
AGENŢIA DE STAT
PENTRU PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE 

CHIŞINĂU - REPUBLICA MOLDOVA

BULETIN OFICIAL
DE

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Oficial journal 
on industrial property

4

1996

Publicaţia 30 aprilie 1996



L-Fv LJv LJv LJt LJt LJvlJt I-jT i-JTLJv 1-Jv LjtlJ t LJy LJTLJTLJv I_ivlJTLJvlJ v LJv LJv LJv I-JTLJv LJv LJv LJ

Atenţie - abonarea !
Continuă abonarea la Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Indicele publicaţiei - 22200
Vă puteţi abona la orice oficiu poştal din Republica Moldova.

U n _ W —IŢI—fTLJt LJt I—lT lJ^L JT L JT L jyL JT L I^LJ^LJT lJT LJT LJT LJT LJT LJT LiyLJT LJyLJ¥LIT LJT L jyLJ

în  atenţia m andatarilor autorizaţi 
şi solicitanţilor străini

începând cu 15 aprilie 1996 contul bancă valută forte al AGEPI 
este 840070632, BCA "Banca Socială", 280101703.

AVIZ
BOPI oferă persoanelor interesate spaţiu pentru 

reclamă şi publicitate în condiţii avantajoase.
Redacţia

Relaţii la  tel.:
44-02-55 (4) 
47-61-49

2



Buletin Oficial de Proprietate Industrială

Nr.4

30 aprilie 1996

Agenţia de Stat 
pentru

Protecţia Proprietăţii 
Industriale

Str. Andrei Doga, 24, bloc 1 
Tel.: 44-01-19 

44-02-55 (4)
47-61-49 

Fax: 44-01-19

Chişinău - Republica Moldova

CUPRINS

Informaţie generală...................... 5,118
I. Invenţii....................................... 7420

Cereri de brevet.......................... . 9,122
Brevete de invenţii acordate......11,124
Lista brevetelor de invenţii

acordate, aranjate în ordinea
numerelor de brevet.............................

Lista brevetelor de invenţii 
acordate, aranjate în ordinea
clasificării internaţionale.....................

Modificări intervenite în statutul 
juridic al cererilor de brevet de 
invenţii sau al brevetelor
acordate..................................................

Decăderi...................................................
II. Modele de utilitate 21432

Cereri de înregistrare............................
Modele de utilitate înregistrate...23,134 
Lista modelelor de utilitate 

înregistrate, aranjate în ordinea
numărului de certificat........................

Modificări intervenite în statutul
juridic al modelelor de utilitate

Decăderi...................................................
m . Mărci..................................................25

Cereri de înregistrare.........................27
Mărci înregistrate................................55
Lista mărcilor înregistrate............... 110
Lista mărcilor înregistrate în R.M., 

aranjate în ordinea numerelor
de înregistrare.................................

Lista mărcilor înregistrate în R.M., 
aranjate în ordinea Clasificării 
Generale a produselor 
şi serviciilor.....................................

Reînnoiri..................................................
Modificări intervenite în statutul 
juridic al mărcilor.............................141

IV. Desene şi modele
industriale..............  112

Cereri de înregistrare.............................
Desene şi modele industriale

înregistrate....................................... 114
Lista desenelor şi modelelor 

industriale înregistrate, 
aranjate în ordinea numerelor 
de certificat.............................................

V. Contracte. Licenţe..............................
VI. Monitor................................................
VII. Materiale de informare şi

documentare din domeniul 
proprietăţii industriale..................

VIII. Informaţie
internaţională...___............. U5435

IX. Publicitate...................................... 139
X. Erate 142

3



MD - BOPI4Д996

СОДЕРЖАНИЕ
Общая информация.................... 118,5

I. Изобретения..................................120,7
Заявки на изобретения...............122,9
Изобретения, по которым 

приняты решения о выдаче 
патентов.....................................124,11

Нумерационный указатель на
изобретения........................................

Систематический указатель
номеров патентов.............................

Изменения в юридическом 
статусе заявок на патент или
патентов на изобретения................

Аннулированные патенты.................
II. Полезные модели....................... 132,21

Заявки на регистрацию
полезных моделей.............................

Зарегистрированные полезные
модели.......................................134,23

Нумерационный указатель 
свидетельств о регистрации
полезных моделей.............................

Изменения в юридическом
статусе полезных моделей..............

Аннулированные свидетельства.......
III. Товарные знаки.................................25

Заявки на регистрацию
товарных знаков............................ 27

Зарегистрированные товарные
знаки................................................. 55

Список зарегистрированных
товарных знаков...........................ПО

Нумерационный указатель
зарегистрированных товарных
знаков ..........................................

Систематический указатель 
зарегистрированных товарных
знаков..........................................

Продления действия охраны
товарных знаков........................

Изменения в юридическом
статусе товарных знаков.............141

IV. Промышленные рисунки
и модели.......................  112

Заявки на регистрацию промыш
ленных рисунков и моделей...........

Зарегистрированные промыш
ленные рисунки и модели......... 114

Нумерационный указатель 
промышленных рисунков 
и моделей............................

V. Договора. Лицензии............... .
VI. Монитор..................................
VII. Информационные материалы 

из области промышленной
собственности......................

VIII. Международная
информация...........................135,115

IX. Реклама ..........................................139
X. Исправления ........................... .......142

CONTENTS
General information..................... 5,118

I. Inventions......................................7,120
Inventions application.................. 9,122
Granted patents for inventions... 11,124
Numbered index o f  patents...................
Systematic patents number

index......................................................
Alteration in law patent 

application status or patent
for invetions..........................................

Cancellated patents................................
H. Utility models..............................21,132

Utility models application.....................
Registrated utility models........... 23,134
Numbered index o f  certificate

o f  utility models registration...............
Alteration in juridical utility

models status........................................
Cancellated certificates.........................

III. Trademarks..........................................25
Application for trademarks

registration.........................................27
Registrated trademarks........................55
The list o f  registred trademarks.......110
Numbered index o f  registred

trademarks...........................
Systematic registrated

trademarks index.................
The prolongation

o f  trademarks status...........
Alterations in juridical

trademarks status............................. 141
IV. Industrial designs...............................112

Industrial designes application............
Registrated industrial designs...........114
Numbered industrial designs 

index.....................................................
V. Treaties. license....................................
VI. Monitor.................................................
VII. Industrial property

information..........................................
VIII. International information ......... 115,135
IX. Advertisement...... ............................. 139
X. Erratum...............................   142

4



MD - B O PI4/1996

Informaţie generală

B u le tin u l O fic ia l d e P r o p r ie ta te  I n d u s tr ia lă  c o n ţin e  
inform aţie diversă. Capitole speciale sunt destinate invenţiilor, 
m o d ele lo r  de u tilita te , d esen elor şi m o d elelor in d u stria le , 
m ărcilor. C onsu m atorii acestei in form aţii vor p u tea  u rm ări 
s ta r e a  ju r id ic ă  a  o b ie c te lo r  de p r o p r ie ta te  in d u s tr ia lă ,  
în re g istra te  pe te r ito r iu l R e p u b lic ii M o ld o v a , re zu m a te le  
b r e v e te lo r  d e in v e n ţii, c e re r ile  d e p u se  p e n tr u  o b ţin e r e a  
p rotecţie i ob iectelo r de p rop rietate  in d u stria lă , d ecă d erile  
protecţiilor etc. în  B uletinul O ficial se vo r m ai p u blica  acte  
o fic ia le , r e g u la m e n te , c o n v e n ţii in te r n a ţio n a le , a c o r d u r i  
bilaterale, norm e şi standarde ce ţin de dom eniu, taxe etc.

D oritorii pot beneficia de paginile Buletinului p entru  a  face  
publicitate invenţiilor proprii, altor soluţii tehnice şi activităţi.

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială se poate procura de la Agenţia de Stat pentru 
Protecţia Proprietăţii Industriale, str. Andrei Doga, 24, bloc 1, preţul unui exemplar - 4 lei.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală -OMPI 
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează sau înregistrează titluri de proprietate

industrială (lista este actualizată de OMPI în 1995)

WO Organizaţia
Mondială de 
Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

EP Oficiul European de 
Brevete (OEB)

EA Oficiul Euroasiatic 
de Brevete (OEAB)

OA Organizaţia Africană 
de Proprietate 
Intelectuală (OAPI)

AP Organizaţia
Regională Africană 
de Proprietate 
Industrială (AR1PO)

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AG Antigua şi Barbuda
AI Anguiila
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
AZ Azerbaidjan

BA Bosnia - Herţegovina
BB Barbade
BD Bangladesh
BE Belgia
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrein
Bl Burundi
BJ Benin
BM Bermude
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia
BR Brazilia
BS Bahamas
BT Bhutan
BV Insulele Buve
BW Botswana
BX Benelux
BY Belarus
BZ Belize

CA Canada
CF Republica

Centrafricană
CG Congo
CH Elveţia
CI Coasta de Fildeş
CK Insulele Cook
CL Chile
CM Camerun
CN China
CO Columbia
CR Costa Rica
CU Cuba
CV Insulele Capului 

Verde

CY Cipru
CZ Republica Cehă

DE Germania
DJ Djibouti
DK Danemarca
DM Dominique
DO Republica

Dominicană
DZ Algeria

EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara de Apus
ER Eritrea
ES Spania
ET Etiopia

FI Finlanda
FJ Fidji
FK Insulele Falkland 

(Malvine)
FM Micronesia (Stat 

Federativ)
FO Insulele Faro
FR Franţa

GA Gabon
GB Anglia
GD Grenada
GE Georgia
GH Ghana
Gl Gibraltar
GL Groenlanda
GM Gambia
GN Guineea
GQ Guineea Ecuatorială
GR Grecia
GS Georgia de Sud şi 

insulele Sandvici de 
Sud

GT Guatemala
GW Guineea-Bissau
GY Guiana

HK Hang Kong
HN Honduras
HR Croaţia
HT Haiti
HU Ungaria

ID Indonezia
IE Irlanda
IL Israel
IN India
IQ Irak
IR Iran (Republica 

Islamică)
IS Islanda
rr Italia

JM Jamaica
JO Iordania
JP Japonia

KE Kenya
KG Kirghizstan

KH Cambodgia
Kt Kiribati
KM Comore (Insule)
KN Saint Kitts şi Nevis
KP Republica Populară 

Democrată Coreea
KR Republica Coreea
KW Kuweit
KY Insulele Caimane
KZ Kazahstan

LA Laos
LB Liban
LC Saint Luda
U Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxemburg
LV Letonia
LY Libia

MA Maroc
MC Monaco
MD Republica Moldova
MG Madagascar
MH Insulele Marshall
MK Macedonia (fosta 

Republică Iugoslavă)
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macao
MP Insulele Mariana de 

Nord
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Maurice
MV Maldive
MW Malawi
MX Mexic
MY Malaysia
MZ Mozambic

NA Namibia
NE Niger
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Olanda
NO Norvegia
NP Nepal
NR Nauru
NZ Noua Zeelandă

OM Oman

PA Panama
PE Peru
PG Papua-Noua Guinee
H I Filipine
PK Pakistan
PL Polonia
PT Portugalia
PW Palau
PY Paraguay

QA Qatar

RO România
RU Federaţia Rusă
RW Ruanda

SA Arabia Saudită
SB Insulele Salomon
SC Seychelle«
SD Sudan
SE Suedia
SG Singapore
SH Sfânta Elena
SI Slovenia
SK Republica Slovacă
SL Sierra Leone
SM San-Marino
SN Senegal
SO Somalia

SR Suriname
ST SaoTom eeşi

Principe
SV Salvador
SY Siria
SZ Swaziland

TC Insulele Turques şi 
Caîques

TD Ciad
TG Togo
TJ Tadjikistan
TM Turkmenistan
TH Thailanda
TN Tunisia
TO Tonga
TP East Timor
TR Turcia
rr Trinidad-Tobago
XV Tuvalu
TW Taiwan (Provincie 

Chineză)
TZ Republica Unită a 

Tanzaniei
UA Ucraina
UG Uganda
US Statele Unite ale 

Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan

VA Saint-Siege
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
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I. Invenţii
Cereri de brevet

Publicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o 
protecţie provizorie, în condiţiile prevăzute de art.26 din Legea 461-XIII privind 
brevetele de invenţie.

Descrierile cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate simt publicate 
în acest număr, se află la sala de lectură a AGEPI - accesibile publicului - şi pot fi 
consultate direct sau se pot comanda xerocopii, contracost.
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CODURILE INID PENTRU 
IDENTIFICAREA DATELOR 

BIBLIOGRAFICE REFERITOARE 
LA INVENŢII

(11) Numărul brevetului
(51) Clasificarea Internaţională a brevetelor
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(31) Numărul depozitului prioritar
(32) Data depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului prioritar
(56) Documente din stadiul tehnicii
(71) Numele solicitantului (solicitanţilor), codul 

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

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

conform normei ST.3 OMPI
(74) Numele mandatarului autorizat
(86) Cerere internaţională PCT: numărul şi data
(87) Publicarea internaţională PCT: numărul şi data 
(54) Titlul invenţiei
(57) Rezumatul sau revendicările

(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.(nr. do
cumentului, indicarea verbală a documentului, 
codul ţării)

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

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII 
INTERNAŢIONALE A 

BREVETELOR

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

ploziv.
G - Fizică.
H - Electricitate.

CODURILE NORMALIZATE 
OMPI PENTRU IDENTIFICAREA 

TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET 

DE INVENŢIE, CONFORM 
NORMEI ST.16:

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

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

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

CI - al treilea nivel de publicare: descrierea invenţiei 
pentru brevet de invenţie (se aplică pentru 
publicare, când documentul cu codul B l, B2 n- 
a fost publicat).

C2 - al treilea nivel de publicare: descrierea invenţiei 
pentru brevet de invenţie (se aplică pentru pu
blicarea care urmează documentul cu codul B l, 
B2).

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

F2 - al doilea nivel de publicare: publicarea hotărârii 
de acordare a brevetului de invenţie pe răs
punderea solicitantului, fără examinarea în  
fond (se aplică pentru publicarea care urmează 
documentul cu codul A).

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

G2 - al treilea nivel de publicare: descrierea invenţiei 
pentru brevet de invenţie, eliberat pe răspun
derea solicitantului, fără examinarea în fond 
(se aplică pentru publicarea care urmează 
documentul cu codul FI, F2).
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sunt analogii 5- metoxi şi analogii 5- propar- 
ghiloxi.

(21) 94-0359 A
(51) A 0 1 N  33/16, 33/24, 33/26
(22) 14.07.1994
(31) 238804 Revendicări: 19
(32) 31.08.1988
(33) US
(71) FMC CORPORATION, US
(72) POSS KATHLEEN MEGAN, US
(54) T riazolinone erb icide, p rocedeu  de obţinere 

a  lor, com poziţii erbicide, procedeu  de re
prim are a  creşterii p lantelor indezirabile 

(57) Compus erbicid, care reprezintă 1 - fenil - 4,5 - 
dihidro - 1,2,4 - triazol - 5(1H) - on Q-substituit, 
în care substituitorul Q este unit cu atomul de 
carbon în poziţia 5 a ciclului grupei de fenil, în

Q este -CHO^CCRSXR^Q' sau-CH=C(R4)Q’; 
fiecare R^ şi R3, independent, este H sau halo- 
gen;
R4 este H sau alchil inferior;
Q’ este COOH, COOZ, COOR5, CON(R6)(R7),
CN, CHO sauC (0)R 5;
Z este grupa generatoare de sare;
R5 este alchil, alcoxicarbonilalchil, cicloalchil sau 
aralchil;
fiecare din R3 şi R7, independent, este un radi
cal, care este alchil, cicloalchil, alchenil, alchinil, 
alcoxi, fenil, benzii sau SO2R® sau unul din 
radicalii menţionaţi, substituiţi prin halogen, 
alchil sau cian;
compusul menţionat este de aşa gen cfi erbicide

(21) 94-0343 A
(51) A 23 N12/00
(22) 13.10.1994
(71) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD
(72) LUPAŞCO ANDREI, BERNIC MIRCEA, COTE- 

LEVICI NATALIA, ROJCO VEACESLAV, PLI- 
TOC VALERIU, MD

(54) P rocedeu  d e  uscare a  ardeiului
(57) Invenţia se referă la industria farmaceutică şi 

alimentară şi poate fi folosită în instalaţiile şi 
tehnologia uscării ardeiului.
La baza invenţiei se află sarcina intensificării 
procesului de uscare a ardeiului.
Procedeul de uscare constă în aceea că ardeiul 
proaspăt cules se usucă convectiv la temperatura 
agentului de uscare 60-65°C până la umiditatea 
de 35-36%, apoi uscarea se efectuează prin com
binarea încălzirii convective la aceeaşi tempe
ratură a agentului termic şi a încălzirii în câmp 
electromagnetic de frecvenţă înaltă.
Nou în procedeul dat este aceea că încălzirea con- 
vectivă se efectuează până la umiditatea de 35- 
36%, apoi uscarea se efectuează în decurs de 30- 
32 min. prin combinarea încălzirii convectie la 
aceeaşi temperatură a agentului termic şi a încăl
zirii în câmp electromagnetic de frecvenţă înaltă 
cu intensitatea câmpului de 16575-16580 V/m. 
Procedeul propus asigură micşorarea duratei 
procesului de uscare până la 180-182 min. în loc 
de 325 min. conform prototipului.

Revendicări: 1 
Figuri: 2
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(21) 94-0300 A
(51) C 07 G 1/00; A 61K 5 « ) ;  A 23 K 1/17; C 12 P 19/54
(22) 14.07.1994
(31) 8613790
(32) 06.06.1986
(33) GB
(71) AMERICAN CYANAMID COMPANY, US
(72) DEREK R. SUTHERLAND, OSWY Z. PERETRA, 

HAZEL M. NOBLE, MICHAEL VJ. RAMSAY, 
JOHN B. WARD, NEIL PORTER, RICHARD A. 
FLETTON, EDWARD P. TILEY, DAVID NOB
LE, GB

(54) C om puşi m acrolid ici
(57) Se descriu compuşii caracterizaţi prin formula

(I)

R2 reprezintă atomul de halogen, grupa C,^- 
alchil sau grupa -alchenil şi grupa = NOR2 
se află în E - configuraţie,
OR3 reprezintă grupa hidroxil sau grupa hidroxil 
substituită, ce conţine până la 25 atomi de car
bon.
Aceşti compuşi pot fi folosiţi în calitate de 
antibiotice pentru oameni şi animale şi pentru 
nimicirea dăunătorilor agricoli.

Revendicări: 14

şi sărurile lor, în care R1 reprezintă grupa metil, 
etil sau izopropil,

(21) 94-0282 A 
(51) C 12 N  V12
(22) 07.09.1994
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MD
(72) RUDIC VALERJU, GULEA AURELIAN, MD 
(54) P rocedeu  de  obţinere a biom asei de spiru

lină. iodată
(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a 

biomasei de spirulină, care se utilizează în pro
cesele biotehnologice, la producerea proteinelor 
şi a altor substanţe biologic active, inclusiv a 
compuşilor organici pe bază de iod, cum ar fi 
compuşii iodului cu tirozina.
Biomasa de spirulină se utilizează sub formă de 
sistem activ complex în alimentaţia păsărilor şi 
animalelor, cât şi ca materie primă pentru indus
tria farmaceutică.
Esenţa invenţiei constă în faptul că se propune 
un procedeu de obţinere a biomasei de spirulină 
iodată, care include cultivarea cianobacteriei în 
mediu nutritiv în prezenţa compuşilor ioduraţi, 
unde în calitate de sursă de iod se foloseşte hexa- 
hidratul iodurii de Co(II) în concentraţie de 7,5
- 10 m g/l mediu de cultură.
Efectul tehnic al invenţiei constă în faptul că:
- permite realizarea unei conversii maxime a 
iodului şi obţinerea unei biomase de spirulină 
bogată în compuşi organici ioduraţi (0,13 - 0,14% 
iod din substanţa uscată);
- procedeul conform invenţiei sporeşte produc
tivitatea spirulinei cu 21 - 24% faţă de prototip;
- permite realizarea unei conversii maxime a co

baltului din materie primă şi obţinerea biomasei 
de spirulină bogate în cianoobalamină (vit-B^g) - 
la prototip - 0,98 pg /g  substanţă uscată, în  
procedeul propus - 1,75 p g /g  substanţă uscată;
- suplimentar, biomasa de spirulină obţinută con
form invenţiei conţine;
a) acid ascorbic - 117,5 m g/100g substanţă us
cată (la prototip - 104,6 m g /100 g substanţă 
uscată);
b) carotinoizi - 1,52% 0 »  prototip - 0,82%). 

Revendicări: 1
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9

Brevete de invenţii acordate

Orice persoană interesată are dreptul să ceară, în  scris şi m otivat, la AGEPI, 
revocarea în  tot sau în parte a hotărârilor de acordare, în term en de 6 luni de la data 
30 aprilie 1996 pentru neîndeplinirea cel puţin a uneia din condiţiile prevăzute de 
art.4-7 din Legea 461-XIII privind brevetele de invenţie.
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MD-BOPI4A9&8

(11) 5U  B2
(51) A 01 C 1/00-1/92; A 01 N 05/30
(21) 94-0125
(22) 29.04.1994
(71) (73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLAN

TELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A 
REPUBLICII MOLDOVA, ASOCIAŢIA “VITAN- 
TA”, MD

(72) ATIMOŞOAE MIHAI,TOMA SIMION, PLOŞNI
ŢA NICOLAE, GOMOJA GRIGORE, DASCA- 
LIUC ALEXANDRU, BUROMSCHI M1HAIL, 
ATIMOŞOAE MIHAI MIHA1, COCIU VERA, 
MD

(54) P roced eu  de obţinere a  substanţelor b io 
lo g ic  active  d in  sem inţele cerealelor

(57) Invenţia se referă la agricultură şi poate fi folo
sită pentru prelucrarea seminţelor înainte de 
semănat.
Esenţa invenţiei constă în aceea că substanţele 
biologic active se obţin din ţesuturile seminţelor 
crescute (deşeuri din tehnologia producerii berii), 
care se usucă până la umiditatea de 7-10%, după 
ce rădăcinile se separă de seminţe şi se macină 
până la stare pulverulentă.
Prelucrarea seminţelor cerealelor conform pro
cedeului propus favorizează mărirea energiei de 
creştere, dezvoltarea sistemului rădăcinilor, 
înfrăţirii, acumulării biomasei, ameliorează cali
tatea boabelor.

