6), o
demultiplică şi o transmite unei freze-ferăstrău (8). Cutia
execută pe coloanele (9 şi 10), cu ajutorul cremalierei
(11), o mişcare de avans spre cablul (4). Personalul
muncitor, cu o prăjină electroizolantă, transmite o
mişcare circulară piesei (15). Prin tija telescopică (13) cu
articulaţiile cardanice (14), mişcarea este transmisă de la
sol în groapa săpată pe cablul defect ce trebuie tăiat şi
apoi reparat.

(57) Invenţia se referă la o metodă de transformare a
liniilor electrice aeriene de 220 kV dublu circuit în linii
electrice aeriene de 400 kV simplu circuit pentru creşterea puterii electrice transportate şi reducerea pierderilor
de energie electrică, care constă în secţionarea (A-B) a
stâlpului (S) tip "hexagon" de 220 kV la nivelul consolelor inferioare, păstrarea fundaţiilor şi triunghiului
stâlpilor de 220 kV şi construirea stâlpului liniei de 400
kV prin adaptarea coronamentului RODELTA (10, 11),
conductoarele active (1...6) şi de protecţie (7) fiind mai
întâi suspendate de trunchiul reutilizat (8) al vechiului
stâlp (S), conductoarele fazei mediane (3, 6) fiind translatate în fereastra stâlpului RODELTA (10, 11) în timpul
construcţiei şi, în final, celelalte conductoare (1, 2, 4, 5 şi
7) fiind suspendate de coronamentul (11) stâlpului
RODELTA.

Revendicări: 1
Figuri: 2

Revendicări: 1
Figuri: 7

39

RO-BOPI
4/1995
RO

H 02 J
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(11) 109687 B (51) H 02 K 23/04 (21) 92-200481
(22) 07.04.92 (41) 29.10.93//10/93 (42) 28.04.95//
4/95 (56) Stoia, D., Motoare de curent continuu
excitate cu magne"i permanen"i, Editura Tehnic$,
1983; Ireland J, Ceramic Permanent - Magnet
Motors, Mc Graw-Hill Book Company, 1968; Kenjo
T, Permanent Magnet and Brushlees De Motors,
Oxford University Press, 1985 (71)(72) Demeter
Elek, Florea Georgel, Bucure!ti, RO (73) Institutul de
Cercet$ri pentru Ma!ini Electrice, ICPE-ME, S.A.,
Bucure!ti, RO (54) MOT
MOTOR DE CURENT CONTINUU
CONTINUU
CU MAGNET
MAGNET PERMANENT

(11) 109688 B1 (51) H 02 K 41/02 (21) 147969 (22)
09.07.91 (42) 28.04.95// 4/95 (56) Teodorescu D.,
Ma!ini Electrice. Solu"ii noi, tendin"e orient$ri,
Editura Facla, 1981; Kelemen A., Cricii M, Motoare
electrice pas-cu-pas, Editura Tehnic$, Bucure!ti,
1975; Tokyo Aircraft Instrument CO, LTD, Linear
Step motor (prospect) (71)(73) Institutul de
Cercetare
pentru
Industria
Electrotehnic$,
Bucure!ti, RO (72) Sachelarie Toma, Mih$iescu
Mihai, RO (54) MOT
MOTOR LINIAR PASAS-CU-P
CU-PAS
-PAS ÎN
CONSTRUC%
CONSTRUC%IE RAMIFICAT
RAMIFICAT#

(57) Prezenta invenţie se referă la un motor de curent
continuu cu magnet permanent care se utilizează, de
exemplu, în aparatele electrocasnice. Problema pe care o
rezolvă invenţia de faţă este realizarea unui motor de
curent continuu cu magnet permanent care să permită acţionarea mecanismelor din aparatele electrocasnice, fiind
constituit din carcasa (5) care se obţine din îmbinarea
celor două bucăţi (A şi B) prin nituire sau sudură. În
interiorul carcasei, se află fixat, prin intermediul lagărelor
(2), rotorul (1) la care realizarea finală a colectorului (8)
se face direct pe ax prin turnarea unei mase de injecţie
(14), obţinându-se şi izolarea zonei (C) a arborelui faţă de
capetele de bobină. Avantajele principale ale invenţiei de
faţă sunt eliminarea prelucrărilor mecanice în construcţia
carcasei, simplificarea tehnologică de fabricaţie,
reducerea numărului de repere, creşterea fiabilităţii
produsului.

(57) Invenţia se referă la un motor liniar pas-cu-pas, de
tip reactiv, în construcţie ramificată, cu armătura care
susţine sistemul de excitaţie primar, prevăzută cu electromagneţi, sau hibridă, cu magneţi permanenţi şi
electromagneţi. Armătura secundară ramificată în secţiune transversală are două, trei sau mai multe braţe rigide
între ele, prevăzute cu dinţi, iar în ansamblul armăturilor
primare cuprinde subansambluri amplasate între armături
primare şi consolidate între ele. Aceste subansambluri pot
fi separate pentru fiecare braţ sau miez magnetic şi
respectiv bobine comune. Se realizează, faţă de soluţiile
cunoscute, o multiplicare a forţei de tracţiune cu numărul
de braţe arborescente. Alte avantaje sunt legate de
construcţia compactă şi posibilitatea de obţinere a unor
paşi fracţionari.
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(11) 109690 B1 (51) H 02 P 1/28 (21) 93-00818
(22) 11.06.93 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 99392;
SU 1056416; 913543 (71)(73)(72) Hurezeanu
Gheorghe, Vava Cristian, Craiova, jude"ul Dolj, RO
(54) METOD
METOD#
OD# DE PORNIRE A MOT
MOTOARELO
ARELOR
ASINCRONE CU ROT
ROTORUL BOBINAT
BOBINAT

(11) 109688 B1

(57) Metoda de pornire a motoarelor asincrone cu rotorul
bobinat se bazează pe controlul cuplului prin intermediul
curenţilor rotorici, folosind o structură de variator de
tensiune (3) conectat în scurtcircuit, citirea tensiunilor
rotorice de linie în vederea sincronizării făcându-se la
bornele rotorului în faţa impedanţelor XY, YZ, ZX, iar
curentul de fază modificându-se cu ajutorul unghiului de
conducţie al variatorului sincronizat în fază cu tensiunea
rotorică de linie, a cărei frecvenţă variază în procesul
pornirii între frecvenţa de alimentare a statorului şi
frecvenţa nominală de alunecare.
Revendicări: 1
Figuri: 2

(11) 109689 B1 (51) H 02 M 1/08 (21) 147991 (22)
11.07.91 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 92570; US
4232258 (71)(73)(72) Co!a Silviu-Constantin, ClujNapoca, RO (54) DISPOZITIV DE COMAND#
COMAND#
PENTRU
CONVERTO
ELECTRONICE
DE
CONVERTOARE
PUTERE ÎN CURENT ALTERNA
ALTERNATIV
TERNATIV &I CONTINUU

(11) 109690 B1

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de comandă a convertoarelor statice, îndeosebi a celor utilizate pentru
acţionări elecrice. Dispozitivul realizează comanda convertoarelor prin mijloace optoelectronice, fiind alcătuit
dintr-o diodă luminescentă (D1) alimentată la o tensiune
constantă care transmite un flux luminos variabil către un
fototranzistor (FT1), prin deplasarea unuia în raport de
celălalt, fototranzistorul fiind conectat ca o rezistenţă
variabilă într-un circuit de generare a tensiunii de comandă a convertoarelor.
Revendicări: 4
Figuri: 2
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(11) 109691 B1 (51) H 04 B 1/06 (21) 147029 (22)
04.03.91 (42) 28.04.95// 4/95 (56) RO 69529 (71)
Academia Tehnic! Militar!, Bucure"ti, RO (73)(72)
Nicolaescu Ioan, Runcan Ioan-Francisc, Niculescu
Tudor,
Gheorghe,
Eremia
Cristian,
#!ranu
Bucure"ti, RO (54) ANSAMBLU DE MICROUNDE
MICROUNDE
PENTRU RECEP#
RECEP#IA SEMNALELOR
SEMNALELOR CU POLARIZARE
POLARIZARE
CIRCULAR
CIRCULAR$
RCULAR$, CONTINUE %I ÎN IMPULSURI, ÎN
BANDA
BANDA 12-16 GHz

(11) 109691 A

acest detector este alcătuit, la rândul său, dintr-o diodă
detectoare (20), un suport (21), o piuliţă de blocare (22),
o pensetă (23), un suport de fixare (24) a diodei (20), o
altă piuliţă (25), un tub de teflon (26), un papuc (27),
pentru culegerea semnalului şi o piuliţă (28) detector care
se comportă ca un filtru trece jos cu frecvenţa maximă 16
GHz.

(57) Ansamblul de microunde pentru recepţia semnalelor
cu polarizarea circulară, continue şi în impulsuri, în
banda 12-16 GHz, este caracterizat prin aceea că, în
scopul recepţiei şi detecţiei semnalelor cu polarizare
circulară, continue şi în impulsuri, cuprinde o antenă
elicoidală, alcătuită dintr-un suport din teflon (1), o
contragreutate (2), un capac de protecţie din teflon (3),
patru şuruburi (4), patru spire din sârmă de cupru (5),
două şuruburi de fixare (6), o ieşire din antenă (19),
antenă care recepţionează semnalele cu polarizarea
circulară, un ghid de undă, alcătuit din două părţi (7,8), o
plăcuţă metalică (9), nişte şuruburi de fixare (10), ghid cu
frecvenţa critică egală cu 12 GHz în care este fixat, la
şapte milimetri de capătul în gol, un modulator care
asigură atât excitarea modulului fundamental în ghidul de
undă, precum şi modularea semnalului de microunde cu
un semnal de joasă frecvenţă modulator, alcătuit dintr-o
diodă pin (11) cu catodul fixat într-un suport (12), un ştift
filetat (13), o pensetă (14), un suport de fixare (15) a
diodei (11), un tub izolator din teflon (16), o altă pensetă
(17) prin care se aplică semnalul modulator, o piuliţă (18)
şi un detector de semnal;

Revendicări: 2
Figuri: 1

42

LISTELE
BREVETELOR DE INVENŢIE ACORDATE,
ARANJATE
ÎN ORDINEA NUMERELOR DE BREVET/DOSAR
Legea nr. 64/1991

RO-BOPI
4/1995
RO
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brevet
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Titular

Pag

109593 B1

A 01 C 7/04

148649

29.10.91

Ilie D. Ion, Pite!ti, jude"ul Arge!, RO

9

109594 B1

A 01 H 1/02

95-00139

31.01.95

Sta"iunea de Cercet$ri Agricole,
Secuieni, jude"ul Neam", RO

9

109595 B1

A 01 H 3/04

94-01916

30.11.94

Centrul de Cercetare pentru
Tehnologii Ecologice, Bucure!ti, RO

9

109596 B1

A 01 K 59/04

94-01593

30.09.94

Rodinciuc Vasile, Tîrgu-Jiu, jude"ul
Gorj, RO

10

109597 B1

A 23 K 1/20

92-01354

27.10.92

Zorzoliu Aristotel-Cristian,
Dr$g$ne!ti-Olt, jude"ul Olt, RO

10

109598 B1

A 23 L 2/02

94-00893

30.05.94

S.C. SCIPOMAR, S.A., Baia-Mare,
jude"ul Maramure!, RO

10

109599 B1

A 47 G 19/24

144215

19.02.90

Marinescu Cat$lin, Villa Marian,
Vasiliu Gheorghe-Cristian,
Bucure!ti, RO

11

109601

A 61 F 2/24

93-01488

08.05.92

Nika Health Products, Limited,
Vaduz, LI

11

109602 B1

A 61 H 9/00

94-01495

09.09.94

S.C. Superbis - RTP, S.A.,
Bucure!ti, RO

12

109603 B1

A 61 K 9/06;
9/06
A 61 K 31/135

92-200487

08.04.92

CHINOIN GYÓGYSZER-ÉS
VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA
RT., Budapesta, HU

12

109604 B1

A 61 K 35/78

94-00912

01.06.94

Mihele Denisa, Puia Iulian,
Bucure!ti, Cicu Estera, Constan"a,
Mazilu Nicu, Bucure!ti, RO

12

109605 B1

A 61 K 35/78

94-01049

20.06.94

Dumitru Gheorghe, Bac$u, RO

12

109606 B1

A 61 K 35/78

94-01256

25.07.94

Perlitz Robert, Puia Iulian, Mihele
Denisa, Baciu Maria-Mirela, Tiugan
Tudor, Bucure!ti, RO

13

109607 B1

B 01 D 19/02

148086

29.07.91

Tudose Radu, M$m$lig$ Ioan, Ia!i,
RO

13

109608 B1

B 01 D 21/26//
21/26/ H
02 P 07/68

148000

15.07.91

S.C. "Upetrom", S.A., Ploie!ti, RO

13

109609 B

B 01 D 33/27//
33/27/ H
02 K 17/00

92-00995

22.07.92

Andrei Gheorghe, Bucure!ti, RO

14

109610 B1

B 01 D 53/34;
53/34
B 01 D 47/00

94-00620

13.04.94

S.C. Intreprinderea RADICAL
S.R.L., Mogo!oaia, Sectorul Agricol
Ilfov, RO

14

109611 B1

B 03 D 1/14

147924

01.07.91

S.C. Atelierele Centrale, S.A.,
Cri!cior, jude"ul Hunedoara, RO

15

109612 B1

B 06 B 1/18

148820

25.11.91

Budei Radu-Gheorghe, Budei
Limini"a-Antonia, Rusu Gabriel,
Ia!i, RO

15

109613 B1

B 08 B 9/02

139831

23.05.89

Vlad Constantin, Rick Mircea,
Labanov Mihail, Constan"a, RO

15

109614 B1

B 21 B 31/07

134194

24.06.88

SMS Schloemann - Siemag
Aktiengesellschaft, Düsseldorf, DE

16

109615 B1

B 23 Q 3/02

142883

09.12.89

Lepi Helmuth, Tipol Mircea, Re!i"a,
jude"ul Cara!-Severin, RO

16
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109616 B1

B 24 B 53/00

143955

29.01.90

Visa Florian, Stan Marius, Fr$"il$
Radu-Mihai, Cîmpina, jude"ul
Prahova, RO

17

109617 B1

B 24 C 5/02

147510

08.05.91

S.C. "Upetrom", S.A., Ploie!ti, RO

17

109619 B1

B 25 H 7/04

144899

23.04.90

Berende Alexandru, Baia-Mare,
jude"ul Maramure!, RO

18

109620 B1

B 28 B 7/38

142280

03.11.89

Dasc$lu Vasile, Bac$u, RO

18

109621 B1

B 41 N 1/20//
1/20/
C 23 F 1/00

146177

23.10.90

Institutul de Cercet$ri Pentru
Protec"ii Anticorosive, Lacuri !i
Vopsele, S.A., Bucure!ti, RO

18

109622 B1

B 60 P 3/345

94-01249

22.07.94

Scurtu Eugen-George, Buz$u, RO

19

109623 B1

B 62 B 3/04

143721

15.01.90

Pepu Ioan-Aurel, Iarosevits Mihai,
Kaderzsabek Roland, &ipe"an
Tiberiu, Timi!oara, RO

19

109624 B1

B 65 D 65/40;
65/40
B 65 D 85/10//
B 32 B 15/08

147406

22.04.91

R.J. Reynolds Tobacco Company,
Winston-Salem, North Carolina, US

20

109625 B1

B 65 G 15/30//
15/30
F 16 G 3/10

145261

04.06.90

Zima Vasile, Jago Alexandru, Biro
Vasile, Satu-Mare, RO

20

109626 B1

B 65 G 15/32

145260

04.06.90

Zima Vasile, Iago Alexandru, Biro
Vasile, Satu-Mare, RO

20

109627 B1

B 65 G 39/02

94-00714

26.04.94

S.C. "Unio", S.A., Satu-Mare, RO

20

109628

B 65 H 59/22//
59/22
D 04 B 15/44

92-01309

12.02.92

Memminger-IRO G.m.b.H.,
Dornstetten, DE

21

109629 B1

B 66 C 1/10

143270

15.12.89

Ene &tefan, Cojocaru Gheorghe,
Constan"a, RO

21

109630 B1

B 66 C 1/26

143272

15.12.89

Ene &tefan, Dr$ghia Petre,
Antonaru Dumitru, Idris Turan,
Alexandru Ioana, Constan"a, RO

21

109631 B1

B 66 F 11/04

94-00627

15.04.94

Tache Gheorghe, Pop CostinMircea, Cîmpina, jude"ul Prahova,
B$rbulescu Grigore, Zinculescu
Ion-Valeriu, Dimulescu Gheorghe,
Ploie!ti, RO

21

109632 B1

C 01 B 33/24

144523

22.03.90

Combinatul de Produse Sodice,
Ocna Mure!, jude"ul Alba, RO

22

109633 B1

C 01 B 33/34

147069

07.03.91

Institutul de Cercet$ri pentru
Rafin$rii !i Petrochimie, S.A.,
Ploie!ti, RO

22

109634 B1

C 01 F 7/02

93-01421

25.10.93

S.C. "Cepral", S.A., Slatina, jude"ul
Olt, RO

22

109635 B1

C 01 F 7/16

93-01422

25.10.93

S.C. "Cepral", S.A., Slatina, jude"
Olt, RO

22

109636 B1

C 01 G 43/025//
43/025/
C 22 B 3/26

147992

11.07.91

Cecal Alexandru, Ia!i, Bobe Mircea,
Badea Alin-Liviu, Nica MihaiAdrian, Bra!ov, RO

23

109637 B1

C 01 G 43/025//
43/025/
C 22 B 3/26

147993

11.07.91

Cecal Alexandru, Ia!i, Bobe Mircea,
Nica Mihai-Adrian, Badea AlinLiviu, Bra!ov, RO

23

109638 B1

C 02 F 1/28;
1/28
C 02 F 1/40//
B 03 D 1/001//
E 02 B 15/00

94-00142

16.02.94

Mîrza Maria, Constan"a, RO

23
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109639 B

C 02 F 1/38;
1/38
C 02 F 1/40;
C 02 F 1/34;
C 02 F 1/28

92-01603

22.12.92

Bog$"ian Mariana-Viorica,
Bucure!ti, RO

24

109640 B1

C 02 F 1/46;
1/46
C 02 F 1/48

94-01566

26.09.94

S.C. TIPO, S.R.L., Ia!i, RO

24

109641 B1

C 04 B 28/06;
28/06
C 04 B 14/18

94-00796

13.05.94

Moraru Dinu-Stefan, Popa Gelu,
Bucure!ti, RO

25

109642 B1

C 05 B 1/10

146154

22.10.90

Mocioac$ Gabriela, Popa Oliviu,
Brîndu!oiu Maria, Doca Ion,
Alexandru Ioana, Craiova, jude"ul
Dolj, RO

25

109644 B1

C 07 C 69/76

94-01466

05.09.94

Mirci Liviu-Eduard, Timi!oara, RO

25

109645 B1

C 07 C 307/02

148079

25.07.91

Zeneca Limited, Londra, GB

26

109646 B1

C 07 C 317/34

93-00687

19.05.93

S.C. "Chimcomplex", S.A., Borze!ti,
One!ti, jude"ul Bac$u, RO

26

109647 B1

C 07 D 211/06

94-00403

11.03.94

S.C. "Microsin", S.R.L., Bucure!ti,
RO

26

109648 B1

C 07 D 249/08;
249/08 C
07 D 405/06//
A 01 N 43/50

146821

28.01.91

Pfizer Inc., New York, US

26

109649 B1

C 07 D 471/04//
471/04/
A 61 K 31/41

148827

25.03.91

Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti
Termékek Gyára RT., Budapesta,
HU

27

109650 B1

C 07 D 471/14//
471/14/
A 61 K 31/435

92-0866

30.10.91

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár
R.T., Budapesta, HU

27

109651 B1

C 07 D 501/14

92-01175

09.09.92

Bristol-Myers Squibb Company,
New York, US

27

109652 B1

C 07 D 501/14

92-01176

09.09.92

Bristol-Myers Squibb Company,
New York, US

27

109653 B1

C 07 K 7/08

92-200638

10.09.91

Seikagaku Kogyo Co., Ltd., Tokyo,
JP

28

109654 B1

C 08 F 118/08//
118/08/
C 09 J 131/04

94-01085

22.06.94

S.C. CIVIC, S.A., Bucure!ti, RO

28

109655 B1

C 08 F 265/04;
265/04
C 08 F 214/06

148223

09.08.91

Hüls Aktiengesellschaft, Marl, DE

28

109656 B1

C 08 G 12/42;
12/42
C 08 L 61/32

93-01341

11.10.93

S.C. "Policolor", S.A., Bucure!ti, RO

28

109657 B1

C 08 G 63/48

144542

22.03.90

Institutul de Cercet$ri pentru
Protec"ii Anticorosive, Lacuri !i
Vopsele, RO

29

109658 B1

C 08 G 63/49

94-01448

31.08.94

S.C. "Policolor", S.A., Bucure!ti, RO

29

109659 B1

C 08 L 27/06;
27/06
C 08 L 9/06//
D 06 N 7/02

93-00621

04.05.93

S.C. "Dermatina", S.A., Timi!oara,
RO

29

109660 B1

C 09 B 43/32

94-00857

24.05.94

Constantinide Alexandru,
Bucure!ti, RO

29
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109661 B

C
C
C
C
C
C
B

92-01257

30.09.92

Institutul de Cercet$ri pentru
Protec"ii Anticorosive Lacuri !i
Vopsele, S.A., Bucure!ti, RO

30

109662 B1 C 09 D 5/08;
5/08
C 09 D 133/04;
C 09 D 167/02

94-00397

10.03.94

S.C. "Crominvent", S.R.L.,
Bucure!ti, RO

30

109663 B1 C 09 D 123/20;
123/20
C 09 D 131/00

94-01182

11.07.94

S.C. "Edichim", S.R.L., G$ie!ti,
jude"ul Dîmbovi"a, RO

30

109664 B1 C 09 K 3/14

94-00881

26.05.94

S.C. "Fermit", S.A., RîmnicuS$rat, jude"ul Buz$u, RO

30

109665 B1 C 09 K 3/16

148145

05.08.91

Dinu Marin, Ciobanu
Constantin, Pite!ti, jude"ul
Arge!, RO

31

109666 B1 C 10 B 55/00

94-01632

07.10.94

ICERP, S.A., Ploie!ti, RO

31

109667 B1 C 10 M 101/00

147358

17.07.91

Institutul de Cercet$ri pentru
Rafin$rii !i Petrochimie, S.A.,
Ploie!ti, RO

31

109668 B1 C 10 M 101/00

147359

17.04.91

Institutul de Cercet$ri pentru
Rafin$rii !i Petrochimie, S.A.,
Ploie!ti, RO

32

109669 B1 C 10 M 105/14

94-00504

29.03.94

S.C. "Marchim", S.A., M$r$!e!ti,
jude"ul Vrancea, RO

32

109670 B1 C 10 M 169/02

146805

30.05.90

Klüber Lubrication München
KG., München, DE

32

109671 B1 C 22 B 60/02;
60/02
C 22 B 3/26//
C 01 G 1/08

146116

15.10.90

Goga Gheorghe, Ohîi Dumitru,
Ghioroaie Ilarion, Dasc$lu
Sanda, Pite!ti, jude"ul Arge!,

32

109672 B1 E 04 H 17/08;
17/08
E 04 H 17/22

94-01246

22.07.94

Villa Marian, Bucure!ti, RO

33

109673 B1 E 21 B 33/14//
33/14/
E 04 G 21/02//
B 65 G 53/62

142897

04.12.89

Avram Laz$r, Bandi &tefan,
Ploie!ti, RO

33

109674 B1 F 01 L 1/00

94-01067

21.06.94

Duca Octavian, Bucure!ti, RO

34

109675 B1 F 02 F 1/14

93-00507

21.11.91

MAN B&W DIESEL A/S,
Hvidovre, DK

34

109676 B

92-200615

07.05.92

Neme! Ion, Bucure!ti, RO

35

109677 B1 F 15 B 15/06

146096

11.10.90

S$c$rea Doru-Gabriel, Bistri"a,
jude"ul Bistri"a-N$s$ud, RO

35

109678 B1 F 16 D 11/00;
11/00
F 16 D 23/02//
B 23 Q 5/42

148353

09.09.91

Pica Nicolae, Vasile GeorgeC$t$lin, Bucure!ti, Padina
Mircea-Octavian, Cînde!ti,
jude"ul Dîmbovi"a, RO

36

109679 B1 F 16 D 11/00;
11/00
F 16 D 23/02//
B 23 Q 5/42

148354

09.09.91

Pica Nicolae, Vasile GeorgeC$t$lin, Bucure!ti, Padina
Mircea-Octavian, Cînde!ti,
jude"ul Dîmbovi"a, RO

36

09
09
09
09
09
09
03

C 1/04;
1/04
C 1/08;
C 1/22;
C 1/24;
C 1/34;
C 3/10//
D 3/06

F 04 C 19/00
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109680 B1

F 24 D 13/02//
13/02/
H 05 B 3/60

93-00787

08.06.93

S.C. ICPE - Trafil, S.A., Ia!i, RO

37

109681 B1

F 27 B 9/24//
9/24/
B 21 J 17/02

146686

04.01.91

Dobre Dan, Carvaci Paul, Sipos
Gavril$, Constantin Marin,
Bucure!ti, RO

37

109682 B1

G 01 N 33/24

146288

09.11.90

Institutul de Cercet$ri pentru
Pedologie !i Agrochimie, Bucure!ti,
RO

38

109683 B1

H 01 H 13/68

94-00597

12.04.94

Rujinschi Cornel, Tureac Vasile,
Rohozneanu Costel, Ungureanu
Ioan, Boto!ani, RO

38

109684 B1

H 01 J 3/40;
3/40
H 01 J 49/06

94-01108

28.06.94

Institutul de Fizic$ !i Tehnologia
Aparatelor cu Radia"ii, M$gurele,
Bucure!ti, RO