(11) 512 B l
(51) A 01 G 1/08,17/00
(21) 95-0032
(22) 23.12.1994
(30)*4857057/15, 11.06.1990, SU 
(10)*Certificat de autor, nr.1818003, SU 
(71X73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A  PLANTE

LOR AL A.Ş.M., MD
(72) BUCĂTARI PETRU, MD; SIMONOV VLADI

MIR, RU; ATIMOŞOAE MIHAI, MD; ŞIŞCANU 
GHEORGHE, MD; LEAHU ŞTEFAN, MD; 
ŞATOHIN VITALII, RU; COJOCARU VICTOR, 
MD

(54) Inhibitor a l dezvoltării m ugurilor la  altoa- 
iele v iţei de v ie

(57) Folosirea: activitatea pepinieristică viticolă. 
Esenţa invenţiei: altoaiele de viţă de vie se tra
tează cu soluţie de 0,2% a esterului etilic al aci
dului p-naftoxiacetat (preparatul Şatur). Se 
reţine dezvoltarea mugurilor în procesul stra
tificării, se ameliorează formarea căluşului la 
altoaie.

Revendicări: 1

Revendicări: 1

(11)513 B l 
(51) A 01 G 17/00
(21) 95-0033
(22) 23.12.1994
(30)*4864494/15, 18.06.1990, SU 
(10)*Certificat de autor, nr.1752273, SU 
(71X73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLAN

TELOR AL A.Ş.M., MD 
(72) BUCĂTARI PETRU, MD 
(54) P rocedeu  de creştere a plantelor de viţă  de 

v ie
(57) Folosire: la creşterea materialului săditor altoit 

şi pe rădăcini proprii, inclusiv în primul an de 
plantare a viilor. Esenţa invenţiei: dezmuşu- 
roirea viţelor ori a altoaielor se efectuează o dată 
în sezon în  a 40-45-a zi după plantare. în acest 
caz se dezgoleşte definitiv partea etiolată a 
lăstarului tânăr şi rădăcinile crescute pe altoi şi 
partea de sus a portaltoiului.

Revendicări: 1

(11) 514 E l
(51) A  01 G 17/00-17/52
(21) 95-0313
(22) 14.06.1995
(71) (73) INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI 

VINULUI, MD
(72) COSIACOV ALEXANDRU, NEDOV PETRU, PE- 

REPELIŢA ELIM1RA, MD
(54) P rocedeu  d e  ap reciere  a  rezistenţei v iţe i 

de v ie  faţă  de filoxera  ga licolă
(57) Invenţia se referă la agronomie, selecţie şi poate 

fi aplicată în biotehnologie.
Rezultatul tehnic constă în mărirea exactităţii, 
obiectivitătii determinării gradului de rezistenţă 
şi în accelerarea procesului de diagnostic al 
rezistenţei viţei de vie faţă de filoxera galicolă. 
Procedeul include studierea indicilor de apreciere 
a gradului de rezistenţă faţă de dăunători. 
Noutatea constă în aceea că în calitate de indici 
cercetaţi cu ajutorul metodei de microscopie se 
iau lungimea şi lăţimea celulelor epidermei 
superioare şi celulelor ţesutului parenchematic, 
gradul rezistenţei fiind calculat conform formulei 
propuse. Pentru diagnosticul rezistenţei sunt 
alese numai frunzele apîcale în stadiul optim 
de dezvoltare suficient pentru contaminare cu 
filoxeră. Rezistente sunt considerate soiurile cu 
gradul rezistenţei de 0-2,5, tolerante -  cele cu 
2,5-3,5 şi sensibile - cele cu peste 3,5.
Termenul de apreciere a rezistenţei viţei de vie 
faţă de filoxera galicolă este redus de la 3 ani 
până la 15-20 zile.

Revendicări: 2
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(11) 515 B l
(51) A 01 N37/10
(21) 95-0031
(22) 23.12.1994
(30)*4826044/15, 14.05.1990, SU
(10)*Certificat de autor, nr.1732901, SU
(71X73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTE

LOR AL A.Ş.M., INSTITUTUL DE CHIMIE AL 
A.Ş.M., MD

(72) ATIMOŞOAE MIHA1, POPA DUMITRU, RALEA 
ELENA, RUSSO ADELAIDA, SINIŢINA NINA, 
ŞUTOVA VICTORIA, MD

(54) P rocedeu  de prelucrare a sem inţelor înainte 
de  semănat

(57) Invenţia poate fi folosită în agricultură pentru 
prelucrarea seminţelor de grâu. Procedeul de 
prelucrare a seminţelor de grâu înainte de semă
nat se efectuează timp de douăzeci şi patru de 
ore în soluţia hidrică a sării de natriu a acidului 
3-metil-5-fenil-2E-4E pentadienic în doza 25-50 
g la o tonă de seminţe, având scopul măririi 
rezistenţei plantelor la secetă.

Revendicări: 1

(11) 510 B l
(51) A  24 B  1/02, 3/12
(21) 95-0375
(22) 24.10.1995
(71X73) INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢI

FICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PEN
TRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD 

(72) STAŞCOV MITROFAN, ZAGORNEANU TEO
DOR, MOLOTCOV IURIE, JITCU TEODOR, 
GHERBALI VASILII, ZAICOV VASILII, MD 

(54) P rocedeu  de prelucrare a  frunzelor d e  tutun 
(57) Invenţia se referă la domeniul prelucrării tutu

nului după recoltare şi poate fi utilizată de gos
podăriile producătoare de tutun pentru obţinerea 
materiei prime de tutun, utile pentru prelucrare 
la fabrică.
încălzirea frunzelor se efectuează până la tem
peratura de 50-55°C la umiditatea relativă a 
aerului de 45-75%, utilizând ventilarea activă. 
Noutatea constă în aceea că procesul se efec
tuează dozând consumul de oxigen de către 
frunzele de tutun prin modificarea intensităţii 
ventilării active de la 1,0-1,5 m3/kg materie pri
mă încărcată pe oră la începutul procesului până 
la 1,5-3,0 m3/kg materie primă încărcată pe oră 
la sfârşitul lui.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în reducerea 
duratei procesului prin dozarea consumului de 
oxigen de către frunzele de tutun, modificând 
intensitatea ventilării active, ceea ce dă posibi
litatea obţinerii materiei prime de calitate înal
tă, cu consum redus de energie.

Revendicări: 1 :

(11) 517 B l 
(51) A 01 K  31/195
(21) 96-0034
(22) 08.02.1996
(71X72X73) COJOCARI VICTOR, MD 
(54) M etodă de tratare a  febrei tifoide 
(57) Invenţia se referă la terapie şi poate fi folosită în 

tratamentul pacienţilor cu deficit nutriţional în 
condiţii extreme.
Metoda constă în faptul că tratamentul medica
mentos se efectuează în paralel cu alimentaţia 
enterală cu hidrolizate de albumină, doza căreia 
va fi calculată folosind formula:
Bopt= 2,07xMopt+2,07xMoptx(Kc + (% -
BjjXKu), în care:
Bopt este cantitatea optimă de albumină, 
necesară bolnavilor cu ferbă tifoidă şi deficit 
nutriţional (g);
2,07 este necesitatea optimă în albumină la 1 
kg de masă corporală timp de 24 ore la persoa
nele cu activitate fizică înaltă până la spitalizare 
(g);
Mopt este masa corporală optimă a omului (kg); 
Kj. este coeficientul de corecţie conform factorilor 
climaterici;
Kg este coeficientul de corecţie conform factorilor 
de stres;
Kt este coeficientul de corecţie conform 
temperaturii corporale;
Bjj este cantitatea de albumină în dieta spita
licească (g);
Ku este coeficientul de corecţie conform gradului

de utilizare a albuminei.
Metoda propusă de tratare permite obţinerea 
următorului rezultat tehnic: micşorarea duratei 
tratamentului, frecvenţei complicaţiilor şi recidi
velor la bolnavii trataţi în condiţii extreme.

Revendicări: 1
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(11) 518 FI ' '
(51) A  6 1 E  3VV25; C 08 L  Ê B6
(21) 95-0254
(22) 30.05.1995
(71X72X73) KRASNOVA NADEJDA, TARASEV1CI 

SVETLANA, MD; OTT VALENTINA, LISIANA 
TAMARA, UA

(54) R em ediu pentru sporirea rezistenţei orga
nism ului um an

(57) Invenţia se referă la domeniul medicinei, în par
ticular la remediul pentru sporirea rezistenţei 
organismului uman.
Esenţa invenţiei se referă la faptul că în remediul 
pe bază de polizaharide indicat se foloseşte 
pectina cu acţiune imunostimulatoare, care 
conţine cationi de calciu în cantitate de 300-500 
mg-ech/kg.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în mărirea 
proprietăţilor imunostimulatoare şi excluderea 
efectelor negative.

Revendicări: 1

(11) 519 Bl
(51) A 61N 1/44, 2*08; A 61H 39/90
(21) 94-0240
(22) 22.08.1994
(71) (73) INSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUB

LICA MOLDOVA, MD
(72) ŢÂBÂRNĂ GHEORGHII, MEREUŢĂ ION, 

CAMÂŞOV IACOB, UCITELIIULII, CIOBANU 
TEODORA, COMAN ALEXANDRU, MD

(54) M etodă de tratament al sindrom ului a lgic 
la  boln avii on co log ic i şi dispozitiv  pentru 
realizarea ei

(57) Se propune o metodă de tratament al sindro
mului algic la bolnavii oncologici, incluzând 
simultan acţiunea câmpului magnetic continuu 
şi a fluxului de aeroioni negativi asupra proiecţiei 
focarului patologic al tegumentelor corpului 
uman, în timpul unei proceduri acţionându-se 
mai întâi cu polul de nord al câmpului magnetic, 
apoi cu cel de sud.
Este propus şi dispozitivul pentru realizarea 
metodei date, care conţine un electrod crenelat 
activ, introdus într-un corp dielectric, şi un elec
trod pasiv legat cu pământul, ambii conectaţi la 
o sursă de tensiune înaltă, este utilat cu un mag
net inelar, fixat liber în cuib cu bază metalică, 
executat în corpul dielectric şi dotat din partea 
suprafeţei active cu un căpăcel detaşabil, 
magnetul inelar fiind amplasat în jurul a doi 
electrozi crenelaţi activi, instalaţi suplimentar, 
uniţi între ei şi conexaţi cu polul negativ al sursei 
de tensiune înaltă.

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în efectul 
curativ, realizat în urma acţiunii asociative a 
câmpului magnetic continuu şi a fluxului de 
aeroioni negativi, ceea ce poartă un caracter 
sinergetic.

Revendicări: 4 
Figuri: 2
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(11) 520 B l
(51) A 61N  5/06; A 6 1 G1Q/02; A 61K 31/375, 31/07, 

31/595, 31/51
(21) 95-0290
(22) 13.07.1995
(71X73) INSTITUTUL ONCOLOGIC DIN MOLDO

VA, MD
(72) EFTODII VICTOR, CAMÂŞOV IACOB, MD
(54) M etodă de profilaxie  a com plicaţiilor post

operatorii tim purii la  bolnavii oncolog ici
(57) Invenţia se referă la medicină, în particular la 

terapia intensivă preoperatorie şi postoperatorie 
a bolnavilor oncologici.
Esenţa metodei propuse constă în aceea că 
bolnavii oncologici timp de 5-6 zile până la 
operaţie şi începând cu a doua zi timp de 5-6 
zile după operaţie sunt supuşi zilnic iradierii 
laser extracorporale cu heliu-neon cu lungimea 
de undă de 638.2 nm, puterea iradierii la ieşirea 
fibrei elementare de 20mW a zonelor para- 
vertebrale ale segmentului pectoral al coloanei 
vertebrale la nivelul Thj-Th? din dreapta şi 
stânga câte 15-30 min., efectuându-se conco
mitent terapia antioxidantă cu alfa-tocoferol 600 
mg/nictemer, retinol acetat 100000 Ul/nictemer 
şi acid ascorbic 2 g/nictemer, concomitent cu 
iradierea şi terapia antioxidantă zilnic efectuân
du-se suplimentar oxigenare hiberbarică cu 
compresia de 1,5-1,6 atm. şi expoziţia de 40-60 
min.
Rezultatul tehnic al metodei constă în aceea că 
devine posibilă reducerea riscului dezvoltării 
complicaţiilor timpurii postoperatorii.

(11) 521 B l 
(51) A 82 C 1/06
(21) 95-0312
(22) 29.12.1994
(30)*3519367/29-12, 03.11.1982, SU 
(10)'Certificat de autor, nr. 1210855, SU 
(71X72X73) SPATARENCO AFANASIE, MD 
(54) P rocedeu  de stingere a  incendiu lu i 
(57) Invenţia se referă la mijloace de stingere a incen

diilor cu ajutorul apei pulverizate şi poate fi folo
sită la stingerea clădirilor, depozitelor cu mate
riale combustibile solide.
Procedeul de stingere a incendiului constă 'în 
aceea că în zona incendiului se pompează apă 
pulverizată; apa, înainte de a fi pompată în zona 
de incendiu, se încălzeşte.
Apa în zona incendiului poate fi încălzită până 
la temperatura 90-100°C.
Ca rezultat al încălzirii apei procesul de vapori- 
zare se intensifică- la pătrunderea apei în zona 
incendiului şi, în consecinţă, devierea căldurii 
din zona incendiului se accelerează.

Revendicări: 2 
Figuri: 1

Revendicări: 1

(11) 522F1
(51) C 07 D 401/12; A 6 1 K 3 ţ /445; C 07 D 401/14
(21) 95-0083
(22) 30.12.1994
(31) 93 05966
(32) 18.05.1993
(33) FR
(71X73) LABORATOIRES UPSA S.A., FR
(72) BRU-MAGNIEZ NICOLE, POTIN DOMINIQUE, 

TEULON JEAN-MARIE, FR
(54) N oi derivaţi de p iperid in il tioindol, p roce

deu d e  preparare a  lor , com poziţii farm a
ceutice care le  conţin, utilizare a lor ca  anal
gezice

(57) Prezenta invenţie se referă la derivaţii cu for
mula:

(0)P

precum şi la sărurile sale aditive şi utilizarea 
lor în terapeutică ca medicamente cu proprietăţi 
analgezice.

Revendicări: 12

15



MD - BOPI4/1998

(11) 523 F1
(51) C 07 D 487/04; A 61 K 31/505
(21) 95-0084
(22) 30.12.1994
(3 1 ) 91 08486
(32) 05.07.1991
(.33) FR
(71X73) LABORATOIRES UPSA S.A., FR
(72) BRU-MAGNIEZ N1COLE, NICOLAI ER1C, 

TEULON JEAN- MĂRIE, FR
(54) D erivaţi n oi a i triazolpirim idinei, antago- 

n işti ai receptorilor angiotensinei n , proce
dee de preparare a  lor, com poziţii farm ace
u tice  ce  le con ţin

(57) Prezenta invenţie se referă la derivaţii cu for
mula:

şi la formele lor tautomere, de asemenea, la 
sărurile lor aditive şi la utilizarea lor în terapie,

în special, pentru tratamentul şi prevenirea 
afecţiunilor cardiovasculare, în particular, 
pentru tratamentul hipertensiunii, insuficienţei 
cardiace, afecţiunilor peretelui arterial,-în spe
cial, al aterosclerozei.

Revendicări: 15

(11) 524 B l 
(51) C 11 B 9/02
(21) 95-0294
(22) 30.12.1994
(30)*92-01104(yi3, 09.12.1992, RU 
(71X73) GOSPODĂRIA-FABRICĂ “ZAREA" A FIR

MEI ŞTIINŢIFICE ŞI AGROINDUSTRIALE 
PENTRU PRODUCEREA ULEIURILOR ETE
RICE ŞI ARTICOLELOR DE PARFUMERIE ŞI 
COSMETICĂ “VIORICA”, INSTITUTUL DE 
CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A 
REPUBLICII MOLDOVA, MD 

(72) BELEVICI EDVARD, COVALI MIHAI, BAJE- 
REANU GALINA, VLAD PAVEL, COLŢA MI 
HAI, MIRONOV GRIGORE, BOŢAN VICTOR, 
CEBAN PETRU, MUNTEAN GHEORGHE, MD 

(54) P rocedeu  d e  izolare a  sclareolului 
(57) Invenţia se referă la industria de producere a 

uleiurilor eterice, în special, la procedeul de izo
lare a sclareolului din concret, obţinut din deşe- 
urile prelucrării salviei tămâioase. Prin tratarea 
unei părţi de masă de concret dizolvat în 8 părţi 
de masă de solvent organic cu lapte de var, 
obţinut din 0,5-1 părţi de masă de var stins şi 5 
părţi de masă de apă, faza organoapoasă se 
separă prin decantare de cerurile sedimentate. 
Solventul se înlătură, iar sclareolul tehnic 
obţinut se purifică prin cristalizare. In calitate 
de solvent se utilizează etanol, metanol, 
izopropanol şi acetonă.

Revendicări: 1

(11) 525 B2
(51) C 12 C 2№6
(21) 94-0145
(22) 28.04.1994
(71X72X73) POSTNÂI ALLA, BOGATÂI NICOLAE, 

SAVIN CONSTANTIN, COVALIOV GALINA, 
MD

(54) Băutură spirtoasă “F ortuna”
(57) Invenţia se referă la industria de prelucrare a 

lichiorurilor şi votcii, şi în particular, la prepa
rarea băuturilor spirtoase.
Scopul invenţiei constă în  ameliorarea propri
etăţilor organoleptice ale produsului şi în  reduce
rea preţului de cost al acestuia. Scopul este 
realizat graţie faptului că în calitate de extract 
de natură vegetală se utilizează extractul de praf 
de viţă de vie, adăugând extract de stejar în ur
mătorul raport al ingredientelor, în kg la 1000
dai de băutură:
Extract de praf de viţă de vie 200-800
Extract de stejar 150-200
Zahăr 80-120
Acid citric • 7-10
Caramel 27-34
Soluţie hidroalcoolică restul.

Revendicări: 1
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(11) 526 F I 
(51) C 12 G 1/06
(21) 95-0251
(22) 22.05,1995
(71)(72X?3) EPIFANOV ALEXANDRU, MD
(54) Procedeu de fabricare a vinurilor spumoase 
(57) Invenţia se referă la industria de vinifîcaţie, şi 

anume Ia un procedeu de fabricare a vinurilor 
spumoase.
Scopul invenţiei constă în diminuarea preţului 
de cost al produsului şi în majorarea calităţii 
lui.
Procedeul prevede introducerea lichiorului în 
vin, dezoxigenarea lui, saturarea cu dioxid de 
carbon, maturarea şi îmbutelierea izobaro- 
izotermică.
N outatea constă în aceea că se prevede 
dezoxigenarea fizică a vinului la depresiunea de 
0,05-5-0,1 MPa, iar saturarea lui se efectuează în 
două etape, la etapa întâia introducându-se în 
vin dioxid de carbon sub o presiune excedentă 
de 0,25-5-0,34 MPa, la a doua - vinul în prealabil 
saturat se pulverizează în spaţiul vinicol la o 
presiune excedentă până se stabileşte valoarea 
ei constantă.

Revendicări: 1

(11) 527 E l
(51) C 23 D 3/ 00; C 23 G 1/00
(21) 95-0309 /
(22) 15.08.1995 : ' 1
(71X73) SOCIETATEA PE ACŢIUNI DE PRODUC

ŢIE ŞI COMERŢ “ELCAS”, MD
(72) ZAGURALISCHI MIHAJL, IOFFE VALERIU, 

BABAN SERGIU, AGAPOV IURIE, MD
(54) Procedeu de pregătire a suprafeţei metalu

lui înainte de emailare
(57) Invenţia se referă la un procedeu de pregătire a 

suprafeţei metalului înaintea depunerii acope
ririlor de protecţie - decorative de email, şi poate 
fi folosită, de exemplu, la producerea articolelor 
de uz casnic (maşinilor de spălat, aragazurilor, 
plitelor electrice, vaselor etc.).
Esenţa procedeului de pregătire a suprafeţei 
metalului înainte de emailare constă în degre- 
sare, tratare în soluţie de acid şi uscare, şi anume 
tratarea metalului se efectuează într-o compo
ziţie sub formă de soluţie a acidului ortoboric, 
în care se introduce suplimentar cel puţin un 
carbonat al metalului alcalin şi fosfat neutru de 
sodiu hidrat.
Rezultatul tehnic al invenţiei propuse este 
formarea peliculei sticloase a acidului ortoboric 
pe suprafaţa metalului.

Revendicări: 8

(11) 528 F I
(51) C 25 C 3/20
(21) 95-0242
(22) 03.05.1995
(71X73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDO

VA, MD
(72) COVALEOVA OLGA, COVALEOV VICTOR, MD
(54) Procedeu de reglare automată a procesului 

regenerării soluţiilor de electrolit
(57) Invenţia se referă la procedeele de reglare auto

mată a proceselor de depunere galvanochimică 
a acoperirilor metalice, în particular a procesului 
de regenerare a soluţiilor de electrolit cu concen
traţii joase pentru depunerea electrochimică a 
acoperirilor de Ni-P, şi poate fi utilizată în indus
tria constructoare de maşini şi aparate, pentru 
asigurarea condiţiilor tehnologiilor fără deşeuri 
sau cu cantitate redusă a lor în producţia elec
trochimică.
Esenţa soluţiei tehnice propuse constă în faptul 
că în procedeul de reglare automată a procesului 
de regenerare a soluţiilor de electroliţi cu con
centraţii joase, pentru depunerea electrochimică 
a acoperirilor Ni-P, care constă în selectarea 
probelor de electrolit filtrându-1 neîntrerupt, 
controlul concentraţiei componentelor, compara
rea rezultatelor obţinute şi dozarea soluţiilor 
corectate de săruri epuizate, se selectează din 
canalul principal al electrolitului filtrat micro- 
curenţii lui până la şi după introducerea solu
ţiilor corectate, folosite în continuare în calitate 
de control, prima dintre ele după control fiind 
supusă prelucrării într-un câmp de curenţi cu

frecvenţă înaltă pe un catalizator metalic reticu- 
lar, microfiltrării şi controlului ulterior, con
centraţia ionilor de nichel fiind controlată în 
acest caz pe calea măsurării densităţii optice la 
lungimea de undă X=632nm. Rezultatul tehnic 
al soluţiei propuse constă în majorarea exac
tităţii reglării procesului depunerii electrochi- 
mice a acoperirilor de Ni-P din electroliţi cu con
centraţii joase rapid epuizabili.

Revendicări: 1 
Figuri: 1
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(11) 529 FI
(51) C 25 D
(21) 95-0217
(22) 04.04.1995
(71X73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDO

VA, MD
(72) GORODEŢCHIIULII, COTOGOl LEONID, DU

CA GHEORGHE, MD
(54) E lectrolit pentru electrosedim entarea alia

je lo r  de nichel-fosfor
(57) Invenţia se referă la domeniul galvanotehnicii, 

în particular, la electrosedimentarea aliajelor ni
chel-fosfor pe suprafeţe de oţel, cupru şi aliajele 
lui, şi poate fi utilizată la întreprinderile indus
triei constructoare de maşini, industriei radio- 
tehnice, în radioelectronică.
Esenţa invenţiei constă în faptul că se propune 
un electrolit pentru electrosedimentarea aliaju
lui nichel-fosfor, care conţine clorură de nichel, 
acetat de sodiu, hipofosfit de sodiu şi generator 
de luciu - ditio-bis-benzendisulfonat de sodiu, în 
următorul raport al componentelor, g/l: 
clorură de nichel 20-25
acetat de sodiu 10-15
hipofosfit de sodiu 20-25
ditio-bis-benzendisulfonat de sodiu 0415-1,0. 
Regimul de electroliză: Ic - 0,5-3 A/dm^, T®C - 
40-70, pH - 4,2-5,2.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în obţinerea 
învelişurilor lucioase din aliaj nichel-fosfor cu 
microduritate înaltă.

Revendicări: 1

(11) 530 B l 
(51) E  02 D 35(00
(21) 95-0297
(2 2 ) 29.12.1994 • '
(30)*5037455/33, 19.02.1992, RU 
(10)*Brevet, nr.2032027, RU
(71X72X73) CLĂTINICI IURIE, MD 
(54) C onstrucţie de rid icare ş i în tărire a  funda

m entelor şi clăd irilor
(57) Esenţa invenţiei: construcţia include un înveliş 

extensiv, montat din tranşee sub baza funda
mentului şi clădirii, învelişul interacţionând cu 
un dispozitiv pentru m ontarea lu i, şi un 
dispozitiv, introdus în înveliş, destinat extinderii 
acestuia. învelişul este format din două părţi, 
cuplate prin fixa torul poziţiei lor reciproce, 
învelişul are un capăt ascuţit şi altul deschis. 
Capătul deschis este orientat spre dispozitivul 
de montare a învelişului, şi include un cric şi 
tachet, montate în  tranşee, şi o talpă schim- 
babilă, ce închide capătul deschis al învelişului. 
Dispozitivul de extindere este realizat în formă 
de piloni cuneiformi orizontali, ce interacţionează 
la introducere prin capătul deschis al învelişului 
cu tachetul.

Revendicări: 4 
Figuri: 5

(11) 531 FI
(51) E 04 B V58, E 04 B 1/24
(21) 94 - 0352
(22) 31.10.1994
(71X72X73) BURCIU VITALIE, MD
(54) N od  de  prindere a  barelor structurii spaţia

le  reticulate
(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiei, şi 

anume la structurile spaţiale reticulate, şi poate 
fi folosită pentru confecţionarea structurilor 
nepretensionate şi pretensionate, executate din 
bare din diferite materiale.
Nodul de prindere a barelor structurii spaţiale 
reticulate conţine o placă spaţială de tip guseu, 
de care sunt prinse barele orizontale şi barele 
înclinate. Fiecare pereche de bare orizontale este 
executată din fire flexibile atât nepretensionate, 
cât şi pretensionate. Placa spaţială poate fi 
executată din două părţi componente, iar barele 
orizontale şi barele înclinate pot fi prinse de ele 
prin şuruburi, sudură, clei ori precomprimare. 
Nodul propus dă posibilitatea reducerii consi
derabile a volumului de muncă în timpul confec
ţionării şi asamblării structurii spaţiale, micşo
rării greutăţii structurii, mărind concomitent 
capacitatea ei portantă şi rigiditatea ei, măririi 
esenţiale a arcadei structurii, unirii barelor din 
diferite materiale.

Revendicări: 6 
Figuri: 2
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(11) 532 Bl
(5 1 )F 2 3 C U /0 0
(21) 95-0285
(22) 29.12.1994
(31) 28606
(32) 19.08.1990
(33) IR
(86) PCT/EP 91/01561, 14.08,1991
(30)*50117784)6, 17.04.1992, SU
(71) (73) SHEIKH BAHAEDDIN INSTITUTE, S.L., 

- ES; SHKARVAND-MOGHADDAM RAHIM, IR
(72) SHKARVAND-MOGHADDAM RAHIM, IR
(54) Dispozitiv de termogenerare
(57) Dispozitivul conţine un aparat de descompunere 

electrochimicft a apei şi de obţinere a hidroge
nului şi oxigenului, conducte 10 şi 11 pentru hi
drogen şi oxigen cu mijloace de comandă, conec
tate la amestecător 17, precum şi un arzător 29 
sau cameră de ardere. Amestecătorul 17 la ieşire 
este conectat cu un dispozitiv suplimentar cu un 
şir de camere de turbionare şi coliziune a fluxu
rilor, forma şi dimensiunile camerelor asigurând 
formarea în ele a compoziţiei moleculare a ames
tecului HxOy, în care x şi/sau y sunt altele decât 
x=2 şi y=l. In zona de amestecare a oxigenului 
şi hidrogenului poate fi prevăzut un spaţiu 
umplut cu compus capabil să intre în reacţie cu 
hidrogenul şi/sau oxigenul.
Dispozitivul dă posibilitatea obţinerii flăcării cu 
temperatura 5000-6000°C! şi mai mult.

Revendicări: 8 
Figuri: 1

(11) 533 FI
(51)F24H V»0
(21) 94 - 0001
(22) 24.12.1994
(71X73) CH1AN VASILE, MD
(72) CHIAN VASILE, PATRAŞCO GHEORGHE, 

MAOHEEV VASILE, MD
(54) Cazan de încălzit apă
(57) Invenţia se referă la termotehnică, şi-anume la 

aparatele de încălzit uzuale, folosite în calitate 
de termogeneratoare în sistemele de încălzit cu 
apă, precum şi pentru încălzirea apei pentru uz 
casnic.
Esenţa invenţiei constă în aceea că camera 
focarului cazanului de încălzit apă este încadrată 
într-o manta de apă, unită cu ţevi de încălzit 
apă, care unesc părţile opuse ale mantalei în par
tea inferioară şi cea superioară, creând două 
fascicule intersectate. în mantaua de apă sunt 
instalaţi senzori termici şi încălzitoare electrice, 
unite reciproc printr-un termoreleu şi demaror. 
în partea superioară cazanul este dotat cu un 
încălzitor de apă cu despărţituri de amestecare 
a apei .şi un coş de fum, executat în formă de cot 
cu şuber şi portiţă. în partea inferioară a camerei 
focarului este instalat un grătar, sub care în 
cenuşar este instalată o cutie demontabilă. 
Rezultatul tehnic atins: crearea unui cazan de 
încălzit apă cu un randament sporit, fiabilitate

majoră, simplitate în exploatare şi posibilitatea 
funcţionării cu combustibil solid, lichid şi gazos.

Revendicări: 4 
Figuri: 3
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(11) 534 FI
(51) F  24 J  2/28
(21) 95- 0237
(22) 29.03.1995
(71X72X73) ERMURATSCHIVLADIMIR, COPTIUC 

EDUARD, MD
(54) F’reîncă lzitor solar de aer
(57) Invenţia se referă la domeniul heliotehnicii şi 

poate fi utilizată în instalaţiile de uscat şi în sis
temele de încălzire cu aer.
Preîncălzitoral solar de aer conţine un corp 1 cu 
izolaţie termică, cu înveliş 2 frontal transparent, 
în  corp este instalat un absorbant 3 plat, alcătuit 
din plăci cu transparenţă 4 diferită, în plăci fiind 
efectuate şiruri de orificii 5. Absorbantul divizea
ză corpul longitudinal în două cavităţi: de debi
tare 6 cu conductă de aer 7 conectată la ea, şi de 
evacuare 8 cu conductă de evacuare a aerului 9 
conectată la ea. Absorbantul poate conţine în una 
din variantele posibile ale construcţiei o placă 
opacă 10, situată lângă cavitatea de evacuare a 
corpului.
Sarcina prezentei invenţii constă în majorarea 
randamentului preîncălzitorului micşorând 
diferenţa de temperatură dintre suprafeţele de 
lucru ale absorbantului şi a aerului care trece 
prin el.

Revendicări: 2 
Figuri: 1

(11) 535 B l
(51) G 0 1 N  33(48; G 0 1 N  1/28,1/30,1/34
(21) 95-0054
(22) 21.12.1994
(31) 5055977/14
(32) 20.04.1992
(33) RU
(71) (73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ

“ N. TESTEMIŢANU”, MD
(72) ŞTEFANEŢ M1HA1L, MD
(54) M etodă de evidenţiere a nodulilor lim foizi 

în  preparatele anatom ice totale
(57) Invenţia se referă la domeniul medicinei, şi anu

me la morfologie, anatomie topografică şi pato- 
morfologie, în  particular la metodele de evi
denţiere a nodulilor limfoizi în preparatele ana
tomice totale.
Esenţa invenţiei constă în faptul că anterior 
preparatul se spală, iar fixarea se efectuează 
într-o soluţie de 1,5-3% acid sulfosalicilic timp 
de 1-2 ore, apoi preparatul se clăteşte cu apă 
distilată, se colorează cu reactivul Schiff în 
întuneric la o temperatură de 3-4°C timp de 6- 
12 ore, preparatul se clăteşte în 2-3 porţii de apă 
sulfuroasă, se limpezeşte într-un amestec de 
glicerină şi apă sulfuroasă în raport de 1:1 şi se 
încadrează în glicerină curată.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în înlătu
rarea artefactelor, reducerea termenelor preluc
rării preparatului.

(11) 536 FI
(51) G 08 B  1^16; G 01 V 1/16
(21) 95-0119
(22) 10.01.1995
(71)(72)(73) BURCIU VITALIE, MD
(54) D ispozitiv de sem nalizare d e  alarm ă
(57) Invenţia se referă la sistemele de semnalizare 

de alarmă şi este destinată pentru semnalizarea 
începutului cutremurului de pământ, 
în  dispozitivul propus de semnalizare de alarmă, 
care constă dintr-o carcasă, un pendul, un arc, 
un întrerupător şi o sirenă, un capăt al arcului 
este unit rigid cu carcasa, iar tija pendulului este 
situată coaxial cu aerul şi unită cu al doilea 
capăt, pendulul fiind dotat la capătul tijei cu un 
şurub de reglare, prin care pendulul este unit 
cinematic cu întrerupătorul. Dispozitivul este do
tat de asemenea cu lampă electrică, care se 
aprinde concomitent cu începutul semnalizării. 
Pendulul contactează cu întrerupătorul prin in
termediul unei bile nemetalice, unite cu carcasa 
cu un arc cilindric.
Rezultatul tehnic al dispozitivului conform in
venţiei constă în aceea că el reacţionează la pri
mul impuls (vertical sau orizontal) şi conectează 
sistemul de semnalizare de alarmă.

Revendicări: 2 
Figuri: 3

Revendicări: 1 
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II. Modele de utilitate

Modele de utilitate înregistrate
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CODURILE NORMALIZATE OMPI PENTRU IDENTIFICAREA 
TIPURILOR DE DOCUMENTE DE ÎNREGISTRARE A MODELULUI DE 

UTILITATE, CONFORM NORMEI ST.16

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

Y l-  al doilea n ivel de publicare: cerere de 
înregistrare a modelului de utilitate, publicată, 
examinată (se aplică pentru publicare,dacă do
cumentul cu codul U n-a fost publicat).

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

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

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

W l- al doilea nivel de publicare: hotărârea de înre
gistrare a modelului de utilitate pe răspunde

rea solicitantului, fără examinarea în fond (se 
aplică pentru publicare dacă documentul cu 
codul U n-a fost publicat).

W2 - al doilea nivel de publicare: hotărârea de înre
gistrare a modelului de utilitate pe răspunde
rea solicitantului, fără examinarea în fond (se 
aplică pentru publicarea care urmează docu
mentul cu codul U).

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

12 - al treilea nivel de publicare: descrierea mo
delului de utilitate înregistrat pe răspunderea 
solicitantului, fără examinarea în  fond (se 
aplică pentru publicarea care urm ează 
documentul cu codul W l, W2).

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR 
BIBLIOGRAFICE REFERITOARE LA MODELE DE UTILITATE

(11) Numărul modelului
(21) Numărul(ele) atribuire) cererii(lor)
(22) Data(ele) depozitului
(31) Numărul(ele) depozitului prioritar
(32) Data(ele) depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului cererii prioritare 
(51) Clasificarea internaţională
(57) Rezumatul

(54) Titlul modelului de utilitate
(71) Numele solicitantuluiQor)
(72) Numele creatorului(lor)
(73) Numele sau denumirea titularului
(74) Numele mandatarului autorizat
(75) Numele creatoruluiQor) care este (sunt) şi 

solicitantei)
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(11)14 W2
(51) A 24 B l/0 4
(21) 0018 \
(22) 14.07.1995
(71X73) INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIIN

ŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE 
PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, 
MD

(72) ZAGORNEANU TEODOR, PRISACARIVALE- 
R1E, MOLOTCOVIUR1E, MUHAMEDJANOV 
FARID, PARLICOV GHEORGHII, ZAICOV 
VASILE, MD

(54) Modul de uscare “Fluturaş“ pentru pre
lucrarea tutunului după recoltare

(57) Modulul de uscare "Fluturaş“ pentru preluc
rarea tutunului recoltat se referă la prelucrarea 
în urma recoltării a materialelor vegetale, în 
special la uscarea frunzelor de tutun, şi poate 
fi utilizat pentru prelucrarea preliminară a 
ceaiului, plantelor medicinale.
Rezultatul tehnic constă în intensificarea func
ţionării modulului pe baza alegerii loturilor 
similare de tutun pentru uscare, raţionalizării 
fluxului de transportare a tutunului, reducerii 
consumului de muncă prin combinarea aces
tuia.
Noutatea modelului de util itate constă în faptul 
că modulul conţine dispozitive de deplasare a 
vaselor, executate cu posibilitatea deplasării 
pe toată suprafaţa modulului, inclusiv prin ca
mera de finisare activă, iar încăperile pentru

prelucrare preliminară sunt amplasate sime
tric faţade camerele de finisare activă, raportul 
suprafeţelor ocupate de ele constituind de la 
20:1 până la 40:1, încăperile pentru prelucrare 
preliminară conţinând dispozitive pentru acu
mularea tutunului recent recoltat, executate 
cu posibilitatea transportării cu dispozitivele 
de deplasare a vaselor.

Revendicări: 1 
Figuri: 2
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(11) 15 W2
(51) A 63 F 9/06, 9/08; A 63 H  33/38
(21) 0015
(22) 02.03.1995
(71X72X73) GORBULI SERGIU, MD
(54) J o c
(57) Modelul de utilitate se referă la jocurile antre

nante şi este destinat pentru exersarea me
moriei vizuale şi dezvoltarea spiritului de ob
servaţie.
Jocul include o carcasă 1, o fereastră de obser
vaţie 2, elemente de joc 3 cu marcări de joc 4. 
Elementele flexibile de joc 3 sunt montate în 
orificiile carcasei 1, executate pe perimetrul ei 
în jurul ferestrei de observaţie 2, având posibi
litatea de a se deplasa faţă de fereastra de 
observaţie 2. Fiecare element flexibil de joc 3 
este executat în formă de benzi şi dotat cu două 
sau mai multe marcări de joc 4. Cel puţin una 
din marcările de joc 4 pe fiecare element de joc

3 este prelungirea cel puţin  a unei din 
marcările de joc 4 ale elementului învecinat 
de joc 3. Pentru micşorarea gabaritelor jocului 
fiecare element de joc 3 poate fi unit într-un 
inel. Deplasând elementele de joc 3, în fereastră 
2 se expun diverse imagini în  conformitate cu 
marcările de joc 4.

Revendicări: 2 
Figuri: 6

(11) 15 W2

Fig.1
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III. Mărci
Cereri de înregistrare
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR 
BIBLIOGRAFICE REFERITOARE LA MĂRCI SAU DENUMIRI DE

ORIGINE

(11) Numărul mărcii 
(15) Data de înregistrare
(17) Termenul de înregistrare
(18) Data expirării termenului de valabilitate
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(31) Numărul atribuit depozitului prioritar
(32) Data depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului prioritar
(51) Indicaţia claselor conform Clasificării 

Internaţionale a Produselor şi Serviciilor 
pentru înregistrarea mărcii

(53) Clasificarea elementelor figurative
(54) Reproducerea mărcilor
(55) Indicaţia că marca este o marcă colectivă
(56) Indicaţia că'marca este o marcă tridimen

sională

(57) Lista produselor şi/sau serviciilor
(58) Disdamări
(59) Indicarea culorilor revendicate
(64) Numărul şi data de înregistrare anterioară 
(73) Num ele sau denum irea şi adresa 

titularului mărcii
(77) Adresa poştală a titularului mărcii

(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (nr. 
documentului, indicarea verbală a docu
mentului, codul ţării)

(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor 
înregistrate la oficiul de brevete al fostei 
U.R.S.S. (nr. documentului, data depozi
tului, codul ţării)
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(2 1 ) 000044
(22) 18.03.1993
(73) COMBINATUL DE VINURI SPUMANTE 

ŞI DE MARCĂ CRICOVA, MD 
STR. UNGUREANU, NR.1, 2084, CHIŞINĂU, 
CRICOVA, REPUBLICA MOLDOVA

(54)

Q 7in nobil
PRODUS JN M O ID O V *

iaî%«oi «om

(59) Culori revendicate: alb, negru, galben, auriu. 
(51X57)
33 - vinuri.

(21) 000046
(22) 18.03.1993
(73) COMBINATUL DE VINURI SPUMANTE 

ŞI DE MARCĂ CRICOVA, MD 
STR UNGUREANU, NR.1, 2084, CHIŞINĂU, 
CRICOVA, REPUBLICA MOLDOVA

(54)

(59) Culori revendicate: alb, negru, roşu, auriu. 
(51X57)
33 - vinuri.

(21) 000047
(22) 18.03.1993
(73) COMBINATUL DE VINURI SPUMANTE 

ŞI DE MARCĂ CRICOVA, MD 
STR UNGUREANU, N R.1,2084, CHIŞINĂU, 
CRICOVA, REPUBLICA MOLDOVA

(54)

(59) Culori revendicate: alb, negru, roşu, auriu. 
(51X57)
33 - vinuri.

(21) 000048
(22) 18.03.1993
(73) COMBINATUL DE VINURI SPUMANTE 

ŞI DE MARCĂ CRICOVA, MD 
STR UNGUREANU, N R.1,2084, CHIŞINĂU, 
CRICOVA, REPUBLICA MOLDOVA

(54)

(59) Culori revendicate: alb, negru, auriu. 
(51X57)
33 - vinuri.

(2 1 ) 000422
(2 2 ) 26.11.1993
(73) COMPANIA AERIANĂ DE STAT “AIR MOL

DOVA”, MD
AEROPORT, 2026, CHIŞINĂU, REPUBLICA 
MOLDOVA
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(54)

AIR MOLDOVA

(51X67)
39 - transport aerian, transportări aeriene de 

pasageri şi încărcături.

(21) 000423
(22) 26.11.1993
(73) COMPANIA AERIANĂ DE STAT “AIR MOL

DOVA”, MD
AEROPORT, 2026, CHIŞINĂU, REPUBLICA 
MOLDOVA

(54)

(59) Culori revendicate: albastru, galben, roşu pe 
fundal albi 

(51X57)
39 - transport aerian, transportări aeriene de 

pasageri şi încărcături.

(21) 001397
(22) 27.04.1994
(73) FIRMA “TISH” S.R.L., MD

STR. ALBIŞOARA, NR. 76, BLOC 2, AP. 105, 
2074, CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

(54)

ROMANA
(51X57)
16 - calendare, hârtie, materiale imprimate;
35 • publicitate şi afaceri;
42 - crearea produselor soft pentru diverse dome

nii de activitate, crearea şi comercializarea 
bazelor de date; prestarea serviciilor informa
ţionale cu utilizarea calculatoarelor şi reţele
lor; sisteme editoriale şi imprimare cu ajutorul 
calculatorului.

(21) 001643
(22) 19.01.1994
(73) OTAKE TRADING CO., LTD., J P

SANNOMIYA BUILDING, 1-18 7 CHOME 
ONOE-DORI, CHUO-KU, KOBE, JAPONIA

(54)

ORION

(51X57)
09 - radiouri, magnetofoane, magnetofoane porta

tive, player-e, receptoare stereo, receptoare 
portative, receptoare pentru autom obile, 
receptoare stereoscopice pentru automobile, 
player-e stereo pentru automobile, tranzis- 
toare, televizoare, telexuri, ecrane, jocuri tele
vizate, magnetofoane video, televizoare video, 
casete pentru video, difuzoare, mecanisme de 
reglare, amplificatoare, aparate facsimile, 
aparate de telefoane cu răspuns automat, 
amplificatoare de telefoane, computere, moni
toare pentru computere, utilaj periferic pentru 
computere, articolele menţionate mai sus cu 
ceasornice şi ecran, unele componenţe includ 
două şi mai multe obiecte, completate opţional 
cu articolele menţionate mai sus, aparatură 
electrică şi electronică şi instrumente, părţi, 
piese de schimb pentru articolele enumerate 
mai sus.

(21) 002176
(22) 23.06.1994
(73) ROTHMANS OF PA L L  M ALL LIM ITED, 

CH
GRIENBACHSTRASSE 11, CH 6300, ZUG, 
ELVEŢIA '

(54)

(51X57)
34 - ţigări, tutun şi articole din tutun, brichete, 

chibrituri şi articole pentru fumat.
(58) Cuvântul “Export” nu este obiect independent 

de protecţie juridică.

(21) 002217
(22) 30.06.1994
(73) CHRISTIAN DIOR A LIMITED COMPANY, 

FR
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30, AVENUE MONTAIGNE 75008 PARIS, 
FRANŢA

(54)

Cbristian Dior
Кристиан Диор

(51X57)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole pentru 

acoperit capul (pălării);
40 - prelucrare de materiale;
42 - servicii; comerţ în detaliu; utilarea, amenaja

rea şi exploatarea magazinelor, magazinelor 
universale şi depozitelor, cu excepţia celor in
duse în alte clase, în special, a celor destinate 
confecţionării, cumpărării, vânzării, distribu
irii, demonstrării şi reparării obiectelor şi ac
cesoriilor de vestimentaţie, ţesăturilor, arti
colelor de galanterie, giuvaierelor, articolelor 
optice, articolelor de cancelarie, articolelor de 
oficiu, articolelor pentru fumători, mobilei, 
articolelor pentru deservirea şi împodobirea 
mesei, articolelor de piele, în special, a genţilor 
şi genţilor pentru bagaje, articolelor de şelărie, 
umbrelelor, perucilor, jocurilor şi jucăriilor; 
servicii casnice, servicii în vederea amenajării 
landşafturilor, inclusiv cele în vederea utilării 
şi împodobirii casei şi grădinii; închirierea 
tuturor tipurilor de vestimentaţie, blănuri, bi
juterii şi mobilă.

(21) 002368
(22) 11.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, CALI
FORNIA, STATELE UNITE ALE AMERICII 

(54)

E-M ETER

(51X57)
09 - dispozitive electronice, aşa ca dispozitivul elec

tronic pentru determinarea stării psihice şi a 
schimbărilor în starea omului.