38

109685 B1

H 02 G 1/12

93-01277

27.09.93

Ciutea Ioan, Câmpeanu Costel,
Alexandru Costic$, Cojocaru Ioan,
RO

39

109686 B1

H 02 J 3/00;
3/00
H 02 G 7/20

147004

27.02.91

Vatr$ F$nic$, Gheorghi"a Georgel,
Cristovici Andrei, Copoiu GeorgeAdrian, Bucure!ti, RO

39

109687 B

H 02 K 23/04

92-200481

07.04.92

Institutul de Cercet$ri pentru
Ma!ini Electrice, ICPE-ME, S.A.,
Bucure!ti, RO

40

109688 B1

H 02 K 41/02

147969

09.07.91

Institutul de Cercetare pentru
Industria Electrotehnic$, Bucure!ti,
RO

40

109689 B1

H 02 M 1/08

147991

11.07.91

Co!a Silviu-Constantin, ClujNapoca, RO

41

109690 B1

H 02 P 1/28

93-00818

11.06.93

Hurezeanu Gheorghe, Vava
Cristian, Craiova, jude"ul Dolj, RO

41

109691 B1

H 04 B 1/06

147029

04.03.91

Nicolaescu Ioan, Runcan IoanFrancisc, Niculescu Tudor, %$ranu
Gheorghe, Eremia Cristian,
Bucure!ti, RO

42

49
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109614 B1

B 21 B 31/07

134194

24.06.88

SMS Schloemann - Siemag
Aktiengesellschaft, Düsseldorf, DE

16

109613 B1

B 08 B 9/02

139831

23.05.89

Vlad Constantin, Rick Mircea, Labanov
Mihail, Constan"a, RO

15

109620 B1

B 28 B 7/38

142280

03.11.89

Dasc$lu Vasile, Bac$u, RO

18

109615 B1

B 23 Q 3/02

142883

09.12.89

Lepi Helmuth, Tipol Mircea, Re!i"a,
jude"ul Cara!-Severin, RO

16

109673 B1

E 21 B 33/14//
33/14/
E 04 G 21/02//
B 65 G 53/62

142897

04.12.89

Avram Laz$r, Bandi &tefan, Ploie!ti, RO

33

109629 B1

B 66 C 1/10

143270

15.12.89

Ene &tefan, Cojocaru Gheorghe,
Constan"a, RO

21

109630 B1

B 66 C 1/26

143272

15.12.89

Ene &tefan, Dr$ghia Petre, Antonaru
Dumitru, Idris Turan, Alexandru Ioana,
Constan"a, RO

21

109623 B1

B 62 B 3/04

143721

15.01.90

Pepu Ioan-Aurel, Iarosevits Mihai,
Kaderzsabek Roland, &ipe"an Tiberiu,
Timi!oara, RO

19

109616 B1

B 24 B 53/00

143955

29.01.90

Visa Florian, Stan Marius, Fr$"il$ RaduMihai, Cîmpina, jude"ul Prahova, RO

17

109599 B1

A 47 G 19/24

144215

19.02.90

Marinescu Cat$lin, Villa Marian, Vasiliu
Gheorghe-Cristian, Bucure!ti, RO

11

109632 B1

C 01 B 33/24

144523

22.03.90

Combinatul de Produse Sodice, Ocna
Mure!, jude"ul Alba, RO

22

109657 B1

C 08 G 63/48

144542

22.03.90

Institutul de Cercet$ri pentru Protec"ii
Anticorosive, Lacuri !i Vopsele, RO

29

109619 B1

B 25 H 7/04

144899

23.04.90

Berende Alexandru, Baia-Mare, jude"ul
Maramure!, RO

18

109626 B1

B 65 G 15/32

145260

04.06.90

Zima Vasile, Iago Alexandru, Biro Vasile,
Satu-Mare, RO

20

109625 B1

B 65 G 15/30//
15/30
F 16 G 3/10

145261

04.06.90

Zima Vasile, Jago Alexandru, Biro Vasile,
Satu-Mare, RO

20

109677 B1

F 15 B 15/06

146096

11.10.90

S$c$rea Doru-Gabriel, Bistri"a, jude"ul
Bistri"a-N$s$ud, RO

35

109671 B1

C 22 B 60/02;
60/02
C 22 B 3/26//
C 01 G 1/08

146116

15.10.90

Goga Gheorghe, Ohîi Dumitru, Ghioroaie
Ilarion, Dasc$lu Sanda, Pite!ti, jude"ul
Arge!,

32

109642 B1

C 05 B 1/10

146154

22.10.90

Mocioac$ Gabriela, Popa Oliviu,
Brîndu!oiu Maria, Doca Ion, Alexandru
Ioana, Craiova, jude"ul Dolj, RO

25

109621 B1

B 41 N 1/20//
1/20/
C 23 F 1/00

146177

23.10.90

Institutul de Cercet$ri Pentru Protec"ii
Anticorosive, Lacuri !i Vopsele, S.A.,
Bucure!ti, RO

18
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109682 B1

G 01 N 33/24

146288

09.11.90

Institutul de Cercet$ri pentru Pedologie !i
Agrochimie, Bucure!ti, RO

38

109681 B1

F 27 B 9/24//
9/24/
B 21 J 17/02

146686

04.01.91

Dobre Dan, Carvaci Paul, Sipos Gavril$,
Constantin Marin, Bucure!ti, RO

37

109670 B1

C 10 M 169/02

146805

30.05.90

Klüber Lubrication München KG.,
München, DE

32

109648 B1

C 07 D 249/08;
249/08
C 07 D 405/06//
A 01 N 43/50

146821

28.01.91

Pfizer Inc., New York, US

26

109686 B1

H 02 J 3/00;
3/00
H 02 G 7/20

147004

27.02.91

Vatr$ F$nic$, Gheorghi"a Georgel,
Cristovici Andrei, Copoiu George-Adrian,
Bucure!ti, RO

39

109691 B1

H 04 B 1/06

147029

04.03.91

Nicolaescu Ioan, Runcan Ioan-Francisc,
Niculescu Tudor, %$ranu Gheorghe,
Eremia Cristian, Bucure!ti, RO

42

109633 B1

C 01 B 33/34

147069

07.03.91

Institutul de Cercet$ri pentru Rafin$rii !i
Petrochimie, S.A., Ploie!ti, RO

22

109667 B1

C 10 M 101/00

147358

17.07.91

Institutul de Cercet$ri pentru Rafin$rii !i
Petrochimie, S.A., Ploie!ti, RO

31

109668 B1

C 10 M 101/00

147359

17.04.91

Institutul de Cercet$ri pentru Rafin$rii !i
Petrochimie, S.A., Ploie!ti, RO

32

109624 B1

B 65 D 65/40;
65/40
B 65 D 85/10//
B 32 B 15/08

147406

22.04.91

R.J. Reynolds Tobacco Company,
Winston-Salem, North Carolina, US

20

109617 B1

B 24 C 5/02

147510

08.05.91

S.C. "Upetrom", S.A., Ploie!ti, RO

17

109611 B1

B 03 D 1/14

147924

01.07.91

S.C. Atelierele Centrale, S.A., Cri!cior,
jude"ul Hunedoara, RO

15

109688 B1

H 02 K 41/02

147969

09.07.91

Institutul de Cercetare pentru Industria
Electrotehnic$, Bucure!ti, RO

40

109689 B1

H 02 M 1/08

147991

11.07.91

Co!a Silviu-Constantin, Cluj-Napoca, RO

41

109636 B1

C 01 G 43/025//
43/025/
C 22 B 3/26

147992

11.07.91

Cecal Alexandru, Ia!i, Bobe Mircea,
Badea Alin-Liviu, Nica Mihai-Adrian,
Bra!ov, RO

23

109637 B1

C 01 G 43/025//
43/025/
C 22 B 3/26

147993

11.07.91

Cecal Alexandru, Ia!i, Bobe Mircea, Nica
Mihai-Adrian, Badea Alin-Liviu, Bra!ov,
RO

23

109608 B1

B 01 D 21/26//
21/26/
H 02 P 07/68

148000

15.07.91

S.C. "Upetrom", S.A., Ploie!ti, RO

13

109645 B1

C 07 C 307/02

148079

25.07.91

Zeneca Limited, Londra, GB

26

109607 B1

B 01 D 19/02

148086

29.07.91

Tudose Radu, M$m$lig$ Ioan, Ia!i, RO

13

109665 B1

C 09 K 3/16

148145

05.08.91

Dinu Marin, Ciobanu Constantin, Pite!ti,
jude"ul Arge!, RO

31

109655 B1

C 08 F 265/04;
265/04
C 08 F 214/06

148223

09.08.91

Hüls Aktiengesellschaft, Marl, DE

28

109678 B1

F 16 D 11/00;
11/00
F 16 D 23/02//
B 23 Q 5/42

148353

09.09.91

Pica Nicolae, Vasile George-C$t$lin,
Bucure!ti, Padina Mircea-Octavian,
Cînde!ti, jude"ul Dîmbovi"a, RO

36
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109679 B1

F 16 D 11/00;
11/00
F 16 D 23/02//
B 23 Q 5/42

148354

09.09.91

Pica Nicolae, Vasile George-C$t$lin,
Bucure!ti, Padina Mircea-Octavian,
Cînde!ti, jude"ul Dîmbovi"a, RO

36

109593 B1

A 01 C 7/04

148649

29.10.91

Ilie D. Ion, Pite!ti, jude"ul Arge!, RO

9

109612 B1

B 06 B 1/18

148820

25.11.91

Budei Radu-Gheorghe, Budei Limini"aAntonia, Rusu Gabriel, Ia!i, RO

15

109649 B1

C 07 D 471/04//
471/04/
A 61 K 31/41

148827

25.03.91

Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára RT., Budapesta, HU

27

109650 B1

C 07 D 471/14//
471/14/
A 61 K 31/435

92-0866

30.10.91

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár R.T.,
Budapesta, HU

27

109609 B

B 01 D 33/27//
33/27/
H 02 K 17/00

92-00995

22.07.92

Andrei Gheorghe, Bucure!ti, RO

14

109651 B1

C 07 D 501/14

92-01175

09.09.92

Bristol-Myers Squibb Company, New
York, US

27

109652 B1

C 07 D 501/14

92-01176

09.09.92

Bristol-Myers Squibb Company, New
York, US

27

109661 B

C 09 C 1/04;
1/04
C 09 C 1/08;
C 09 C 1/22;
C 09 C 1/24;
C 09 C 1/34;
C 09 C 3/10//
B 03 D 3/06

92-01257

30.09.92

Institutul de Cercet$ri pentru Protec"ii
Anticorosive Lacuri !i Vopsele, S.A.,
Bucure!ti, RO

30

109628

B 65 H 59/22//
59/22
D 04 B 15/44

92-01309

12.02.92

Memminger-IRO G.m.b.H., Dornstetten,
DE

21

109597 B1

A 23 K 1/20

92-01354

27.10.92

Zorzoliu Aristotel-Cristian, Dr$g$ne!tiOlt, jude"ul Olt, RO

10

109639 B

C 02 F 1/38;
1/38
C 02 F 1/40;
C 02 F 1/34;
C 02 F 1/28

92-01603

22.12.92

Bog$"ian Mariana-Viorica, Bucure!ti, RO

24

109675 B1

F 02 F 1/14

93-00507

21.11.91

MAN B&W DIESEL A/S, Hvidovre, DK

34

109659 B1

C 08 L 27/06;
27/06
C 08 L 9/06//
D 06 N 7/02

93-00621

04.05.93

S.C. "Dermatina", S.A., Timi!oara, RO

29

109646 B1

C 07 C 317/34

93-00687

19.05.93

S.C. "Chimcomplex", S.A., Borze!ti,
One!ti, jude"ul Bac$u, RO

26

109680 B1

F 24 D 13/02//
13/02/
H 05 B 3/60

93-00787

08.06.93

S.C. ICPE - Trafil, S.A., Ia!i, RO

37

109690 B1

H 02 P 1/28

93-00818

11.06.93

Hurezeanu Gheorghe, Vava Cristian,
Craiova, jude"ul Dolj, RO

41

109685 B1

H 02 G 1/12

93-01277

27.09.93

Ciutea Ioan, Câmpeanu Costel,
Alexandru Costic$, Cojocaru Ioan, RO

39

109656 B1

C 08 G 12/42;
12/42
C 08 L 61/32

93-01341

11.10.93

S.C. "Policolor", S.A., Bucure!ti, RO

28

109634 B1

C 01 F 7/02

93-01421

25.10.93

S.C. "Cepral", S.A., Slatina, jude"ul Olt,
RO

22

109635 B1

C 01 F 7/16

93-01422

25.10.93

S.C. "Cepral", S.A., Slatina, jude" Olt, RO

22
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109601

A 61 F 2/24

93-01488

08.05.92

Nika Health Products, Limited, Vaduz, LI

11

109638 B1

C 02 F 1/28;
1/28
C 02 F 1/40//
B 03 D 1/001//
E 02 B 15/00

94-00142

16.02.94

Mîrza Maria, Constan"a, RO

23

109662 B1

C 09 D 5/08;
5/08
C 09 D 133/04;
C 09 D 167/02

94-00397

10.03.94

S.C. "Crominvent", S.R.L., Bucure!ti, RO

30

109647 B1

C 07 D 211/06

94-00403

11.03.94

S.C. "Microsin", S.R.L., Bucure!ti, RO

26

109669 B1

C 10 M 105/14

94-00504

29.03.94

S.C. "Marchim", S.A., M$r$!e!ti, jude"ul
Vrancea, RO

32

109683 B1

H 01 H 13/68

94-00597

12.04.94

Rujinschi Cornel, Tureac Vasile,
Rohozneanu Costel, Ungureanu Ioan,
Boto!ani, RO

38

109610 B1

B 01 D 53/34;
53/34
B 01 D 47/00

94-00620

13.04.94

S.C. Intreprinderea RADICAL S.R.L.,
Mogo!oaia, Sectorul Agricol Ilfov, RO

14

109631 B1

B 66 F 11/04

94-00627

15.04.94

Tache Gheorghe, Pop Costin-Mircea,
Cîmpina, jude"ul Prahova, B$rbulescu
Grigore, Zinculescu Ion-Valeriu,
Dimulescu Gheorghe, Ploie!ti, RO

21

109627 B1

B 65 G 39/02

94-00714

26.04.94

S.C. "Unio", S.A., Satu-Mare, RO

20

109641 B1

C 04 B 28/06;
28/06
C 04 B 14/18

94-00796

13.05.94

Moraru Dinu-Stefan, Popa Gelu, Bucure!ti, RO

25

109660 B1

C 09 B 43/32

94-00857

24.05.94

Constantinide Alexandru, Bucure!ti, RO

29

109664 B1

C 09 K 3/14

94-00881

26.05.94

S.C. "Fermit", S.A., Rîmnicu-S$rat, jude"ul
Buz$u, RO

30

109598 B1

A 23 L 2/02

94-00893

30.05.94

S.C. SCIPOMAR, S.A., Baia-Mare, jude"ul
Maramure!, RO

10

109604 B1

A 61 K 35/78

94-00912

01.06.94

Mihele Denisa, Puia Iulian, Bucure!ti,
Cicu Estera, Constan"a, Mazilu Nicu,
Bucure!ti, RO

12

109605 B1

A 61 K 35/78

94-01049

20.06.94

Dumitru Gheorghe, Bac$u, RO

12

109674 B1

F 01 L 1/00

94-01067

21.06.94

Duca Octavian, Bucure!ti, RO

34

109654 B1

C 08 F 118/08//
118/08/
C 09 J 131/04

94-01085

22.06.94

S.C. CIVIC, S.A., Bucure!ti, RO

28

109684 B1

H 01 J 3/40;
3/40
H 01 J 49/06

94-01108

28.06.94

Institutul de Fizic$ !i Tehnologia
Aparatelor cu Radia"ii, M$gurele,
Bucure!ti, RO

38

109663 B1

C 09 D 123/20;
123/20
C 09 D 131/00

94-01182

11.07.94

S.C. "Edichim", S.R.L., G$ie!ti, jude"ul
Dîmbovi"a, RO

30

109672 B1

E 04 H 17/08;
17/08
E 04 H 17/22

94-01246

22.07.94

Villa Marian, Bucure!ti, RO

33

109622 B1

B 60 P 3/345

94-01249

22.07.94

Scurtu Eugen-George, Buz$u, RO

19

109606 B1

A 61 K 35/78

94-01256

25.07.94

Perlitz Robert, Puia Iulian, Mihele Denisa,
Baciu Maria-Mirela, Tiugan Tudor,
Bucure!ti, RO

13

109658 B1

C 08 G 63/49

94-01448

31.08.94

S.C. "Policolor", S.A., Bucure!ti, RO

29
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109644 B1

C 07 C 69/76

94-01466

05.09.94

Mirci Liviu-Eduard, Timi!oara, RO

25

109602 B1

A 61 H 9/00

94-01495

09.09.94

S.C. Superbis - RTP, S.A., Bucure!ti, RO

12

109640 B1

C 02 F 1/46;
1/46
C 02 F 1/48

94-01566

26.09.94

S.C. TIPO, S.R.L., Ia!i, RO

24

109596 B1

A 01 K 59/04

94-01593

30.09.94

Rodinciuc Vasile, Tîrgu-Jiu, jude"ul Gorj,
RO

10

109666 B1

C 10 B 55/00

94-01632

07.10.94

ICERP, S.A., Ploie!ti, RO

31

109595 B1

A 01 H 3/04

94-01916

30.11.94

Centrul de Cercetare pentru Tehnologii
Ecologice, Bucure!ti, RO

9

109594 B1

A 01 H 1/02

95-00139

31.01.95

Sta"iunea de Cercet$ri Agricole, Secuieni,
jude"ul Neam", RO

9

109687 B

H 02 K 23/04

92-200481

07.04.92

Institutul de Cercet$ri pentru Ma!ini
Electrice, ICPE-ME, S.A., Bucure!ti, RO

40

109603 B1

A 61 K 9/06;
9/06
A 61 K 31/135

92-200487

08.04.92

CHINOIN GYÓGYSZER-ÉS VEGYÉSZETI
TERMÉKEK GYÁRA RT., Budapesta, HU

12

109676 B

F 04 C 19/00

92-200615

07.05.92

Neme! Ion, Bucure!ti, RO

35

109653 B1

C 07 K 7/08

92-200638

10.09.91

Seikagaku Kogyo Co., Ltd., Tokyo, JP

28
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(11) numărul de publicare;
(41) data publicării cererii de brevet;
(21) numărul cererii;
(22) data depozitului naţional reglementar;
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Publicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o protecţie provizorie, în condiţiile
prevăzute de art.35 din Legea 64/1991.
Descrierile cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în acest număr, se află la sala de
lectură a OSIM - accesibile publicului - şi pot fi consultate direct sau se pot comanda xerocopii, contra-cost.
Aceste descrieri fac parte din stadiul tehnicii, pentru stabilirea noutăţii, începând cu data publicării lor în
Buletin.

RO-BOPI
4/1995
RO

A 61 B
(11) 93-01323 A (51) A 24 D 3/10 (21) 93-01323
(22) 07.10.93 (41) 28.04.95// 4/95 (71)(72) Tudor
Vasile, comuna Dragalina, jude"ul Cal$ra!i, RO (54)
TEHNOLOGIE
PENTRU
CONFEC%
TEHNOLOGIE
CONFEC%IONAREA
IONAREA
FILTREL
FILTRELOR
TRELOR VEGETALE
VEGETALE DE %IG#
IG#RI

(11) 93-01329 A (51) A 01 B 3/10 (21) 93-01329
(22) 07.10.93 (41) 28.04.95// 4/95 (71)(72) Tudor
Vasile, comuna Dragalina, jude"ul C$l$ra!i, RO (54)
MA&
MA&INI AGRICOLE

(57) Invenţia se referă la utilaje agricole cu performanţe
îmbunătăţite. Plugul parţial rotativ, conform invenţiei,
este caracterizat prin aceea că, în scopul eliminării forţelor de frecare, sarcina răsturnării brazdei este preluată,
parţial, de un disc (1) care se poate roti liber sau este rotit
parţial prin preluarea unei părţi din energia disponibilă la
priza de putere a tractorului. Grupa elicoidală, conform
invenţiei, în scopul mărunţirii avansate a solului şi
amplificării forţei de apăsare, se compune din cilindri
metalici ce pot fi umpluţi cu apă sau nisip pe care sunt
dispuse elementele active pe trasee elicoidale, în mişcare
liberă sau forţată cu subansamblurile dispuse în trunghi.

(57) Invenţia se referă la o tehnologie pentru confecţionarea filtrelor de ţigări din puful unor plante, cum ar fi
bumbac, trestie, plută, păpădie, ciulin sau din miezul unor
tulpini, cum ar fi nap, floarea-soarelui, pipirig, care, după
recoltare, sunt tratate, spalate şi uscate, fibrele rezultate
asamblându-se dispus longitudinal în cartoane cilindrice
de filtru şi fiind tăiate la dimensiunile necesare.
Revendicări: 1

Revendicări: 1
Figuri: 1

(11) 93-01325 A (51) A 01 C 23/02 (21) 93-01325
(22) 07.10.93 (41) 28.04.95// 4/95 (71)(72) Tudor
Vasile, comuna Dragalina, jude"ul Cal$ra!i, RO (54)
PROCEDEU &I INSTALA
INSTALA%
ALA%IE DE HIDROAERARE
HIDROAERARE

(11) 93-01454 A (51) A 61 B 5/05 (21) 93-01454
(22) 28.10.93 (41) 28.04.95// 4/95 (71)(72) Coroam$
Eugen, Dorohoi, jude"ul Boto!ani, RO (54)
ETIOLOGIA
ETIOLOGIA &I TERAPIA BOLII NEOPLAZICE

(57) Invenţia se referă la un procedeu şi instalaţie de optimizare a regimului aerohidric din sol. Procedeul de hidroaerare, conform inventiei, se caracterizează prin aceea că,
în scopul dirijării mişcării fluidelor, activării
microorganismelor şi regenrării solului, se bazează pe interacţiunea concomitentă dintre aer şi apă în porii solului.
Instalaţia, conform invenţiei, este constituită din două
reţele de conducte
(1), prin care circula
apa, respectiv aerul,
şi conducte (2) de
alimentare cu aer sub
presiune a unor bazine de captare plasate în stratul freatic
cu pereţi permeabili,
din care apa este
împinsă spre suprafaţă.

(57) Invenţia se referă la etiologia şi terapia bolii neoplazice. Germenii patogeni declanşatori ai bolii şi reacţii
în lanţ care proliferează boala: 1. Hn ancestral electronegativ este prezent în celula umană, vegetală şi animală şi,
în condiţiile arătate, se combină cu sulful (S) din celulă,
în lipsa azotului din ele, dând naştere la acidul sulfhidric
şi la hidroniu printr-o reacţie în lanţ de tipul:
1) S + H2 = H2S
2) H2S + H2O = H3O + HS 3) H3O + HS- + H2O = H2 S + 2H2 O
4) H2S + 2H2O + H2O = H3O + HS + 2H2O
5) H3O + HS- + 2H2O + H2O = H2S + 4H2O etc.
2. Cum se ajunge la metastază în boala noplazică? Acizii
sunt substanţe capabile de a ceda unul sau mai mulţi
protoni care intră în circuitul sanguin şi, într-un anumit
loc prielnic, ionizează într-o treaptă. Se creează soluţii
acide, apărând astfel medii foarte prielnice pentru
reacţiile acizi-apă. 3. Protomagnetoterapia pozitivează
ţesutul bolnav care este electronegativ în totalitate şi
ordonează dezordinea magnetică existentă în tumoră,
vindecând toate cancerele.

Revendicări: 3
Figuri: 2
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RO-BOPI
4/1995
RO

A 61 K
(11) 93-01298 A (51) A 61 K 30/60;
30/60 A 61 K 35/78
(22) 01.10.93 (41) 28.04.95// 4/95 (71) Centrul de
Cercetare !i Prelucrare a Plantelor Medicinale Plantavorel, S.A. Piatra-Neam", RO (72) V$gâi
Florentina, Paisa Didina, Grigora! Nadia, PiatraNeam", RO (54) COMPRIMATE
COMPRIMATE DE ASPIRIN#
ASPIRIN#
TAMPONAT
AMPONAT#

(11) 94-01692 A (51) A 61 K 31/495 (21) 94-01692
(22) 19.04.93 (30) 21.04.92 SE 9201239 (41)
28.04.95// 4/95 (86) SE 93/00339 10.04.93 (87) WO
93/20821 28.10.93 (71) Kabi Pharmacia AB,
Uppsala, SE (72) Bjorg Anders, Bjärred, Andersson
Gunnar, Lund, SE (54) AGEN%
GEN%I PENTRU TRAT
TRATAREA
AFEC
AFEC%
EC%IUNILOR
IUNILOR PROV
PROVOCATE
OCATE DE ABUZUL DE SUBSUBSTAN
STAN%#
AN%#

(57) Invenţia se referă la comprimate de aspirină, cu proprietăţi analgezice, antipiretice, antiinflamatoare şi cu
efecte protectoare asupra aparatului digestiv. Comprimatele, conform invenţiei, sunt constituite din acid acetilsalicilic, extract de tătăneasă şi gălbenele, amidon şi talc,
şi pot fi administrate şi bolnavilor cu teren ulceros,
asigurând protecţia mucoasei gastrice prin prezenţa
principiilor active din extractul vegetal.