(21) 002369
(22) 11.07.1994
(73) WARNER MUSIC GROUP INC., US

75 ROCKEFELLER PLAZA, CITY OF NEW 
YORK, STATE OF NEW YORK, 10019, STA
TELE UNITE ALE AMERICII

VIVA
(54)

(51X57)
09 - înregistrări sonore şi/sau înregistrări Video, 

toate în formă de discuri, benzi, discuri com
pacte sau casete; filme cinematografice şi filme 
televizate;

14 - giuvaiere, lănţişoare cu încuietoare, monede, 
ceasuri de mână şi ceasuri (de perete, de masă);

18 - genţi de mână; genţi de voiaj; genţi pentru 
jocuri; genţi pentru îmbrăcăminte; poşete; 
ghiozdane; genţi de turism; poşete pentru cos
metică, sacoşe; genţi de plajă; genţi pliante; 
serviete; genţi de piele; tocuri pentru chei; 
tocuri pentru instrumente muzicale; portofele; 
portmonee şi umbrele;

25 - pălării şi chipiuri; şorturi; vestoane; cămăşi; 
pulovere sportive; cămăşi în formă de T; căşti; 
pelerine şi chimonouri; mănuşi şi mănuşi cu 
un singur deget; echipament pentru călătorii; 
pantaloni; blugi; vestimentaţie de ploaie; 
vestimentaţie de baie; lenjerie de corp; pija
male; costume; bretele; pijamale pentru copii; 
şosete; articole de ciorăpărie; cipici; centuri; 
sandale; pantofi şi ghete; Centuri din stofă;

38 - servicii de transmisiune prin cablu şi tran
smisiune televizată;

41 - producerea programelor televizate; reprezen
taţii de dansuri; reprezentaţii muzicale; repre
zentaţii video cu decernarea premiilor; repre
zentaţii de comedie, reprezentaţii de jocuri şi 
evenimente sportive; concerte fără fonograme; 
noutăţi televizate; organizarea concursurilor şi 
decernarea premiilor muzicale şi televizate.

(21) 002390
(22) 14.02.1994
(73) LONDONTOWN CORPORATION, US 

1332 LONDONTOWNBOULEVARD, ELDER- 
SBURG, 21784 MARYLAND, STATELE UNI
TE ALE AMERICII

(54)

L 0 N D 0 N  F 0G

(51X57)
25 - îmbrăcăminte care se poartă pe deasupra, 

paltoane pentru bărbaţi şi femei; scurte pentru 
bărbaţi şi femei şi pălării pentru bărbaţi.

(21) 002559
(22) 13.07.1994
(73) S.C. JOHNSON & SON, INC., US

1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 
53403-5011, STATELE UNITE ALE AME- 
RICII 

(54)

DELICATE
(51X57)
03 - detergenţi pentru ţesături.
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(21) 002914
(22) 08.09.1994
(73) SUCHARD-SCHOKÔLADE GMBH, AT 

FOHRENBURGSTRASSE 3 A-6700 BLU- 
DENZ, AUSTRIA

(54)

BENCO

(51X57)
29 - băuturi lactate şi băuturi amestecate cu lapte,

inclusiv cele în formă de pulbere, solubile sau 
concentrate; toate produsele indicate mai sus 
cu suplimente în formă de vitamine;

30 - cacao, ciocolată şi bomboane, articole de cofe
tărie, băuturi, care conţin cacao şi ciocolată, 
inclusiv cele în formă de pulbere, solubile sau 
concentrate; toate produsele numite mai sus, 

■ adăugând vitamine;
32 - băuturi nealcoolice, adăugând vitamine.

(54)

(51X57)
09 - înregistrări audio şi video, casete, discuri, 

benzi, părţi şi fitinguri pentru produsele sus
menţionate.

(21) 003176
(22) 27.10.1994
(73) ÇAMLICA ALKOLSÜZ IÇKÎLER SANAYÜ 

A.S., TR
KÜÇÜK ÇAMLICA CADDES1, N 0. 45, 
ALTUNÎZADE, ÜSKÜDAR, ISTANBUL, 
TURCIA -

(51X57)
32 - băuturi nealcoolice cu gust (aromă) de fructe 

şi alte gusturi diverse; băuturi nealcoolice de 
tip cola; tonic, sucuri de fructe şi concentrate 
gazoase sau negazoase; ape m inerale şi 
gazoase; produse şi ingrediente folosite pentru 
prepararea lor.

(21) 003253
(22) 14.11.1994
(73) EMI RECORDS LIMITED, O SOCIETATE 

ORGANIZATĂ ŞI EXISTENTĂ CONFORM 
LEGILOR ANGLIEI, GB
1/3 UXBRIDGE ROAD HAYES MIDDLESEX, 
ANGLIA

(21) 003263
(22) 16.11.1994 ,
(73) STAR TELEVISION PRODUCTIONS LI

MITED, VG
CRA1GMUIR CHAMBERS, P.O. BOX 71, 
ROAD TOWN, TORTOLA, INSULELE VIRGI
NE (BRITANICE)

(54)

S T A R  T V
(51)(57)
16 - hârtie, carton şi articole din ele, imprimate, 

ziare şi ediţii periodice, cărţi şi reviste, care se 
referă la televiziune, distracţii, utilizarea tele
viziunii prin satelit şi computerelor; papetărie; 
fotografii, cartoteci, reitere, fişe de înregistrare, 
abţibilduri (decalcomanie), cartele şi altă 
aparatură, care se utilizează pentru transferul 
electronic al mijloacelor băneşti sau transmi
terea informaţiei; hârtie pentru computere; 
certificate de acordare a reducerii preţului de 
cost al mărfurilor; blanchete tipărite, materiale 
pentru legătorie, tocuri, etichete, etichete cu 
inscripţie, cartele, materiale didactice redate 
prin computere; programe televizate, benzi 
pentru programe com puteriale; programe 
computeriale tipărite; materiale didactice şi 
materiale intuitive (cu excepţia aparaturii); 
maşini de scris şi rechizite de birou (cu excepţia 
mobilierului);

35 - servicii în vederea reclamei şi publicităţii; ser
vicii în vederea renovării materialului de rec
lamă, difuzarea avizurilor de reclamă; în 
chirierea spaţiului de publicitate; acordarea 
informaţiei de afaceri şi serviciilor în vederea 
cercetării în domeniul operaţiilor de afacere; 
expedierea poştală a materialelor de reclamă;
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organizarea expoziţiilor cu scopuri comerciale 
şi de reclamă; publicarea textelor de reclamă; 
servicii în  vederea acordării informaţiei de 
redamă; reclamă radio şi redamă televizată, 
reclamă de comerţ; închirierea materialelor de 
redamă; servicii de informaţie telefonică;

38 - servicii privind radiodifuzarea şi transmisia 
prin televiziune, răspândirea programelor 
televizate, dirijarea teletranslatoarelor “pă- 
mânt-satelit” pentru transmiterea semnalelor 
pe satelit; retransmisia teleprogramelor prin 
intermediul satelitului; dirijarea antenelor de 
recepţie "satelit-pământ”; transformarea frec
venţei semnalelor prin microunde, retran
smise prin satelit; răspândirea programelor 
televizate, retransmise prin antene de recepţie 
ale sateliţilor prin cablu sau comunicaţie prin 
microunde cu receptoarele televizate ale 
consumatorilor; dirijarea reţelelorjteleviziunii 
prin cablu; asigurarea şi dirijarea sistemelor 
de comunicaţie prin radio, telefon, telegraf, 
satelit şi sistemelor de comunicaţie prin 
reţeaua de cablu; servicii privind transmiterea 
textelor video sau textelor televizate; servicii 
de transmitere electronică şi transmitere în 
domeniul comunicaţiilor la distanţă, servicii 
privind transmiterea datelor şi informaţiei 
prin interm ediul m ijloacelor electronice, 
computeriale, prin cablu, prin radiou, aparate 
de radio a semnalelor de apel (paging radio), 
telex, telescrisoare, poştă electronică, fax, 
televiziune, mijloace cu microunde, semnale 
laser, comunicaţie prin satelit şi prin alte 
mijloace de comunicaţie; aprovizionare cu 
mijloace de comunicaţie pentru schimbul elec
tron ic de date, servicii consultative în  
domeniul transmiterii datelor, servicii privind 
transmiterea, aprovizionarea şi reproducerea 
informaţiei pentru scopuri casnice sau de* 
afacere din banca computerială de date; 
predarea în  arendă a aparaturii de comu
nicaţie; servicii în domeniul utilizării mijloa
celor de comunicaţie în regimul timpului 
divizat;

41 - servicii în vederea educaţiei şi organizării 
distracţiilor de tipul planificării, aranjamen
tului şi distribuirii înregistrărilor în direct din 
locul de acţiune sau a materialelor audio, video 
sau audio-video înregistrate pe peliculă, sau 
a filmelor cinematografice şi casetelor video 
pentru transmitere televizată sau radiofonică; 
editarea cărţilor şi altor materiale imprimate, 
care se referă la filme, înregistrări video, ra
dio şi televiziune; închirierea înregistrărilor 
sonore, filmelor; teleproiectoarelor, magneto- 
foanelor video, filmelor video, aparatelor de 
radio şi televizoarelor şi echipamentelor aces
tora; acordarea localurilor şi utilajelor pentru 
cinematografe şi teatre; servicii de informaţie 
în domeniul educaţiei şi organizării distracţi
ilor; prezentarea spectacolelor; organizarea 
concursurilor şi competiţiilor didactice şi de 
divertisment.

(58) Abrevierea TV nu este obiect independent de 
protecţie juridică.

(21) 003314
(22) 28.11.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

6885 ELM STREET, MCLEAN, VIRGINIA 
22101-3883, STATELE UNITE ALE AMERI- 
CII

(54)

(59) Culori revendicate: roşu, galben, verde, cafeniu. 
(51X57)
30 - făină, cereale, produse cerealiere, pregătite 

pentru consum, orez, inclusiv cel împachetat 
pentru fiert, fiert în prealabil sau deshidratat, 
pastă; produse în formă de paste, consumate 
cu pâine, produse alimentare finite sau semi
fabricate, aperitive, consumate între dejun, 
prânz şi cină; toate având în componenţa sa 
produsele indicate mai sus sau suplimente din 
cartofi, carne, peşte, păsări, legume, condi
mente; ceai, cafea, surogate de cafea, cacao, 
ciocolată lichidă, produsele indicate mai sus 
în formă de extracte (lichide şi uscate), îh spe
cial, băuturi finite pentru consum, inclusiv cele 
în pachete, cele pentru distribuire prin auto
mate sau în formă de paste sau umpluturi pen
tru produse de patiserie sau cofetărie şi 
umpluturi pentru produse de cofetărie, toate 
având în componenţa sa produsele menţionate 
mai sus, melasă, zahăr, miere, sosuri (inclusiv 
cele pentru salate), produse de cofetărie neme
dicinale, gheaţă, îngheţată, produse din înghe
ţată, produse de cofetărie congelată, pâine, 
checuri, fursecuri, bomboane, fructec-zahari- 
site, caramelă, deserturi, ciocolată, produse 
din ciocolată, umpluturi pentru produse de 
patiserie şi cofetărie şi umpluturi pentru 
fursecuri, prăjituri şi aperitive din produsele 
menţionate mai sus.

(21) 003315
(22) 28.11.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

6885 ELM STREET, MCLEAN, VIRGINIA 
22101-3883, STATELE UNITE ALE AMERI- 
CII
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(54)

(59) Culori revendicate: roşu, galben.
(51X57)
29 - legume şi fructe conservate, congelate, uscate,

fierte, coapte şi prăjite, umpluturi şi ameste
curi pentru prepararea alimentaţiei; produse 
alimentare preparate şi semifabricate, inclusiv 
produse în formă de paste consumate cu pâine, 
având în componenţa sa produsele sus-numite; 
plante uscate; carne, peşte, păsări şi vânat 
proaspete, congelate sau conservate, produse 
marine; umpluturi şi amestecuri pentru pre
pararea alimentaţiei, produse alimentare fi
nite şi semifabricate, inclusiv produse în formă 
de paste consumate cu pâine, având în compo
nenţa sa produsele menţionate mai sus; supe, 
lapte, produse lactate, în special, unt, caşcaval, 
frişcă, iaurt, smântână, zară, chefir, brânză 
dulce de vaci cu nucşoare şi frişcă; umpluturi 
sau amestecuri pentru prepararea produselor 
alimentare finite sau semifabricate, inclusiv 
produse în formă de paste consumate cu pâine, 
având în componenţa sa produsele menţionate 
mai sus; băuturi pe bază de lapte; marmeladă, 
gemuri, marinade sau murături, uleiuri şi 
grăsimi comestibile; umpluturi şi amestecuri 
pentru prepararea produselor alimentare fi
nite sau semifabricate şi produse în formă de 
paste consumate cu pâine, având în compo
nenţa sa produsele menţionate mai sus, ali
mente consumate în calitate de suplimente, 
preparate din substanţe proteice în formă de 
bucăţele, texturată sau praf;

30 - făină, cereale, produse cerealiere, pregătite
pentru consum, orez, inclusiv cel împachetat 
pentru fiert, fiert în prealabil sau deshidratat, 
pastă; produse în formă de paste, consumate 
cu pâine, produse alimentare finite sau semi
fabricate, aperitive, consumate între dejun, 
prânz şi cină; toate având în componenţa sa 
produsele indicate mai sus sau suplimente din 
cartofi, came, peşte, păsări, legume, condi
mente; ceai, cafea, surogate de cafea, cacao, 
ciocolată lichidă, produsele indicate mai sus 
în formă de extracte (lichide şi uscate), în spe
cial, băuturi finite pentru consum, inclusiv cele 
în pachete, cele pentru distribuire prin auto
mate sau în formă de paste sau umpluturi 
pentru produse de patiserie sau cofetărie şi 
umpluturi pentru produse de cofetărie, toate 
având în componenţa sa produsele menţionate 
mai sus, melasă, zahăr, miere, sosuri (inclusiv 
cele pentru salate), produse de cofetărie neme
dicinale, gheaţă, îngheţată, produse din înghe
ţată, produse de cofetărie congelate, pâine, 
checuri, fursecuri, bomboane, fructe zahari
site, caramelă, deserturi, ciocolată, produse 
din ciocolată, umpluturi pentru produse de 
patiserie şi cofetărie şi umpluturi pentru 
fursecuri, prăjituri şi aperitive din produsele

menţionate mai sus;
32 - ape m inerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice şi sucuri de fructe, siropuri şi alte 
preparate pentru fabricarea băuturilor.

(21) 003316
(2 2 ) 28.11.1994
(73) MARŞ INCORPORATED, US

6885 ELM STREET, MCLEAN, VIRGINIA 
22101-3883, STATELE UNITE ALE AMERI- 
CII

(54)

(59) Culori revendicate: albastru-deschis, albastru - 
închis, alb, galben, verde, cafeniu.

(51X57)
29 - legume şi fructe conservate, congelate, uscate,

fierte, coapte şi prăjite, umpluturi şi ameste
curi pentru prepararea alimentaţiei; produse 
alimentare preparate şi semifabricate, inclusiv 
produse în formă de paste consumate cu pâine, 
având în componenţa sa produsele sus-numite; 
plante uscate; came, peşte, păsări şi vânat 
proaspete, congelate sau conservate, produse 
marine; umpluturi şi amestecuri pentru pre
pararea alimentaţiei, produse alimentare fi
nite şi semifabricate, inclusiv produse informă 
de paste consumate cu pâine, având în compo
nenţa sa produsele menţionate mai sus; supe, 
lapte, produse lactate, în special, unt, caşcaval, 
frişcă, iaurt, smântână, zară, chefir, brânză 
dulce de vaci cu nucşoare şi frişcă; umpluturi 
sau amestecuri pentru prepararea produselor 
alimentare finite sau semifabricate, inclusiv 
produse îh formă de paste consumate cu pâine, 
având în componenţa sa produsele menţionate 
mai sus; băuturi pe bază de lapte; marmeladă, 
gemuri, marinade sau murături, uleiuri şi 
grăsimi comestibile; umpluturi şi amestecuri 
pentru prepararea produselor alimentare fi
nite sau semifabricate şi produse în formă de 
paste consumate cu pâine, având în compo
nenţa sa produsele menţionate mai sus, ali
mente consumate în calitate de suplimente, 
preparate din substanţe proteice în formă de 
bucăţele, texturată sau praf;

30 - făină, cereale, produse cerealiere, pregătite
pentru consum, orez, inclusiv cel împachetat 
pentru fiert, fiert în prealabil sau deshidratat, 
pastă; produse în formă de paste, consumate 
cu pâine, produse alimentare finite sau semi
fabricate, aperitive, consumate între dejun, 
prânz şi cină; toate având în componenţa sa 
produsele indicate mai sus sau suplimente din 
cartofi, carne, peşte, păsări, legume, condi
mente; ceai, cafea, surogate de cafea, cacao, 
ciocolată lichidă, produsele indicate mai sus
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în formă de extracte (lichide şi uscate), în spe
cial,băuturi finite pentru consum, inclusiv cele 
în pachete, cele pentru distribuire prin auto
mate sau în formă de paste sau umpluturi 
pentru produse de patiserie sau cofetărie şi 
umpluturi pentru produse de cofetărie, toate 
având în componenţa sa produsele menţionate 
mai sus, melasă, zahăr, miere, sosuri (kţdusiv 
cele pentru salate), produse de cofetărie neme
dicinale, gheaţă, îngheţată, produse din 
îngheţată, produse de cofetărie congelate, 
pâine, checuri, fursecuri, bomboane, fructe za
harisite, caramelă, deserturi, ciocolată, pro
duse din ciocolată, umpluturi pentru produse 
de patiserie şi cofetărie şi umpluturi pentru 
fursecuri, prăjituri şi aperitive din produsele 
menţionate mai sus. v

(21) 003326
(22) 05.12.1994
(31) 1714990
(32) 26.12.1991
(33) FR
(73) SCHNEIDER SA., FR

4, RUE DE LONGCHAMP, 75116 PARIS, 
FRANŢA

(54)

VAMWVA*. Jm M W OWWWW?-

(59) Culori revendicată:,-sur, verde.
(51X57)
06 - metale obişnuite şi aliajele lor; materiale

metalice de construcţie, construcţii şi edificii 
metalice transportabile, materiale metalice 
pentru căi ferate; cabluri şi sârme metalice 
neelectrice; produse de lăcătuşărie şi fierărie; 
ţevi metalice, safeuri; produse metalice care 
nu sunt incluse în alte clase; minereuri;

07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje 
şi curele de transmisie (cu excepţia celor pen
tru vehicule terestre); instrumente agricole; 
incubatoare pentru ouă;

09 - material destinat pentru utilajul electric, elec
tronic şi informaţional; aparate şi instrumente 
ştiinţifice, navale, geodezice, electrice, fotogra
fice, cinematografice, optice, de cântărit, de 
măsurat, de semnalizat, de control (verificare), 
de salvare şi didactice; aparate pentru înregis
trarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor 
sau imaginilor; purtători magnetici pentru 
înregistrare; discuri acustice; distribuitoare 
automate şi mecanisme pentru aparatele cu

plată prealabilă; case de bani înregistratoare, 
maşini de calculat; echipament pentru pre
lucrarea informaţiei; computere; aparate ex
tinctoare;

11 - instalaţii de iluminat, de încălzit, de produs
aburi, de fiert, de răcit, de uscat, de ventilaţie, 
de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare;

12 - vehicule; mijloace de locomoţie terestră, aeri
ană şi navală;

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

35 - publicitate; difuzare de prospecte, eşantioane;
închiriere de material publicitar; asistenţă în 
conducerea de afaceri acordată întreprinderilor 
industriale sau com erciale; consultaţii şi 
informaţii de afacere; antrepriză în  activitatea 
statistică, de grafică mecanică, stenografică; 
contabilitate; reproducere de documente; b i
rouri de plasare; localizarea maşinilor de scris 
şi echipamentului de birou, imprimare de 
lucrări publicitare, studiul pieţei; servicii de 
abonament la ziare;

36 - asigurare, case prealabile, servicii de asigura
re, afaceri bancare, agenţii de schimb, admi
nistrare de portofoliu, împrumut contra gaj; 
compensarea creditelor, organizarea loteriilor, 
eliberarea cecurilor de călătorie şi fişelor de 
credit; agenţii imobiliare (vânzarea şi închi
rierea fondurilor comerciale şi imobiliare); 
expertiză imobiliară, închirierea proprietăţii 
imobile;

37 - construcţia edificiilor; lucrări de căptuşire, de
zugrăvire, de tencuire, de instalatori, de tini- 
chigerie; lucrări publice; lucrări rurale, închi
rierea utilajelor şi materialului de construcţie, 
buldozerelor, maşinilor pentru defrişare, între
ţinerea sau curăţarea edificiilor, încăperilor, 
loturilor de pământ (n ivelarea faţadelor, 
dezinfecţie, deratizare); întreţinere sau cură
ţare de diverse obiecte (spălătorii), reparare, 
transformare de îmbrăcăminte, reşapare de 
pneuri, vulcanizare, lucrări de cizmărie, re
pararea mobilei, instrumentelor şi utilajelor, 
construcţii navale;

38 - agenţii de presă şi agenţii de informaţii, co
municaţii radiofonice, telegrafice şi telefonice, 
teletaipuri, transmisie de mesaje, telegrame;

39 - transport de pasageri sau de mărfuri, distribu
ţie de apă şi de electricitate; transport de mo
bilă, exploatare de şalupe; remorcare maritimă, 
descărcare, ranfluare de nave, condiţionarea 
produselor, inform aţii privind călătoriile 
(agenţii de turism şi de călătorii, rezervare de 
locuri), închiriere de cai, de transport; depo
zitare; înmagazinare de mărfuri la depozit cu 
scopul stocării lor, depozit, păstrare de haine; 
garaje pentru vehicule, închiriere de frigidere, 
închiriere de garaje; aducţiune de apă, distri
buire de ziare;

40 - prelucrarea materialelor, servicii prestate în
procesul de fabricare a oricărui produs, altul 
decât un edificiu; transformarea produselor 
agricole (vinifîcare, distilare, treierare, stoar
cere de fructe, morărit), tăiere cu ferăstrăul, 
rabotare, brodare, croitorie; vopsitorie; tăiere,
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şlefuire, acoperire metalică, servicii în vederea 
prezervării obiectelor susceptibile să se modi
fice, vopsirea ţesăturilor sau hainelor, tratarea 
ţesăturilor contra moliilor, impermeabilizarea 
ţesăturilor, legătorie de documente; cositorire; 
purificarea şi regenerarea aerului;

41 - educaţie şi divertisment; educaţie; instituţii
de învăţământ, editare de cărţi, reviste; îm
prumut de cărţi; dresare de animale; divertis
mente, spectacole; divertismente radiofonice 
sau televizate; producerea filmelor; agenţii 
pentru artişti; închiriere de filme, de înregis
trări fonografice, de aparate cinematografice 
şi de accesorii, de decoruri teatrale, organizare 
de concursuri în dom eniul educaţiei sau 
divertismentului;

42 - hoteluri, restaurante; case de odihnă şi de con
valescenţă, îngrijirea nou-născuţilor, însoţire 
în societate, agenţii matrimoniale; saloane de 
frumuseţe, de coafură, pompe funebre, crema
torii; rezervarea camerelor hoteliere pentru 
călători; lucrări de inginerie, consultaţii pro
fesionale şi stabilire de planuri fără venit cu 
gestionarea afacerilor, lucrări creative (cu ex
cepţia celor de construcţie), prospecţiuni, luc
rări de foraj, testarea materialelor, lucrări de 
laborator, închirierea materialelor pentru 
exploatare agricolă, închiriere de îmbrăcă
minte, de lenjerie de pat, de aparate distribui
toare; tipografie, programare pentru calcula
toare.