(57) Invenţia se referă la uşurarea sau prevenirea sindromului de suprimare rezultat din dependenţa sau abuzul
de drog sau substanţă şi/sau suprimarea dependenţei de
droguri sau substanţe de abuz care cuprinde administrarea
unei cantităţi eficiente de bis-fenilalchilpiperazine de
formula I:

Revendicări: 2

şi a unor săruri de adiţie de acid ale acestora, acceptabile
din punct de vedere farmaceutic.
Revendicări: 4

(11) 93-01635 A (51) A 61 K 31/18 (21) 93-01635
(22) 06.12.93 (30) 18.10.93 IT 93 A 000022 (41)
28.04.95// 4/95 (71)(72) Capobianco Vincenzo,
Curtarelli Gianluca, Napoli, IT (54) COMBINA%
COMBINA%IE DE
CALCIU
PARANITRO-P
ARANITRO-PARAAMINOBENZOIC
-PARAAMINOBENZOICARAAMINOBENZOICTIAMINA
TIAMINAINA-ACID OXALIC &I ACID ASCORBIC DESTIDESTINAT
NAT# CHIMOTERAPIEI
CHIMOTERAPIEI ANTIHISTAMINICE
ANTIHISTAMINICE &I
ANALGEZICE

(11) 94-01401 A (51) A 61 K 39/04
39/04; A 61 K 35/74
(22) 19.02.93 (30) 21.02.92 GB 9203814-0 (41)
28.04.95// 4/95 (86) GB 93/00351 19.02.93 (87)
WO 93/16727 02.09.93 (71) University College
London, Londra, GB (72) John Lawson Stanford,
Graham Arthur William Rook, GB (54) Mycobacterium
vaccae
PENTRU
TRAT
TRATAMENTUL
AMENTUL
ÎNDELUNGAT
AL
CONDI%
DE
AUTO
ÎNDELUNGAT
CONDI%IILOR
IILOR
UTOIMUNITA
IMUNITATE

(57) Prezenta invenţie se referă la o compoziţie chimică
de calciu - paranitro-paraaminobenzoic-tiamină-acid
oxalic şi acid ascorbic conţinând 74,10 p.m - Ca(OH) 2,
239 p.m - NO 2C 6H 4CO 2H, 137,1 p.m - C 7H 7NO 2, 337,3
p.m - C12H17ClN 4OSHCl, 126,7 p.m - HOVOOH, 2H2O,
173,13 p.m. HOCH2CH(OH) CHC(OH)C(OH)COO -.
Compoziţia se utilizează ca medicament în tratamentul
bolilor în patologia umană sau veterinară, în locul
citostaticelor şi antibioticelor actuale.

(57) Materialul antigen şi/sau imunoregulator derivat de
la Mycobacterium vaccae este util în tratamentul bolilor
asociate cu o reacţie autoimună iniţiată de o infecţie şi a
urmărilor mediate autoimunologic (altele decât uveitis)
ale infecţiilor cronice.
Revendicări: 12

Revendicări: 6
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RO-BOPI
4/1995
RO

B 21 D
(11) 94-02012 A (51) B 05 D 5/10 (22) 14.12.94
(41) 28.04.95// 4/95 (71)(72) Tonea MariaMargareta, Bucure!ti, RO (54) FIR ADEZIV &I
PROCEDEU DE REALIZARE

(11) 92-01149 A (51) B 02 B 3/10 (22) 01.09.92
(41) 28.04.95// 4/95 (71)(72) Totu Iohan, satul
Lespezi, comuna Gîrleni, jude"ul Bac$u, RO (54)
MA&
MA&IN#
IN# DE DESPUIAT
DESPUIAT PORUMB PENTRU UZ
CASNIC

(57) Invenţia se referă la un fir adeziv pentru îmbinarea
furnirelor estetice şi tehnice ce se pot aplica mecanizat pe
un suport de bază şi la un procedeu de realizare a
acestuia. Firul adeziv, conform invenţiei, este constituit
dintr-un fir-suport din fibră de sticlă, de diferite grăsimi
sau fibră poliamidică, şi dintr-un strat termoadeziv constituit din amestec de răşină poliamidică dură şi răşină
poliesterică nesaturată la un raport de 10: 0,5...0,7 şi se
obţine prin trecerea firului suport printr-o baie termostatată, unde se încarcă cu termoadeziv, după care este bobinat pe bobine din material plastic.

(57) Invenţia se referă la o maşină de despuiat porumb,
obţinându-se separat boabe de porumb şi ciocălăi. Maşina
de despuiat porumb, conform invenţiei, este alcătuită
dintr-o freză (7) prevăzută cu nişte dinţi (a) dispuşi pe o
suprafaţa conică, fixată cu două şuruburi pe o şaibă de
legătură cu guler (6), fixată, la rândul său, pe un arbore
tubular (3) rezemat pe un rulment (2), ciocălăii fiind evacuaţi prin arborele tubular; la partea superioară a frezei
(7) se află o cameră de despuiere (8), unde ştiuletele vine
în contact cu freza (7), iar boabele dislocate sunt aruncate
printr-un canal de evacuare (9) de către capetele
şuruburilor de fixare a frezei (7).

Revendicări: 4
Figuri: 2
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(11) 93-00779 A (51) B 21 D 7/025 (21) 93-00779
(22) 04.06.93 (41) 28.04.95// 4/95 (71)(72) Nichel
A. Gh. Romulus, Bucure!ti, RO (54) MA&
MA&IN#
IN# DE
ROLUIT &I CALIBRAT
CALIBRAT

(11) 92-01149 A

(57) Invenţia se referă la o maşină de roluit şi calibrat simultan cu sudarea pieselor cilindrice din oţel lat sau profilat utilizate în construcţia de maşini. Maşina, conform
invenţiei, este alcătuită dintr-o masă (1) acţionată de un
motor electric (7) prin intermediul unui reductor (6), a
două lagăre cu rulmenţi cu bile (27) şi al unui angrenaj
conic (4), şi este prevăzută cu nişte canale radiale, în
număr de şase, în formă de T, pentru prinderea dispozitivelor de roluit şi calibrat. Maşina mai este prevăzută
cu şase cilindri hidraulici (10), trei de tragere din interior
şi trei de împingere din exterior şi care au, în capătul
tijelor, montate dispozitive adecvate operaţiei de executat
(calibrare, roluire şi evazare).
Revendicări: 6
Figuri: 4
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RO-BOPI
4/1995
RO

B 21 D
(11) 93-00779 A

(11) 94-01871 A (51) B 60 Q 1/44 (22) 21.11.94
(41) 28.04.95// 4/95 (71)(72) R$dulescu Niculae,
Ploie!ti, RO (54) RELEU DE SEMNALIZARE A
FRÂNEI
DE
MOT
PRIN
APRINDEREA
FRÂNEI
MOTOR
APRINDEREA
LUMINILOR
LUMINILOR DE STOP
STOP ALE AUTO
UTOVEHICULELOR
VEHICULELOR

(57) Invenţia se referă la un releu de semnalizare a regimului "frâna de motor" al autovehiculelor, în scopul
avertizării, prin aprinderea luminilor de stop, asupra
intenţiei de reducere a vitezei de deplasare. Releul se
compune dintr-un monostabil (1) comandat de ruptorul
sau detectorul de turaţie (2) al sistemului de aprindere,
respectiv al turometrului de bord (3), un filtru (4) şi un
comparator (5), care, la depăşirea unui prag, comandă
cuplarea unui releu electromagnetic (8), al cărui contact
alimentează luminile de stop (11). Invenţia poate fi
aplicată tuturor tipurilor de autovehicule, şi anume, atât
cele cu aprindere prin scânteie, indiferent de numărul de
cilindri, cât şi cele cu aprindere prin compresie.
Revendicări: 1
Figuri: 1

(11) 94-01228 A (51) B 29 D 11/00//
11/00/ C 08 F 20/18;
C 08 F 8/42; C 08 F 8/44 (22) 02.27.94 (30)
22.07.93 US 08/096128; 01.02.94 US 08/189624
(41) 28.04.95// 4/95 (71) Johnson & Johnson
Vision Products, Inc., Jacksonville, Florida, US (72)
Douglas G. Vanderlaan, Susan B. Orr, US (54)
POLIMERI
POLIMERI
CHELAT
CHELATORI
DE
METALE
METALE,
ALE,
ANTIBACTERIENI
ANTIBACTERIENI &I INSOLUBILI

(11) 94-00408 A (51) B 65 B 65/04 (22) 11.03.94
(30) 12.03.93 CH 0751/93-07 (41) 28.04.95// 4/95
(71) Soremartec, S.A., Schoppach, Arlon, BE (72)
Breno
Giamello,
IT
(54)
DISPOZITIV
DE
SINCRONIZARE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de sincronizare,
destinat liniilor de fabricaţie şi ambalare a produselor
alimentare, de exemplu a produselor de cofetărie. Dispozitivul de sincronizare, conform invenţiei, funcţionează
între o bandă transportoare (1), pe care înaintează un flux
de produse, şi o glisieră (5), pe care sunt montate nişte
dispozitive care acţionează asupra produselor (4), glisieră
care se poate deplasa înainte şi înapoi, astfel încât să
realizeze o cursă care urmăreşte deplasarea produselor (4)
pe banda transportoare (1). Dispozitivul de sincronizare,
conform invenţiei, este alcătuit dintr-un motor (6) având
asociat un dispozitiv electronic de comandă (11), pentru
reglarea selectivă a vitezei motorului (6) şi un mecanism
bielă-manivelă (7,9), mişcarea glisierei (5) de urmărire a
benzii transportoare (1) având loc la o viteză constantă
corespunzătoare vitezei de avans a acesteia din urmă.

(57) Invenţia se referă la lentile de contact maleabile,
constituite dintr-un gel gomflat cu apă al unui polimer
obţinut prin polimerizarea unuia sau mai multor monomeri hidrofili, cum ar fi metracrilatul de 2-hidroxietil, a
unuia sau mai multor polimeri reticulaţi şi a unui
monomer care conţine o grupă chelatoare de metale, cum
ar fi un acid aminopolicarboxilic, care conţine o grupă
olefinică polimerizahlă.
Revendicări: 18
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RO-BOPI
4/1995
RO

C 07 C
(11) 93-01415 A (51) C 04 B 35/02 (21) 93-01415
(22) 22.10.93 (41) 28.04.95// 4/95 (71)(72) Roibu
Mircea, Lupoae Florin-Silviu, Moraru Ghiorghe,
Gala"i, RO (54) AMESTEC DE ADA
ADAOS PENTRU
PENTRU
SUDURA CERAMIC#
CERAMIC#

(11) 94-00408 A

(57) Invenţia se referă la un amestec de adaos pentru
sudura ceramică din granule de material refractar, cu
dimensiuni între 0,4 şi 2 mm, în proporţie de 58...64% din
masa amestecului, peliculizate cu o pulbere omogenizată,
capabilă sa asigure coalescenţe şi tensiunea superficială
optimă amestecului topit, compusă din acelaşi material
refractar, 18...24% din masa amestecului, cu granulaţie
între 0,07 şi 0,4 mm, siliciu metalic 13...18% din masa
amestecului, cu granulaţia maximum 0,07 mm şi silicocalciu 0,5...6% din masa amestecului, cu granulaţia
maximum 0,07 mm.
Revendicări: 1

(11) 93-01333 A (51) B 65 D 41/28 (21) 93-01333
(22) 07.10.93 (41) 28.04.95// 4/95 (71)(72) Tudor
Vasile, comuna Dragalina, jude"ul C$l$ra!i, RO (54)
PROCEDEE
DOPURI
DE
ÎNCHIDERE
A
&I
PROCEDEE
RECIPIENTELOR
RECIPIENTELOR

(11) 94-01404 A (51) C 07 C 311/30/
311/30// A 61 K 31/35// C
07 D 407/12; C 07 D 405/12; C 07 D 405/14; C 07 D
407/04; C 07 D 409/04; C 07 D 307/80 (22) 23.02.93
(30) 25.02.92 IT M192A000408; 26.05.92 US
888775 (41) 28.04.95// 4/95 (86) EP 93/00420
23.02.93 (87) WO 93/1707 02.09.93 (71) Recordati,
S.A., Chemical and Pharmaceutical Company,
Chiasso, CH (72) Leonardi Amedeo, Motta Giani, Riva
Carlo, Testa Rodolfo, IT (54) COMPU&
COMPU&I HETEROBIHETEROBICICLICI

(57) Invenţia se referă la procedee şi dopuri de închidere
a recipientelor care asigură o bună etanşare şi siguranţă în
exploatare. Procedeul de închidere a vaselor, conform
invenţiei, este caracterizat prin aceea că, în scopul
etanşeizării, utilizează atât forţele
magnetice exercitate între magneţii
permanenţi, cât şi forţele de
presiune ale fluidelor delimitate de
membrane elastice. Dopul pentru
închiderea recipientelor se compune
dintr-un balon umplut cu aer (1) sau
un tub gonflat şi un capac de
cauciuc (2), având înglobată o
coroană circulară (3) magnetică.

(57) Prezenta invenţie se referă la compuşi de formula
generală I:

în care heteroatomul X este, preferabil, oxigen, dar poate
avea şi alte semnificaţii. Gruparea W este, preferabil, o
grupare carbonil, dar poate avea şi alte semnificaţii.
Astfel, heterociclul preferat este un ciclu 4-oxo-4H-1benzopiranic. Acesta poate avea un număr variat de
substituenţi R2, R3 , R6 , şi R7 . Y este o grupare de legătură
aleasă dintr-un domeniu larg, dar incluzând -COO-, CONH-, -O-, -SO2NH-; Z este un lanţ alchilenic şi B este
o amină complexată. Aceşti compuşi şi promedicamentele lor, enantiomerii, diastereoizomerii, N-oxizii şi
sărurile lor acceptabile farmaceutic, sunt utili pentru
tratamentul hipertensiunii şi al tulburărilor tractului
urinar, asociate cu hipertrofia prostatică benignă, şi
pentru alte boli.
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C 07 K
(11) 94-01665 A (51) C 07 K 13/00;
13/00 C 07 K 15/26
(22) 14.04.93 (30) 15.04.92 US 868916 (41)
28.04.95// 4/95 (86) US 93/04471 14.04.93 (87)
WO 93/21229 28.10.93 (71) Amgen Inc., Thousand
Oaks, California, US (72) Blatt Lawrence M., Taylor
Milton W., US (54) METODE
METODE &I COMPOZI%
COMPOZI%II
PENTRU TRAT
TRATAMENTUL ÎMBOLN#
ÎMBOLN#VIRILOR
VIRILOR,
OR, CU
INTERFERON,
INTERFERON, PRIN ACEASTA
CEASTA REDUCÂNDUREDUCÂNDU-SE
EFECTELE SECUNDARE
SECUNDARE

(11) 93-01413 A (51) C 08 L 23/06 (22) 22.10.93
(41) 28.04.95// 4/95 (71) S.C. ITEC, S.A., Brazi,
Ploie!ti, RO (72) Andrei Georgeta, Bucure!ti, Voinea
Vasile, Pi"$ Stana, Moraru Mirela, Ploie!ti, Stanciu
Marian, Plopeni, jude"ul Prahova, Constantinescu
Victoria, Ploie!ti, Ro!ca Mihaela, Bucure!ti, RO (54)
COMPOZI%
COMPOZI%IE POLIOLEFINIC#
POLIOLEFINIC#

(57) Invenţia se referă la ocompoziţie poliolefinică
utilizată pentru obţinerea filmelor şi foliilor. Compoziţia,
conform invenţiei, este constituită din polietilenă de
densitate joasă, oxidată (colorată) cu indici de fluiditate
de 0,5...20 g/10 min, 0,1...30% carbonat de calciu şi
0,01...0,10% antioxidant de tip fenolic împiedicat steric.

(57) Sunt prezentate metode pentru tratamentul degradărilor proliferării celulei, al infecţiilor virale şi al altor
stări, fără a cauza efecte secundare semnificative, normal
asociate cu terapia prin interferon, incluzând administrarea la pacientul în cauză a unei cantităţi efective, din
punct de vedere terapeutic, de intereferon convenţional
din leucocite umane. S-au descoperit, de asemenea,
compoziţii farmaceutice cu interferon convenţional din
leucocite umane.
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(11) 93-01412 A (51) C 08 G 18/60 (22) 22.10.93
(41) 28.04.95// 4/95 (71) S.C. ICME, S.A., Bucure!ti,
RO (72) Constantinescu Mihail, RO (54) PROCEDEU
PROCEDEU
PENTRU
OB%
DE
R#&IN
POLIOB%INEREA
IN#
POLI#&IN#
ESTERAMIDIMID#
ESTERAMIDIMID#

(11) 94-00384 A (51) C 09 D 123/00;
123/00 C 09 D
145/00; C 09 D 107/00 (22) 10.03.94 (41)
28.04.95// 4/95 (71) S.C. ASOCHIM PROD S.R.L.,
Bucure!ti, RO (72) Bog$"ian Mariana-Viorica,
Bog$"ian Gheorghe, Bucure!ti, RO (54) VOPSELE
OPSELE
NONCONFORME
PENTRU
ACOPERIRI
DE
NONCONFORME
PROTEC
PROTEC%
OB%INERE
TEC%IE &I PROCEDEU DE OB%

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unei
răşini de tip poliesteramidimidă folosită la emailarea conductoarelor electrice de bobinaj. Procedeul constă în
amestecarea în solvent a două componente poliesteramidimidice A şi B între limitele 90...10 până la 10....90 părţi
în greutate, în prezenţă de butiltitanat monomer şi în care
poliesteramidimida A este obţinută din diizocianaţi sau
diamine aromatice cu formula generală I:
R-A-R
(I)
în care R este - NCO sau - NH2 şi A este nucleul bivalent
al benzenului sau toluenului, prin reacţia cu anhidrida
trimetilică, urmată de reacţia grupelor carboxilice cu
grupa OH din glicoli sau poliesteri, iar componenta B,
prin reacţia unei diamine primare aromatice cu formula
generală II:
H2N - A - X - A - NH2
(II)
în care A este un nucleu benzenic bivalent, iar X este
-CH2; - O - sau - SO2 - cu anhidridă trimetilică, diolitrioli
şi acizi. Procedeul, conform invenţiei, permite obţinerea
unei răşini stabile, cu domeniu foarte larg de aplicare, de
la conductoare de cupru la conductoare de aluminiu.

(57) Invenţia se referă la o vopsea pentru acoperiri de
protecţie şi la un procedeu de obţinere a acesteia. Vopseaua, conform invenţiei, este constituită din 5...30%
pigment format din alb de titan, eventual în amestec cu
alb de zinc şi cretă, 0...15% antidispersanţi, 20...80%
polimer hidrofob, eventual în amestec cu cauciuc natural
şi ulei de in şi se poate dilua atât cu apă, cât şi cu solvenţi
organici.
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(11) 94-00692 A (51) C 09 K 3/10 (22) 25.04.94
(41) 28.04.95// 4/95 (71)(72) Bach Koloman, ClujNapoca, RO (54) CHIT ELASTIC DE ETAN
ETAN&
AN&ARE

(11) 93-01330 A (51) C 09 D 125/06 (22) 07.10.93
(41) 28.04.95// 4/95 (71)(72) Tudor P. Vasile,
comuna Dragalina, jude"ul C$l$ra!i, RO (54)
SUBSTAN
SUBSTAN%
AN%E PELICULOGENE
PELICULOGENE

(57) Invenţia se referă la un chit elastic de etanşare,
utilizat în industria autoturismelor, constituit din 60%
cretă măcinată, 20% dibutilftalat, 10% polistiren
standard, 3% polistiren antişoc, 3% colofoniu, 4%
clorură de polivinil.

(57) Invenţia se referă la o substanţă peliculogenă utilizată pentru acoperirea suprafeţelor metalice, din lemn şi a
materialelor textile. Substanţa peliculogene, conform
invenţiei, este constituită dintr-o soluţie de polistiren în
xilen, eventual în amestec cu pigmenţi, bronz, smoală sau
var.
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(11) 93-01385 A (51) C 09 J 105/00 (22) 14.10.93
(41) 28.04.95// 4/95 (71) S.C. "Sintofarm", S.A.,
Bucure!ti, RO (72) Imbrea Neculai, Harles LucianSergiu, Dicu Ioana-Virginia, V$tafu Mariana, Vlad
Corina, Bucure!ti RO (54) ADEZIV MIXT

(11) 94-00329 A (51) D 01 B 1/14//
1/14/ D 21 B 1/02 (22)
04.03.94 (30) 05.09.91 GB 9118932.4 (41)
28.04.95// 4/95 (86) GB 92/01613 04.09.92 (87)
WO 93/05209 18.03.93 (71) The Minister of
Agriculture Frisheries and Food in her Britannic
Majesty's Government of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland, Londra, GB (72)
Aldridge Graham James, Gilbertson Harry James,
Londra, GB (54) MECANISM DE STRIVIRE

(57) Prezenta invenţie se referă la un adeziv mixt pe bază
de oligozaharide, polimeri sintetici, plastifianţi,
stabilizatori, agenţi reducători şi apă, destinat lipirii
etichetelor pe ambalaje de sticlă prin plastifierea la cald a
oligozaharidelor în amestec cu polimeri sintetici, în
anumite proporţii, cu polioli.

(57) Prezenta invenţie se referă la un mecanism de strivire
folosit la maşinile de decorticat, ca cele utilizate pentru
extragerea fibrei utile din tulpini sau frunze, cum ar fi
extragerea fibrelor de in, după ce sămânţa a fost
îndepărtată. Mecanismul de strivire este constituit dintr-un număr de perechi (78) de valţuri (58) care lucrează
împreună, fiecare având o pluralitate de dinţi (83) pe
circumferinţa (82) a unui butuc (81), fiecare dinte fiind,
cel puţin la extremitatea sa, de forma unei plăci (84) plane
sub un unghi faţă de raza (88) a butucului (81), valţurile
(78) fiind montate într-un cadru deschis pe suporturile
(79), astfel încât traseul (77) al materialului dintre ele să
fie înclinat la un unghi, de preferinţă, de 45 grade faţă de
orizontală.
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(11) 94-00329 A

(11) 94-00330 A

în felul acesta, bolţurile (62) pot fi antrenate în lungul
mesei de lucru într-o mişcare accelerată.
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Figuri: 9

(11) 94-00330 A (51) D 01 B 1/14//
1/14 D 21 B 1/02 (22)
04.09.92 (30) 05.09.91 GB 9118933.2 (41)
28.04.95// 4/95 (86) GB 92/01614 04.09.92 (87)
WO 93/05210 18.03.93 (71) The Minister of
Agriculture Fischeries and Food in her Britannic
Majesty's Government of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland, Londra, GB (72)
Aldridge Graham James, GB (54) MECANISM DE
ALINIERE

(11) 94-00331 A (51) D 01 B 1/14// D 21 B 1/02 (22)
04.09.92 (30) 05.09.91 GB 9118934.0 (41)
28.04.95// 4/95 (86) GB 92/01615 04.09.92 (87)
WO 93/05211 18.03.93 (71) The Minister of
Agriculture Fischeries and Food in her Britannic
Majesty's Government of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland, Londra, GB (72)
Aldridge Graham James, Gilbertson Harry James,
GB (54) MECANISM DE SEPARARE
SEPARARE

(57) Prezenta invenţie se referă la un mecanism de separare, folosit în special la maşinile de decorticat, pentru
extragerea fibrei utile din tulpinile sau frunzele anumitor
plante, în particular, pentru extragerea din in, după ce
sămânţa a fost îndepărtată. Mecanismul de separare a
fibrelor de deşeuri include un valţ dozator (90) cu bolţuri
şi un valţ de separare (92) cu bolţuri, adaptate să se
rotească în sensuri opuse şi având lagăre cu poziţii fixe,
valţul final de separare (92) fiind adiacent unui înveliş
(100) în care există o pluralitate de fante (101) şi un valţ
de periere (97) cu bolţuri care se poate roti în ambele
sensuri şi având lagăre cu poziţii reglabile faţă de valţul
de separare (92), o cuvă de alimentare (94) la intersecţia
valţului dozator (90) cu valţul de separare (92) care are o
suprafaţă (95) adiacentă valţului de separare (92), riguros
paralelă cu suprafaţa acestui valţ, şi o suprafaţă (96)
adiacentă valţului dozator (90), având o curbură mai mare
decât cea a valţului dozator (90).

(57) Prezenta invenţie se referă la un mecanism de aliniere la o maşină de decorticat pentru extragerea fibrei utile
din tulpinile sau frunzele anumitor plante, în particular
extragerea fibrelor de in după ce sămânţa a fost îndepărtată. Mecanismul de aliniere include o pluralitate de bolţuri
(62) care ies în exterior dintr-o placă (55) a masei de lucru şi sunt montate astfel încât să poată fi antrenate pe un
circuit fără sfârşit (61) într-o carcasă (60), placa mesei de
lucru fiind parte sau adiacentă carcasei (60), mecanismul
de antrenare incluzând o pluralitate de mecanisme de
transmisie (66), în interiorul carcasei (60), dispuse secvenţial în lungul circuitului (61), mecanismele de transmisie (66) adiacente suprapunându-se în relaţie laterală,
fiecare mecanism de transmisie (66) având un element de
transmisie (68), pe care este montată o pluralitate de plăci
(69) de antrenare a bolţurilor, adaptate, fiecare, să
contacteze umerii de antrenare (65) ataşaţi bolţurilor (62)
care se află în interiorul carcasei (60), şi mijloace de
acţionare pentru antrenarea mecanismelor de transmisie
(66) cu viteze secvenţial crescătoare;
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(11) 94-01084 A (51) F 02 B 53/00 (22) 22.06.94
(41) 28.04.95// 4/95 (71)(72) C$t$linoiu RemusNicolae, C$t$linoiu Romeo-Sorin, Hunedoara, RO
(54) MOT
MOTOR CU ARDERE INTERN#
INTERN#

(11) 94-00331 A

(57) Motorul cu ardere internă este destinat echipării mijloacelor de transport sau utilizării ca motor staţionar.
Motorul, conform invenţiei, este prevăzut cu o carcasă (1)
în care sunt montaţi nişte cilindri (17) în care evoluează
nişte pistoane (24) legate, prin intermediul unor biele
(16), de nişte arbori cotiţi (8), mişcarea fiind transmisă la
un arbore (15) motor, prin intermediul unui sistem de
pârghii.
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(11) 94-01100 A (51) E 04 F 19/10 (22) 24.06.94
(41) 28.04.95// 4/95 (71) Institutul de Studii !i
Proiect$ri Energetice, Bucure!ti, RO (72) SchwabChesaru
Iosif-Carol,
Bucure!ti,
RO
(54)
CONSOLIDAREA
CONSOLIDAREA PÂNZELOR
PÂNZELOR SUB%
SUB%IRI CU ABATER
ABATERI
TERI
GEOMETRICE PRIN ÎNCORSETARE
ÎNCORSETARE &I C#M#&UIRE
#&UIRE

(11) 93-01455 A (51) F 02 M 53/00 (21) 93-01455
(22) 28.10.93 (41) 28.04.95// 4/95 (71)(72)
Dumitra!cu Ion, Bra!ov, RO (54) DISPOZITIV
DISPOZITIV
PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI TERMICE A
GAZELOR
GAZELOR DE EVA
EVACUARE
CUARE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru utilizarea
energiei termice a gazelor de evacuare la motoarele cu
aprindere prin comprimare. Dispozitivul pentru utilizarea
energiei termice a gazelor de evacuare, conform invenţiei,
este alcătuit dintr-o incintă (2) plasată pe conducta de
evacuare a gazelor arse, neredată, înaintea tobei de
eşapament, prin care trec conductele (1) de înaltă
presiune prin care circulă combustibilul spre injectare.

(57) Invenţia se referă la o consolidare a coşurilor de tiraj,
pânze subţiri hiperbolice din beton armat ale turnurilor de
răcire degradate şi cu abateri geometrice mari.
Consolidarea pânzelor subţiri, conform invenţiei, se
caracterizează prin aceea că se realizează o încorsetare a
coşului cu o reţea de cabluri (2) dispuse pe direcţiile
generatoarelor rectilinii ale unui hiperboloid înfăşurător,
unite cu tiranţi inelari (3), după care se realizează
cămăşuirea (4) cu beton taverctat pe o armătură simplă.
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28.04.95// 4/95 (71)(72) Precup &tefan, Buz$u, RO
(54) ROBINET PENTRU GAZE DE ÎNALT
ÎNALT# PRESIUNE
PRESIUNE

(11) 93-01263 A

(57) Invenţia se referă la un robinet pentru evacuarea rapidă a gazelor dintr-un recipient sub presiune. Robinetul
este alcătuit dintr-un corp (1), de care este fixat rigid un
capac (2), prin intermediul unei piuliţe (4), având nişte
orificii (b) radiale, iar între corpul (1) şi capacul (2), este
prevăzută o garnitură (3) având nişte orificii (a) radiale şi,
prin deplasarea unei tije (13) de comandă ghidată în capacul (2) şi solidarizată cu un
piston (9), este
deplasată o bilă
(7) sub acţiunea unui arc (8)
de pe scaunul
unei
supape
(6),
permiţându-se astfel
evacuarea gazului sub presiune, prin orificiile (a, b), în
atmosferă.
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(11) 93-01263 A (51) F 16 L 27/08/
27/08// B 21 B 45/02
(22) 23.09.93 (41) 28.04.95// 4/95 (71) Glastonbury
Engineering Pry Ltd., New South Wales, AU (72)
Ferdinando Beccia, Alfredo Conti, Sam Yertutan,
AU (54) ANSAMBLU ROT
ROTATIV

(11) 93-00390 A (51) G 01 F 1/07;
1/07 G 01 D 4/00 (22)
23.03.93 (41) 28.04.95// 4/95 (71) S.C. "Victoria",
S.A., Arad, RO (72) Contra! Gheorghe, Kiss Mihai,
Kalman Attila, Czernak Iosif, Probszt Francisc,
Schmidt Rudolf, Arad, RO (54) CONTOR
CONTOR PENTRU
PENTRU
AP#
AP# POT
POTABIL#
ABIL#

(57) Invenţia se referă la un ansamblu rotativ destinat
alimentării cu fluid de răcire a rolelor unui laminor.
Ansamblul rotativ, conform invenţiei, este alcătuit dintr-o
cămaşă exterioară (70), prinsă de corpul care este răcit
(nefigurat). Fluidul de răcire circulă printr-un niplu de
admisie (74), o conductă (72) şi este evacuat printr-un
niplu de evacuare (80). Cămaşa exterioară (70) formează
o cameră interioară (78), coaxială cu conducta (72),
cameră care comunică cu niplul de evacuare (80). În
camera interioară (78), se află o bucşă filetată (82), în
care sunt aşezate o garnitură (108) de gresare, în formă de
inel O dublu, şi o garnitură (110), cu rol de lagăr pentru o
bucşă (94), care constituie rotorul ansamblului. Între
bucşa (94) şi conducta (72), este prevăzut un interstiţiu
(96) prin care fluidul de răcire revine în camera (78), de
unde este evacuat.

(57) Invenţia se referă la un contor pentru apă potabilă,
destinat măsurării debitului apei potabile reci, cu o temperatură de maximum +30°C şi o presiune maximă de 10
bari. Contorul pentru apă potabilă, conform invenţiei,
este alcătuit dintr-o carcasă (1), prevăzută cu două ştuţuri
filetate, în interiorul căreia este centrată o cameră (10),
prin intermediul unor garnituri (11). In camera (10), sub
acţiunea apei, se poate roti un rotor (12) cu palete, prin
care este antrenat un mecanism de înregistrare (14),
alcătuit din roţi dinţate şi un angrenaj melcat (nefigurat)
care transmite mişcarea unui mecanism sumator cu citire
analogică, alcătuit din cinci tambure în angrenare cu 4
pinioane şi care permite citirea cifrelor corespunzătoare
unităţilor de m3. Subunităţile de m 3 sunt citite pe patru
scale circulare gradate faţă de care se pot roti patru ace
indicatoare. Mecanismul de înregistrare (14) este executat
din material plastic, funcţionând în întregime imersat.
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(11) 93-01720 A (51) G 02 C 7/04//
7/04/ G 03 B 43/00
(22) 17.12.93 (41) 28.04.95// 4/95 (71) Johnson &
Johnson Vision Products, Inc., Jacksonville,
Florida, US (72) Russel J. Edwards, James A. Ebel,
US, Borge Peter Gundersen, Thomas Christian
Raon, DK (54) INSTALA
INSTALA%
ALA%IE &I METOD
METOD#
OD# PENTRU
PENTRU
CONTROLUL LENTILELOR
LENTILELOR OCULARE

(11) 93-00390 A

(57) Instalaţia, conform invenţiei, este alcătuită dintr-o
paletă transportoare (16) prevăzută cu nişte locaşuri în
care pot fi aşezate nişte containere, o lampă (70) pentru
iluminarea containerelor cu lentile şi un mijloc de fotografiere (68) care realizează o imagine a lentilelor în
timpul iluminării containerului, cuprinzând şi un post de
control, mijloace pentru determinarea acceptabilităţii lentilelor, care, primind imaginea de la mijloacele de
fotografiere (68), produc un semnal, indicând acceptabilitatea lentilelor, un mecanism de separare a lentilelor în
legătură cu mijloacele de determinare a acceptabilităţii
lentilelor, care, în urma primirii semnalului de acceptabilitate, separă fizic lentilele corespunzătoare de cele
necorespunzătoare, un transportor (24) pentru deplasarea
paletei de la punctul de încărcare a containerelor cu
lentile la punctul de control (22) şi apoi la mecanismul de
separare şi mijloace de returnare a paletei de la
mecanismul de separare la punctul de încărcare a containerelor.

(11) 93-01382 A (51) G 01 R 1/00 (21) 93-01382
(22) 14.10.93 (41) 28.04.95// 4/95 (71)(72) Filipescu
Radu, Bucure!ti, RO (54) APARA
APARAT
ARAT DE M#SUR#
SUR# CU
SISTEM DE FIXARE A TESTO
TESTOARELOR
ARELOR

(11) 93-01720 A

Metoda, conform invenţiei, constă în aşezarea unui container
pentru lentile pe o paletă transportoare, prevăzută cu locaşuri,
într-un punct de încărcare a containerelor, aşezarea unei
lentile în interiorul containerului aşezat pe paleta transportoare, deplasarea paletei de la punctul de încărcare la un
punct de control cuprinzând o lampă şi nişte mijloace de
fotografiere, iluminarea containerului cu ajutorul lămpii şi
realizarea cu ajutorul mijloacelor de fotografiere a unei
imagini a lentilei produse în timpul iluminării containerului,
determinarea neconformităţilor lentilei din imaginea realizată,
cu mijloacele de fotografiere, producerea unui semnal indicând acceptabilitatea lentilei în urma determinării neconformităţilor acesteia, deplasarea paletei de la punctul de
control la un mecanism de separare a lentilelor, separarea
fizică a lentilelor necorespunzătoare de către acest mecanism
şi returnarea paletei la punctul de încărcare.

(57) Invenţia se referă la un aparat de măsură a mărimilor
electrice care permite fixarea testoarelor de măsură de
corpul aparatului atât pentru păstrare, cât şi pentru
măsurare. Aparatul este alcătuit dintr-un sistem de fixare
(2) a testoarelor (4), care permite montarea şi demontarea
testoarelor pe cutia aparatului de măsură în diverse poziţii
fixe, atât cu vârful de măsură al testorului scos în exterior
pentru masurare, cât şi la acelaşi nivel cu aparatul de
măsură, pentru realizarea unui ansamblu-aparat testor cât
mai compact pentru păstrare. Aparatul prezintă avantajul
că permite fixarea testoarelor şi cablului testorului de
cutia aparatului,
fără a necesita o
cutie separată.

Revendicări: 15
Figuri: 4

Revendicări: 3
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RO-BOPI
4/1995
RO

G 10 K
(11) 93-01451 A (51) G 10 K 15/04 (22) 28.10.93
(41) 28.04.95// 4/95 (71)(72) Cegolea Gabriela,
Bucure!ti, RO (54) VOX MENTIS - METOD
METODA
ODA
CEGOLEA

(11) 93-01327 A (51) H 01 H 5/02 (21) 93-01327
(22) 07.10.93 (41) 28.04.95// 4/95 (71)(72) Tudor
Vasile, Dragalina, jude"ul C$l$ra!i, RO (54)
DISPOZITIV MAGNET
MAGNETOMECANIC
GNETOMECANIC BISTABIL
BISTABIL

(57) Prezenta invenţie se referă la o nouă metodă de mecanică fonico-respiratorie şi de canto, ce conduce la
crearea unei noi forme obiective de sunet. Vox-mentis Metoda Cegolea, conform invenţiei, pentru producerea
sunetului atât vacal, cât şi instrumental, constă în aceea
că, în urma acţiunii de expiraţie primară, se menţine
mental direcţia inspiratorie (în sensul orar, deci) pentru
acţiunea mecanică - activă de tiraj - de precreare sonoră
(care are loc cu acea parte a aerului inspirat şi transformat
în energie sub formă de energie presonoră); aerul rezidual
evacuat, după acţiunea respiratorie primară, este folosit aceasta fiind acţiune mecanică pasivă de reflex - pentru
materializarea acustică a sunetului prin pasajul laringeal,
astfel încât respiraţia să fie folosită pentru a colabora la
precrearea sunetului prin aportul de energie a aerului
inspirat şi a-l vehicula în aerul rezidual expirat prin
pasajul laringeal. Produsul (sunetul) obţinut din acţiunea
activă se realizează acustic în acţiunea pasivă, rezultând
sunetul pur omnidimensional cu care se obţin trenuri de
unde sinusoidale de frecvenţă constantă, chiar şi în regim
de amplitudine variabilă, prin care se realizează efectul:
muzicoterapia după metoda Vox mentis-Cegolea.

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de comutare
magnetomecanic cu două stări stabile. Dispozitivul de
comutare bistabil se compune dintr-o piesa mobila (2),
prevăzută cu un canal (a) echipat cu magneţi (1,3) a căror
configuraţie determină starea sistemului.
Revendicări: 1
Figuri: 1

Revendicări: 1
Figuri: 3

(11) 93-01315 A (51) H 05 B 3/82 (22) 06.10.93 (41)
28.04.95// 4/95 (71)(72) Motyka I. Cristian, Vatra
Dornei, jude"ul Suceava, RO (54) INC#
INC#LZITO
LZITOR
ELECTRIC PENTRU AP#
AP#

(11) 93-01451 A

(57) Incălzitorul electric, conform invenţiei, este format
dintr-un electrod metalic circular (1) şi un electrod
metalic coroana circulară (3), între care se află o bucşă
(6) izolatoare electrică distanţieră şi un material (10)
izolator electric pentru poziţionare, protecţia şi rigidizarea electrozilor. Prin alimentarea electrozilor cu energie
electrică alternativă, apa care se află între electrozi se va
încălzi prin efectul termic al curentului electric alternativ.
Pentru a se încălzi apa şi a se menţine la temperatura
constantă, încălzitorul electric pentru apă se montează în
interiorul unui rezervor de apă (11) sub presiune,
prevăzut cu termostat.
Revendicări: 2
Figuri: 2
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RO

H 05 B
(11) 93-01316 A

(11) 93-01316 A (51) H 05 B 3/82 (22) 06.10.93
(41) 28.04.95// 4/95 (71)(72) Motyka Cristian, Vatra
Dornei, jude"ul Suceava, RO (54) DISPOZITIV
DISPOZITIV
ELECTRIC PENTRU ÎNC#
ÎNC#LZIT APA
APA

(57) Dispozitivul, conform invenţiei, este format din doi
electrozi metalici dreptunghiulari (4) alimentaţi cu curent
electric alternativ, printre care circulă apa, care se
încălzeşte prin efectul termic al curentului electric
alternativ. Pentru a se asigura încălzirea în trepte de
temperatură a apei şi a se adapta la diferite puteri ale
surselor de alimentare cu energie electrică, dispozitivul
conform invenţiei se execută modular şi se montează în
serie de 2...n module. Pentru a se obţine cantităţi mai mari
de apă la temperaturi ridicate, dispozitivul electric de
încălzit apa se montează într-un rezervor de apă (11) sub
presiune.
Revendicări: 3
Figuri: 4
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RO-BOPI
4/1995
RO

Tabel cu cererile de brevet de invenţie publicate conform art.23 din Legea 64/1991, aranjate în
ordinea numărului cererii.
Num$r dosar

Clasa

Data
depozit

Solicitant

Pag
.

92-01149 A

B 02 B 3/10

01.09.92

Totu Iohan, satul Lespezi, comuna Gîrleni, jude"ul
Bac$u, RO

59

93-00390 A

G 01 F 1/07;
G 01 D 4/00

23.03.93

S.C. "Victoria", S.A., Arad, RO

66

93-00779 A

B 21 D 7/025

04.06.93

Nichel A. Gh. Romulus, Bucure!ti, RO

59

93-01263 A

F 16 L 27/08//
B 21 B 45/02

23.09.93

Glastonbury Engineering Pry Ltd., New South
Wales, AU

66

93-01298 A

A 61 K 30/60;
A 61 K 35/78

01.10.93

Centrul de Cercetare !i Prelucrare a Plantelor
Medicinale - Plantavorel, S.A. Piatra-Neam", RO

58

93-01315 A

H 05 B 3/82

06.10.93

Motyka I. Cristian, Vatra Dornei, jude"ul Suceava,
RO

68

93-01316 A

H 05 B 3/82

06.10.93

Motyka Cristian, Vatra Dornei, jude"ul Suceava, RO

69

93-01323 A

A 24 D 3/10

07.10.93

Tudor Vasile, comuna Dragalina, jude"ul Cal$ra!i,
RO

57

93-01325 A

A 01 C 23/02

07.10.93

Tudor Vasile, comuna Dragalina, jude"ul Cal$ra!i,
RO

57

93-01327 A

H 01 H 5/02

07.10.93

Tudor Vasile, Dragalina, jude"ul C$l$ra!i, RO

68

93-01329 A

A 01 B 3/10

07.10.93

Tudor Vasile, comuna Dragalina, jude"ul C$l$ra!i,
RO

57

93-01330 A

C 09 D 125/06

07.10.93

Tudor P. Vasile, comuna Dragalina, jude"ul C$l$ra!i,
RO

63

93-01333 A

B 65 D 41/28

07.10.93

Tudor vasile, comuna Dragalina, jude"ul C$l$ra!i,
RO

61

93-01382 A

G 01 R 1/00

14.10.93

Filipescu Radu, Bucure!ti, RO

67

93-01385 A

C 09 J 105/00

14.10.93

S.C. "Sintofarm", S.A., Bucure!ti, RO

63

93-01412 A

C 08 G 18/60

22.10.93

S.C. ICME, S.A., Bucure!ti, RO

62

93-01413 A

C 08 L 23/06

22.10.93

S.C. ITEC, S.A., Brazi, Ploie!ti, RO

62

93-01415 A

C 04 B 35/02

22.10.93

Roibu Mircea, Lupoae Florin-Silviu, Moraru
Ghiorghe, Gala"i, RO

61

93-01451 A

G 10 K 15/04

28.10.93

Cegolea Gabriela, Bucure!ti, RO

68

93-01454 A

A 61 B 5/05

28.10.93

Coroam$ Eugen, Dorohoi, jude"ul Boto!ani, RO

57

93-01455 A

F 02 M 53/00

28.10.93

Dumitra!cu Ion, Bra!ov, RO

65

93-01635 A

A 61 K 31/18

06.12.93

Capobianco Vincenzo, Curtarelli Gianluca, Napoli,
IT

58

93-01720 A

G 02 C 7/04//
G 03 B 43/00

17.12.93

Johnson & Johnson Vision Products, Inc.,
Jacksonville, Florida, US

67

94-00329 A

D 01 B 1/14//
D 21 B 1/02

04.03.94

The Minister of Agriculture Frisheries and Food in
her Britannic Majesty's Government of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
Londra, GB

63

73
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94-00330 A

D 01 B 1/14//
D 21 B 1/02

04.09.92

The Minister of Agriculture Fischeries and
Food in her Britannic Majesty's Government
of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, Londra, GB

64

94-00331 A

D 01 B 1/14//
D 21 B 1/02

04.09.92

The Minister of Agriculture Fischeries and
Food in her Britannic Majesty's Government
of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, Londra, GB

64

94-00384 A

C 09 D 123/00;
C 09 D 145/00;
C 09 D 107/00

10.03.94

S.C. ASOCHIM PROD S.R.L., Bucure!ti, RO

62

94-00408 A

B 65 B 65/04

11.03.94

Soremartec, S.A., Schoppach, Arlon, BE

60

94-00692 A

C 09 K 3/10

25.04.94

Bach Koloman, Cluj-Napoca, RO

63

94-00886 A

F 16 K 1/30

26.05.94

Precup &tefan, Buz$u, RO

66

94-01084 A

F 02 B 53/00

22.06.94

C$t$linoiu Remus-Nicolae, C$t$linoiu RomeoSorin, Hunedoara, RO

65

94-01100 A

E 04 F 19/10

24.06.94

Institutul de Studii !i Proiect$ri Energetice,
Bucure!ti, RO

65

94-01228 A

B
C
C
C

02.27.94

Johnson & Johnson Vision Products, Inc.,
Jacksonville, Florida, US

60

94-01401 A

A 61 K 39/04;
A 61 K 35/74

19.02.93

University College London, Londra, GB

58

94-01404 A

C 07 C
311/30// A 61
K 31/35//
C 07 D 407/12;
C 07 D 405/12;
C 07 D 405/14;
C 07 D 407/04;
C 07 D 409/04;
C 07 D 307/80

23.02.93

Recordati, S.A., Chemical and Pharmaceutical
Company, Chiasso, CH

61

94-01665 A

C 07 K 13/00;
C 07 K 15/26

14.04.93

Amgen Inc., Thousand Oaks, California, US

62

94-01692 A

A 61 K 31/495

19.04.93

Kabi Pharmacia AB, Uppsala, SE

58

94-01871 A

B 60 Q 1/44

21.11.94

R$dulescu Niculae, Ploie!ti, RO

60

94-02012 A

B 05 D 5/10

14.12.94

Tonea Maria-Margareta, Bucure!ti, RO

59

29
08
08
08

D 11/00//
F 20/18;
F 8/42;
F 8/44
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93-01329 A

A 01 B 3/10

07.10.93

Tudor Vasile, comuna Dragalina, jude"ul C$l$ra!i,
RO

57

93-01325 A

A 01 C 23/02

07.10.93

Tudor Vasile, comuna Dragalina, jude"ul Cal$ra!i,
RO

57

93-01323 A

A 24 D 3/10

07.10.93

Tudor Vasile, comuna Dragalina, jude"ul Cal$ra!i,
RO

57

93-01454 A

A 61 B 5/05

28.10.93

Coroam$ Eugen, Dorohoi, jude"ul Boto!ani, RO

57

93-01298 A

A 61 K 30/60;
30/60
A 61 K 35/78

01.10.93

Centrul de Cercetare !i Prelucrare a Plantelor
Medicinale - Plantavorel, S.A. Piatra-Neam", RO

58

93-01635 A

A 61 K 31/18

06.12.93

Capobianco Vincenzo, Curtarelli Gianluca, Napoli,
IT

58

94-01692 A

A 61 K 31/495

19.04.93

Kabi Pharmacia AB, Uppsala, SE

58

94-01401 A

A 61 K 39/04;
39/04
A 61 K 35/74

19.02.93

University College London, Londra, GB

58

92-01149 A

B 02 B 3/10

01.09.92

Totu Iohan, satul Lespezi, comuna Gîrleni, jude"ul
Bac$u, RO

59

94-02012 A

B 05 D 5/10

14.12.94

Tonea Maria-Margareta, Bucure!ti, RO

59

93-00779 A

B 21 D 7/025

04.06.93

Nichel A. Gh. Romulus, Bucure!ti, RO

59

94-01228 A

B 29 D 11/00//
11/00/
C 08 F 20/18;
C 08 F 8/42;
C 08 F 8/44

02.27.94

Johnson & Johnson Vision Products, Inc.,
Jacksonville, Florida, US

60

94-01871 A

B 60 Q 1/44

21.11.94

R$dulescu Niculae, Ploie!ti, RO

60

94-00408 A

B 65 B 65/04

11.03.94

Soremartec, S.A., Schoppach, Arlon, BE

60

93-01333 A

B 65 D 41/28

07.10.93

Tudor vasile, comuna Dragalina, jude"ul C$l$ra!i,
RO

61

93-01415 A

C 04 B 35/02

22.10.93

Roibu Mircea, Lupoae Florin-Silviu, Moraru
Ghiorghe, Gala"i, RO

61

94-01404 A

C 07 C 311/30//
311/30/
A 61 K 31/35//
C 07 D 407/12;
C 07 D 405/12;
C 07 D 405/14;
C 07 D 407/04;
C 07 D 409/04;
C 07 D 307/80

23.02.93

Recordati, S.A., Chemical and Pharmaceutical
Company, Chiasso, CH

61

94-01665 A

C 07 K 13/00;
13/00
C 07 K 15/26

14.04.93

Amgen Inc., Thousand Oaks, California, US

62

93-01412 A

C 08 G 18/60

22.10.93

S.C. ICME, S.A., Bucure!ti, RO

62

93-01413 A

C 08 L 23/06

22.10.93

S.C. ITEC, S.A., Brazi, Ploie!ti, RO

62

94-00384 A

C 09 D 123/00;
123/00
C 09 D 145/00;
C 09 D 107/00

10.03.94

S.C. ASOCHIM PROD S.R.L., Bucure!ti, RO

62

75
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93-01330 A

C 09 D 125/06

07.10.93

Tudor P. Vasile, comuna Dragalina, jude"ul
C$l$ra!i, RO

63

93-01385 A

C 09 J 105/00

14.10.93

S.C. "Sintofarm", S.A., Bucure!ti, RO

63

94-00692 A

C 09 K 3/10

25.04.94

Bach Koloman, Cluj-Napoca, RO

63

94-00329 A

D 01 B 1/14//
1/14/
D 21 B 1/02

04.03.94

The Minister of Agriculture Frisheries and
Food in her Britannic Majesty's Government
of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, Londra, GB

63

94-00330 A

D 01 B 1/14//
1/14
D 21 B 1/02

04.09.92

The Minister of Agriculture Fischeries and
Food in her Britannic Majesty's Government
of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, Londra, GB

64

94-00331 A

D 01 B 1/14//
D 21 B 1/02

04.09.92

The Minister of Agriculture Fischeries and
Food in her Britannic Majesty's Government
of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, Londra, GB