(2 1 ) 003341
(22) 10.11.1994
(73) A. MEN ARINI, INDUSTRIE FARMACEU

T IC I®  RIUNITE S.RJL, IT 
VIÂ SETTE SANTI 3, 50131 FIRENZE, 
ITALIA

(54)

FASTTJM
(51X57)
05 - medicamente pentru scopuri medicale; medi

camente de uz uman.

(21) 003342
(22) 10.11.1994
(73) A. MENARINI, INDUSTRIE FARMACEU- 

TICHE RIUNITE S.R.L, ГГ
VIA SETTE SANTI 3, 50131 FIRENZE, 
ITALIA

(54)

FASTUM GEL
(51)(57)
05 - medicamente pentru scopuri medicale; medi

camente de uz uman.

(21) 003347
(22) 10.11.1994
(73) MALESCI, ISTITUTO FARMACOBIOLO- 

GICO S.P.A., ГГ
VIA N.PORPORA 22-24 FIRENZE, ITALIA

(54)

RAPICQRT
(51X57)
05 - medicamente pentru scopuri medicale; me

dicamente de uz uman.

(21) 003386
(22) 07.12.1994
(73) MERCK & СО., ENC., US

ONE MERCK DRIVE WHITEHOUSE STA
TION, N.J. 08889-0100, STATELE UNITE 
ALE AMERICII

(54)

(51X57)
05 - preparate farmaceutice, veterinare şi igienice; 

substanţe dietetice pentru »copuri medicinale, 
alimentaţie pentru copii; plasturi, materiale 
pentru pansamente; materiale pentru plombe 
şi mulaje dentare; substanţe dezinfectante; 
substanţe contra animalelor dăunătoare; fun
gicide, erbicide.

(21) 003390
(22) 07.12.1994
(73) MERCK & CO., INC., US

ONE MERCK DRIVE WHITEHOUSE STA
TION, N.J. 08889-0100, STATELE UNITE 
ALE AMERICII

(54)

(51X57)
05 - preparate farmaceutice, veterinare şi igienice; 

substanţe dietetice pentru scopuri medicinale, 
alimentaţie pentru copii; plasturi, materiale 
pentru pansamente; materiale pentru plombe 
şi mulaje dentare; substanţe dezinfectante; 
substanţe contra animalelor dăunătoare; fun
gicide, erbicide.
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(21) 003402
(22) 13.10.1994
(73) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LTD., EL
SCIENCE BASED INDUSTRIES CAMPUS, 
HAR HOTZVIM, 91010 JERUSALEM, IS
RAEL

(54)

TEVA
(51X57)
05 - substanţe farmaceutice şi preparate pentru 

tratamentul oamenilor şi animalelor.

(21) 003405
(22) 29.11.1994
(73) AERA, AKCIOVA SPOLECNOST, CZ 

U SIRKARNY 252, 370 41 CESKE BUDE- 
JOVICE, REPUBLICA CEHĂ

(54)

AKRA
(51X57)
26 - ace pentru maşini de cusut şi maşini de ţesut.

(21) 003406
(2 2 ) 29.11.1994
(73) E.R. SQUIBB & SONS, INC., A  DELAWARE 

CORPORATION, US
LAWRENCEVILLE-PRINCETON ROAD, 
PRINCETON, NEW .JERSEY 08540, STATE- 
LE UNITE ALE AMERICII

(54)

DERMASORB

(51X57)
05 - bandaje şi materiale pentru pansamente chi

rurgicale şi medicale; preparate de umplutură 
pentru răni.

(21) 003407
(22) 29.11.1994
(73) E.R. SQUIBB & SONS, INC., A DELAWARE 

CORPORATION, US
LAW RENCEVILLE-PRINCETON ROAD, 
PRINCETON, NEW JERSEY 08540, STATE
LE UNITE ALE AMERICII

(54)

(51X57) :
05 - bandaje şi m ateriale pentru pansamente 

chirurgicale şi medicale; preparate de umplu
tură pentru răni.

(21) 003410
(22) 29.11.1994
(73) WICO DECIN, STATNI PODNIK, CZ

RUDOLFOVA 1, 406 42 DECIN IX, REPUB
LICA CEHĂ

(54)

WIGO
(51X57)
26 - fermoare din metal şi alte materiale.

(2 1 ) 003418
(22) 07.11.1994
(73) MOODY’S INVESTORS SERVICE, INC., A 

DELAWARE CORPORATION, US 
99 CHURCH STREET, NEW YORK, NEW 
YORK 10007, STATELE UNITE ALE AMERI
CII

(54)

MOODY’S
(51X57)
16 - produse imprimate;
36 - asigurare; operaţiuni financiare; operaţiuni 

monetare; operaţiuni imobiliare.

(21) 003425
(22) 11.11.1994
(73) GOLDEN BROWN TOBACCO INC., COR

PORATION OF USA, US 
1013 CENTRE ROAD, WILMINGTON, 
COUNTY OF NEW CASTLE; 19805, STATE 
OF DELAWARE, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

GRANUGEL
35
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(59) Culori revendicate: alb, negru, roşu, auriu. 
(511(57)
34 - ţigarete.
(58) Desemnările verbale “AMERICAN BLEND” nu 

sunt obiecte independente de protecţie juridică.

(21) 003426
(22) 30.05.1994
(73) P. THOMOPOULOS & SON S.A., GR 

POB 80131,18510 PIRAEUS, GRECIA
(54)

PARTHENON
(51X57)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(21) 003456
(22) 07.12.1994
(31) 156768
(32) 17.04.1992
(33) RU
(73) MERCK & CO., INC, US

ONE MERCK DRIVE WHITEHOUSE STA
TION, N.J. 08889-0100, STATELE UNITE 
ALE AMERICII

(54)

<Q> MERCK SHARP & DOHME

(51X57)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi
culturii; răşini sintetice în stare brută, mase 
plastice în stare brută; îngrăşăminte; compo
ziţii extinctoare; substanţe chimice pentru 
călirea şi lipirea metalelor; substanţe chimice 
pentru conservarea produselor alimentare; 
substanţe tanante; substanţe adezive pentru 
scopuri industriale;

05 - preparate farmaceutice, veterinare şi igienice; 
substanţe dietetice pentru scopuri medicinale, 
alimentaţie pentru copii; plasturi, materiale 
pentru pansamente; materiale pentru plom
barea dinţilor şi confecţionarea mulajelor den
tare; Substanţe dezinfectante;: preparate pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide;

16 - hârtie, carton şi produse din ele, neincluse în 
alte dase; imprimate; materiale de legătorie; 
fotografii; papetărie; substanţe adezive pentru 
birou sau de uz casnic; rechizite pentru artişti 
plastici; pensule; maşini de scris şi rechizite 
de birou (cu excepţia mobilierului); materiale 
didactice şi intuitive (cu excepţia aparaturii); 
materiale de mase plastice pentru ambalare 
(neincluse în alte clase); cărţi de joc; caractere 
de tipografie; clişee (tipografice);'

(21) 003459
(2 2 ) 07.12.1994
(73) MERCK & СО., INC, US

ONE MERCK DRIVE WHITEHOUSE STA- 
TION, N.J. 08889-0100, STATELE UNITE 
ALE AMERICII

(51X57)
05 - preparate farmaceutice, veterinare şi igienice; 

substanţe dietetice pentru scopuri medicinale, 
alimentaţie pentru copii; plasturi, materiale 
pentru pansamente; materiale pentru plom
barea dinţilor şi confecţionarea mulajelor den
tare; substanţe dezinfectante; preparate pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide.

(21) 003475
(22) 01.12.1994
(73) PERNOD RICARD, FR

142 BOULEVARD HAUSSMANN F-75008, 
PARIS, FRANŢA

(51X57)
33 - băuturi alcoolice, în special, vinuri, lichioruri, 

alcooluri şi alte băuturi alcoolice, în special, 
votcă, fabricate în Altai.

(21 ) 003512
(22) 09.12.1994
(73) INFORMIX SOFTWARE, INC., O CORPO

RAŢIE ORGANIZATĂ ŞI EXISTENTĂ  
CONFORM LEGILOR STATULUI DELA
WARE, US
4100 BOHANNON DRIVE MENLO PARK, 
CALIFORNIA 94025, STATELE UNITE ALE 
AMERICII
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(54)

NEWERA
(51X57)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geo

dezice, electrice, fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizat, 
de control (verificare), de salvare şi didactice; 
aparate automate care declanşează prin intro
ducerea unei monede sau a unui jeton, aparate 
pentru înregistrarea, transmiterea şi repro
ducerea sunetului sau imaginilor; purtători 
magnetici de informaţie, discuri de înregistrare 
sonoră; distribuitoare automate şi mecanisme 
pentru aparate cu plată anticipată; case de bani 
înregistratoare, maşini de calculat; aparate de 
prelucrare a informaţiei; programe pentru com
putere; aparate extinctoare.

(21) 003526
(22) 12.12.1994
(73) PERNOD RICARD, S A ., FR

142, BOULEVARD HAUSSMANN, F-75008 
PARIS, FRANŢA 

(54) . .

(51X57)
33 - vinuri, vinuri spumoase, cidru, alcool uri, votcă, 

coniacuri, lichioruri şi băuturi alcoolice.

(21) 003574
(22) 22.12.1994
(31) 156690 pentru cl. 35, 36, 39, 42
(32) 16.04.1992
(33) RU
(73) BRIN K’S, INCORPORATED, O CORPO

RAŢIE A STATULUI DELAWARE, US 
THORNDAL CIRCLE, DARIEN, CT 06820, 
STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

В

(51X57)
35 - servicii în vederea pregătirii borderourilor de

plată;
36 - eliberarea cecurilor şi achitarea lor în numerar,

eliberarea semnelor (mărcilor, cupoanelor, 
cartelelor) cu valoare avizată pentru produse 
alimentare, organizarea colectării valorilor din 
adunări, expoziţii şi spectacole, schimb de bani 
cu utilizarea automatelor bancare; servicii de 
ambalare a monedelor; servicii de sortare şi 
numărare a monedelor, consolidarea depozite
lor;

37 - instalarea şi exploatarea sistemelor de secu
ritate;

39 - transportarea încărcăturilor în trafic auto şi 
aerian, transportare bronată a valorilor, servi
cii aeriene de curier; transportarea valorilor, 
furnizarea banilor în case de bani automate 
bancare;

42 - servicii de pază, de securitate, închirierea apa
raturii de pază, a dispozitivelor de semnalizare 
antiincendiară, antifurt cu spargere şi pentru 
ambulanţă şi dirijarea lor.

(2 1 ) 003582
(22) 22.12.1994
(73) A. MENARINI, INDUSTRIE FARMACEU- 

TICHE RIUNITE S.R.L, TT
VIA SETTE SANTI 3, 50131 FIRENZE, 
ITALIA

(54)

OACTYM
(51X57)
05 - medicamente pentru scopuri medicale; medi

camente de uz uman.

(21) 003583
(22) 22.12.1994
(73) A. MENARINI, INDUSTRIE FARM ACE- 

UTICHE RIUNITE SJLL, ГГ
VIA SETTE SANTI 3, 50131 FIRENZE, 
ITALIA

(54)

ФАСТУМ ГЕЛЬ
(51)(57)
05 - medicamente pentru scopuri medicale; medi

camente de uz uman.

(21) 003594
(22) 22.12.1994
(73) M A LE SCI, IST IT U T O  F A R M A C O B IO - 

LOGICO SJP.A., ГГ
VIA N.PORPORA 22-24 FIRENZE, ITALIA
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(54)

FAUMKOPT

(51X57). .
05 - medicamente pentru scopuri medicale; medi- 

. camente de uz uman.

(21) 003816
(22) 14.11.1994
(73) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE

S.A., CH
AVENUE GENERAL-GUISAN 70, CH-1009 
PULLY, ELVEŢIA

(54)

TETRA LAVAL

(51X57)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje 
şi curele de transmisie (cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre); utilaje mari pentru agricul- 

> tură (altele decât instrumentele de muncă 
manuale); incubatoare pentru ouă; maşini 
pentru pregătirea şi prelucrarea produselor 
alimentare, în special, a lactatelor, sucurilor 
de fructe etc., separatoare; maşini pentru con
fecţionarea şi umplerea pachetelor (ambalaju
lui), în special, a celor valabile o singură dată; 
maşini pentru ambalare în masă plastică;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geo
dezice, electrice, fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizat, 
de control, de salvare şi didactice; aparate au
tomate care declanşează prin introducerea unei 
monede sau a unui jeton; aparatură pentru 
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea 
sunetelor sau imaginii; purtători magnetici de 
date, discuri acustice; automate de comerţ şi 
m ecanism e pentru aparatele cu plată cu 
monedă; case de bani înregistratoare, maşini 
de calculat şi echipament pentru prelucrarea 
informaţiei şi computere; aparate extinctoare; 
echipam ent de control pentru aparate cu 
cântărire la intrare, cu distribuire şi prelucrare 
a produselor lactate, aparate pentru controlul 
şi reglarea maşinilor de ambalat şi maşinilor 
pentru fabricarea materialelor de ambalare; 
aparate pentru sterilizare netermicft, ca şi 
sterilizarea electronică;

11 - instalaţii de iluminat, de încălzit, de produs 
aburi, de fiert, de răcit, de uscat, de ventilaţie, 
de distribuire a apei şi instalaţii sanitare; 
pasterizatoare; schimbătoare de căldură, 
sterilizatoare termice;

16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole 
din carton, neincluse în alte clase; imprimate; 
articole de legătorie; fotografii, papetărie, 
materiale adezive (pentru papetărie şi de uz 
casnic); m ateriale pentru artişti plastici; 
pensule; maşini de scris şi rechizite de birou

(cu excepţia mobilierului); materiale didactice 
(cu excepţia aparatelor); materiale din mase 
plastice pentru ambalare, neincluse în  alte 
clase; bandă pentru imprimante; blocuri de 
tipărire; containere pentru ambalare şi mate
riale de ambalare din hârtie şi din hârtie aco
perită cu plastic;

20 - articole (neincluse în alte clase) fabricate din 
lemn, plută, trestie, nuiele (de lozie) sau din 
imitaţii ale acestor materiale sau din materiale 
plastice; butelii, coşuri, tave, cutii sau vase 
similare din mase plastice.

(21) 003617
(22) 14.11.1994
(73) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE

S.A., CH
AVENUE GENERAL-GUISAN 70, CH-1009 
PULLY, ELVEŢIA

(54)

(51X57)
03 - substanţe pentru curăţat, lustruit şi înlăturarea 

petelor, inclusiv abrazivi; preparate chimice 
pentru curăţat, în  special, cele destinate insta
laţiilor de muls, utilaj pentru producţia lacta
telor şi maşini de ambalat;

05 - produse farmaceutice şi igienice; dezinfectante;
substanţe pentru distrugerea buruienilor şi 
distrugerea dăunătorilor, fungicide şi erbicide; 
preparate chimice pentru dezinfecţie, în spe
cial, cele destinate instalaţiilor de muls, utilaj 
pentru producţia lactatelor şi maşini de am
balat;

06 - metale obişnuite şi aliajele lor; materiale me
talice pentru construcţie; cabluri şi fire 
metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi 
piese (mici) ale produselor metalice de lăcătu
şărie, ţevi metalice; piese din metale nepreţi- 
oase, neincluse în alte clase; minereuri; con
ducte şi vase din metal, în special, din oţel ino
xidabil, în special, cele pentru utilizare în pre
gătirea, prelucrarea şi ambalarea laptelui şi 
produselor lactate;

07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje 
şi curele de transmisie (cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre); utilaje mari pentru agri
cultură (altele decât instrumentele de muncă 
manuale); incubatoare pentru ouă; maşini 
pentru pregătirea şi prelucrarea produselor 
alimentare, în special, a lactatelor, sucurilor 
de fructe etc., separatoare; maşini pentru
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confecţionarea şi umplerea pachetelor (amba
lajului), în special, a celor valabile o singură 
dată; maşini pentru ambalare în masă plas
tică;

- 08 - scule şi unelte acţionate manual; tacâmuri; 
arme albe; brice;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geo-
■> dezice, electrice, fotografice, cinematografice, 

'< optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizat, 
de control, de salvare şi didactice; aparate au
tomate care declanşează prin introducerea unei 
monede sau a unui jeton; aparatură pentru 
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea 
sunetelor sau imaginii; purtători magnetici de 
date, discuri acustice; automate de comerţ şi 
m ecanism e pentru aparatele cu plată cu 
monedă; case de bani înregistratoare, maşini 
de calculat şi echipament pentru prelucrarea 
informaţiei şi computere; aparate extinctoare; 
echipament de control pentru aparate cu 
cântărire la intrare, cu distribuire şi prelucrare 
a produselor lactate, aparate pentru controlul 
şi reglarea maşinilor de ambalat şi maşinilor 
pentru fabricarea materialelor de ambalare; 
aparate pentru sterilizare netermică, ca şi 
sterilizarea electronică;

11 - instalaţii de iluminat, de încălzit, de produs 
aburi, de fiert, de răcit, de uscat, de ventilaţie, 
de distribuire a apei şi instalaţii sanitare; 
pasterizatoare; schimbătoare de căldură,

• sterilizatoare termice;
16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole 

din carton, neincluse în alte clase; imprimate; 
articole de legătorie; fotografii, papetărie, 
materiale adezive (pentru papetărie şi de uz 
casnic); m ateriale pentru artişti plastici; 
pensule; maşini de scris şi rechizite de birou 
(cu excepţia mobilierului); materiale didactice 
(cu excepţia aparatelor); materiale din mase 
plastice pentru ambalare, neincluse în alte 
clase; bandă pentru imprimante; blocuri de 
tipărire; conteinere pentru ambalare şi 
materiale de ambalare din hârtie şi din hârtie 
acoperită cu plastic;

20 - articole (neincluse în alte clase) fabricate din 
' lemn, plută, trestie, nuiele (de Iozie) sau din

imitaţii ale acestor materiale sau din materiale 
plastice; butelii, coşuri, tave, cutii sau vase 
similare din mase plastice;

21 - materiale pentru industria periilor; instrumen
te şi materiale pentru întreţinerea curăţeniei, 
bureţi de sârmă, sticlă brută sau semifinită 
(cu excepţia sticlei pentru construcţie); 
sticlărie, porţelan şi faianţă, neincluse în alte 
clase; butelii şi conteinere din sticlă;

29 - carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate din 
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, gemuri, marmelade, dulciuri; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile;

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

37 - ridicarea clădirilor, reparaţie şi întreţinere (a 
stării), servicii referitoare la montaj;

40 - prelucrarea materialelor şi substanţelor.

(21) 003618
(22) 14.11.1994
(73) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE 

SA., CH
AVENUE GENERAL-GUISAN 70, CH-1009 
PULLY, ELVEŢIA

(54)

(59) Culori revendicate: albastru, roşu, alb.
(51X57)
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje 
şi curele de transmisie (cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre); utilaje mari pentru agricul
tură (altele decât instrumentele de muncă 
manuale); incubatoare pentru ouă; maşini 
pentru pregătirea şi prelucrarea produselor 
alimentare, în special, a lactatelor, sucurilor 
de fructe etc., separatoare; maşini pentru con
fecţionarea şi umplerea pachetelor (ambala
jului), în special, a celor valabile o singură dată; 
maşini pentru ambalare în masă plastică;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geo
dezice, electrice, fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizat, 
de control, de salvare şi didactice; aparate au
tomate care declanşează prin introducerea unei 
monede sau a unui jeton; aparatură pentru 
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea 
sunetelor sau imaginii; purtători magnetici de 
date, discuri acustice; automate de comerţ şi 
mecanisme pentru aparatele cu plată cu mone
dă; case de bani înregistratoare, maşini de 
calculat şi echipament pentru prelucrarea in
formaţiei şi computere; aparate extinctoare; 
echipament de control pentru aparate cu 
cântărire la intrare, cu distribuire şi prelucrare 
a produselor lactate, aparate pentru controlul 
şi reglarea maşinilor de ambalat şi maşinilor 
pentru fabricarea materialelor de ambalare; 
aparate pentru sterilizare netermică, ca şi 
sterilizarea electronică;

11 - instalaţii de iluminat, de încălzit, de produs 
aburi, de fiert, de răcit, de uscat, de ventilaţie, 
de distribuire a apei şi instalaţii sanitare; 
pasterizatoare; schim bătoare de căldură, 
sterilizatoare termice;

16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole 
din carton, neincluse în alte clase; imprimate; 
articole de legătorie; fotografii, papetărie, 
materiale adezive (pentru papetărie şi de uz 
casnic); m ateriale pentru artişti plastici; 
pensule; maşini de scris şi rechizite de birou 
(cu excepţia mobilierului); materiale didactice
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(cu excepţia aparatelor); materiale din mase 
plastice pentru ambalare, neincluse în alte 
clase; bandă pentru imprimante; blocuri de 
tipărire; conteinere pentru ambalare şi ma
teriale de ambalare din hârtie şi din hârtie 
acoperită cu plastic;

20 - articole (neincluse în alte clase) fabricate din 
lemn, plută, trestie, nuiele (de lozie) sau din 
imitaţii ale acestor materiale sau din materiale 
plastice; butelii, coşuri, tave, cutii sau vase 
similare din mase plastice.

(21) 003631
(22) 16.12.1994
(31) 92001039
(32) 29.10.1992
(33) RU
(73) PROCTER & GAMBLE GMBH, DE

SULZBACHER STRASSE 50, 65824 SCHWA- 
LBACH AM TAUNUS, GERMANIA

(54)

(59) Culori revendicate: negru, alb, azuriu.
(51X57)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţat, lustruit, de- 
gresat şi prelucrare abrazivă; săpunuri; arti
cole de parfumerie, uleiuri eterice, produse cos
metice; loţiuni pentru păr; prafuri şi paste de 
dinţi;

35 - publicitate; gestiunea afacerilor; gestiunea 
activităţii industriale şi comerciale; servicii de 
birou;

42 - aprovizionare cu produse alimentare; cazare 
temporară în încăperi locative; îngrijire medi
cală, igienică şi cosmetică; servicii veterinare 
şi agricole; servicii juridice; cercetări în dome
niul ştiinţei şi industriei; programare.