64

94-01100 A

E 04 F 19/10

24.06.94

Institutul de Studii !i Proiect$ri Energetice,
Bucure!ti, RO

65

94-01084 A

F 02 B 53/00

22.06.94

C$t$linoiu Remus-Nicolae, C$t$linoiu RomeoSorin, Hunedoara, RO

65

93-01455 A

F 02 M 53/00

28.10.93

Dumitra!cu Ion, Bra!ov, RO

65

94-00886 A

F 16 K 1/30

26.05.94

Precup &tefan, Buz$u, RO

66

93-01263 A

F 16 L 27/08//
27/08/
B 21 B 45/02

23.09.93

Glastonbury Engineering Pry Ltd., New South
Wales, AU

66

93-00390 A

G 01 F 1/07;
1/07
G 01 D 4/00

23.03.93

S.C. "Victoria", S.A., Arad, RO

66

93-01382 A

G 01 R 1/00

14.10.93

Filipescu Radu, Bucure!ti, RO

67

93-01720 A

G 02 C 7/04//
7/04/
G 03 B 43/00

17.12.93

Johnson & Johnson Vision Products, Inc.,
Jacksonville, Florida, US

67

93-01451 A

G 10 K 15/04

28.10.93

Cegolea Gabriela, Bucure!ti, RO

68

93-01327 A

H 01 H 5/02

07.10.93

Tudor Vasile, Dragalina, jude"ul C$l$ra!i, RO

68

93-01315 A

H 05 B 3/82

06.10.93

Motyka I. Cristian, Vatra Dornei, jude"ul
Suceava, RO

68

93-01316 A

H 05 B 3/82

06.10.93

Motyka Cristian, Vatra Dornei, jude"ul
Suceava, RO

69
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REZUMATELE
BREVETELOR DE INVENŢIE ACORDATE,
REŢINUTE DE LA PUBLICARE
Legea nr. 64/1991, art.44, alin.2

Semnificaţia codurilor INID folosite în prezenta secţiune (norma ST 9 a Organizaţiei Mondiale de
Proprietate Intelectuală OMPI) în ordinea apariţiei lor:

(11) numărul brevetului de invenţie;
(41) data publicării cererii; BOPI nr.;
(42) data publicării hotărârii de acordare a brevetului; BOPI nr.;
(21) numărul dosarului;
(22) data înregistrarii cererii de brevet;
(30) prioritate;
(86) numărul şi data cererii internaţionale (regionale sau PCT);
(87) numărul şi data publicării cererii internaţionale (regionale sau PCT);
(61) perfecţionare la brevet nr.;
(62) divizată din cererea nr.; data;
(71) solicitantul;
(73) numele sau denumirea titularului;
(72) numele si prenumele inventatorilor declaraţi;
(51) clasa, conform clasificării internaţionale;
(54) titlul invenţiei;
(57) rezumatul invenţiei;
(56) documente din stadiul tehnicii

Aici se introduce fisierul cu brevetele iesite din regim
nepublic

ERATE
MODIFICĂRI INTERVENITE
ÎN STATUTUL JURIDIC AL CERERILOR
DE BREVET DE INVENŢIE
SAU AL BREVETELOR ACORDATE

RO-BOPI
4/1995
RO

ERAT
ERAT#
1. La descrierea invenţiei nr.107794, dosar OSIM nr.145535, se retipăresc paginile 2 şi 3.
2. La descrierea invenţiei nr.104846, dosar OSIM nr.134059, al patrulea autor se va citi:
GHIULA GHEORGHE.
3. La descrierea invenţiei nr.104651, dosar OSIM nr.138435, al treilea autor se va citi: MIHART DUMITRU,
iar colectiovul de autori se va citi: CSAMANGO LADISLAU, GRIGORAŞ CONSTANTIN, MIHART
DUMITRU, BRÂNZAN RADU, GRIJINCU ŞTEFAN, FASSEL PETRU, ŞTEFAN CORNEL,
PERSIDEANU NICOLAE, PÎRVULEŢ GRIGORE, PARASCHIVU CONSTANTIN.
4. La descrierea invenţiei nr.91381, numărul dosarului OSIM se va citi 116371, iar al patrulera autor se va citi:
ŞARAMET CONSTANTIN-CHIREDOIN.
5. La descrierea invenţiei nr.84613, dosar OSIM nr.108935, penultimul autor se va citi: CEUŞU OCTAVIA.
6. La descrierea invenţiei nr.104561, dosar OSIM nr.133882, al doilea autor se va citi: NISTOR
VASILE-SERGIU.
7. La descrierea invenţiei nr.107498, dosar OSIM nr.149034, al treilea titular şi inventator se va citi: MARIŞ
GABRIEL.
8. La descrierea invenţiei nr.106901, numărul cererii de brevet de invenţie se va citi: 142393.
9. La descrierea invenţiei nr.104682, dosar OSIM nr.139883, al patrulea autor se va citi: STAICU MIHAI.
10. La descrierea invenţiei nr.104573, dosar OSIM nr.141944, al treilea autor se va citi: KLAUS FRANZ.
11. La descrierea invenţiei nr.108296, dosar OSIM nr.148484, la documente în stadiul tehnicii se va citi: US
3802422, iar colectivul de autori; DUMA A. MATEIU, Bucureşti, RO, PETREANU ANTONIA, Paris, FR,
DUMA DOREADI, TOMOVICI MIRCEA, Bucureşti, RO.
12. La descrierea invenţiei nr.108515, dosar OSIM nr.92-01456, data de depozit se va citi: 23.11.92.
13. La descrierea invenţiei nr.108050, dosar OSIM nr.92-01145, solicitantul se va citi: S.C. "UPSRUEEM",
S.A.
14. La descrierea invenţiei nr.105334, dosar OSIM nr.136834, al doilea autor se va citi: BLAGA FLOAREA.
15. La descrierea invenţiei
PREDESCU CRISTIAN.

nr.105058,

dosar

OSIM

nr.138099,

ultimul

autor

se

va

citi:

16. La descrierrea invenţiei nr.103069, dosar OSIM nr.138473, primul autor se va citi: STOICA GHIORGHE.
17. La descrierea invenţiei
DUMITRIU SEVERIAN.

nr.105077,

dosar

OSIM

nr.138899,

ultimul

autor

se

va

citi:

18. La descrierea invenţiei nr.104687, dosar OSIM nr.139069, ultimul autor se va citi: CHIVU IOAN-EUGEN.
19. La descrierea invenţiei nr.104710, dosar OSIM nr.141361, autorul se va citi: VLĂDĂREANU LUIGE.
20. În BOPI nr.6/1994 se anulează pentru S.C. I.C.E., S.A. nr.CBI 133289, nr. brevet 101052.
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21. În rezumatul descrierii de invenţie nr.109293 B1, dosar OSIM nr.93-00402, publicat în BOPI n3.1/1995,
rândul 5 se va citi: ...separat din materiale refractare..., iar rândul 10 se va citi: ...silicat de zirconiu, zirconă,
spineli sau magnezită...
22. La brevetul de invenţie nr.90762, dosar OSIM nr.116909, titularul se va citi S.C. PETRODESIGN, S.A. în
loc de S.C. IPROCHIM, S.A., Bucureşti, conform Protocolului înregistrat la OSIM sub nr.15910/18.03.1993.

MODIFIC#
MODIFIC#RI ÎN SITUA
SITUA%IA JURIDIC#
JURIDIC#
A BREVETEL
BREVETELOR
OR DE INVEN%
INVEN%IE ROMÂNE&
ROMÂNE&TI
1. ŞOŞU LIDIA şi STAVARACHE ROMEO, din Bacău, titularii brevetului de invenţie nr.107681, dosar
OSIM nr.93-01183, transmit dreptul asupra brevetului de invenţie către S.C. "SANIROM" S.R.L., Bacău.
2. VELEA FLLORIN din Craiova, titularul brevetului de invenţie nr.108609, dosar OSIM nr.93-01181,
transmite dreptul asupra brevetului către ICMET, Craiova (Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Maşini
Electrice, Transformatoare, Echipamente Electrice şi Tracţiune).
3. GENERAL-PROIECT S.A., Bacău (fost Institutul de Proiectare Judeţean Bacău), titularul brevetului de
invenţie nr.104018, dosar OSIM nr.140337, transmite dreptul asupra brevetului către colectivul de autori:
ANDRONIC VILI şi JITARIU PETRE din Bacău.
4. NICOLAU ION, BUTARU ADRIAN-VASILE din Bucureşti, titularii brevetului de invenţie nr.109379,
dosar OSIM nr.177276, transmit dreptul asupra brevetului către S.C. ICPET, S.A., Bucureşti.
5. INSTITUTUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INGINERIE TEHNOLOGICĂ PENTRU UTILAJ
PETROLIER, I.P.C.U.P., Ploieşti, titularul berevetului de invenţie nr.87462, dosar OSIM nr.113192, transmite
dreptul asupra brevetului de invenţie către colectivul de autori: CONSTANTINESCU DORIN, PETRE
MARINEL, HUNCKER VASILE-TUDOR, MIHĂILESCU ALCIBIADE, RĂDULESCU ALEXANDRU din
Bucureşti. PETRE MARINEL din Bucureşti, unul din titularii brevetului de invenţie nr.87462, renunţă la
calitatea de autor. MIHĂILESCU ALCIBIADE, unul din titularii brevetului de invenţie nr.87462, renunţă la
calitatea de autor. Titularii brevetului de invenţie nr.87462 sunt: CONSTANTINESCU DORIN, HUNKER
VASILE TUDOR, RĂDULESCU ALEXANDRU din Bucureşti.
6. ADRIAN MEREANU, LIGIA-RODICA GRUIA, ILEANA MODREANU, CAMELIA-ELENA OLARU,
EUGEN-CRISTIAN STOENESCU, CARMEN-MONICA SEBE, NICOLAE-DRAGOŞ NICOLAU din
Bucureşti, titularii brevetului de invenţie nr.108141, dosar OSIM nr.148701, transmit dreptul asupra brevetului
către S.C. ICPE M.E., S.A., Bucureşti.

MODIFIC#
MODIFIC#RI DE NUME LA TITULARII DE BREVETE DE INVEN%
INVEN%IE
ROMÂNE&
ROMÂNE&TI
1. CIOCÎRLAN CARMEN-MONICA din Bucureşti, unul din titularii brevetului de invenţie nr.108141, dosar
OSIM nr.148701, anunţă schimbarea numelui în SEBE CARMEN-MONICA.

MODIFICAREA DENUMIRII TITULARILOR
TITULARILOR DE BREVETE DE INVEN%
INVEN%II

1. Se modifică denumirea titularului din ICPE-Institutul de Cercetări şi Proiectări Electronice în SC "ICPE
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TRAFIL", S.A., Iaşi, conform HG nr. 1284/1990, art.4 şi Protocolului din 24.09.1992, pentru următoarele
brevete de invenţii:
Nr.CBI

Nr. brevet

Nr.CBI

Nr. brevet

101131
103316
104549
105092
105128
107140
109248
109868
109869
110143
112018
112499
113912
114548
114549
116705
116706
116707
116892
116893
117254
117255
117256
118720
118721
119400
119401
119639
119987
119998
120628
120775
121103
122431
122619
123846
124200
124201
125093
125297
125298
125727

81309
78294
81419
79608
80366
81149
84232
85115
84639
86269
85725
85804
87043
89347
89348
91402
91339
91400
91435
89665
91413
92017
91414
92450
92508
92234
92902
89327
91798
88911
91480
92657
92840
93685
94761
94450
95789
95913
96918
96128
96404
96808

125893
125894
126124
126126
126204
128888
128889
128991
128992
128993
128994
128996
129245
129248
129249
129982
130643
131053
132915
133056
134435
134437
134438
133057
135338
135340
136042
136569
136660
136863
136865
136866
138007
141797
141798
142288
142959
143750
144634
145208
146954

96418
97400
96894
96895
97022
98044
99053
98539
97943
98954
98540
97923
99147
96872
98968
99815
97297
98137
98261
101517
101936
101845
101846
101518
101708
101764
102334
101587
102336
102133
104835
104566
104923
013980
103784
106030
105366
106051
104536
108508
106310

2. Se modifică denumirea titularului din ICPE-Institutul de Cercetări şi Proiectări Electronice în S.C."ICPE
ELECTROSTATICA" S.A., conform HG nr. 289/1992 pentru următoarele brevete de invenţii conform
Protocolului/27.07.1992:
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Nr.CBI

Nr. brevet

Nr.CBI

Nr. brevet

102676
103002
103753
107173
109054
109568
109569
109392
109619
110699
112454
112989
113158
113589
114795
115439
116127
117391
118400
122310
124813
126209

81166
81198
78533
84172
83567
86344
86062
82978
85700
87199
87708
86935
87052
86442
89426
90393
90152
91751
92414
92621
93173
96692

126324
129437
131335
131432
131433
132407
133290
133530
133532
133533
133531
134366
134172
134905
133289
135924
136870
137239
146382
146383
146384

97334
95494
99296
99777
99778
100947
96753
101278
102636
102637
102635
101836
99917
102198
101052
100651
102282
103483
106202
106851
106852

3. Se modifică denumirea titularului din IPRS-Băneasa în S.C. BĂNEASA-S.A., conform HG nr. 12541990
pentru următoarele brevete de invenţii:
Nr.CBI

Nr. brevet

100240
100354
100754
103457
104097
105574
105628
106081
108121
109044
109141
111306
109591
111856
112331
112959
113285
Nr.CBI

78127
77825
78252
81774
81654
80316
82767
82555
82516
83178
83493
85673
85625
84350
86139
87507
88301
Nr. brevet

114111
114226

87750
90102
86

114255
114679
114956
117729
117616
118183
118148
119392
120358
120802
122434
122980
122978
123005
123106
Nr.CBI

90369
97077
87748
92254
92261
91853
92403
93116
93694
93897
94965
95145
95397
95219
95182
Nr. brevet

123351
123873
125340
129611
130681
131273

95295
95166
96365
98641
99650
97148
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131274

97149

Nr.CBI

Nr. brevet

132848
133411

101104
100967

135076
135691
139541
140766
145078

_____________________________
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103729
104897
105217
103782
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NORMA ST.
ST. 16
CODUL NORMALIZAT
NORMALIZAT PENTRU IDENTIFICAREA
DIFERITELOR
DIFERITELOR TIPURI DE DOCUMENTE DE BREVET
APENDICE II
INVENTARUL TIPURILOR DE DOCUMENTE DE BREVET PUBLICATE
ÎN PREZENT, CARE VOR FI PUBLICATE ÎN VIITOR &I CARE AU FOST DEJA
PUBLICATE

Cod
ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele

Detalii asupra publicării

Utilizarea codului

CH

SUISSE

A3

AUSLEGESCHRIFT / FASCICULUL CERERII / FASCICOLO DELLA
DOMANDA
-Publicare conform legii din
25 iunie 1954 referitoare la
brevete, art.63.a),
modificată în 1976
-In temeiul unei cereri care
care a făcut obiectul unei
cercetări documentare sau
al unei examinări

B5

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1979 (doc.nr.607 556)
-Serie principală de numerotare identică cu a
celorlalte tipuri de documente

-Din 1979, pe documentele tipărite şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină

PATENTSCHRIFT / FASCICUL DE BREVET / FASCICOLO DEL BREVETTO
-Publicare conform legii din
25 iunie 1954, referitoare la
brevete, art.63, modificată
în 1976
-Brevet eliberat fără examinare prealabilă

A

-Din 1978, pe documentele tipărite şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină
-Din 1975 până în 1977,
codul utilizat pentru
acest tip de document
este A4

PATENTSCHRIFT / FASCICUL DE BREVET / FASCICOLO DEL BREVETTO
- Publicare conform legii
din 25 iunie 1954, referitoare la brevete, art.63.a),
modificată în 1976
-Brevet eliberat în urma
examinării prealabile

A5

-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Prima publicare, în 31 august 1978 (documentul nr.607 556 G)
-Serie principală de numerotare identică cu a
celorlalte tipuri de documente. Numărul
documentului este însoţit de litera G

-Primul şi unicul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1978 (doc.nr.607 559)
-Serie principală de numerotare identică cu a
celorlalte tipuri de documente

-Din 1978, pe documentele tipărite şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină

PATENTSCHRIFT / EXPUNEREA INVENTIEI / ESPLICAZIONE DELLE
INVENZIONI
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Cod
ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele

Detalii asupra publicării

-Publicare conform legii din -Publicare din noiembrie 1888 până în 16
29 iunie 1888 privind
ianuarie 1929
brevetele, art.23, şi legii din
21 iulie 1907, art.31
A, A5

-Din 1962 până la 31
ianuarie 1975 nu este
trecut pe documentele
tipărite
-Din 14 februarie 1975
până la 31 august 1977,
tipărit odată cu numărul
cererii

PATENTSCHRIFT / EXPUNEREA INVENTIEI / ESPOSTO D'INVENZIONE
-Publicare conform legii din -Al doilea nivel de publicare
25 iunie 1954 privind
-Publicare din 31 iulie 1962 până la 30
brevetele, art.63. a)
septembrie 1977
-Brevet eliberat în urma
examinării prealabile

E

-Codul A, utilizat pentru
documentele publicate
înainte de 14 februarie
1975 (doc.nr.559 000);
nu se utilizează pe documentele tipărite
-Codul A5 tipărit pe documente cu începere din
28 februarie 1975
(doc.nr.559 001)

AUSLEGESCHRIFT / EXPUNEREA CERERII / ESPOSTO DELLA DOMANDA
-Publicare conform legii din -Primul nivel de publicare
25 iunie 1954 privind
-Publicare din 1962 până în 1977
brevetele, art.63 a)
-In temeiul unei cereri care
a făcut obiectul unei cercetări documentare şi al unei
examinări prealabile

B, B5

-Nu există pe documentele de brevet

PATENTSCHRIFT / EXPUNEREA INVENTIEI / ESPOSTO D'INVENZIONE
-Publicare conform legii din -Publicare din 16 ianuarie 1929
21 iunie 1907, privind brev- (doc.nr.130 006) până la 30 decembrie 1977
etele, art.31, şi legii din 25 (doc.nr.594 275)
iunie 1954, art.63
-Brevet eliberat fără examinare prealabilă

A4

Utilizarea codului

-Nu există pe documente
până la data de 14
februarie 1975
(doc.nr.559 000)
-Codul B5, tipărit pe
documente începând din
28 februarie 1975
(doc.nr.559 381)

PATENTSCHRIFT / (ZUSATZ - PATENT) / EXPUNEREA INVENTIEI (BREVET
ADITIONAL) /ESPLICAZIONE DELLE INVENZIONI (BREVETTO
ADDIZIONALE)
-Publicare conform legii din -Publicare din 1889 până în 1907 (doc.nr.1
29 iunie 1888 privind
la 699)
brevetele, art.nr.23
-Brevet adiţional

CN

CHINA:

A

CERERE DE BREVET DE INVENŢIE NEEXAMINATĂ
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Cod
ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform legii din
12 martie 1984 privind
brevetele, art.34
-Cerere de brevet publicată
înainte de a fi examinată

C

-De la 1 ianuarie 1993,
pe documentele tipărite,
ca parte a numărului
documentului

-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1 ianuarie 1993 (codul U a
fost utilizat din 1985 până la sfărşitul anului
1992)
-Serie de numerotare distinctă, proprie
acestui tip de document

-Pe documentele tipărite,
ca parte a numărului
documentului (codul U a
fost utilizat din 1985
până în 1992, dar, de la
1 ianuarie 1993 se
utilzează codul Y)

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1985
-Serie de numerotare comună pentru documentele codificate A şi B

-Din 1985, pe documentele tipărite, ca parte
a numărului
documentului

CERERE DE BREVET DE INVENŢIE PUBLICATĂ, MODIFICATĂ CONFORM
PROCEDURII DE OPOZIŢIE APLICABILE
-Cerere de brevet modificată, publicată după procedura de opoziţie

U

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare de la 1 ianuarie 1993 (codul B a
fost utilizat din 1985 până la sfârşitul anului
1992 pentru documentele examinate)
-Serie de numerotare distinctă, pentru
documentele codificate A şi C (codul B a
fost utilizat din 1985 până la sfârşitul anului
1992)

CERERE DE BREVET DE INVENTIE, EXAMINATA
-Publicare conform legii din
12 martie 1984 privind
brevetele, art.34
-Cerere de brevet publicată
după examinare

C

-Din 1985, pe documentele tipărite, ca parte
a numărului
documentului

BREVET DE MODEL DE UTILITATE, ELIBERAT
-Publicare conform legii
revizuite, din 4 septembrie
1992, privind brevetele

B

-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1985
-Serie de numerotare distinctă, pentru
documentele codificate cu A şi C (de la 1
ianuarie 1993) (codul B a fost utilizat din
1985 până la sfârşitul anului 1992)

Utilizarea codului

BREVET DE INVENŢIE ELIBERAT
-Publicare conform legii
revizuite, din 4 septembrie
1992, privind brevetele,
art.39
-Fascicul de brevet publicat
după eliberare

Y

Detalii asupra publicării

-Al treilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1985
-Serie de numerotare comună pentru documentele codificate A şi B

-Din 1985, pe documentele tipărite, ca parte
a numărului
documentului

CERERE DE BREVET DE MODEL DE UTILITATE
-Primul nivel de publicare
-Nu există publicare în mai multe exemplare
dar, la cerere, pot fi obţinute exemplare
-Serie de numerotare comună pentru documentele codificate U şi Y
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Cod
ST.16
Y

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele

Detalii asupra publicării

Utilizarea codului

CERERE DE BREVET DE MODEL DE UTILITATE PUBLICATĂ,
MODIFICATĂ
CONFORM PROCEDURII DE OPOZIŢIE APLICABILE
-Cerere de brevet de model
de utilitate modificată,
publicată după procedura de
opoziţie

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1985
-Serie de numerotare comună pentru documentele codificate U şi Y

-Din 1985, pe documentele tipărite, ca parte
a numărului
documentului

CS

TCHECOSLOVAQUIE (şi-a încetat existenţa la 31 decembrie 1992)

A2

PRIHLASKA VYNALEZU (Cerere de protecţie a unei invenţii)
-Publicare conform legii
nr.84/1972
-Publicarea cererii de brevet
în cursul examinării

A3

-Din 1978, pe documentele tipărite şi din
1984, pe înregistrările
descifrabile pe maşină

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1973
-Serie principală de numerotare identică cu a
celorlalte tipuri de documente

-Din 1978, pe documentele tipărite şi din
1984, pe înregistrările
descifrabile pe maşină

PATENTNOVY SPIS (Fascicul de brevet)
-Publicare conform legii
nr.527/1990
-Brevet de invenţie

A1

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1973
-Serie principală de numerotare identică cu a
celorlalte tipuri de documente

POPIS VYNALEZU K PATENTU (Descrierea invenţiei pentru un brevet)
-Publicare conform legii
nr.84/1972
-Brevet de invenţie
dependent

B6

-Primul nivel de publicare
-Utilizat pe documente,
-Nu există publicare în mai multe exemplare pe înregistrările descidar, la cerere, pot fi obţinute copii
frabile pe maşină şi în
Buletinul oficial

POPIS VYNALEZU K PATENTU (Descrierea invenţiei)
-Publicare conform legii
nr.84/1972
-Brevet de invenţie

B4

-Din 1976, în Buletinul
oficial şi din 1984, pe
înregistrările descifrabile
pe maşină

PRIHLASKA VYNALEZU (Cerere de protecţie a unei invenţii)
-Publicare conform legii
nr.527/1990
-Cerere de brevet publicată
înainte de a fi examinată

B2

-Primul nivel de publicare
-Document devenit accesibil publicului
pentru consultare, exemplare furnizate
-Publicare din 1973
-Sistem de numerotare anuală

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare

PRIHLASKA VYNALEZU
(Cerere de protecţie a unei invenţii - certificat de autor)
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Cod
ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform legii
nr.84/1972
-Publicarea cererii de
certificat de autor în cursul
examinării

B1

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1973
-Serie principală de numerotare identică cu a
celorlalte tipuri de documente

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1973
-Serie principală de numerotare identică cu a
celorlalte tipuri de documente

-Nu este utilizat în
procedura de eliberare
-Este utilizat numai când
cererea este citată

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare din 1957 până în 1972
-Serie principală de numerotare identică cu a
celorlalte tipuri de documente (nr.87 001 149 260)

-Nu este utilizat pe
documentele publicate
-Este utilizat numai când
fasciculul de brevet este
citat

PATENTNI SPIS (Fascicul de brevet)
-Publicare conform legii
nr.6/1952
-Brevet de invenţie

C

-Din 1978, pe documentele tipărite şi din
1984, pe înregistrările
descifrabile pe maşină

PATENTOVY SPIS (Fascicul de brevet)
-Publicare conform legii
nr.43 din 1957, art.11
-Brevet de invenţie

C

-Din 1978, pe documentele tipărite şi din
1984, pe înregistrările
descifrabile pe maşină

PRIHLASKA VYNALEZU (Cerere de protecţie a unei invenţii)
-Publicare conform legii
-Primul nivel de publicare
nr.34/1957, art.16
-Publicare din 1957 până în 1972
-Cerere care a făcut obiectul
unei cercetări documentare
şi al unei examinări

B5

-Din 1976, în Buletinul
oficial şi din 1984, pe
înregistrările descifrabile
pe maşină

POPIS VYNALEZU K AUTORSKEMU OSVEDCENI
(Descrierea invenţiei pentru un certificat de autor)
-Publicare conform legii
nr.84/1972
-Certificat de autor de
invenţie, dependent

A5

-Primul nivel de publicare
-Document devenit accesibil publicului
pentru consultare, exemplare furnizate la
cerere
-Publicare din 1973
-Sistem de numerotare anuală

Utilizarea codului

POPIS VYNALEZU K AUTORSKEMU OSVEDCENI
(Descrierea invenţiei pentru un certificat de autor)
-Publicare conform legii
nr.84/1972
-Certificat de autor de
invenţie

B3

Detalii asupra publicării

-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1952 până în 1957
-Serie principală de numerotare
(nr.81300 la 87000)

PATENTOVY SPIS (Fascicul de brevet)
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RO

Cod
ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform legii
nr.30/1987
-Brevet de invenţie

Detalii asupra publicării
-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1919 până în 1952
-Serie principală de numerotare
(nr.461 la 81299)

CU

CUBA:

A1

CERTIFICADO DE AUTOR DE INVENCION
(Certificat de autor de invenţie)
-Publicare conform decre-Primul şi unicul nivel de publicare
tului-lege nr.68/1983, art.19 -Rezumat publicat în Buletinul oficial;
exemplare ale descrierilor de invenţii
accesibile publicului
-Aceeaşi serie de numerotare pentru toate
certificatele

A2

-Din 1987, pe documentele tipărite şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină

-Primul şi unicul nivel de publicare
-Rezumat publicat în Buletinul oficial;
exemplare ale descrierilor de invenţii
accesibile publicului
-Aceeaşi serie de numerotare pentru toate
certificatele

-Din 1987, pe documentele tipărite şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină

CERTIFICADO DE PATENTE DE INVENCION
(Certificat de brevet de invenţie)
-Publicare conform decretului-lege nr.68 din 1983,
art.19

A4

-Nu este utilizat nici un
cod

CERTIFICADO DE AUTOR DE INVENCION DE ADICION
(Certificat de autor de invenţie adiţional)
-Publicare conform decretului-lege nr.68 din 1983,
art.19

A3

Utilizarea codului

-Primul şi unicul nivel de publicare
-Rezumat publicat în Buletinul oficial;
exemplare ale descrierilor de invenţii
accesibile publicului
-Aceeaşi serie de numerotare pentru toate
certificatele

-Din 1987, pe documentele tipărite şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină

CERTIFICADO DE PATENTE DE INVENCION DE ADICION
(Certificat de brevet de invenţie)
-Publicare conform decretului-lege nr.68 din 1983,
art.19

-Primul şi unicul nivel de publicare
-Rezumat publicat în Buletinul oficial;
exemplare ale descrierilor de invenţii
accesibile publicului
-Aceeaşi serie de numerotare pentru toate
certificatele

-Din 1987, pe documentele tipărite şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină

CZ

REPUBLICA CEHA

A1

PRIHLASKA VYNALEZU
(Cerere de protecţie a unei invenţii - certificat de autor de invenţie)
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Cod
ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform legii
nr.84/1972
-Cerere de certificat de
autor de invenţie publicată
în cursul examinării

A2

-Primul nivel de publicare
-Document devenit accesibil publicului
pentru consultare, exemplare furnizate la
cerere
-Publicare din 1973
-Sistem de numerotare anuală

PRIHLASKA VYNALEZU (Cerere de protecţie a unei invenţii)

-Din 1978, pe documentele tipărite şi din
1984, pe înregistrările
descifrabile pe maşină

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1973
-Serie principală de numerotare identică cu a
celorlalte tipuri de documente

-Din 1978, pe documentele tipărite şi din
1984, pe înregistrările
descifrabile pe maşină

POPIS VYNALEZU K AUTORSKEMU OSVEDCENI
(Descrierea de invenţie a unui certificat de autor de invenţie)
-Publicare conform legii
nr.84/1972
-Certificat de autor de
invenţie dependent

B4

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1973
-Serie principală de numerotare identică cu a
celorlalte tipuri de documente

POPIS VYNALEZU K PATENTU (Descrierea invenţiei pentru un brevet)
-Publicare conform legii
nr.84/1972
-Brevet de invenţie

B3

-Nu este utilizat în cursul
procedurii de eliberare
-Utilizare prevăzută
numai pentru cazul în
care se face referire la
cererea în sine

POPIS VYNALEZU K AUTORSKEMU OSVEDCENI
(Descrierea de invenţie a unui certificat de autor de invenţie)
-Publicare conform legii
nr.84/1972
-Certificat de autor de
invenţie

B2

-Din 1976, în Buletinul
oficial şi din 1984, pe
înregistrările descifrabile
pe maşină

-Primul nivel de publicare
-Utilizat pe documente,
-Nu există publicare în mai multe exemplare, pe înregistrările descidar la cerere, pot fi obţinute exemplare
frabile pe maşină şi în
Buletinul oficial

-Publicare conform legii
-Primul nivel de publicare
nr.34/1957
-Publicare din 1957 până în 1972
-Cerere care a făcut obiectul
unei cercetări documentare
şi al unei examinări
B1

-Din 1976, în Buletinul
oficial şi din 1984, pe
înregistrările descifrabile
pe maşină

PRIHLASKA VYNALEZU (Cerere de protecţie a unei invenţii)
-Publicare conform legii
nr.527/1990
-Cerere de brevet publicată
înaintea examinării

A5

-Primul nivel de publicare
-Document devenit accesibil publicului
pentru consultare, exemplare furnizate la
cerere
-Publicare din 1973
-Sistem de numerotare anuală

Utilizarea codului

PRIHLASKA VYNALEZU (Cerere de protecţie a unei invenţii - brevet)
-Publicare conform legii
nr.84/1972
-Publicarea cererii de brevet
în cursul examinării

A3

Detalii asupra publicării

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1973
-Serie principală de numerotare identică cu a
celorlalte tipuri de documente

-Din 1978, pe documentele tipărite şi din
1984, pe înregistrările
descifrabile pe maşină

POPIS VYNALEZU K PATENTU (Descrierea invenţiei pentru un brevet)
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Cod
ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform legii
nr.84/1972
-Brevet de invenţie
dependent

B5

-Din 1978, pe documentele tipărite şi din
1984, pe înregistrările
descifrabile pe maşină

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare din 1957 până în 1972
-Serie principală de numerotare identică cu a
celorlalte tipuri de documente (nr.87001149260)

-Neutilizat pe documentele publicate
-Utilizat numai în cazul
în care se face referire la
fasciculul de brevet în
sine

PATENTOVY SPIS (Fascicul de brevet)
-Publicare conform legii
nr.527/1990
-Brevet de invenţie

U

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1973
-Serie principală de numerotare identică cu a
celorlalte tipuri de documente

Utilizarea codului

PATENTOVY SPIS (Fascicul de brevet)
-Publicare conform legii
nr.34/1957
-Brevet de invenţie

B6

Detalii asupra publicării

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare

-Utilizat pe documentele
tipărite, pe înregistrările
descifrabile pe maşină şi
în Buletinul oficial

UZITNY VZOR (Model de utilitate)
-Publicare conform legii
nr.478/1991
-Model de utilitate înregistrat

-Primul nivel de publicare

DE

GERMANIA

A1

OFFENLEGUNGSSCHRIFT (Document supus inspecţiei)
-Publicare conform legii din
1981 (art.32) şi, respectiv,
vechii legislaţii
-Cerere de brevet publicată
înainte de a fi examinată

-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare de la 1 octombrie 1968
-Serie principală de numerotare identică cu a
celorlalte tipuri de documente

-Din 1993, pe documentele imprimate

-De la 1 ianuarie, pe
documentele tipărite şi
pe înregistrările descifrabile pe maşină
-Cod precedent: OS

C1, C2 PATENTSCHRIFT (Fasciculul de brevet)
C3, C4
-Publicare conform legii din
1981 (art.32) şi, respectiv,
vechii legislaţii
-Brevet de invenţie

T1

Notă:

-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1877
-Serie principală de numerotare identică cu
celorlalte tipuri de documente

-De la 1 ianuarie, pe
documentele tipărite şi
pe înregistrările descifrabile pe maşină
-Cod precedent: PS

DE/EP UBERSETZUNG (Traducerea DE/EP)

Fostul oficiu DD utiliza următoarele coduri: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B3, C2 şi C4.
Oficiul DE utilizează, de la 2 octombrie 1990 până la sfârşitul anului 1992, codurile A5, A7, B1, B3, C2 şi C4
pentru cererile depuse pe lângă fostul oficiu DD (vezi rubricile corespunzătoare).
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Cod
ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform legii din
1976 privind acordurile
internaţionale în materie de
brevete, art.II.2)
-Traducerea revendicărilor
din cererea de brevet
european

T1

-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1980
-Serie principală de numerotare identică cu a
celorlalte tipuri de documente

-Din 18 august 1983, pe
documentele tipărite şi
pe înregistrările
descifrabile pe maşină
-Cod precedent: A1
(până la 11 august 1983)

-Publicare pe disc compact ROM, exemplare -Pe documente şi pe
disponibile unice, pe suport de hârtie
înregistrări descifrabile
-Publicare din 1992
pe maşină
-Serie de numerotare specială, pe baza
numerelor de înregistrare DE

UBERSETZUNG DER GEANDERTEN EUROPAISCHEN PATENTSCHRIFT
(Traducerea noului fascicul de brevet european)
-Publicare conform legii
privind convenţiile internaţionale, art.II, par. 3.3, în
versiunea în vigoare de la 1
iunie 1992
-Traducerea în germană a
documentului EP-B1, publicată iniţial în franceză sau
în engleză, cu DE ca Stat
desemnat

T4

-Din 18 august 1983, pe
documentele tipărite şi
pe înregistrările
descifrabile pe maşină
-Cod precedent: A1
(până la 11 august 1983)

UBERSETZUNG DER EUROPAISCHEN PATENTSCHRIFT
(Traducerea fasciculului de brevet european)
-Publicare conform legii
privind convenţiile internaţionale, art.II, par. 3.3, în
versiunea în vigoare de la 1
iunie 1992
-Traducerea în germană a
documentului EP-B1,
publicată iniţial în franceză
sau în engleză, cu DE ca
Stat desemnat

T3

-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1980
- Serie de numerotare proprie acestui tip de
document (numere de publicare EP)

Utilizarea codului

DE/WO - UBERSETZUNG (Traducerea DE/WO)
-Publicare conform legii din
1976 privind acordurile
internaţionale în materie de
brevete, art.III. 8)
-Traducerea cererii internaţionale

T2

Detalii asupra publicării

-Publicare pe disc compact ROM, exemplare -Pe documente şi pe
disponibile unice, pe suport de hârtie
înregistrări descifrabile
-Publicare din 1992
pe maşină
-Serie de numerotare specială, pe baza
numerelor de înregistrare DE

BERICHTIGTE UBERSETZUNG DER (GEANDERTEN) EUROPAISCHEN
PATENTSCHRIFT (Traducerea corectată a [noului] fasciculului de brevet european)
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Cod
ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform legii
privind convenţiile internaţionale, art.II, par. 3.3, în
versiunea în vigoare de la 1
iunie 1992
-Traducerea corectată, în
germană, a documentului
EP-B1 sau EP-B2, publicat
de OEB în franceză sau în
engleză, cu DE ca Stat
desemnat

U1

-Publicare pe disc compact ROM, exemplare -Pe documente şi pe
disponibile unice, pe suport de hârtie
înregistrări descifrabile
-Publicare din 1992
pe maşină
-Serie de numerotare specială, pe baza
numerelor de înregistrare DE

-Primul nivel de publicare
-Nu există publicare în mai multe exemplare
dar la cerere, pot fi obţinute exemplare
-Publicare de la nr.DE-GM 1 186 500
-Serie de numerotare proprie acestui tip de
document

-De la 1 ianuarie 1975,
pe documentele tipărite
şi pe înregistrările
descifrabile pe maşină
-Cod precedent: GM

PATENTSCHRIFT - Ausschliessungspatent (Fascicul de brevet - Brevet exclusiv)
(eliberat de fostul oficiu DD sau, după 2 octombrie 1990, de oficiul DE, dar numai pe
baza unei cereri depuse în fosta Republică Democrată Germană)
-Publicare conform legii din
27 octombrie 1983 privind
brevetele (art.17.1), a RDA
şi respectiv vechii legislaţii
-Pe baza unei cereri care a
făcut obiectul examinării
cerinţelor formale, dar nu şi
al unei cercetări documentare

A7

Utilizarea codului

GEBRAUCHSMUSTER (Model de utilitate)
-Publicare conform legii
privind modelele de utilitate, din 1968, sect. 3

A5

Detalii asupra publicării

-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1963
-Codul ţării - DD - utilizat până la 26
septembrie 1990; din 3 octombrie 1990,
literele DD sunt utilizate ca element distinctiv de oficiul DE
-Serie de numerotare a fostului oficiu DD,
aplicată celorlalte tipuri de documente

-Din noiembrie 1984, pe
documentele tipărite şi
pe înregistrările
descifrabile pe maşină

PATENTSCHRIFT - Ausschliessungspatent (Fascicul de brevet - Brevet exclusiv)
(eliberat de fostul oficiu DD sau, după 2 octombrie 1990, de oficiul DE, dar numai pe
baza unei cereri depuse în fosta Republică Democrată Germană)
-Publicare conform legii din
27 octombrie 1983 privind
brevetele (art.17.1), a RDA
şi respectiv vechii legislaţii
-Pe baza unei cereri care a
făcut obiectul unei cercetări
documentare şi al unei
examinări

-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1951
-Codul ţării - DD - utilizat până la 26
septembrie 1990; din 3 octombrie 1990,
literele DD sunt utilizate ca element distinctiv de oficiul DE
-Serie de numerotare a fostului oficiu DD,
aplicată celorlalte tipuri de documente
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-Din octombrie 1985, pe
documentele tipărite şi
pe înregistrările
descifrabile pe maşină

RO-BOPI
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Cod
ST.16
A9

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele

-Pe documentele tipărite
şi pe înregistrările
descifrabile pe maşină

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1966
-Codul ţării - DD - utilizat până la 26
septembrie 1990; din 3 octombrie 1990,
literele DD, utilizate ca element distinctiv de
oficiul DE
-Serie de numerotare a fostului oficiu DD,
aplicată celorlalte tipuri de documente

-Din noiembrie 1984, pe
documentele imprimate
şi pe înregistrările
descifrabile pe maşină

PATENTSCHRIFT - Ausschliessungspatent (Fascicul de brevet - Brevet exclusiv)
(eliberat de fostul oficiu DD sau, după 2 octombrie 1990, de oficiul DE, dar numai pe
baza unei cereri depuse în fosta Republică Democrată Germană)
-Publicare conform legii din
27 octombrie 1983 privind
brevetele (art.18.1), a RDA,
şi respectiv, a fostei legislaţii
-In temeiul unei cereri care
a făcut obiectul unei cercetări documentare şi al unei
examinări

B5

-Primul nivel de publicare
-Literele DD, utilizate ca element distinctiv
de oficiul DE
-Publicare din 1992
-Serie de numeroatre a fostului oficiu DD,
aplicată celorlalte tipuri de documente
-Publicare în mai multe exemplare

PATENTSCHRIFT - Wirtschaftpatent (Fascicul de brevet - Brevet de exploatare)
(eliberat de fostul oficiu DD sau, după 2 octombrie 1990, de oficiul DE, dar numai pe
baza unei cereri depuse în fosta Republică Democrată Germană)
-Publicare conform legii din
27 octombrie 1983 privind
brevetele (art.18), a RDA şi,
respectiv, vechii legislaţii
-In temeiul unei cereri care
a făcut obiectul unei cercetări documentare şi al unei
examinări

B3

Utilizarea codului

OFFENLEGUNGSSCHRIFT (Document devenit accesibil publicului pentru
consultare) (pe baza unei cereri depuse în fosta Republică Democrată Germană)
-Publicare conform legii din
30 aprilie 1992 privind
extinderea titlurilor de
proprietate industrială,
par.10.3
-Pe baza unei cereri nepublicate înainte de 1 mai şi
pentru care nu s-a eliberat
un brevet înainte de această
dată

B1

Detalii asupra publicării

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1966
-Codul ţării, DD, utilizat până la 26 septembrie 1990; de la 3 octombrie 1990 literele
DD sunt utilizate ca element distinctiv de
oficiul DE
-Serie de numerotare a fostului oficiu DD,
aplicată celorlalte tipuri de documente

-Din noiembrie 1984, pe
documentele tipărite şi
pe înregistrările
descifrabile pe maşină

PATENTSCHRIFT (Fascicul de brevet)
(în temeiul unei cereri de brevet depuse în fosta Republică Democrată Germană)
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Cod
ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform legii din
30 aprilie 1992 privind
extinderea titlurilor de
proprietate industrială
-In temeiul unei cereri publicate anterior ca document
A5 sau A9, care a făcut
obiectul unei cercetări
documentare sau al unei
examinări ulterioare, sau
-în temeiul unui document
A7 după procedura de
opunere

C2

- Pe documentele tipărite
şi pe înregistrările
descifrabile pe maşină

-Al treilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1984
-Codul ţării, DD, utilizat până la 26 septembrie 1990; de la 3 octombrie 1990 literele
DD sunt utilizate ca element distinctiv de
oficiul DE
-Serie de numerotare a fostului oficiu DD,
aplicată celorlalte tipuri de documente

-Din noiembrie 1984, pe
documentele tipărite şi
pe înregistrările
descifrabile pe maşină

PATENTSCHRIFT - Ausschliessungspatent (Fascicul de brevet - Brevet exclusiv)
(eliberat de fostul oficiu DD sau, după 2 octombrie 1990, de oficiul DE, dar numai pe
baza unei cereri depuse în fosta Republică Democrată Germană)
-Publicare conform legii din
27 octombrie 1983 privind
brevetele (art.19), a RDA,
sau publicare corectată sau
modificată conform
Ordonanţei din 10
noiembrie 1983 privind
procedura în faţa Oficiului
de invenţii şi brevete
(art.23) a RDA
-In temeiul unei cereri care
a făcut obiectul unei cercetări documentare şi al unei
examinări

C5

-Al doilea nivel de publicare
-Literele DD utilizate ca element distinctiv
de oficiul DE
-Publicare din 1992
-Serie de numerotare a fostului oficiu DD,
aplicată celorlalte tipuri de documente
-Publicare în mai multe exemplare

Utilizarea codului

PATENTSCHRIFT - Wirtschaftspatent (Fasciculul de brevet - Brevet de exploatare)
(eliberat de fostul oficiu DD sau, după 2 octombrie 1990, de oficiul DE, dar numai în
temeiul unei cereri depuse în fosta Republică Democrată Germană)
-Publicare conform legii din
27 octombrie 1983 privind
brevetele (art.19) a RDA,
sau publicare corectată sau
modificată conform
Ordonanţei din 10
noiembrie 1983 privind
procedura în faţa Oficiului
de invenţii şi brevete
(art.23) a RDA
-In temeiul unei cereri care
a făcut obiectul unei cercetări documentare şi al unei
examinări

C4

Detalii asupra publicării

-Al treilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1985
-Codul ţării, DD, utilizat până la 26 septembrie 1990; de la 3 octombrie 1990 literele
DD sunt utilizate ca element distinctiv de
oficiul DE
-Serie de numerotare a fostului oficiu DD,
aplicată celorlalte tipuri de documente

-Din noiembrie 1984, pe
documentele tipărite şi
pe înregistrările
descifrabile pe maşină

PATENTSCHRIFT (Fascicul de brevet)
(în temeiul unei cereri depuse în fosta Republică Democrată Germană)
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Cod
ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform legii din
30 aprilie 1992 privind
extinderea titlurilor de
proprietate industrială şi
dispoziţiilor corespunzătoare ale legii privind
brevetele
-In temeiul unei cereri care
a făcut obiectul unei cercetări documentare şi al unei
examinări
-Publicare după o procedură
de obiecţie consecutivă la
un document B3

T9

Detalii asupra publicării
-Al treilea nivel de publicare
-Literele DD, utilizate ca element distinctiv
de oficiul DE
-Publicare din 1992
-Serie de numerotare a fostului oficiu DD,
aplicată celorlalte tipuri de documente
-Publicare în mai multe exemplare

Utilizarea codului
-Pe documentele tipărite
şi pe înregistrările
descifrabile pe maşină

UBERSETZUNG DER PATENTSCHRIFT (Traducerea fasciculului de brevet)
-Publicare conform legii din
23 aprilie 1992 privind
extinderea drepturilor de
proprietate industrială, par 8
-Traducerea în germană a
unui fascicul de brevet
publicat anterior în rusă, de
oficiul DD
-Brevet eliberat iniţial de
fostul Oficiu DD în baza
acordului CAEM privind
recunoaşterea mutuală a
certificatelor de inventator
şi a altor tiltluri de protecţie
a invenţiilor

-Literele DD, utilizate ca element distinctiv
de oficiul DE
-Publicare din 1993
-Serie de numerotare a fostului oficiu DD,
aplicată celorlalte tipuri de documente

-Pe documentele tipărite
şi pe înregistrările
descifrabile pe maşină

PATENTANMELDUNG (Cerere de brevet)
-Publicare conform decretului preşedintelui Oficiului
german de brevete, din 22
iulie 1955
-Cerere de brevet publicată
după examinare

-Primul nivel de publicare
-Publicare între 1 septembrie 1955 şi 27
septembrie 1956
-Publicare în mai multe exemplare
-Număr de înregistrare (p.ex. A 15422 VIII
c/2lf) utilizat ca număr de publicare
-Inlocuit cu "Auslegeschrift" (B1, B2)

-Nu este utilizat nici un
cod

B1, B2 AUSLEGESCHRIFT (Document supus inspecţiei)
-Publicare conform legii din
1968 (art.30) şi respectiv
fostei legislaţii
-Cerere de brevet care a
făcut obiectul unei examinări
A1

-Primul nivel de publicare, al doilea nivel de
publicare din 1968
-Publicare din 1957 până 1981
-Serie de numerotare aplicată celorlalte tipuri
de documente

-Din 1975, pe documentele tipărite şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină

PATENTSCHRIFT - Wirtschaftpatent (Fascicul de brevet - Brevet de exploatare)
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RO

Cod
ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform legii din
27 octombrie 1983 privind
brevetele (art.17.1) a RDA
şi, respectiv, a vechii
legislaţii
-In temeiul unei cereri care
a făcut obiectul unei examinări a cerinţelor formale,
dar nu şi al unei cercetări
documentare

A2

-Publicare din 1963 până în 1988
-Utilizarea codului ţării, DD
-Primul nivel de publicare
-Serie de numerotare a fostului oficiu DD,
aplicată celorlalte tipuri de documente

-Din noiembrie 1984, pe
documentele tipărite şi
pe înregistrările
descifrabile pe maşină

-Publicare din 1951 până în iulie 1990
-Utilizarea codului ţării, DD
-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Serie de numerotare a fostului oficiu DD,
aplicată celorlalte tipuri de documente

-Din noiembrie 1984, pe
documentele tipărite şi
pe înregistrările
descifrabile pe maşină

WIRTSCHAFTSPATENT, ZUSATZPATENT
(Brevet adiţional de exploatare) (eliberat de fostul oficiu DD)
-Publicare conform legii din
6 septembrie 1950 privind
brevetele (art.29.1), a RDA
- In temeiul unei cereri care
a făcut obiectul unei
cercetări documentare şi al
unei examinări

A6

-Din noiembrie 1984, pe
documentele tipărite şi
pe înregistrările
descifrabile pe maşină

PATENTSCHRIFT - Wirtschaftspatent
(Fascicul de brevet - Brevet de exploatare) (eliberat de fostul oficiu DD)
-Publicare conform legii din
27 octombrie 1983 privind
brevetele (art.18.2) a RDA
şi, respectiv, vechii legislaţii
-In temeiul unei cereri care
a făcut obiectul unei cercetări documentare şi al unei
examinări

A4

-Publicare din 1963 până în iulie 1990
-Utilizarea codului ţării, DD
-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Serie de numerotare a fostului oficiu DD,
aplicată celorlalte tipuri de documente

Utilizarea codului

WIRTSCHAFTSPATENT, ZUSATZPATENT (Brevet adiţional de exploatare) (eliberat de
fostul oficiu DD)
-Publicare conform legii din
31 iulie 1963 privind brevetele
(art.5) a RDA
-In temeiul unei cereri care
a făcut obiectul unei examinări a cerinţelor formale,
dar nu şi al unei cercetări
documentare

A3

Detalii asupra publicării

-Publicare din 1951 până în 1989
-Utilizarea codului ţării, DD
-Primul nivel de publicare
-Serie de numerotare a fostului oficiu DD,
aplicată celorlalte tipuri de documente

AUSSCHLIESSUNGSPATENT, ZUSATZPATENT
(Brevet adiţional exclusiv) (eliberat de fostul oficiu DD)
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-Din februarie 1985, pe
documentele tipărite şi
pe înregistrările descifrabile pe maşină
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RO

Cod
ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform legii din
31 iulie 1963 privind
brevetele (art.5.1), a RDA
-In temeiul unei cereri care
a făcut obiectul unei examinări a cerinţelor formale,
dar nu şi al unei cercetări
documentare

A8

Detalii asupra publicării
-Publicare din 1983 până în 1984
-Utilizarea codului ţării, DD
-Primul nivel de publicare
-Serie de numerotare a fostului oficiu DD,
aplicată celorlalte tipuri de documente

AUSSCHLIESSUNGSPATENT, ZUSATZPATENT
(Brevet adiţional exclusiv) (eliberat de fostul oficiu DD)
-Publicare conform legii din
6 septembrie 1950 privind
brevetele (art.29.1), a RDA
- In temeiul unei cereri care
a făcut obiectul unei
cercetări documentare şi al
unei examinări