(21) 003632
(22) 19.12.1994
(73) VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED, GB 

GEORGE HOUSE, 50 GEORGE SQUARE, 
GLASGOW G2 IRR, SCOŢIA

(54)

VEEDOL

. (51X57)
01 - produse chimice destinate industriei şi ştiinţei;

produse chimice pentru utilizare în industrie 
şţ'sau în procesul prelucrării; produse chimice 
pentru utilizare în industria metalurgică; 
substanţe, lichide şi uleiuri pentru prelucrare 
mecanică şi/sau prelucrarea metalelor; lichide 
şi uleiuri pentru prelucrare cu instrumente de 
tăiere şi prin şlefuire; substanţe refrigerente, 
dizolvanţi; lichide hidraulice; detergenţi şi 
substanţe pentru degresat, destinate utilizării 
în industrie şi în procesul prelucrării, substanţe 
chimice pentru prelucrarea sistemelor de 
refrigerare; agenţi de descompunere; substan
ţe, lichide şi uleiuri pentru înlăturarea varului, 
spumei, crustei, mortarului de ciment (var), 
uleiurilor, grăsimii, cerii, cernelii, carbonului, 
prafului, ciupercii de mucegai, funinginii şi pe
telor; emulgatori, inhibitori de coroziune, ma
teriale de filtrat, lichide pentru cutia de viteze; 
lichide de frână, substanţe pentru detectarea 
petelor, defectelor şi fisurilor de pe suprafeţe; 
preparate pentru diagnostică şi preparate 
analitice; dispersoare pentru uleiuri, lubrifianţi 
şi petrol; substanţe chimice protectoare de 
crustă, substanţe de deshidratat, substanţe şi 
compoziţii pentru înlăturarea zgurii şi crustei, 
preparate pentru sterilizare şi curăţare 
destinate pentru industrie;

02 - substanţe pentru prelucrarea suprafeţelor me
talelor; compoziţii şi substanţe contra corozi
unii; uleiuri şi lubrifianţi contra coroziunii; 
compoziţii pentru protecţie contra coroziunii; 
emulsii; preparate contra coroziunii cu pro
prietăţi anticorosive; preparate protectoare de 
substituire a apei; preparate de substituire a 
apei; penetranţi;

03 - preparate pentru curăţat, lustruit şi prelucrare
abrazivă; săpunuri, detergenţi şi preparate 
pentru degresat, cu excepţia celor utilizate în 
industrie; substanţe pentru înlăturarea ruginii; 
preparate sanitare, incluse în clasa dată; pre
parate pentru înlăturarea vopselei;

04 - uleiuri şi grăsimi industriale; materiale lubri
fiante; combustibili; suplimente pentru combu
stibili, lubrifianţi şi grăsimi; compoziţii pentru 
asimilarea, umectarea şi legarea pulberilor; 
substanţe pentru iluminat.

(21) 003633
(22) 19.12.1994
(73) CASTROL LIMITED, GB

BURMAH CASTROL HOUSE, PIPERS WAY 
SWINDON, WILTSHIRE SN3 IRE, MAREA 
BRITANIE

(51X57)
01 - produse chimice destinate industriei şi ştiinţei; 

produse chimice destinate pentru utilizare în 
industrie şi/sau în procesul prelucrării, produse 
chimice pentru industria metalurgică; substan-
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ţe lichide şi uleiuri pentru prelucrare mecanică 
şi/sau prelucrarea metalelor; lichide şi uleiuri 
pentru prelucrare cu instrumente de tăiere sau 
prin şlefuire; substanţe refrigerente, dizolvanţi; 
lichide hidraulice; detergenţi şi substanţe 
pentru degresat, destinate utilizării în indus
trie şi în procesul prelucrării, substanţe chimi
ce pentru prelucrarea sistemelor de refrigerare; 
agenţi de descompunere; substanţe, lichide şi 
uleiuri pentru înlăturarea varului, spumei, 
crustei, mortarului de ciment (var), uleiurilor, 
grăsimii, cerii, cernelii, carbonului, prafului, 
ciupercii de mucegai, funinginii şi petelor; 
emulgatori, inhibitori de coroziune, materiale 
de filtrat, lichide pentru cutia de viteze; lichide 
de frână, substanţe pentru detectarea petelor, 
defectelor şi fisurilor de pe suprafeţe; preparate 
pentru diagnostică şi preparate analitice; 
dispersoare pentru uleiuri, lubrifîanţi şi petrol; 
substanţe chim ice protectoare de crustă; 
substanţe de deshidratat; substanţe şi 
compoziţii pentru înlăturarea zgurii şi crustei; 
preparate pentru sterilizare şi curăţare 
destinate industriei;

02 - substanţe pentru prelucrarea suprafeţelor me
talelor; compoziţii şi substanţe contra coro
ziunii; uleiuri şi lubrifianţi contra coroziunii; 
compoziţii pentru protecţie contra coroziunii; 
emulsii; preparate contra coroziunii cu propri
etăţi anticorosive; preparate protectoare de 
substituire a apei; preparate de substituire a 
apei; penetranţi;

03 - preparate pentru curăţat, lustruit şi prelucrare
abrazivă; săpunuri, detergenţi şi preparate 
pentru degresat, cu excepţia celor utilizate în 
industrie; substanţe pentru înlăturarea ruginii; 
preparate sanitare, incluse în clasa dată; pre
parate pentru înlăturarea vopselei;

04 - uleiuri şi grăsimi industriale; materiale lubri
fiante; com bustibili; suplim ente pentru 
combustibili, lubrifianţi şi grăsimi; compoziţii 
pentru asimilarea, umeetarea şi legarea pul
berilor; substanţe pentru iluminat.

(2 1 ) 003698
(22) 22.12.1994 '
(31) 156689 pentru cl. 35, 36, 39, 42
(32) 16.04.1992
(33) RU
(73) BRIN K'S, INCORPORATED, O CORPO

RAŢIE A  STATULUI DELAWARE, US 
THORNDAL CIRCLE, DARIEN, CT 06820, 
STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

IIIBBRINKS

(51X57)
35 - servicii în vederea pregătirii borderourilor de

plată;
36 - eliberarea cecurilor şi achitarea lor (mărcilor,

cupoanelor, cartelelor) cu valoare avizată pen
tru produse alimentare, organizarea colectării

valorilor din adunări, expoziţii şi spectacole, 
schimb de bani cu utilizarea automatelor ban
care; servicii de ambalare a monedelor; servicii 
de sortare şi numărare a monedelor, consoli
darea depozitelor;

37 - instalarea şi exploatarea sistemelor de secu
ritate;

39 - transportarea încărcăturilor în trafic auto şi 
aerian, transportare bfonată a valorilor, servi
cii aeriene de curier; transportarea valorilor, 
furnizarea banilor în case de bani automate 
bancare;

42 - servicii de pază, de securitate, închirierea apa
raturii de pază, a dispozitivelor de semnalizare 
antiincendiară, antifurt cu spargere şi pentru 
ambulanţa şi dirijarea lor.

(21) 003731
(22) 23.12.1994
(73) SCOTT PAPER COMPANY, US

INDUSTRIAL HIGHWAY AND TINICUM IS
LAND ROAD, DELAWARE COUNTY, PA 
19113, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

SCOTTELLE

(51X57)
03 - şerveţele şi materiale umezite, şerveţele şi 

materiale impregnate cu loţiuni sau cu soluţii 
purificatoare;

05 - şerveţele şi materiale umezite, şerveţele şi 
materiale impregnate cu loţiuni sau cu soluţii 
purificatoare pentru scopuri medicinale;

16 - produse (materiale) de toaletă, prosoape de 
hârtie, şerveţele dă hârtie, feţe de masă de 
hârtie, aşternuturi de hârtie, ambalaj din masă 
plastică, hârtie pergament, pungi de hârtie 
pentru sandvişuri, hârtie de tipărit, şerveţele 
pentru faţă, şerveţele purificatoare, batiste de 
nas igienice din hârtie, materiale absorbante, 
scaune de hârtie pentru closete publice şi alte 
produse din hârtie şi carton incluse în această 
clasă.

(21) 003741
(22) 26.12.1994
(73) “FORESTA" S.R.L., MD

BD. ŞTEFAN CEL MARE 180, APT. 1200, 
CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

41



MD - BOPI4/1996

(54)

F^R ESTA
(51X57)
35 - operaţii de export-import şi activitate de misi- 

tie, în particular referitor la hârtie şi alte arti
cole de celulozft-hârtie;

42 - cumpărarea şi comercializarea produselor, 
mărfurilor, materiei prime, pieselor de com
pletare, în special, referitoare la hârtie şi alte 
articole de hârtie şi celuloză.

(21) 003742
(22) 26.12.1994
(31) 153384
(32) 03.03.1992
(33) RU
(73) HELOPHARM W. PETRIE GMBH & CO. 

KG, DE
WALDSTRASSE 25/24, D-13403 BERLIN, 
GERMANIA

(54)

(51X57)
05 - preparate medicinale, inclusiv remedii cardiace 

şi cardiovasculare.

(21) 003750
(22) 26.12.1994
(73) WURZBURG HOLDING SA ., LU

134, BOULEVARD DE LA PETRUSSE L-2330, 
LUXEMBURG

(54)

HIMSHE

(51X57)
03 - produse cosmetice lichide (loţiuni) pentru păr, 

rem edii cosm etice, săpunuri, parfumuri, 
uleiuri eterice.

(21) 003752
(22) 26.12.1994
(73) SUN MICROSYSTEMS, INC, US

2550 GARCIA AVENUE, MOUNTAIN VIEW, 
CA 94043-1100, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

(51X57)
09 - blocuri de memorie pentru maşini de calcul, 

maşini de calcul, maşini de calcul (dispozitive 
de memorare şi blocuri de memorie pentru 
maşini de calcul), discuri flexibile (magnetice), 
discuri de înregistrare sonoră; discuri mag
netice, înregistrare pe bandă magnetică a 
sunetului, imaginii, informaţiei (dispozitive 
pentru înregistrare pe bandă magnetică), 
dispozitive de memorare pentru maşini de 
calcul, circuite integrate, interfeţe pentru com
putere, informaţie (cuplări pentru prelucrarea 
informaţiei), informaţie (dispozitive pentru 
prelucrarea informaţiei), tastaturi pentru 
maşini de calcul, computere, benzi pentru 
curăţarea capurilor de înregistrare şi repro
ducere, microprocesoare, modemuri, monitoare 
(utilaj), monitoare (programe), mouse (dispo
zitive pentru prelucrarea informaţiei), purtă
tori magnetici de informaţie, purtători optici 
de informaţie, circuite imprimate, imprimante 
pentru calculatoare, conductoare magnetice, 
conductoare electrice, procesoare pentru 
maşini de calcul, scanere pentru lecturarea 
informaţiei, dispozitive de lecturare pentru 
computere, dispozitive optice de lecturare.

(21) 003753
(22) 26.12.1994
(73) SUN MICROSYSTEMS, INC, US

2550 GARCIA AVENUE, MOUNTAIN VIEW, 
CA 94043-1100, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

SUN MICKOSYSTEMS

(51X57)
09 - blocuri de memorie pentru maşini de calcul, 

maşini de calcul, maşini de calcul (dispozitive 
de memorare şi blocuri de memorie pentru 
maşini de calcul), maşini de calcul (programe 
înregistrate pentru maşini de calcul), discuri 
flexibile (magnetice), discuri de înregistrare 
sonoră; discuri magnetice, înregistrare pe 
bandă magnetică a sunetului, imaginii, infor
maţiei (dispozitive pentru înregistrare pe ban
dă magnetică), dispozitive de memorare pentru
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maşini de calcul, circuite integrate, interfeţe 
pentru computere, informaţie (cuplări pentru 
canalele de transm itere a inform aţiei), 
informaţie (dispozitive pentru prelucrarea in
formaţiei), tastaturi pentru maşini de calcul, 
computere, benzi pentru curăţarea capurilor 
de înregistrare sau reproducere, microproce
soare, modemuri, monitoare (utilaj), monitoare 
(programe), mouse (dispozitive pentru preluc
rarea informaţiei), purtători magnetici de in
formaţie, purtători optici de informaţie, circu
ite imprimate, imprimante pentru calcula
toare, conductoare magnetice, conductoare 
electrice, asigurare cu programe (programe în
registrate), programe înregistrate pentru ca
lculatoare, programe de operare pentru com
putere, procesoare pentru maşini de calcul, sca- 
nere pentru lecturarea informaţiei, dispozitive 
de lecturare pentru computere, dispozitive 
optice de lecturare.

(21) 003754
(22) 26.12.1994
(73) SUN MICROSYSTEMS, INC, US

2550 GARCIA AVENUE, MOUNTAIN VIEW, 
CA 94043-1100, STATELE UNITE ALE AME- 
RICII

(51X57)
09 - blocuri de memorie pentru maşini de calcul, 

maşini de calcul, maşini de calcul (dispozitive 
de memorare şi blocuri de memorie pentru 
maşini de calcul), maşini de calcul (programe 
înregistrate pentru maşini de calcul), discuri 
flexibile (magnetice), discuri de înregistrare 
sonoră; discuri magnetice, înregistrare pe 
bandă magnetică a sunetului, imaginii, infor
maţiei (dispozitive pentru înregistrare pe ban
dă magnetică), dispozitive de memorare pentru 
maşini de calcul, circuite integrate, interfeţe 
pentru computere, informaţie (cuplări pentru 
canalele de transmitere a informaţiei), infor
maţie (dispozitive pentru prelucrarea informa
ţiei), tastaturi pentru maşini de calcul, compu
tere, benzi pentru curăţarea capurilor de înre
gistrare sau reproducere, microprocesoare, mo
demuri, monitoare (utilaj), monitoare (prog
rame), mouse (dispozitive pentru prelucrarea 
informaţiei), purtători magnetici de informaţie, 
purtători optici de informaţie, circuite impri
mate, imprimante pentru calculatoare, conduc
toare magnetice, conductoare electrice, asigu
rare cu programe (programe înregistrate), pro
grame înregistrate pentru calculatoare, prog
rame de operare pentru computere, procesoare 
pentru maşini de calcul, scanere pentru lec
turarea informaţiei, dispozitive de lecturare 
pentru com putere, dispozitive optice de 
lecturare.

(21) 003759
(22) 26.12.1994
(73) TRULY ELECTRONICS MANUFACTURING 

LIMITED, IIK
2ND FLOOR, CHUNG SHUN KNITTING 
CENTRE, 1-3 WING YIP STREET, KWAI 
CHUNG NEW TERRITORIES, HONG KONG

(54)

TRULY
(51X57)
09 - calculatoare; computere personale, dispozitive 

de acumulare (depozitare a informaţiei) pentru 
computere; receptor paging, telefoane mobile; 
părţi şi accesorii pentru produsele sus-indicate; 
baterii, elemente şi dispozitive de încărcare 
pentru ele.

(21) 003781
(22) 26.12.1994
(73) STAR TELEVISION PRODUCTIONS LI

MITED, VG
CRAIGMUIR CHAMBERS, P.O. BOX 71, 
ROAD TOWN, TORTOLA, INSULELE VIRGI
NE BRITANICE

(54)

STAR
æ  в -t / д
E g  Ш  1 = 1
(VI O V » E S

(51X57)
16 - hârtie, carton şi articole din ele; imprimate, 

ziare şi ediţii periodice, cărţi şi reviste, refe
ritoare la televiziune, divertisment, întrebuin
ţarea televiziunii prin satelit şi a computerelor; 
papetărie; fotografii; cartoteci, cavaliere, fişe 
de înregistrare, abţibilduri (decalcomanii); 
cartele şi alte aparate, întrebuinţate pentru 
transferul electronic al mijloacelor băneşti sau 
pentru transmiterea informaţiei; hârtie pentru 
computere; blanchete imprimate de certificate 
de acordare a reducerilor de preţ pentru pro
duse; blanchete imprimate; materiale pentru 
legfttorie, tocuri; etichete, fişe, cartele; mate
riale didactice prin com putere; programe 
televizate imprimate; benzi pentru programe 
de com putere; programe tipărite pentru 
computere; materiale didactice şi materiale 
intuitive (cu excepţia aparatajului); maşini de 
scris şi rechizite de birou (cu excepţia mobi
lierului);

35 - servicii în vederea reclamei şi publicităţii; ser
vicii de renovare a materialului de reclamă, 
difuzarea avizurilor de reclamă; acordarea
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informaţiei de afaceri şi prestarea serviciilor 
în vederea cercetării în domeniul operaţiilor 
de afaceri; expedierea poştală a materialelor 
de reclamă; organizarea expoziţiilor cu scopuri 
comerciale şi de reclamă; publicarea textelor 
de reclamă; servicii în vederea acordării infor
maţiei de reclamă; reclamă radio şi reclamă 
prin televiziune, reclamă de comerţ; închirierea 
materialelor de reclamă; servicii de informaţii 
telefonice în vederea chestiunilor de publicita
te, management şi activităţi administrative în 
domeniul business-ului, serviciilor prestate de 
oficii;

38 - servicii de transmisie radiotelevizată; difuzarea 
teleprogramelor; dirijarea teletransmiţătoare- 
lor “păm ânt-satelit” pentru transmiterea 
semnalelor către satelit; retransmisia telepro
gramelor cu ajutorul satelitului; dirijarea ante
nelor de recepţie “sătelit-pământ”; transfor
marea frecvenţei semnalelor de microunde 
retransmise prin satelit; difuzarea teleprogra
melor retransmise prin antenele de recepţie 
ale sateliţilor prin cablu sau comunicaţie prin 
microunde de receptoarele televizate ale 
consumatorilor; dirijarea reţelelor televiziunii 
prin cablu; asigurarea şi dirijarea sistemelor 
de comunicare prin radio, telefon, telegraf, sa
telit şi a sistemelor reţelelor de comunicare 
prin cablu; servicii pentru transmiterea texte
lor video sau textelor televizate; servicii de 
transmisie electronică şi transmisie în dome
niul comunicărilor 1 a distanţă; servicii de trans
mitere a datelor şi informaţiei prin mijloacele 
electronice, computeriale, cablu, radio, aparate 
de radio a semnalelor de apel, telex, telescrisoa- 
re, poştă electronică, fax, televiziune, mijloace 
cu microunde, semnale laser, comunicaţie prin 
satelit sau prin alte mijloace de comunicare; 
aprovizionarea cu mijloace de comunicaţie 
pentru schimbul de date pe cale electronică; 
servicii consultative în domeniul transmisiei 
datelor; servicii de transmisie, aprovizionare 
sau reproducere a informaţiei pentru scopuri 
de afaceri sau casnice din banca de date din 
computer; arendarea aparaturii de comunicare; 
servicii în domeniul utilizării mijloacelor de 
comunicare în regimul timpului divizat;

41 - servicii în vederea educaţiei şi organizării di- 
. vertismentului de tipul planificării, aranja

mentului şi distrubuirii nemijlocit din locul de 
acţiune sau a materialelor audio, video, audio- 
video înregistrate pe peliculă sau al filmelor 
cinematografice şi casetelor video; editarea 
cărţilor şi a altor materiale imprimate, referi
toare la film e, înregistrări video, radio şi 
televiziune; închirierea înregistrărilor sonore, 
filmelor, teleproiectoarelor, magnetofoanelor 
video, filmelor video, receptoarelor de radio şi 
televiziune şi accesoriilor acestora; acordarea 
localurilor şi utilajelor pentru cinematografe 
şi teatre; servicii de informaţie în domeniul 
educaţiei şi organizării divertismentului; pre
zentarea spectacolelor; organizarea concur
surilor didactice şi de divertisment, a compe
tiţiilor.

(21) 003824
(22) 28.12.1994
(31) 151417
(32) 31.01.1992
(33) RU
(73) MONROE AUTO EQUIPM ENT COM

PANY, US
INTERNATIONALE DRAVE, MONROE, 
MICHIGAN, STATELE UNITE ALE AMERI- 
CII 

(54)

ATIC

(51X57)
12 - amortizoare pentru mijloace de transport; părţi 

şi accesorii pentru m ijloace de transport, 
incluse în clasa 12.

(21) 003828
(22) 28.12.1994
(31) 93027251
(32) 10.06.1993
(33) RU
(73) SAN MIGUEL CORPORATION, PH

40 SAN MIGUEL AVENUE, MANDALUY- 
ONG, METRO MANILA, FILIPINE

(54)

SAN MIGUEL

(51X57)
32 - bere, bere englezească, bere neagră, staut(bere) 

şi băuturi din malţ.

(21) 003840
(22) 28.12.1994
(73) AGREVO UK LIM ITED (FORM ERLY  

SCHERING AGROCHEMICALS LIM I
TED), GB
HAUXTON, CAMBRIDGE CB2 5HU, ANGLIA

(54)

SEEDOX

(51X57)
05 - preparate pentru distrugerea buruienilor şi 

dăunătorilor, pesticide, erbicide, insecticide şi 
fungicide.
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(21) 003847
(22) 28.12.1994
(73) I.W.S. NOMINEE COMPANY LIMITED, GB

WOOL HOUSE, CARLTON GARDENS, LON
DON SW1Y 5AE, ANGLIA

(54)

(51X57)
23 - fire textile, toate produsele incluse în clasa 23;
24 - ţesături şi articole textile neineluse în alte cla

se, plăpumi, cuverturi de pat şi feţe de masă, 
toate produsele, incluse în clasa 24;

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole pentru 
-acoperit capul, toate produsele incluse în clasa
25;

27 - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte pro
duse pentru acoperirea podelelor; tapete cu 
excepţia celor textile, toate produsele incluse 
în clasa 27.

(54)

FLEETGUARD

(51X57)
07 - filtre pentru motoare.

(21) 003870
(22) 28.12.1994
(31) 154028
(32) 12.03.1992
(33) RU
(73) MCCORMICK DISTILLING CO., INC., A 

CORPORATION OF THE STATE OF MIS
SOURI, US
ROUTE 2, BOX 41, WESTON, MISSOURI, 
STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

McCORMICK

(21) 003849
(22) 28.12.1994
(73) I.W.S. NOMINEE COMPANY LIMITED, GB

WOOL HOUSE, CARLTON GARDENS, LON
DON SW1Y 5AE, ANGLIA

(54)

(51)(57)
23 - fire textile, toate produsele incluse în clasa 23.

(51X57)
33 - băuturi alcoolice distilate.

(21) 003875
(22) 05.01.1995
(73) COOPERATIVA DE PRODUCERE “POLI- 

MERSERVICE” , MD
STR. PIETRARILOR, NR. 2, CHIŞINĂU, RE
PUBLICA MOLDOVA

(54)

POLIMER

(21) 003867
(22) 28.12.1994
(30)* 147392, 05.12.1991, SU 
(73) FLEETGUARD, INC., CORPORATION OF 

THE STATE OF INDIANA, US 
1000 FIFTH STREET, COLUMBUS, INDI
ANA, STATELE UNITE ALE AMERICII

(51X57)
20 - lăzi şi alte articole de ambalaj (din mase plas

tice);
21 - veselă şi ustensile mici (din mase plastice);
28 - jucării şi jocuri;
35 - operaţiuni de export-import; marketing;
42 - cumpărarea şi comercializarea produselor şi 

mărfurilor, materiei prime, materialelor şi 
pieselor de completare.
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(21) 003876
(22) 05.01.1995
(73) COOPERATIVA DE PRODUCERE “POLI- 

MERSERVICE”, MD
STR. PIETRARILOR, NR. 2, CHIŞ1NĂU, RE
PUBLICA MOLDOVA

(51X57)
20 - lăzi şi alte articole de ambalaj (din mase plas

tice);
21 - veselă şi ustensile mici (din mase plastice);
28 - jucării şi jocuri.

(21) 003877
(22) 23.01.1995
(73) COMPANIA ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUC

ŢIE “ADD S.R.L.’VM D 
STR. SARMIZEGETUSA, 13, 277032, CHIŞI
NĂU, REPUBLICA MOLDOVA

(54)

(51X57)
09 - purtători magnetici de informaţie; piese şi 

ansambluri pentru sisteme de înregistrare, 
transmitere, reproducere şv/sau prelucrare a 
informaţiei; sisteme de reproducere a informa
ţiei; programe înregistrate pentru computere;

28 - jucării şi jocuri;
41 - educaţie şi organizare a divertismentului; acti

vitate sportivă şi culturală;

42 - cumpărarea şi comercializarea produselor şi 
mărfurilor, materiei prime, materialelor şi 
pieselor de completare; elaborarea programelor 
pentru computere; elaborări ştiinţifîco-tehnice, 
experimentale şi de construcţie.

(21) 003878
(22) 23.01.1995
(73) COMPANIA §TIINTIFICA DE PRODUC- 

TIE “ADD S .R X .”, MD 
STR. SARMIZEGETUSA, 13, 27,7032, CHISI
NAU, REPUBLICA MOLDOVA

(54)

(51X57)
09 - purtători magnetici de informaţie; mijloace de 

com unicaţie; piese şi ansam bluri pentru 
sisteme de înregistrare, transmitere, reprodu
cere şj/sau prelucrare a informaţiei şi pentru 
mijloace de comunicaţie; sisteme de reprodu
cere a informaţiei; programe înregistrate pen
tru computere;

35 - operaţiuni de export-import; marketing;
37 - deservire tehnică de diferite tipuri;
42 - cumpărarea şi comercializarea produselor şi 

mărfurilor, materiei prime, materialelor şi 
pieselor de completare; elaborarea programelor 
pentru computere, elaborări ştiinţifico-tehnice, 
experimentale şi de construcţie.

(21) 003879
(22) 09.12.1994
(3 1 ) 151295
(32) 28.01.1992
(33) RU - ■
(73) PERNOD RICARD, S.A., F R

142 BOULEVARD HAUSSMANN F-75008 
PARIS, FRANŢA

(54)

PETRQFF
(51X57)
33 - băuturi alcoolice, băuturi spirtoase, vinuri, li

chioruri, votcă.

(21) 003886
(22) 12.12.1994
(73) THE HOUSE O F EDGEWORTH INCOR

PORATED, CH
GRIENBACHSTRASSE 11, CH6300 ZUG, 
ELVEŢIA
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(54)

FREEDOM

(51X57)
34 - ţigări, tutun şi articole de tutun, brichete, chi

brituri şi articole pentru fumători.

(21) 003888
(22) 12.12.1994
(73) “OLIMP” S.R.L., MD

STR. TIGHINA, NR. 35/1, CHIŞINĂU, RE
PUBLICA MOLDOVA

(54)

(51)(57)
20 - lăzi şi alte articole de ambalaj (din mase plas

tice);
21 - veselă şi ustensile mici (din mase plastice);
28 - jucării şi jocuri.

(21) 003889
(22) 12.12.1994
(73) “OLIMP” S.R.L., MD

STR. TIGHINA, NR. 35/1, CHIŞINĂU, RE
PUBLICA MOLDOVA

(54)

(51X57)
20 - lăzi şi alte articole de ambalaj (din mase plas

tice);
21 - veselă şi ustensile mici (din mase plastice);
28 - jucării şi jocuri;
35 - operaţiuni de export-import; marketing;
42 - cumpărarea şi comercializarea produselor şi 

mărfurilor, materiei prime, materialelor şi pie
selor de completare.

(21) 003890
(22) 14.12.1994
(73) E.K. SQUIBB & SONS INC., CORPORAŢIA 

STATULUI DELAWARE, US 
LAWRENCEVILLE-PRINCETON ROAD, 
PRINCETON, NEW JERSEY 08540, STATE
LE UNITE ALE AMERICII

(54)

AVINA
(51X57)
10 - instrumente medicale şi chirurgicale; dispo

zitive şi instalaţii pentru curăţarea fistulei, 
instalaţii pentru tratamentul incontinenţei.

(21) 003947
(22) 30.12.1994
(30)*151826,12.08.1991, SU
(73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COM

PANY, US
1007 MARKET STREET, WILMINGTON, 
DELAWARE, 19898, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

COZAAR

(51X67)
05 - preparate farmaceutice utilizate pentru trata

rea hipertoniei.

(21) 003957
(22) 29.12.1994
(31) 151520
(32) 30.01.1992
(33) RU
(73) NORDMARK ARZNEIMITTEL GMBH, DE

PINNAUALLEE 4, D-25436 UETERSEN, 
GERMANIA

(54)

Регултон
(51X57)
05 - preparate medicinale şi farmaceutice.

(21) 003958
(22) 29.12.1994
(31) 151522
(32) 30.01.1992 
(&3) RU
(73) NORDMARK ARZNEIMITTEL GMBH, DE
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PINNAUALLEE 4, D-25436 UETERSEN, 
GERMANIA

(54)

Пашпщмтрат

(51X57)
05 - preparate medicinale şi farmaceutice.

(21) 003959
(22) 29.12.1994
(31) 92003957
(32) 13.11.1992
(33) RU
(73) ROHM AND HAAS COMPANY, US

100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILA
DELPHIA, PA 19106-2399, STATELE UNITE 
ALE AMERICII

(54)

MQMAX
(51X57)
01 - produse chimice şi adaosuri chimice pentru uti

lizare în industria petrolieră.

(21) 004052
(22) 05.01.1995
(73) ROHM AND HAAS COMPANY, US

100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILA
DELPHIA, PA 19106-2399, STATELE UNITE 
ALE AMERICII

(54)

AMBERJET

(51X57)
01 - răşini cu schimb de ioni petitru utilizare la tra

tarea apei.

(21) 004102
(22) 29.12.1994
(31) 164537
(32) 24.08.1992
(33) RU
(73) UNITED STATES TOBACCO COMPANY, 

CORPO RAŢIA STATULUI DELAWARE,
us
100 W EST PUTNAM AVENUE, GREEN- 
WICH, CONNECTICUT 06830, STATELE 
UNITE ALE AMERICII

(54)

BON T0MAS
(51X57)
34 - tutun, articole pentru fumători.

(21) 004155
(22) 30.12.1994
(73) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US 

300 Р А Ж  AVENUE, NEW У О Ж , NY 10022, 
STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

COLGATE TOTAL

(51X57)
03 - pastă de dinţi;
05 - articole pentru igiena cavităţii bucale, lichide 

pentru cavitatea bucală, preparate pentru 
clătirea cavităţii bucale, paste de dinţi;

10 - fire pentru curăţarea spaţiilor interdentare; 
21 - periuţe de dinţi.

(21) 004207
(22) 29.12.1994
(30)* 147533, 06.12.1991, SU 
(73) SCIIERING CORPORATION, A NEW JER

SEY CORPORATION, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW .JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

ДИПРОСОН
(51X57)
05 - preparate farmaceutice.

(21) 004208
(22) 29.12.1994
(30)*147555, 06.12.1991, SU
(73) SCHERING CORPORATION, A NEW JE R 

SEY CORPORATION, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW -JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

ДИПРОГЕНТА

(51X57)
05 - preparate farmaceutice.

(2 1 ) 004209
(22) 29.12.1994
(31) 160891
(32) 22.06.1992
(33) RU
(73) SCHERING CORPORATION, A  NEW JER

SEY CORPORATION, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII
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(54)

KJIAPHHEH3

(51X57)
05 - preparate farmaceutice.

(21) 004213
(22) 29.12.1994
(30)*147536, 06.12.1991, SU
(73) SCHERING CORPORATION, A NEW JER

SEY CORPORATION, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW .JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

(21) 004210
(22) 29.12.1994
(30)*147535, 06.12.1991, SU
(73) SCHERING CORPORATION, A NEW JER

SEY CORPORATION, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

AJIAECHH
(51X57)
05 - preparate farmaceutice.

(21) 004211
(22) 29.12.1994
(30)*147537, 06.12.1991, SU 
(73) SCHERING CORPORATION, A NEW JER

SEY CORPORATION, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 

- AMERICII 
(54)

TPHflEPM

(51X57)
05 - preparate farmaceutice dermatologice.

(21) 004212
(22) 29.12.1994
(30)*147551, 06.12.1991, SU
(73) SCHERING CORPORATION, A NEW JER

SEY CORPORATION, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

AHIIPOCIIAH

(51X57)
05 - preparate farmaceutice.

ALDECIN
(51X57)
05 - preparate farmaceutice.

(21) 004214
(22) 29.12.1994
(31) 160892
(32) 22.06.1992
(33) RU
(73) SCHERING CORPORATION, A NEW JER

SEY CORPORATION, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

CLARINASE
(51)(57)
05 - preparate farmaceutice.

(21) 004218
(22) 29.12.1994
(30)* 147556, 06.12.1991, SU 
(73) SCHERING CORPORATION, A NEW JE R 

SEY CORPORATION, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

DIPROGENTA
(51X57)
05 - preparate farmaceutice.

(21) 004219
(22) 29.12.1994
(30)* 147554, 06.12.1991, SU 
(73) SCHERING CORPORATION, A NEW JE R 

SEY CORPORATION, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII
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(5 4 ).

DIPROSALIC
(51X57)
05 - preparate farmaceutice.

(21) 004224
(22) 29.12.1994
(30)*147552, 06.12.1991, SU 
(73) SOBERING CORPORATION, A NEW JER

SEY CORPORATION, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERI01I

(54)

(21) 004220
(22) 29.12.1994
(30)*147553, 06.12.1991, SU
(73) SCHERING CORPORATION, A NEW JER

SEY CORPORATION, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

DIPROSPAN

(51X57)
05 - preparate farmaceutice.

(21) 004221
(22) 29.12.1994 
(30)*147534, 06.12.1991, SU
(73) SCHERING CORPORATION, A NEW JER

SEY CORPORATION, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

DIPROSONE
(51X57)
05 - preparate farmaceutice.

flHnPOCAJIHK

(51X57)
05 - preparate farmaceutice.

(21) 004829
(22) 04.08.1995
(31) 95703094
(32) 27.a3.1995
(33) RU
(73) ACŢION ERNOE OB SCE STV O  ZAC RÂ - 

TOGO TIPA  “NOVÂE TEH NOLOGHII I 
INVESTIŢII” , RU
STR. MOSFILMOVSCAIA, NR. 52, 107040, 
MOSCOVA, RUSIA

(54)

(21) 004222
(22) 29.12.1994
(30)* 147538, 06.12.1991, SU 
(73) SCHERING CORPORATION, A NEW JER

SEY CORPORATION, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

TRIDERM
(51X57)
05 - preparate farmaceutice dermatologice.

(51X57)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(21) 004832
(22) 21.08;1995
(31) 95703095
(32) 27.03.1995
(33) RU
(73) ACŢION ERNOE O B SCE STV O  ZAC RÂ - 

TOG O TIPA  “NOVÂE TEH N OLO GH II I 
INVESTIŢII” , RU
STR. MOSFILMOVSCAIA, NR. 52, 107040, 
MOSCOVA, RUSIA
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(54)

£iidoijorsko
White Dty Win*'

(59) Oulori revendicate: negru, galben, roz, verde, 
alb, albastru, mov.

(51X57)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(21) 004833
(22) 21.08.1995
(31) 95703093
(32) 27.03.1995
(33) RU
(73) ACŢION ERN O E OBSCESTVO ZACRÂ- 

TOG O T IP A  “NOVÂE TEHNOLOGHII I 
INVESTIŢII” , RU
STR. MOSP1LMOVSCAIA, NR. 52, 107040, 
MOSCOVA, RUSIA

(54)

(59) Culori revendicate: alb, roşu, auriu, verde. 
(51X57)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii),

6885 ELM STREET MCLEAN, VIRGINIA 
22101-3883, STATELE UNITE ALE AMERI- 
CII

MINSTRELS

(51X57)
(32) 16.09.1994
30 - făină, produse cerealiere, destinate utilizării 

în alimentaţie, orez, inclusiv cel în pachete 
pentru fiert şi fiert în prealabil sau deshidratat; 
ceai, cafea, surogate de cafea, cacao, ciocolată 
lichidă, inclusiv produsele sus-numite în formă 
de extracte (lichide sau uscate), atât în formă 
de băuturi finite, cât şi în pachete, inclusiv 
pentru distribuirea prin automate; melasă, 
zahăr, miere, condimente (cu excepţia condi
mentelor pentru salate), glazură, îngheţată, 
produse preparate din îngheţată, dulciuri 
congelate, pâine, checuri, biscuiţi, prăjituri, 
bomboane, ciocolată, produse din ciocolată, 
suplimente pentru prăjituri şi aperitive, pre
parate din produsele sus-numite; componentele 
aperitivelor, folosite în alimentaţie între micul 
dejun, prânz şi cină, incluse în clasa 30;

(22) 11.10.1995
30 - pastă pe baza produselor incluse în clasa 30, 

bucate finite sau semifabricate din pâine, 
aperitive servite între dejun, prânz şi cină 
(sandvişuri, tartine), care conţin produse în 
formă de paste cu adăugarea cartofilor, cărnii, 
peştelui, cărnii de pasăre, legumelor, mirodeni
ilor; ceai, cafea, surogate de cafea, cacao, bău
turi de ciocolată, inclusiv produsele sus-numite 
în formă de băuturi gata de întrebuinţare sau 
în pachete, inclusiv cele pentru a fi distribuite 
prin automate de comerţ în formă de extracte 
lichide sau uscate sau în formă de suplimente 
sau umpluturi pentru produse de patiserie şi 
cofetărie şi umpluturi pentru articole de cofetă
rie, care includ toate produsele menţionate mai 
sus; gheaţă, articole de cofetărie nemedicinale, 
deserturi, articole din produse cerealiere.

(21) 005113
(22) 25.12.1995
(73) CENTRUL EUROPEAN DE STUDII POST

UNIVERSITARE ÎN ACUPUNCTURA, MD 
STR. MITROPOLIT G.BĂNULESCU-BODO- 
N1, NR.8, 0HIŞ1NÂU, REPUBLICA MOLDO
VA

(21) 004936 (adăugând cererea nr. 002880)
(22) 11.10.1995
(31) 002880
(32) 16.09.1994 (pentru o parte de produse din cl.30)
(33) MD
(73) MARS, INCORPORATED, US
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(54)

\ .

(51)(57)
41 - servicii editoriale şi de instruire;
42 - elaborarea software-lor.

(21) 005127
(22) 11.01.1996
(73) COM PANIA “ BROK-M ARKET-SERVIS” 

S.R.L., MD
STR. M.SADOVEANU, NR. 28, AP. 211, CHI
ŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

(54)

(21) 005128
(22) 11.01.1996
(73) COMPANIA “ BRO K-M ARK ET-SERVIS” 

S.R.L., MD -
STR. M.SADOVEANU, N R  28, AP. 211, CHI
ŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

(54)

(51X57)
29 - concentrate din carne; fructe şi legume conser

vate, uscate şi fierte; je leuri şi dulciuri, 
compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri 
şi grăsimi comestibile;

30 - articole de patiserie şi cofetărie, îngheţată;
miere, sirop din melasă, drojdii, prafuri de copt, 
sare;

31 - produse agricole, forestiere şi grâne, neincluse
în alte clase; animale vii; fructe şi legume 
proaspete;

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

33 - băuturi alcoolice.

(51)(57)
29 - concentrate din carne; fructe şi legume conser

vate, uscate şi fierte; jeleuri şi dulciuri, 
compoturi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri 
şi grăsimi comestibile;

30 - articole de patiserie şi cofetărie, îngheţată;
miere, sirop din melasă, drojdii, prafuri de copt, 
sare;

31 - produse agricole, forestiere şi grâne, neincluse
în alte clase; animale vii; fructe şi legume 
proaspete;

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

33 - băuturi alcoolice.

(21) 005136
(22) 26.01.1996
(73) SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITA

TĂ FIRMA “PONŢI”, MD 
STR. SARMIZEGETUSA, NR. 92, 2032, 
CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

(54)

(51X57)
25 - articole de ciorăpărie, realizarea acestora.
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(21) 005147
(22) 02.02.1996
(73) SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMI

TATĂ “ DAAKINVEST”, MD 
BD. ŞTEFAN CEL MARE, NR. 202, 2050, 
CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

(54)

flAAK

DAAC
(51X57)
01- produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvicul
turii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
sol; compoziţii extinctoare; agenţi de călire şi 
substanţe chimice pentru sudarea metalelor; 
produse chimice pentru conservarea alimente
lor; substanţe tanante; substanţe adezive 
pentru scopuri industriale şi toate produsele 
din clasa 01;

02- vopsele, fîmisuri, lacuri; substanţe de protecţie • 
împotriva coroziunii metalelor şi împotriva 
degradării lem nului, substanţe colorante; 
baiţuri, mordanţi, răşini naturale în stare 
brută, metale în formă de foiţe şi pulberi pentru 
pictură, decoraţie şi imprimare şi toate produ
sele din clasa 02;

03- preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 
spălat; preparate pentru curăţat, lustruit, 
degresat şi abrazat; săpunuri; parfumerie, 
u leiuri eterice, produse cosmetice, loţiuni 
pentru păr; prafuri şi paste de dinţi şi toate 
produsele din clasa 03;

04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; absor
banţi, umectanţi şi lianţi pentru pulberi; com
bustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi 
materiale pentru iluminat; lumânări, fitiluri 
şi toate produsele din clasa 04;

05- produse farmaceutice, veterinare şi igienice, 
substanţe dietetice pentru uz medicinal, 
alimente pentru copii, plasturi, materiale pen
tru pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfec
tante; substanţe pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare, fungicide, erbicide şi toate produ
sele din clasa 05;

06- metale obişnuite şi aliajele lor; materiale 
metalice de construcţie, construcţii şi edificii 
metalice transportabile, materiale metalice

pentru căi ferate, cabluri şi fire m etalice 
neelectrice; produse de lăcătuşărie şi fierărie, 
ţevi metalice, safeuri; produse metalice care 
nu sunt incluse în alte clase; minereuri şi toate 
produsele din clasa 06;

07- maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehicule terestre); manşoa- 
ne, conexiuni, cuplaje şi curele de transmisie 
(cu excepţia celor pentru vehicule terestre); 
instrumente agricole, incubatoare pentru ouă, 
cu excepţia maşinilor de măturat şi strâns, 
inclusiv a pieselor lor de rezervă, maşinilor 
rutiere;

08- unelte şi instrum ente acţionate m anual; 
cuţitârie, furculiţe, linguri; arme albe; brice şi 
toate produsele din clasa 08;

09- aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, 
geodezice, electrice, fotografice, cinematogra
fice, optice, de cântărit, de măsurat, de semna
lizat, de control (verificare), de salvare şi didac
tice; aparate pentru înregistrarea, transmi
terea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor, 
purtători magnetici de date, discuri acustice; 
distribuitoare automate şi mecanisme pentru 
aparatele cu plată prealabilă; case de bani 
înregistratoare, maşini de calcul, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, computere, 
aparate extinctoare şi toate produsele din cla
sa 09;

10- aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, proteze pentru membre, 
ochi şi dinţi; articole ortopedice, material 
pentru suturi şi toate produsele din clasa 10;

11- instalaţii de iluminat, de încălzit, de produs 
aburi, de fiert, de refrigerare, de uscat, de 
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii 
sanitare şi toate produsele din clasa 11;

12- vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană 
şi navală, cu excepţia autocamioanelor, tractoa
relor auto, camioanelor basculante, şasiurilor 
pentru remorcile vehiculelor speciale, auto
buzelor, troleibuzelor, şasiurilor pentru auto
buze, vehiculelor utilitare, remorcilor pentru

. vehicule, vehiculelor semiremorcabile, camioa- 
nelor-cisterne, vehiculelor frigorifice, maşini- 
lor-ateliere, pieselor lor de schimb; vehiculelor 
de remorcare;

13- arme de foc; muniţii şi proiectile; substanţe 
explozive; focuri de artificii şi toate produse
le din clasa 13;

14- metale preţioase şi aliajele lor şi obiecte din 
aceste materiale sau placate, neinduse în alte 
clase; giuvaiere, pietre preţioase, orologerie şi 
alte instrumente pentru cronometrat şi toate 
produsele din clasa 14;

15- instrumente muzicale şi toate produsele din 
clasa 15;

16- hârtie, carton şi articole din aceste materiale, 
neincluse în alte clase; produse imprimate; 
articole de legătorie; fotografii, papetărie, 
materiale adezive pentru papetărie sau menaj, 
materiale pentru artişti plastici; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia 
mobilei); materiale didactice şi intuitive (cu 
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru 
ambalaje (neincluse în alte clase); cărţi de joc; 
caractere tipografice; clişee tipografice şi toate
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produsele din clasa 16;
17- cauciuc, gutapercft, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale, care nu sunt 
incluse în alte clase; produse din materiale 
plastice sem ifabricate, m ateriale pentru 
călăfătuire, etanşare şi izolare; tuburi flexibile 
nemetalice şi toate produsele din clasa 17;

18- piele şi imitaţii de piele, articole din aceste 
materiale, care nu sunt incluse în alte clase, 
piei de animale, cufere şi valize; umbrele de 
ploaie şi de soare, bastoane; cravaşe, bice, 
hamuri şi articole de şelărie şi toate produse
le din dasa 18;

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

20- mobilă, oglinzi, rame; articole (neincluse în 
alte clase) fabricate din lemn, pluţă, trestie, 
papură, răchită, com, os, fildeş, fanoane de 
balenă, baga, scoici, chihlimbar, sidef, spumă 
de mare şi imitaţii ale acestor materiale sau 
materiale plastice şi toate produsele din clasa 
20;

21- ustensile şi vase pentru menaj sau bucătărie 
(cu excepţia celor din metale preţioase sau pla
cate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen
sulelor); materiale pentru industria periilor; 
instrumente şi materiale pentru întreţinerea 
curăţeniei, bureţi metalici, sticlă brută sau 
sem ifabricată (cu excepţia sticlei pentru 
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă 
neincluse în alte clase şi toate produse- le din 
clasa 21;

22- frânghii, sfori, plase, corturi, prelată, vele, 
saci (neincluse în alte clase); materiale pentru 
umplutură (cu excepţia cauciucului sau mate
rialelor plastice); materiale textile fibroase 
brute şi toate produsele din clasa 22;

23- fire textile şi toate produsele din clasa 23;
24- ţesături şi articole textile neincluse în alte 

clase, plăpumi, cuverturi de pat şi feţe de masă 
şi toate produsele din clasa 24;

26- dantele şi broderii, panglici şi şireturi; nas
turi, copci, capse, bucle, ace de siguranţă şi ace; 
flori artificiale şi toate produsele din clasa 26;

27- covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 
produse pentru acoperirea podelelor; tapete, 
cu excepţia celor textile şi toate produsele din 
clasa 27;

28- jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport 
neincluse în alte clase; podoabe pentru pomul 
de iarnă şi toate produsele din clasa 28;

29- carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate din 
came; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulciuri, compoturi; ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comes
tibile şi toate produsele din clasa 29;

30- cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
surogate de cafea, făină şi produse cerealiere, 
pâine; articole de patiserie şi cofetărie, 
îngheţată; miere, sirop din melasă, drojdie, 
prafuri de copt, sare, muştar, oţet,■ sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă alimentară şi 
toate produsele din clasa 30;

31- produse agricole, horticole, forestiere şi grâne 
neincluse în alte clase; animale vii; fructe şi 
legume proaspete; seminţe, plante verzi şi flori 
naturale; furaje pentru animale, malţ şi toate 
produsele din clasa 31;

32- bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri de fructe, siropuri 
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor 
şi toate produsele din clasa 32; * ’

33- băuturi alcoolice (cu excepţia berii) şi toate 
produsele din clasa 33;

34- tutun, articole pentru fumători, chibrituri şi 
toate produsele din clasa 34;

36- asigurări, afaceri financiare, afaceri moneta 
re, afaceri imobiliare şi toate serviciile din 
clasa 36;

37- construcţie, reparaţie, servicii de instalare şi 
toate serviciile din clasa 37;

38- telecomunicaţii şi toate serviciile din clasa 38;
39- transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri

lor; organizarea călătoriilor şi toate serviciile 
din clasa 39;

40- prelucrare de materiale şi toate serviciile din 
clasa 40;

41- educaţie, organizarea procesului de instruire, 
divertisment, activitate sportivă şi culturală 
şi toate serviciile din clasa 41;

42- aprovizionare cu produse alimentare şi bău
turi; cazare temporară, îngrijire medicală, igi
enică şi cosm etică; servicii veterinare şi 
agricole; servicii juridice; investigări şi elabo
rări ştiinţifice şi industriale; programare pen
tru computere; cu excepţia asistenţei tehnice 
şi serviciilor de inginerie, serviciilor ce ţin de 
organizarea expoziţiilor şi iarmaroacelor.
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Mărci înregistrate
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(11) 3453 
(15) 11.12.1995 
(18) 15.12.2004
(21) 003968
(22) 15.12.1994 
(30)*97654, 11.07.1983, SU 
(10)*74728, SU
(73) R J . REYNOLDS TOBACCO COMPANY, US 

401 NORTH MAIN STREET, WINSTON-SA
LEM, NORTH CAROLINA 27102, STATELE 
UNITE ALE AMERICII

(54)

Grid Coast

(59) Culori revendicate: alb, roşu, negru şi auriu. 
(51)(57)
34 - tutun brut şi prelucrat; rechizite pentru fumat; 

chibrituri.