-Publicare din 1951 până în 1985
-Utilizarea codului ţării, DD
-Primul nivel de publicare
-Serie de numerotare a fostului oficiu DD,
aplicată celorlalte tipuri de documente

DK

DANEMARCA:

A

ALMINDELIGT TILGAENGELIG PATENTSOEGNING
(Cerere de brevet accesibilă publicului)
-Publicare conform legii
codificate, din 2 iulie 1993
privind brevetele, art.22.2)
şi 3), şi dispoziţiilor corespunzătoare ale legilor din
1967, 1978, 1986 şi 1989
privind brevetele
-In temeiul i) unei cereri
care nu a făcut obiectul unei
cercetări documentare sau al
unei examinări, sau ii) al
unei cereri care a făcut
obiectul unei cercetări
documentare, dar nu şi al
unei examinări

B1

-Primul nivel de publicare
-Din 1975, pe înregis-Nu există publicare în mai multe exemplare trările descifrabile pe
dar, la cerere, pot fi obţinute exemplare
maşină
-Publicare de la 1 iulie 1968
-Serie de numerotare separată, proprie
acestui tip de document. Există câteva lipsuri
care ţin de faptul că anumite cereri nu au fost
niciodată accesibile publicului

PATENTSKRIFT (Fascicul de brevet)
-Publicare conform legii codificate, din 2 iulie 1993
privind brevetele, art.20.2)
-Brevet eliberat pe baza
unei cereri care a făcut
obiectul unei cercetări
documentare şi al unei
examinări

B2

Utilizarea codului

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 17 mai 1993 (documentul
nr.166.397)
-Serie de numerotare identică cu a celui de-al
doilea nivel de publicare şi cu a nivelurilor
următoare

PATENTSKRIFT AENDRET EFTER INDSIGELSE
(Fasciculul de brevet modificat după procedura de opunere)
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-Din 1993, pe documentele tipărite şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină

RO-BOPI
4/1995
RO

Cod
ST.16

B3

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele

Detalii asupra publicării

Utilizarea codului

-Publicare conform legii
codificate, din 2 iulie 1993
privind brevetele, art.23.3)
-Brevet eliberat pe baza
unei cereri care a făcut
obiectul unei cercetări
documentare şi al unei examinări, modificată după
procedura de opunere

-Al treilea nivel de publicare
-Va fi publicat în mai multe exemplare
-Nu a fost încă publicat
-Serie de numerotare identică cu a celui de-al
doilea nivel de publicare şi cu a nivelurilor
următoare

-Va fi utilizat pe documentele tipărite şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină

PATENTSKRIFT AENDRET EFTER ADMINISTRATIV OMPROEVNING (Fascicul de
brevet modificat după reexaminarea admnistrativă)
-Publicare conform legii
codificate, din 2 iulie 1993
privind brevetele, art.53.f)
-Brevet eliberat pe baza
unei cereri care a făcut
obiectul unei cercetări documentare şi al unei examinări, modificată după reexaminarea administrativă

L

-Din 1994, pe documentele tipărite şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină

PATENTSOEGNING (Cerere de brevet)
-Publicare conform legii
codificate din 2 iulie 1993
privind brevetele, art.2.2) şi
22.3) şi dispoziţiilor corespunzătoare ale legilor
din1978 şi 1989 privind
brevetele
-In temeiul i) unei cereri
care nu a făcut obiectul unei
cercetări documentare sau al
unei examinări, sau ii) al
unei cereri care a făcut
obiectul unei cercetări
documentare, dar nu şi al
unei examinări

T1

-Al treilea/al patrulea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 14 februarie 1994 (documentul nr.140 292)
-Serie de numerotare identică cu a celui de-al
doilea nivel de publicare şi cu a nivelurilor
următoare

-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare de la 1 decembrie 1978
-Serie de numerotare identică cu a documentelor codificate "A"

-Din 1991, pe documentele tipărite
-Codul "A" a fost utilizat
din 1987 până în 1991

OVERSAETTELSE AF KRAV I EUROPAEISK PATENTANSOEGNING
(Traducererea revendicărilor unei cereri de brevet european)
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Cod
ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform
art.83.1) al legii codificate
din 2 iulie 1993 privind
brevetele, art.2.2) şi 22.3) şi
dispoziţiilor corespunzătoare ale legii din 1989
privind brevetele
-Pe baza unei cereri care a
făcut obiectul unei cercetări
documentare, dar nu şi al
unei examinări

T2

-Primul nivel de publicare
-Din 1990, pe primele
-Nu există publicare în mai multe exemplare pagini ale documentelor
dar, la cerere, pot fi obţinute exemplare
tipărite
-Publicare din 3 septembrie 1990
-Serie de numerotare bazată pe numerele de
publicare EP. Există lipsuri în numerotare.

-Primul nivel de publicare
-Din 1990, pe primele
-Nu există publicare în mai multe exemplare pagini ale documentelor
dar, la cerere, pot fi obţinute exemplare
tipărite
-Publicare din 17 decembrie 1990
-Serie de numerotare bazată pe numerele de
publicare EP. Există lipsuri în numerotare.

OVERSAETTELSE AF EUROPAEISK PATENTSKRIFT
(Traducerea unui fascicul de brevet european)
-Publicare conform legii
codificate din 2 iulie 1993
privind brevetele, art.77.2)
şi 77.3) şi dispoziţiilor
corespunzătoare ale legii
din 1989 privind brevetele
-Brevet eliberat pe baza
unei cereri care a făcut
obiectul unei cercetări
documentare şi al unei
examinări

T4

Utilizarea codului

RETTET OVERSAETTELSE AF KRAV I EUROPAEISK PATENTANSOEGNING
(Traducererea corectată a revendicărilor unei cereri de brevet european)
-Publicare conform legii
codificate din 2 iulie 1993
privind brevetele, art.86.2)
şi dispoziţiilor corespunzătoare ale legii din 1989
privind brevetele
-Pe baza unei cereri care a
făcut obiectul unei cercetări
documentare, dar nu şi al
unei examinări

T3

Detalii asupra publicării

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 23 septembrie 1991
-Serie de numerotare bazată pe numerele de
publicare EP. Există lipsuri în numerotare.

-Din 1990, pe primele
pagini ale documentelor
tipărite

OVERSAETTELSE AF AENDRET EUROPAEISK PATENTSKRIFT
(Traducerea unui fascicul revizuit de brevet european)
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Cod
ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform legii
codificate din 2 iulie 1993
privind brevetele, art.77.2)
şi 77.3) şi dispoziţiilor
corespunzătoare ale legii
din 1989 privind brevetele
-Brevet eliberat pe baza
unei cereri care a făcut
obiectul unei cercetări
documentare şi al unei
examinări, modificat după
eliberarea titlului

T5

-Va fi utilizat pe documentele tipărite

-Al doilea nivel de publicare
-Va fi publicat în mai multe exemplare
-Nu a fost încă publicat
-Serie de numerotare bazată pe numerele de
publicare EP. Există lipsuri în numerotare.

-Va fi utilizat pe documentele tipărite

ALMINDELIGT TILGAENGELIG BRUGSMODELANSOEGNING
(Cerere de model de utilitate pusă la dispoziţia publicului)
-Publicare conform legii din
26 ferbruarie 1992 privind
modelele de utilitate,
art.16.2) sau 3)
-Pe baza i) unei cereri care
nu a făcut obiectul unei
cercetări documentare sau
al unei examinări, sau ii) a
unei cereri care a făcut
obiectul unei cercetări
documentare, dar nu şi al
unei examinări

U3

-Al treilea nivel de publicare
-Va fi publicat în mai multe exemplare
-Nu a fost încă publicat
-Serie de numerotare bazată pe numerele de
publicare EP. Există lipsuri în numerotare.

Utilizarea codului

RETTET OVERSAETTELSE AF AENDRET EUROPAEISK PATENTSKRIFT (Traducerea
corectată a unui fascicul de brevet european)
-Publicare conform legii
codificate din 2 iulie 1993
privind brevetele, art.86.1)
şi dispoziţiilor corespunzătoare ale legii din 1989
privind brevetele
-Brevet eliberat pe baza
unei cereri care a făcut
obiectul unei cercetări
documentare şi al unei
examinări

U1

Detalii asupra publicării

-Primul nivel de publicare
-Nu este publicată în mai multe exemplare,
dar există copii disponibile la cerere
-Publicare din 28 octombrie 1992
-Serie identică de numerotare pentru toate
nivelurile de publicare

BRUGSMODELSKRIFT (Fascicul de model de utilitate)
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-Nu este încă utilizat
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Cod
ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform legii din
26 ferbruarie 1992 privind
modelele de utili tate,
art.16.1)
-Pe baza unei cereri care nu
a făcut obiectul unei
cercetări documentare sau
al unei examinări

U4

-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 28 decembrie 1992
-Serie identică de numerotare pentru toate
nivelurile de publicare

-Utilizat din 1992 pe
documentele tipărite şi
în buletinele oficiale

-Al doilea nivel de publicare
-Va fi publicat în mai multe exemplare
-Nepublicat până în prezent
-Serie identică de numerotare pentru toate
nivelurile de publicare

-Va fi utilizat pe documentele publicate şi în
buletinele oficiale

BRUGSMODELSKRIFT, REGISTRERET BRUGSMODEL MED PROVENING
(Fascicul de model de utilitate, model de utilitate înregistrat cu examinare)
-Publicare conform legii din
26 februarie 1992 privind
modelele de utilitate,
art.16.1)
-Pe baza unei cereri care a
făcut obiectul unei cercetări
documentare şi al unei
examinări, înainte sau după
înregistrare

Y5

-Utilizat din 1992 pe
documentele tipărite şi
în buletinele oficiale

BRUGSMODELSKRIFT (Fascicul de model de utilitate)
-Publicare conform legii din
26 februarie 1992 privind
modelele de utilitate,
art.16.1)
-Pe baza unei cereri care nu
a făcut obiectul unei
cercetări documentare sau
al unei examinări

Y4

-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 28 august 1992
-Serie identică de numerotare pentru toate
nivelurile de publicare

Utilizarea codului

BRUGSMODELSKRIFT, REGISTRERET BRUGSMODEL MED PROEVNING
(Fascicul de model de utilitate, model de utilitate înregistrat cu examinare)
-Publicare conform legii din
26 februarie 1992 privind
modelele de utilitate,
art.16.1)
-Pe baza unei cereri care a
făcut obiectul unei cercetări
documentare sau al unei
examinări

Y3

Detalii asupra publicării

-Al doilea nivel de publicare
-Va fi publicat în mai multe exemplare
-Nepublicat până în prezent
-Serie identică de numerotare pentru toate
nivelurile de publicare

-Va fi utilizat pe documentele publicate şi în
buletinele oficiale

BRUGSMODELSKRIFT, AENDRET REGISTRERET BRUGSMODEL (Fascicul de model
de utilitate, model de utilitate înregistrat, modificat)
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ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform legii din
26 februarie 1992 privind
modelele de utilitate,
art.36.2)
-Pe baza unei cereri care a
făcut obiectul unei examinări, dar nu şi al unei
cercetări documentare, şi
care a fost modificată după
înregistrare

Y6

-Utilizat din 1993 pe
documentele publicate şi
în buletinele oficiale

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 28 mai1993
-Serie identică de numerotare pentru toate
nivelurile de publicare

-Utilizat din 1993 pe
documentele publicate şi
în buletinele oficiale

BRUGSMODELSKRIFT, AENDRET REGISTRERET BRUGSMODEL (Fascicul de model
de utilitate, model de utilitate înregistrat, modificat)
-Publicare conform legii din
26 februarie 1992 privind
modelele de utilitate,
art.36.2)
-Pe baza unei cereri care a
făcut obiectul unei examinări, dar nu şi al unei
cercetări documentare, şi
care a fost modificată după
înregistrare

Z6

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 10 septembrie 1993 -Serie
identică de numerotare pentru toate nivelurile de publicare

Utilizarea codului

BRUGSMODELSKRIFT, AENDRET REGISTRERET BRUGSMODEL MED
PROEVNING
(Fascicul de model de utilitate, model de utilitate înregistrat cu examinare, modificat)
-Publicare conform legii din
26 februarie 1992 privind
modelele de utilitate,
art.36.2)
-Pe baza unei cereri care a
făcut obiectul unei cercetări
documentare şi al unei
examinări, şi care a fost
modificată după înregistrare

Z5

Detalii asupra publicării

-Al treilea nivel de publicare
-Va fi publicat în mai multe exemplare
-Nepublicat până în prezent
-Serie identică de numerotare pentru toate
nivelurile de publicare

-Va fi utilizat pe documentele publicate şi în
buletinele oficiale

BRUGSMODELSKRIFT, AENDRET REGISTRERET BRUGSMODEL MED
PROEVNING
(Fascicul de model de utilitate, model de utilitate înregistrat cu examinare, modificat)
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ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform legii din
26 februarie 1992 privind
modelele de utilitate,
art.36.2)
-Pe baza unei cereri care a
făcut obiectul unei cercetări
documentare şi al unei
examinări, şi care a fost
modificată după înregistrare

W

-Va fi utilizat pe documentele publicate şi în
buletinele oficiale

-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 27 noiembrie 1992
-Serie identică de numerotare pentru toate
nivelurile de publicare

-Utilizat din 1992 pe
documentele tipărite şi
în buletinele oficiale

-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 12 martie 1895
(doc.nr.1) până la 12 iunie 1978 (doc.nr.110
252)
-Serie de numerotare separată, proprie
acestui tip de document
-Notă: Unele documente de acest tip ar mai
putea fi încă publicate

-Nu este utilizat nici un
cod
(cu câteva excepţii)

PATENT (Brevet)
-Publicare conform legii din
1894 privind brevetele,
modificată ulterior
-Brevet eliberat pe baza
unei cereri care a făcut
obiectul unei cercetări
documentare şi al unei
examinări

B

-Al treilea nivel de publicare
-Va fi publicat în mai multe exemplare
-Nepublicat până în prezent
-Serie identică de numerotare pentru toate
nivelurile de publicare

Utilizarea codului

BRUGSMODELANSOENING, ALMIDELIGT TILGAENGELIG
(Cerere de model de utilitate, accesibilă publicului)
-Publicare conform legii din
26 februarie 1992 privind
modelele de utilitate,
art.16.2) sau 3)
-Pe baza i) unei cereri care
nu a făcut obiectul unei
cercetări documentare sau
al unei examinări, sau ii) a
unei cereri care a făcut
obiectul unei cercetări
documentare, dar nu şi al
unei examinări

A

Detalii asupra publicării

FREMLAEGGELSESSKRIFT (Document accesibil publicului pentru consultare)
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Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform legii din
1989 privind brevetele,
art.21.1) şi 3), şi dispoziţiilor corespunzătoare ale
legilor din 1978 şi 1986
privind brevetele
-In temeiul unei cereri care
a făcut obiectul unei cercetări documentare şi al unei
examinări

C

Detalii asupra publicării
-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 29 aprilie 1968
(doc.nr.111.000) până în 11 noiembrie 1993
(doc.nr.167.469)
-Serie de numerotare identică pentru documentele aparţinând nivelelor doi şi trei de
publicare
-Notă: primul nivel de publicare pentru documentele de la nr.111.000 la nr.111 230

Utilizarea codului
-Din 1975, pe documentele tipărite
-Din 1968, pe înregistrările descifrabile pe
maşină

PATENTSKRIFT (Fascicul de brevet)
Publicare conform legii din
1989 privind brevetele,
art.26.1) şi 3), şi dispoziţiilor corespunzătoare ale
legilor din 1978 şi 1986
privind brevetele
-Brevet eliberat pe baza
unei cereri care a făcut
obiectul unei cercetări
documentare şi al unei
examinări

-Al treilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 4 noiembrie 1968 (doc.nr.111
000)
-Serie de numerotare identică pentru documentele aparţinând nivelelor doi şi trei de
publicare
-Documentele acestui nivel de publicare sunt
tipărite numai atunci când textul lor diferă
faţă de cel al documentelor celui de-al doilea
nivel de publicare
-Notă: este posibil ca documentele de acest
tip să fie încă publicate

-Din 1975, pe documentele tipărite şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină

Notă: Codul tipului de document "AO" poate să apară în bazele de date informatizate atunci când este utilizat
pentru identificarea datelor bibliografice ale cererilor de brevet depuse , anunţate în buletinul oficial publicat de
acest oficiu.
EG

EGIPT

A

BREVET DE INVENTIE
-Publicare conform legii
privind brevetele nr.132,
din 16 august 1949, art.27

A

-Primul nivel de publicare
-Nu este publicat în mai multe exemplare,
dar registrul de brevete este deschis inspecţiei publice şi, la cerere sunt puse la
dispoziţie exemplare

BREVET ADITIONAL
-Publicare conform legii
privind brevetele nr.132,
din 16 august 1949, art.27

-Primul nivel de publicare
-Nu este publicat în mai multe exemplare,
dar registrul de brevete este deschis inspecţiei publice şi, la cerere, sunt puse la
dispoziţie exemplare

EP

OFICIUL EUROPEAN DE BREVETE (OEB)

A1

CERERE PUBLICATA CU RAPORT DE DOCUMENTARE
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Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform Convenţiei asupra brevetului
european din 5 octombrie
1973, art.93

A2

-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1978
-Serie principală de numerotare identică cu a
celorlalte tipuri de documente

-Din 1978, pe documentele tipărite şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină

-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Serie principală de numerotare identică cu a
celorlalte tipuri de documente
-Primul nivel de publicare
-Nu este publicat în mai multe exemplare,
dar este deschis inspecţiei publice şi, la
cerere, sunt puse la dispoziţie exemplare

FASCICUL DE BREVET
-Publicare conform Convenţiei asupra brevetului
european din 5 octombrie
1973, art.98

B2

-Din 1978, pe documentele tipărite şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină

RAPORT DE DOCUMENTARE SUPLIMENTAR
-Redactat conform Convenţiei asupra brevetului
european din 5 octombrie
1973, art.157

B1

-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1978
-Serie principală de numerotare identică cu a
celorlalte tipuri de documente

RAPORT DE DOCUMENTARE
-Raport de documentare al
cererii, publicat separat
(A9)

A4

Utilizarea codului

CERERE PUBLICATA FARA RAPORT DE DOCUMENTARE
-Publicare conform Convenţiei asupra brevetului
european din 5 octombrie
1973, art.93

A3

Detalii asupra publicării

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1979
-Serie principală de numerotare identică cu a
celorlalte tipuri de documente

-Din 1978, pe documentele tipărite şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină

NOU FASCICUL DE BREVET
-Fascicul modificat, publicat
conform Convenţiei asupra
brevetului european din 5
octombrie 1973, art.98

-Al treilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1981
-Serie principală de numerotare identică cu a
celorlalte tipuri de documente

-Din 1978, pe documentele tipărite şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină

Notă: Codul tipului de document "AO" poate să apară în bazele de date informatizate atunci când este utilizat
pentru identificarea datelor bibliografice ale cererilor de brevet depuse, anunţate în buletinul oficial publicat de
acest oficiu.
ES

SPANIA

A1

SOLICITUD DE PATENTE CON INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA
(Cerere de brevet publicată cu raport de documentare)

Inclusiv documente de brevet adiţional
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Cod
ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform legii din
20 martie 1986 privind
brevetele, art.34.6 şi
Regulamentului de aplicare
nr.2245, din 10 octombrie
1986, art.26

A2

-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare în serie de numerotare continuă,
introdusă în 1987
(nr.2 000 000)

-Primul şi unicul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare în serie de numerotare continuă,
introdusă în 1987
(nr.2 000 000)

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare în serie de numerotare continuă,
introdusă în 1987
(nr.2 000 000)

-Utilizat pe documente
tipărite, pe microfişe, în
buletinele oficiale şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină din 27 martie
1991

-Utilizat pe documente
tipărite, pe microfişe, în
buletinele oficiale şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină din 27 martie
1991

PATENTE CON EXAMEN PREVIO (Brevet publicat după examinare)
-Publicare conform legii din -Al doilea nivel de publicare
20 martie 1986 privind
-Publicare în mai multe exemplare
brevetele, art. 40.3
-Publicare prevăzută începând din 1991

A6

-Utilizat pe documente
tipărite, pe microfişe, în
buletinele oficiale şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină din 27 martie
1991

PATENTE CON INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA
(Brevet publicat cu raport de documentare)*
-Publicare conform legii din
20 martie 1986 privind
brevetele, art. 37 şi 38
Regulamentului de aplicare
nr.2245, din 10 octombrie
1986, art.32

B2

-Utilizat pe documente
tipărite, pe microfişe, în
buletinele oficiale şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină din 27 martie
1991

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA PUBLICADO SEPARADAMENTE
(Raport de documentare publicat separat)
-Publicare conform legii din
20 martie 1986 privind
brevetele, art. 34.5 şi
Regulamentului de aplicare
nr.2245, din 10 octombrie
1986, art.29.7

B1

-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare în serie de numerotare continuă,
introdusă în 1987
(nr.2 000 000)

Utilizarea codului

SOLICITUD DE PATENTE SIN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA
(Cerere de brevet publicată fără raport de documentare) *
-Publicare conform legii din
20 martie 1986 privind
brevetele, art.32.2 şi
Regulamentului de aplicare
nr.2245, din 10 octombrie
1986, art.26

R

Detalii asupra publicării

PATENTE SIN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA
(Brevet publicat fără raport de documentare)

Inclusiv documente de brevet adiţional
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Cod
ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform legii din
20 martie 1986 privind
brevetele, dispoziţiei tranzitorii nr.4 şi Regulamentului
de aplicare nr.2245, din 10
oct. 1986, dispoziţia tranzitorie nr.1

T1
(anterior A4)

Detalii asupra publicării
-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare în serie de numerotare continuă,
începând din 1987
(nr.2 000 000)

Utilizarea codului
-Utilizat pe documente
tipărite, pe microfişe, în
buletinele oficiale şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină din 1987

TRADUCCION DE LAS REIVINDICACIONES Y DIBUJOS DE SOLICITUDES
EUROPEAS (Revendicările şi desenele cererilor europene traduse în limba spaniolă)

-Publicare conform Regulamentului de aplicare
nr.2424, din 10 oct. 1986,
art. 5

-Primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare în serie de numerotare continuă,
începând din 1987
(nr.2 000 000)

-Coduri utilizate pe documentele tipărite, pe
microfişe, în buletinele
oficiale şi pe înregistrările descifrabile pe
maşină
-Codul A4, din 1987
până la 27 martie 1991
şi codul T1, utilizat din
27 martie 1991

T2

TRADCCION REVISADA DE LAS REIVINDICACIONES Y DIBUJOS DE
SOLICITUDES EUROPEAS
(Revendicările şi desenele cererilor europene traduse în limba spaniolă - traducere revizuită)
-Publicare conform Regulamentului de aplicare
nr.2424, din 10 oct. 1986,
art.12

T3 (anterior B3)

-Utilizat pe documentele
tipărite, pe microfişe, în
buletinele oficiale şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină de la 27
martie 1991

TRADUCCION DE PATENTE EUROPEA CONCEDIDA
(Brevet european eliberat, tradus în limba spaniolă)

-Publicare conform Regulamentului de aplicare
nr.2424, din 10 oct. 1986,
art.9

T4

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare în serie de numerotare continuă,
începând din 1987
(nr.2 000 000)

-Al doilea sau primul nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare în serie de numerotare introdusă
în 1987 (nr.2 000 000)

-Coduri utilizate pe
documentele tipărite, pe
microfişe, în buletinele
oficiale şi pe înregistrările descifrabile pe
maşină
-Codul B3, din 1987
până la 27 martie 1991
şi codul T3, utilizat din
27 martie1991

TRADUCCION REVISADA DE PATENTE EUROPEA CONCEDIDA (Brevet european
eliberat, tradus în limba spaniolă - traducere revizuită)

In cazul în care protecţia provizorie a fost cerută în Spania.
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Cod
ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele
-Publicare conform Regulamentului de aplicare
nr.2424, din 10 oct. 1986,
art. 12

U

-Primul nivel de publicare
-Document supus inspecţiei publice, exemplare disponibile la cerere
-Serie de numerotare separată pentru documentele U şi Y. Numerotare continuă
începând din 1987 (nr.1 000 000)

-Al doilea nivel de publicare
-Document supus inspecţiei publice, exemplare disponibile la cerere
-Serie de numerotare separată pentru documentele U şi Y. Numerotare continuă
începând din 1987 (nr.1 000 000)

-Din 1976

-Din 1976

PATENTE DE INTRODUCCION (Brevet de importaţiune)
-Publicare conform legii din
1929 cu privire la
proprietatea industrială
-Acest tip de document nu
este prevăzut de legea din
20 martie 1986

FI

-Utilizat pe documentele
supuse inspecţiei
publice, pe suport de
hârtie sau microfişe,
precum şi în buletinele
oficiale

CERTIFICADO DE ADICION (Certificat adiţional)
-Publicare conform legii din -Primul nivel de publicare
1929 cu privire la
-Nu este publicat în mai multe exemplare
proprietatea industrială
dar, la cerere, pot fi furnizate exemplare pe
suport de hârtie sau microfişe

A3

-Utilizat pe documentele
tipărite, pe microfişe, în
buletinele oficiale şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină de la 27
martie 1991

PATENTE DE INVENCION (Brevet de invenţie)
-Publicare conform legii din -Primul şi unicul nivel de publicare
1929 cu privire la
-Nu este publicat în mai multe exemplare
proprietatea industrială
dar, la cerere, pot fi furnizate exemplare pe
suport de hârtie sau microfişe.

A2

-Utilizat pe documentele
tipărite, pe microfişe, în
buletinele oficiale şi pe
înregistrările descifrabile
pe maşină de la 27
martie 1991

MODELO DE UTILIDAD (Model de utilitate)
-Publicare conform legii din
1929 cu privire la
proprietatea industrială,
legii din 20 martie 1986
privind brevetele,
art. 150

A1

-Al treilea sau al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare în serie de numerotare continuă
din 1987 (nr.2 000 000)

Utilizarea codului

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD (Cerere de model de utilitate)
-Publicare conform legii din
1929 cu privire la
proprietatea industrială,
legii din 20 martie 1986
privind brevetele, art. 148.4)
şi Regulamentului de
aplicare nr.2245, din 10 oct.
1986, art.44

Y

Detalii asupra publicării

-Primul şi unicul nivel de publicare
-Nu este publicat în mai multe exemplare,
dar, la cerere, pot fi furnizate exemplare pe
suport de hârtie sau microfişe
-A fost utilizată o serie principală de
numerotare identică cu a celorlalte tipuri de
documente

FINLANDA

În cazul în care protecţia provizorie a fost cerută în Spania
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Cod
ST.16
A

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele

Utilizarea codului

JULKISEKSI TULLUT PATENTTIHAKEMUS - ANSOGNING, SOM BLIVIT
OFFENTLIG (Cerere de brevet accesibilă publicului)
-Publicare conform legii
nr.550/67 din 1967, privind
brevetele, art.22
-Pe baza unei cereri care nu
a făcut obiectul unei
cercetări documentare sau
al unei examinări

L

Detalii asupra publicării

-Primul nivel de publicare
-Nu este publicată în mai multe exemplare
dar, la cerere, pot fi furnizate exemplare
-Publicare de la 1 iulie 1968
-Serie de numerotare separată, proprie
acestui tip de document
-De la 1 ianuarie 1975, primele cifre indică
anul de depozit

-Nu se utilizează pe
documentele tipărite
-Din 1979, pe înregistrările descifrabile pe
maşină
-Din 1981, pe rezumatele publicate

TIIVISTELMA - SAMMANDRAG (Rezumat)
-Document tipărit pe o singură pagină,
conţinând datele bibliografice, rezumatul în
finlandeză şi suedeză, precum şi un desen
sau formulele chimice ale unei cereri de
brevet publicată la 18 luni de la data de
prioritate

B

KUULUTUSJULKAISU - UTLAGGNINGSSKRIFT
(Document supus inspecţiei publice)
-Publicare conform legii
nr.550/67 din 1967, privind
brevetele, art.22
-Pe baza unei cereri care a
făcut obiectul unei cercetări
documentare sau al unei
examinări

C

-Al doilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1968 (document nr.40 001)
-Serie de numerotare identică cu a documentelor codificate C

-Din 1975, pe documentele tipărite
-Din 1979, pe înregistrările descifrabile pe
maşină

PATENTTIJULKAISU - PATENTSKRIFT (Fascicul de brevet)
-Publicare conform legii
nr.550/67 din 1967, privind
brevetele, art.22
- Brevet eliberat pe baza
unei cereri care a făcut
obiectul unei cercetări
documentare sau al unei
examinări

-Al treilea nivel de publicare
-Publicare în mai multe exemplare
-Publicare din 1968
(doc.nr.40 000)
-Serie de numerotare identică cu a documentelor din al doilea nivel de publicare
-Publicarea" fasciculului de brevet" se
efectuează prin două mijloace diferite: în
cazul în care conţinutul documentului celui
de-al treilea nivel de publicare este identic
cu cel al documentului celui de-al doilea
nivel, publicarea "fasciculului de brevet" este
realizată cu ajutorul menţiunii: "C - Patentti
myönnetty - Patent meddelat" (brevet
eliberat) timbrată pe documentul celui de- al
doilea nivel de publicare.
Dimpotrivă, atunci când conţinutul este
diferit, se tipăreşte un document nou, al celui
de-al treilea nivel de publicare
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Cod
ST.16

Referinţe despre legislaţia
privind brevetele

Detalii asupra publicării

Utilizarea codului

Notă: Codul tipului de document "AO" poate să apară în bazele de date informatizate, atunci când este utilizat
pentru identificarea datelor bibliografice ale cererilor de brevet depuse, anunţate în lista săptămânală a noilor
cereri de brevet publicate de acest oficiu.
A1

PATENTTI - PATENT (Brevet)
-Publicare conform legii
nr.387/43 din 1943, privind
brevetele
- Brevet eliberat pe baza
unei cereri care a făcut
obiectul unei cercetări
documentare sau al unei
examinări

-Primul nivel de publicare
-Nu este utilizat nici un
-Publicare în mai multe exemplare, din 1944 cod
(doc.nr.19 872) până în 1978 (doc.nr.37 835)
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ROMÂNIA
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

DECIZIA nr. 1365
29 octombrie 1993

Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci,
Având în vedere prevederile art.14 alin.3 din Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie şi regula 2,5 din
H.G. 152/92 referitoare la profesia de consilier în proprietate industrială,

DECIDE:

Art.1. Persoanele ale căror nume figurează în lista anexată, precum şi firmele specializate în proprietate
industrială au fost înscrise în REGISTRUL NAŢIONAL AL CONSILIERILOR ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, cu menţionarea specializării.
Art.2. Prezenta decizie se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Director general,
Mioara Rădulescu
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Modificări intervenite în Registrul Naţional al Consilierilor în Proprietate Industrială
1. Se radiază nr. 92-1006 din partea a III-a a Registrului - Nicolaescu Daniela-Olga şi se înregistrează la partea I şi
partea a II-a, la numerele 93-19, respectiv 93-006.
2. Se radiază nr. 93-1014 din partea a III-a a Registrului - Nicolae Ioan şi se înregistrează la partea I şi partea a II-a,
la numerele 93-22, respectiv 93-012.
3. Se radiază nr. 92-1004 din partea a III-a a Registrului - Solschi Maria, S.C. "Prompt", S.A., Timişoara.
4. Se radiază nr.94-1047 din partea a III-a a Registrului - Georgescu Liudmila, pensionară, Bucureşti.
5. Se radiază nr. 93-1026 din partea a III-a a Registrului - Raskai Maria-Magdalena şi se înregistrează la partea I şi
partea a II-a, la numerele 95-28, respectiv 95-017.
6. Se radiază nr. 94-1059 din partea a III-a a Registrului - Tătaru Doina şi se înregistrează la partea I şi partea a II-a,
la numerele 95-29, respectiv 95-019.

120

RO-BOPI
RO
4/1995
Consilierii în proprietate industrială, autorizaţi prin examenul susţinut la Oficiul de Stat pentru Invenţii
şi Mărci, conform Legii 64/1991 şi a H.G. 152/1992, şi locul de desfăşurare a activităţii lor - agenţii
specializate în activitatea de proprietate industrială.
Nr. din reg.
naţional

Numele si prenumele,
agenţia

Menţiuni

92 - 1

Bălan Gheorghiţă, "Rodall", S.R.L.,
Bucureşti

mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu, brevete
de invenţie, desene şi modele industriale

92 - 2

Pop Virginia-Daisy, Cabinet
"Enpora", S.R.L., Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu, desene şi modele industriale

92 - 3

Raţă Grigore, Cabinet "Enpora",
S.R.L., Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu, desene şi modele industriale

92 - 4

Vasilescu Mariana, "V & P Patents",
S.R.L., Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu, desene şi modele industriale

92 - 5

Voicu Alexandra, A.G.V. - Agenţie
de proprietate industrială, S.R.L.,
Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu, desene şi modele industriale

92 - 6

Lorenţ Alexandru, Centrul de
Inventică "Protecta", Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu, desene şi modele industriale

92 - 7

Enescu Lucian, "Rominvent", S.A.,
Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu

92 - 8

Oproiu Margareta, S.C. "Cabinet M.
Oproiu - consiliere în proprietate
intelectuală", S.R.L., Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu

92 - 9

Larion Elisabeta-Sonia,
"Rominvent", S.A., Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu, desene şi modele industriale

92 - 10

Ţurcanu Constantin, Inventa Agenţie Universitară, Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu, desene şi modele industriale

92 - 11

Teodorescu Dan-Mihai, "Invest Consult", S.R.L., Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu

92 - 12

Marinescu V. Stelian,
"Patent - Mark", S.R.L., Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu, desene şi modele industriale

92 - 13

Constantin Ghiţă, Cabinet
"Constantin Ghiţă", Timişoara

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu, desene şi modele industriale

93 - 14

Bucătaru Rodica, "Rominvent", S.A.,
Bucureşti

mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu

93 - 15

Ghenu Mihaela, "Rominvent", S.A.,
Bucureşti

mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu

93 - 16

Popescu Irina-Simona, "Rominvent",
S.A., Bucureşti

mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu
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Nr. din reg.
naţional

Numele si prenumele,
agenţia

Menţiuni

93 - 17

Cârmu Aurel, "Rominvent", S.A.,
Bucureşti

mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu

93 - 18

Spătaru Ana, "Rominvent", S.A.,
Bucureşti

mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu

93 - 19

Nicolaescu Daniela-Olga,
"Rominvent", S.A., Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu

93 - 20

Duţulescu Corina, "Rominvent",
S.A., Bucureşti

brevete de invenţie, desene şi modele industriale

93 - 21

Ungureanu Mircea, Societatea "Instel
Prodserv", SRL, Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu, desene şi modele industriale

93 - 22

Nicolae Ioan, "Independent Propini
Agent", Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu, desene şi modele industriale

94 - 23

Fântână Raul-Sorin, "Intap", SRL,
Braşov

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu, desene şi modele industriale

94 - 24

Stanciu Adelina, S.C. "Urbis", SRL,
Sfîntu Gheorghe, judeţul Covasna

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu, desene şi modele industriale

94 - 25

Udrea Elena-Rodica, "Rominvent",
S.A., Bucureşti

mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu

94 - 26

Velcea Marian, Societatea "Mavi
Serpico Trade", SRL, Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu, desene şi modele industriale

95 - 27

Solschi Maria-Claudia, S.C.
"PRI.MA.CONS.", S.R.L., Timişoara

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu, desene şi modele industriale

95 - 28

Raskai Maria-Magdalena, Dej,
judeţul Cluj

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu, desene şi modele industriale

95 - 29

Tătaru Doina, Piatra-Neamţ

brevete de invenţie, mărci de fabrică, de comerţ şi
de serviciu, desene şi modele industriale

95 - 30

Teodorescu Mihaela, S.C.
"Rominvent", S.A., Bucureşti

brevete de invenţie
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Agenţiile specializate în proprietate industrială şi consilierii în proprietate industrială autorizaţi din
aceste agenţii.

Nr.din
registrul
naţional

Agenţia

Menţiuni

92 - 001

RODALL S.R.L. (AGENŢIE DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ),
Bălan Gheorghiţă
Str. Polona nr.115, bloc 15, ap.19, sector 1, Bucureşti, cod 71151,
tel: 211.57.94, fax: 312.43.39

brevete de invenţie,
mărci de fabrică, de
comerţ şi de serviciu,
desene şi modele
industriale

92 - 002

"CABINET ENPORA", S.R.L., Pop Virginia-Daisy, Raţă Grigore,
Gall Dimitrie Ştefan,
Şos Iancului nr.7, bloc 109 B, sc.B, ap.46, sector 2, cod 73200,
Bucureşti, tel: 401-250.16.34, fax: 401-250.79.27, alternative fax: 401312.11.54; Enpora 210.91.67; Enpora tel: 250.16.34;
telex: 11958 CABTX-B-Enpora

brevete de invenţie,
mărci de fabrică, de
comerţ şi de serviciu,
desene şi modele
industriale

92 - 003

V & P PATENTS S.R.L.
Vasilescu Mariana
Calea Dorobanţilor nr. 135-145, bloc 10, sc.D, et.2, ap.191, sector 1,
Bucureşti, P.O.Box 63/30, fax: 312.98.01; 679.68.41

brevete de invenţie,
mărci de fabrică, de
comerţ şi de serviciu,
desene şi modele
industriale

92 - 004

A.G.V., AGENŢIE DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, S.R.L.
Voicu Alexandra
Bd. Magheru nr.9, sc.2, et.9, ap.89, sector 1, cod 70161, Bucureşti,
P.O.Box 22-246, tel: 615.36.84, fax: 615.09.82

brevete de invenţie,
mărci de fabrică, de
comerţ şi de serviciu,
desene şi modele
industriale

92 - 005

CENTRUL DE INVENTICĂ "PROTECTA"
dr.ing. Lorenţ Alexandru
Bd. Nicolae Bălcescu nr.21, sc.A, et. 7, sector 3, Bucureşti,
tel: 615.02.00/296; 665.55.11, telex: 611958, fax: 312.77.80

brevete de invenţie,
mărci de fabrică, de
comerţ şi de serviciu,
desene şi modele
industriale

92 - 006
93 - 006
94 - 006
95 - 006

"ROMINVENT", S.A. (AGENŢIE PENTRU BREVETE, DESENE,
MĂRCI ŞI TRANSFER TEHNOLOGIE)
Enescu Lucian, Larion Elisabeta-Sonia, Bucătaru Rodica, Ghenu
Mihaela, Popescu Irina-Simona, Cârmu Aurel, Spătaru Ana,
Nicolaescu Daniela-Olga, Duţulescu Corina, Teodorescu Paul, Udrea
Elena-Rodica, Teodorescu Mihaela
Str. Ion Slătineanu nr.20, et. 2, sector 1, Bucureşti, tel: 211.53.20,
fax: (+401)211.53.00

brevete de invenţie,
mărci de fabrică, de
comerţ şi de serviciu,
desene şi modele
industriale

92 - 007

INVENTA - Agenţie Universitară,
prof.dr.ing. Ţurcanu Constantin
Calea Plevnei nr.51, sector 1, Bucureşti, tel: 614.15.60; 311.28.26,
fax: 401-311.28.26; 401-312.77.80

brevete de invenţie,
mărci de fabrică, de
comerţ şi de serviciu,
desene şi modele
industriale

92 - 008

"INVEST - CONSULT", S.R.L.
ing. Teodorescu Dan-Mihai
Str. Luncşoara nr.4-6, bloc 63, sc.A, ap.42, sector 2, Bucureşti

brevete de invenţie,
mărci de fabrică, de
comerţ şi de serviciu

123

RO-BOPI
RO
4/1995
Nr.din
registrul
naţional

Agenţia

Menţiuni

92 - 009

"PATENT MARK", S.R.L.
jurist-economist Marinescu V. Stelian
Str. dr. N. Turnescu nr.2, sector 5, cod 76256, Bucureşti,
tel: 312.16.69, fax: 312.16.69

brevete de invenţie,
mărci de fabrică, de
comerţ şi de serviciu,
desene şi modele
industriale

92 - 010

CONSTANTIN GHIŢĂ OFFICE
ing. Constantin Ghiţă
Bd. Take Ionescu nr.24-28, sc.B, ap.2, cod 1900, Timişoara,
tel: 40/56/13.79.98, 40/56/19.03.11; fax: 618.36.47, telex: 71385 ccit r

brevete de invenţie,
mărci de fabrică, de
comerţ şi de serviciu,
desene şi modele
industriale

93 - 011

Societatea "INSTEL PRODSERV", S.R.L.
ing. Ungureanu Mircea
Str. dr.Lister nr.19, sector 5, cod 76208, Bucureşti

brevete de invenţie,
mărci de fabrică, de
comerţ şi de serviciu,
desene şi modele
industriale

93 - 012

"INDEPENDENT PROPINI AGENT"
ing. Nicolae Ioan
Str. Fabrica de Chibrituri nr.42, sector 5, cod 75222, Bucureşti,
tel: 335.29.38, fax: 312.10.08, 312.11.54

brevete de invenţie,
mărci de fabrică, de
comerţ şi de serviciu,
desene şi modele
industriale

94 - 013

I.N.T.A.P., S.R.L.
ing. Fântână Raul-Sorin
Calea Bucureşti nr.104 A, bloc 210, sc.A, ap.15, cod 2200, Braşov,
tel: 092/12.04.48

brevete de invenţie,
mărci de fabrică, de
comerţ şi de serviciu,
desene şi modele
industriale

94 - 014

S.C. "Urbis", S.R.L.
Stanciu Adelina
Str. 1 Decembrie 1918 nr.1, cod 4000, Sfîntu Gheorghe,
judeţul Covasna, tel: 067/31.59.24

brevete de invenţie,
mărci de fabrică, de
comerţ şi de serviciu,
desene şi modele
industriale

94 - 015

Societatea "MAVI SERPICO TRADE", S.R.L.
Velcea Marian
Calea Dorobanţi nr.89, bloc 12 B, sc.A, ap.89, sector 1, cod 71200,
Bucureşti, C.P. 63-110, fax: 312.11.54

brevete de invenţie,
mărci de fabrică, de
comerţ şi de serviciu,
desene şi modele
industriale

95 - 016

S.C. "PRI.MA.CONS.", S.R.L.
Solschi Maria-Claudia
Str. Lucaci nr.19, bloc A 14, sc.E, et.2, ap.8, cod 1900, Timişoara,
tel: 056/13.40.71

brevete de invenţie,
mărci de fabrică, de
comerţ şi de serviciu,
desene şi modele
industriale

95 - 017

Raskai Maria-Magdalena, ingineră, persoană fizică
Str. Unirii nr.3, bloc D 8, ap.7, Dej, judeţul Cluj, cod 4650

brevete de invenţie,
mărci de fabrică, de
comerţ şi de serviciu,
desene şi modele
industriale
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95 - 018

S.C. "CABINET M. OPROIU - CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ", S.R.L.
Oproiu Margareta
Şos. Nicolae Titulescu nr.119, bloc 3, sc.B, ap.57, sectot1, Bucureşti,
C.P. 2-229, tel: 2231815, fax: 401-2231815

brevete de invenţie,
mărci de fabrică, de
comerţ şi de serviciu

95 - 019

Tătaru Doina, persoană fizică
Str. Ape Minerale nr.4, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, cod 5612
tel: 033-623602

brevete de invenţie,
mărci de fabrică, de
comerţ şi de serviciu,
desene şi modele
industriale
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92 - 1001

Marinete Lucian

S.C. I.C.P.E.-M.E., S.A.,
Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

92 - 1002

Oblemenco Gabriel

S.C. I.C.P.E.-M.E., S.A.,
Bucureşti

brevete de invenţie, desene şi
modele industriale

92 - 1003

Macamete Elena

S.C. I.C.P.E.-M.E., S.A.,
Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

92 - 1005

Gheorgon Doina-Elena

Institutul de Cercetări şi
Proiectări în Transporturi,
Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu

92 - 1007

Ursu Georgeta

Institutul de Cercetări pentru
Rafinării şi Petrochimie,
S.A., Ploieşti

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

92 - 1008

Stoian Ioan

S. C. "UMARO", S.A.,
Roman

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

92 - 1009

Tonea S. Marin

S.C. "PROCETEL", S.A.,
Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu

92 - 1010

Lazăr V. Elena

S.C. "Romet", S.R.L., Buzău

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

92 - 1011

Costin Neculai

"PRODSERVICE", S.A.,
I.M.U.M., Baia-Mare

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu

92 - 1012
94 - 1012

Sovar Ioan

S.C. "MULTIM", S.A.,
Timişoara

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

93 - 1013

Şova Dan-Eugen

Consiliul Naţional al
Audiovizualului, Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

93 - 1015

Cristea Aurelia-Ileana

S.C. "CERELAST",
Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu

93 - 1016

Sidorencu Michaela

Institutul de Criogenie şi
Separări Izotopice,
Rîmnicu-Vîlcea

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu

93 - 1017

Cioban Mariana

R.A. Grupul Industrial al
Armatei, Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale
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93 - 1019

Ciobanu Marietta

Oficiul Român de Cercetări
Aerospaţiale "ORCAS",
S.A., Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

93 - 1020

Anghel Luminiţa-Doina

S.C. "Oltcit", S.A., Craiova,
judeţul Dolj

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

93 - 1021

Popescu Natalia

S.C. "Metroul", S.A.,
Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu

93 - 1022

Burţilă Ioan

S.C. "Electrocontact",
Botoşani

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

93 - 1023

Coţofană Eugenia

S.C. "Arctic", S.A., Găieşti,
judeţul Dîmboviţa

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

93 - 1024

Căpăţînă Elena

S.C. "Aromet", S.A., Buzău

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

93 - 1025

Dobrescu Melania

S.C. "Upetrom", S.A.,
Ploieşti

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu

93 - 1027

Calu Adrian

RAMI - DACIA - U.P.S. DIAMANTE SINTETICE,
Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

93 - 1028

Ghiţă Eugenia-Sofia

S.C. "FAREB", S.A., Braşov

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

93 - 1029

Ioacără Valentin

S.C. "STEROM", S.A.,
Cîmpina, judeţul Prahova

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

93 - 1030

Piatkowski NicolaeGeorge

S.C. "Novoplast", S.A.,
Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

93 - 1031

Gavriliu Ana-Corina

S.C. "Biotehnos", S.A.,
Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

93 - 1032

Ion Rodica-Cocuţa

Radioteleviziunea Română,
Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

93 - 1033

Ivanca Maria-Elisaveta

S.C. "ARIS", S.A., Arad

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu

93 - 1034

Văle Maria-Claudia

S.C. "ROMVAG", S.A.,
Caracal, judeţul Olt

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale
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93 - 1035

Bădescu Ion

S.C. "Carpatina", S.A.,
Rîmnicu-Vîlcea

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

93 - 1036

Buzlea Elisabeta

S.C. "Metalica", S.A.,
Oradea, judeţul Bihor

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

94 - 1037

Alan Liliana

Academia Română Institutul de Chimie,
Timişoara

mărci de fabrică, de comerţ şi de
serviciu, desene şi modele
industriale

94 - 1038

Berceanu Maria-Aurelia

I.C.P.A.L.V., S.A., Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu

94 - 1039

Blag Ioana

S.C. "Industria Sîrmei", S.A.,
Cîmpia Turzii, judeţul Cluj

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu

94 - 1040

Băisan Nazarica

S.C. "Radiatoare din
Aluminiu", S.A., Bistriţa

mărci de fabrică, de comerţ şi de
serviciu

94 - 1041

Bănică Steluţa

S.C. "Ceprohart", S.A.,
Brăila

mărci de fabrică, de comerţ şi de
serviciu

94 - 1042

Barbu Mircea

Institutul de Fizică şi
Inginerie Nucleară,
Măgurele, Bucureşti

mărci de fabrică, de comerţ şi de
serviciu, desene şi modele
industriale

94 - 1043

Chivu Eugen

Baroul de Avocaţi, Bucureşti

mărci de fabrică, de comerţ şi de
serviciu, desene şi modele
industriale

94 - 1044

Corpade Alexandru

Industria Aeronautică
Română, S.A., Braşov

mărci de fabrică, de comerţ şi de
serviciu, desene şi modele
industriale

94 - 1045

Ceciu Gabriela

S.C. U.M.T., S.A., Timişoara

mărci de fabrică, de comerţ şi de
serviciu

94 - 1046

Doja Sorin Vasile

Institutul de Chimie
Alimentară, Bucureşti

desene şi modele industriale

94 - 1048

Gheorghicescu Eugenia

I.C.T.C.M., S.A., Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

94 - 1049

Gheorghiu Gheorghe

Baroul de Avocaţi

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

94 - 1050

Gorun Edith

S.C. "Prodplast", S.A.,
Bucureşti

mărci de fabrică, de comerţ şi de
serviciu

94 - 1051

Iliescu Anca-Gabriela

S.C. "Sicomed", S.A.,
Bucureşti

mărci de fabrică, de comerţ şi de
serviciu, desene şi modele
industriale
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94 - 1052

Isoc Dorin

Universitatea Tehnică,
Cluj-Napoca

mărci de fabrică, de comerţ şi de
serviciu, desene şi modele
industriale

94 - 1053

Ioaniţescu Traian

S.C. "Sicomed", S.A.,
Bucureşti

brevete de invenţie

94 - 1054

Manole Victoria

S.C. "Prodplast", S.A.,
Bucureşti

mărci de fabrică, de comerţ şi de
serviciu

94 - 1055

Mârşan Dorin-Lucian

Baroul de Avocaţi, Bucureşti

mărci de fabrică, de comerţ şi de
serviciu, desene şi modele
industriale

94 - 1056

Puşcaşu Dan

S.C. "Intfor", S.A., Galaţi

mărci de fabrică, de comerţ şi de
serviciu, desene şi modele
industriale

94 - 1057

Renga Rodica

ARO, S.A., CîmpulungMuscel, judeţul Argeş

desene şi modele industriale

94 - 1058

Stanciu Ion

Institutul de Cercetări
Tehnologice, Cîmpina,
judeţul Prahova

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

94 - 1059

Tătaru Doina

S.C. "Melana", S.A.,
Săvineşti, Piatra-Neamţ

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

94 - 1060

Vişan Viorica

S.C. "Tehnofina", S.A.,
Bucureşti

brevete de invenţie, mărci de
fabrică, de comerţ şi de serviciu,
desene şi modele industriale

94 - 1061

Olaru Sandu

Sucursala Lignitului, Motru,
judeţul Gorj

mărci de fabrică, de comerţ şi de
serviciu

95 - 1062

Bălaşa Camelia

S.C. ROMCIF, Fieni, judeţul
Dîmboviţa

brevete de invenţie
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