(11) 3455 
(15) 11.12.1995 
(18) 28.12.2004
(21) 003972
(22) 28.12.1994 
(30)*97082, 20.04.1983, SU 
(10)*74311, SU
(73) BROWN & WILLIAMSON TOBACCO COR

PORATION, US
1500 BROWN & WILLIAMSON TOWER, LOU
ISVILLE GALLERIA LOUISVILLE, KEN
TUCKY 40202, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

U K K Y S fltK I 
FLIERBOX

l s Sm j .t.
uanrftNctcua»« icfenas

-

(11) 3454 
(15) 11.12.1995 
(18) 19.12.2004
(21) 003969
(22) 19.12.1994 
(30)*46965, 17.02.1967, SU 
(10)*34403, SU
(73) H Y -LIN E  IN TE R N A TIO N A L, AN IOWA 

PARTNERSHIP, US
2929 WESTOWN PARKWAY, WEST DES 
MOINES, IOWA 50266, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(04)

(51X57)
34 - tutun prelucrat sau brut.
(58) Marca se protejează în  întregime, cu excepţia 

abrevierii “L.S/M.F.T.” şi desemnării verbale 
“Lucky Strike means fin e  tobacco" şi “it ’s 
toasted”, care nu sunt obiecte independente de 
protecţie juridică. Desemnarea verbală “filter 
box” se exclude din protecţie.

(11) 3456 
(15) 11.12.1995 
(18) 28.12.2004
(21) 003973
(22) 28.12.1994
(30)*105242, 24.11.1986, SU 
(10)*80751, SU
(73) COORS BREWING COMPANY, US

311 10TH STREET, GOLDEN, COLORADO 
80401, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

(51X57)
31 - animale şi păsări, animale de prăsilă; păsări, 

inclusiv pui pentru scopuri de reproducţie, ouă 
pentru incubatoare, spermă de animale; seminţe 
de culturi agricole şi graminee, inclusiv de ce
reale (porumb, sorg, orz), culturi cu granulaţie 
fină (grâu, orz, ovăz), plante leguminoase 
(lucemă, soia, trifoi); produse alimentare pentru 
animale şi păsări.

iG o o i A
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(51X57)
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi şi sucuri de fructe, siropuri 
şi alte compoziţii pentru fabricarea băuturilor 
nealcoolice.

(11)3457 
(15) 11.12.1995 
(18) 28.12.2004
(21) 003974
(22) 28.12.1994
(30)*2835, 27.02.1943, SU 
(10)*2257, SU
(73) T.J. SMITH & NEPHEW LTD., GB

101 HESSLE ROAD, HULL HU 32 BN, AN
GLIA

(54)

GYPSONA

(54X57)
10 - bandaje medicale şi chirurgicale; material pentru 

pansamente şi plasturi şi material pentru ban
daje.

(11)3458 
(15) 11.12.1995 
(18) 28.12.2004
(21) 003975
(22) 28.12.1994 
(30)*4343, 27.08.1946, SU 
(10)*2941, SU
(73) T-J. SMITH & NEPHEW LTD., GB

101 HESSLE ROAD, HULL HU 32 BN, AN
GLIA

(54)

ELASTOPLAST

(51X57)
05 - tifon (medical şi chirurgical) şi material chi

rurgical pentru pansamente (nesterilizat).

(11) 3459 
(15) 11.12.1995 
(18) 28.12.2004
(2 1 ) 003976
(22) 28.12.1994
(30)*23484, 02.09.1960, SU 
(10)*19296, SU
(73) MARTINI & ROSSI S P A ., IT

CORSO VITTORIO EMANUELE II 42, 10123, 
TORINO, ITALIA

(54)

MARTINI

(51X57)
32 -siropuri şi băuturi nealcoolice; ’
33 - aperitive (băuturi care trezesc poftk'de mâiicare),

vermut, lichioruri, vinuri spumoase, Vinuri, spirt, 
băuturi alcoolice.

(11) 3460 
(15) 11.12.1995 
(18) 29.12.2004
(21) 003979
(22) 29.12.1994 
(30)*117356, 19.12.1989, SU 
(10)*92254, SU
(73) GENERAL RE CORPORATION, CORPORA

ŢIA STATULUI DELAWARE, US 
695 EAST MAIN STREET, STAMFORD, CON
NECTICUT 06904-2350, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

Genera

(51X57)
36 - diverse servicii privind asigurarea; reasigurarea 

şi finanţarea, incluse în clasa 36.
(58) Cuvântul “General” nu teste obiect independent 

de protecţie juridică. ,*'

(11) 3461 
(15) 11.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003980
(2 2 ) 30.12.1994 
(30)*77135, 05.08.1976, SU ,
(10)*58229, SU
(73) ROHM AND HAAS COMPANY, US

100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILA
DELPHIA, PA 19106-2399, STATELE UNITE 
ALE AMERICII

(54)

GOAL
(51X57)
05 - erbicide.
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(11) 3482 
(15) 11.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003981
(22) 30.12.1994 
(30)*63274, 23.10.1972, SU 
(10)*46666, SU
(73) ROHM AND HAAS COMPANY, US

100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILA
DELPHIA, PA 19106-2399, STATELE UNITE 
ALE AMERICII

(54)

DBTHÂNE

(51X57)
05 - insecticide, fungicide şi alte preparate contra bu

ruienilor şi animalelor dăunătoare; substanţe 
dezinfectante.

(11) 3463 
(15) 18.12.1995 
(18) 22.08.2004
(21) 002732
(22) 22.08.1994 
(30)*93049, 15.01.1982, SU 
(10)*71585, SU
(73) GEBRÜDER TROX, GESELLSCHAFT MTT 

BESCHRÄNKTER HAFTUNG, DE 
HEINRICH-TROX-PLATZ1, D-47506 NEUKIR- 
CHEN-VLUYN, GERMANIA

(54)

(59) Culori revendicate: alb, bleu.
(51X57)
11 - instalaţii pentru condiţionarea aerului, instalaţii 

pentru încălzirea aerului; instalaţii de filtrare, 
instalaţii de ventilare, inclusiv aparate venti
latoare, grătare de ventilaţie, jaluzele de aer, 
încălzitoare electrice sau radiatoare şi filtre pen
tru ele.

(11) 3464 
(15) 18.12.1995 
(18) 22.08.2004
(21) 002735
(22) 22.08.1994
(30)*130493, 08.01.1991, SU 
(10)*98539, SU
(73) WERNER & PFLEIDERER GMBH, DE 

THEODORSTRASSE 10, D-70469 STUTT
GART, GERMANIA

(54)

(51X57)
07 - maşini pentru industria alimentară şi chimică, 

incluse în clasa 07, inclusiv betoniere, malaxoare, 
maşini de cernut, maşini de măcinat făină, 
maşini pentru frământarea aluatului, maşini 
pentru împărţirea aluatului, maşini pentru 
tăierea unor forme anumite din aluat, maşini 
pentru presarea aluatului, maşini pentru pre
pararea ciocolatei, maşini pentru prepararea 
caşcavalului; maşini de tricotat, laminoare, 
prese, compresoare, pompe, maşini de divizare 
a fibrelor, maşini de dizolvat, maşini de uscat, 
maşini de tăiat, părţi şi fitinguri ale produselor 
sus-numite, incluse în clasa 07;

09 - acumulatoare pentru dispozitive de presare, pen
tru maşini de preparare a gumelor de mestecat, 
pentru maşini de malaxat şi maşini de uscat; 
dispozitive de reglare a căldurii şi umidităţii;

11 - dispozitive de iluminat, de încălzit, de produs 
aburi (de generat aburi), de evaporat, de pre
lucrare termică a produselor alimentare, dispo
zitive frigorifice, de uscat şi de ventilaţie; părţi 
şi fitinguri ale produselor sus-numite, incluse 
în clasa 11.

(11) 3465 
(15) 18.12.1995 
(18) 23.08.2004
(21) 002738
(22) 23.08.1994 
(30)*141048, 13.08.1991, SU 
(10)*105687, SU
(73) MASTERCARD INTERNATIONAL INCOR

PORATED, CORPORAŢIA STATULUI DE
LAWARE, US
888 SEVENTH AVENUE, NEW YORK, NEW 
YORK 10106, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

MASTER CHARGE

(51X57)
16 - imprimate; blanchete; ediţii imprimate, inclusiv 

periodice; cartele şi etichete, destinate pentru 
lucrul sistemului privind eliberarea şi folosirea 
cartelelor de credit, debit şi plată;

36 - servicii financiare cu folosirea cartelelor de cre
dit, debit şi plată.

(11) 3466 
(15) 18.12.1995 
(18) 23.08.2004
(21) 002739
(22) 23.08.1994 
(30)*67650, 31.01.1974, SU
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(10)*50438, SU
(73) NORDSON CORPORATION, CORPORAŢIA 

STATULUI O fflO , US
28601 CLEMENS ROAD, WESTLAKE, OHIO 
44145, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

NORDSON

(51X57)
06 - aparate, maşini, instalaţii, aparate electrice şi

utilaje pentru pulverizarea sau aplicarea pe 
suprafeţe a vopselelor, şelacurilor, răşinilor, sub
stanţelor adezive, umpluturilor, lacurilor, com
puşilor de ermetizare, acoperirilor exfoliabile, 
acoperirilor de protecţie şi a altor lichide şi aco
periri; piese şi fitinguri pentru produsele sus
menţionate;

07 - aparate, maşini, instalaţii, aparate electrice şi
utilaje, destinate pentru pulverizarea sau aplica
rea pe suprafeţe a vopselelor, şelacurilor, sub
stanţelor adezive, umpluturilor, răşinilor, lacu
rilor, compuşilor de ermetizare, acoperirilor exfo
liabile, acoperirilor de protecţie şi a altor lichide 
şi acoperiri; distribuitoare de vopsea, motoare, 
filtre; pistoale de vopsea; piese şi fitinguri pentru 
toate produsele menţionate mai sus;

09 - pompe, motoare, instalaţii pentru alimentare cu 
electricitate, cabluri de rezistenţă înaltă, volt- 
metre, taimere, aparate pentru măsurarea tem
peraturii, presiunii, grosimii peliculei; piese şi 
fitinguri pentru produsele sus-menţionate;

11 - aparate de încălzire a vopselei, cabluri de rezis
tenţe mari care se întrebuinţează la încălzirea 
electrică; piese şi fitinguri pentru produsele sus
menţionate.

(11)3467 .
(15) 18.12.1995 
(18) 12.12.2004
(21) 003883
(22) 12.12.1994 
(30)*78983, 07.02.1977, SU 
(10)*59863, SU
(73) SANOFI S A ., FR

32/ 34 RUE MARBEÜF, 75008, PARIS, FRANŢA
(54)

MYOLÀSTAN

(51X57)
05 - preparate farmaceutice, substanţe veterinare şi 

igienice.

(11) 3468 
(15) 18.12.1995 
(18) 14.12.2004
(21) 003894
(22) 14.12.1994
(30)* 86787, 26.07.1979, SU 
(10)* 65908, SU
(73) PARFUMS UNGARO, F R

135 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 
NEUILLY SUR SEINNE, FRANŢA

(54)

UNGARO
(51X57)
03 - substanţe pentru albit şi spălat; substanţe pen

tru curăţat, lustruit, degresat şi abrazat; săpu
nuri; parfumerie, uleiuri eterice; preparate cos
metice; loţiuni pentru păr; paste şi prafuri de 
dinţi.

(11) 3469 
(15) 18.12.1995 
(18) 14.12.2004
(21) 003895
(22) 14.12.1994 
(30)*85150, 15.12.1978, SU 
(10)*64603, SU
(73) PHELLIPS-VAN HEUSEN CORPORATION, 

CORPORAŢIA STATULUI DELAWARE, US 
1290 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW 
YORK, NEW YORK, 10104, STATELE UNITE 
ALE AMERICII 

(54)

BASS
(51X57)
25 - încălţăminte şi îmbrăcăminte.

(11) 3470 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003916
(22) 30.12.1994 
(30)*62564, 01.08.1972, SU 
(10)*46121, SU
(73) E.I. DU  PON T DE NEMOURS AND COM

PANY, US
1007 MARKET STREET,, WILMINGTON, 
DELAWARE, 19898, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

VENZAR
(51X57) ■ .
05 - substanţe pentru distrugerea buruienilor şi fun

gicide.
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(11) 3471 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003930
(22) 30.12.1994 
(30)*62565, 01.08.1972, SU 
(10)*46120, SU
(73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COM

PANY, US
1007 M ARKET STREET, WILMINGTON, 
DELAWARE, 19898, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

HYVAR
(51X57)
05 - substanţe pentru distrugerea buruienilor.

(11) 3472 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003934
(22) 30.12.1994
(30)* 106555, 12.06.1987, SU 
(10)*82325, SU
(73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COM

PANY, US
1007 MARKET STREET, WILMINGTON, 
DELAWARE, 19898, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

SILVERSTONE

(51X57)
01 - acoperiri răşinoase neadezive pentru vesela de 

bucătărie.

(11) 3473 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003937
(22) 30.12.1994 
(30)*65171, 07.05.1973, SU 
(10)*48299, SU
(73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COM

PANY, US
1007 MARKET STREET, WILMINGTON, 
DELAWARE, 19898, STATELE UNITE ALE 
AMERICII 

(54) ; . .

KEVLAR

(51X57)
22 • Fibre textile;
23 - fire toarse şi fire, inclusiv fire groase pentru

scopuri industriale;
24 - stofe textile pentru scopuri industriale.

(11) 3474 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003938
(22) 30.12.1994 
(30)*110185, 11.10.1988, SU 
(10)*85625, SU
(73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COM

PANY, US
1007 MARKET STREET, WILMINGTON, 
DELAWARE, 19898, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

NOMEX

(51X57)
01 - materiale pentru filtrarea gazului sau lichidului, 

incluse în clasa 01;
07 - curele de transmisie industriale;
09 - îmbrăcăminte protectoare, inclusă în clasa 09;
16 - hârtie şi produse din hârtie, inclusiv filtre de

hârtie;
17 - ţevi flexibile industriale, foi flexibile şi materiale

electroizolante (ca şi cele fabricate din materiale 
plastice); ■

22 - fibre;
23 - fire;
24 - ţesături, inclusiv ţesături cu acoperiri şi ţesături

în straturi;
25 - îmbrăcăminte de protecţie.

(11) 3475 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003939
(22) 30.12.1994 
(30)*104030, 08.05.1986, SU 
(10)*80145, SU
(73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COM

PANY, US
1007 MARKET STREET, W ILMINGTON, 
DELAWARE, 19898, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

SILVERSTONE SUPRA

(51X57)
02 - acoperiri răşinoase antiadezive pentru vesela 

de bucătărie.
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(11) 3476
(15) 18.12.1995
(18) 28.12.2004
(21) 003954
(22) 28.12.1994
(32) 15.07.1975
(30)*72816, 18.07.1975, SU
(10)*54957, SU
(73) TEFAL S.A., FK

74150 RUMILLY, FRANŢA
(64)

ТЕФАЛ
(51X57)
09 - aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţifice, 

navale, geodezice, fotografice, cinematografice, 
optice, de semnalizat, de control, de salvare, 
informatice, aparate automate care declanşează 
prin introducerea unei monede sau a unui jeton; 
dispozitive pentru reproducerea sunetelor; case 
înregistratoare, maşini de calculat; aparate 
extinctoare, aparate şi dispozitive electrice (in
clusiv televiziunea); aparate electrice de uz 
casnic, în particular, ciocane electrice de lipit, 
fiare de călcat electrice şi elemente electro
termice pentru ele, aspiratoare de praf, aspi
ratoare electrice de fărâmături, plonjoare elec
trice, semnalizatoare electrice pentru uşi, apa
rate şi dispozitive de cântărit, în particular, 
cântare de bucătărie şi cântare pentru camera 
de baie; aparatură electronică pentru dispozitive 
electrice de uz casnic;

11 - instalaţii de iluminat, instalaţii frigorifice, insta- 
laţii- de uscat, instalaţii de distribuţie a apei, 
instalaţii şi aparate de încălzit, în particular, 
radiatoare electrice, convectoare electrice de 
perete; instalaţii şi aparate de fiert, în particu
lar, aparate de încălzit pentru farfurii; cuptoare 
(cu excepţia celor de laborator); grile pentru 
produse, tostere, tigăi, aparate de fierbere rapi
dă, plite de încălzire, aparate electrice de fiert 
cafea, filtre, aparate de aprindere pentru gaz, 
aparate electrice pentru prepararea sandvişu
rilor, aparate electrice de preparat gofre, dispozi
tiv electric pentru iaurt, aparate electrice de 
preparat îngheţată şi frigidere electrice; insta
laţii şi aparate de uscat, în particular, uscătoare 
pentru lenjerie, uscătoare pentru păr, instalaţii 
şi aparate de ventilare, în particular, ventila
toare, utilaj de condiţionare a aerului, aparataj 
sanitar, în particular, purificatoare de aer, gene
ratoare de aburi;

21 - piepteni şi bureţi; perii, păiş de fier, sticlă brută 
şi semifabricată (cu excepţia sticlei pentru 
construcţie), rechizite mici transportabile şi vase 
de bucătărie şi de uz casnic (cu excepţia celor 
din metale preţioase şi placate), rechizite de uz 
casnic şi de bucătărie, în particular, plonjoare 
neelectrice, cratiţe pentru lactate, cratiţe, cratiţe 
şi ceaune din fontă, vase pentru copt şi pentru 
friptură, tigăi, forme, tave pentru soteuri, vase 
pentru îngheţată, tave, aparate pentru prepa
rarea sandvişurilor, aparate de preparat gofre,

aparate pentru iaurt, uscătoare pentru salată, 
perii (cu excepţia pensulelor), în particular, perii 
electrice de dinţi şi perii neelectrice de dinţi, 
dispozitive, aparate şi materiale pentru curăţat, 
în particular, perii pentru podea, perii pentru 
măturarea fărâmăturilor, aspiratoare neelectrice 
şi accesorii pentru ele, pulverizatoare pentru 
parfumuri şi remedii déodorante, produse de 
sticlă, porţelan şi faianţă, neincluse în alte clase, 
produse de olărit»

(11) 3477 
(15) 18.12.1995 
(18) 28.12.2004
(21) 003955
(22) 28.12.1994 
(30)49317, 28.11.1967, SU 
(10)*36283, SU
(73) FRANCESCO CINZANO & C. IA S.P.А., ГГ 

VIA PR1NCIPESSA FELICITA DI SAVOIA 
a/12; 10131 TORINO, ITALIA

(54)

(51X57)
32 - bere, bere blondă (ale), bere neagră; ape minerale

şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; siropuri şi 
alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

33 - vinuri, băuturi alcoolice, lichioruri.

(11)3478 ,
(15) 18.12.1995 
(18) 28.12.2004
(21) 003956
(22) 28.12.1994 
(30)*92747, 17.12.1981, SU 
(10)*70981, SU
(73) MARTINI & ROSSI S.P.A., ГГ

CORSO VITTORIO EMANUELE II 42, 10123, 
TORINO, ITALIA

(54)

MARTINI

(59) Culori revendicate: roşu, negru şi alb.
(51X57)
33 - vinuri, vermut, lichioruri, aperitive (băuturi, ca

re trezesc pofta de mâncare), vinuri aromatizate, 
vinuri spumoase, băuturi alcoolice combinate, 
cocteiluri, băuturi alcoolice fin ite, băuturi 
alcoolice.
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(11) 3479 
(15) 18.12.1995 
(18) 29.12.2004
(21) 003961
(22) 29.12.1994
(30)*109059, 30.05.1988, SU 
(10)*84631, SU
(73) KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNA

TIONAL HOLDINGS, INC., US 
1441 GARDINER LANE, LOUISVILLE, KEN
TUCKY 40213, STATELE UNITE ALE AMERI- 
CII

(54)

(51X57)
42 - servicii prestate de restaurante.

(11)3480 
(15) 18.12.1995 
(18) 29.12.2004
(21) 003962
(2 2 ) 29.12.1994
(30)*105215, 19.11.1986, SU 
(10)*80803, SU
(73) PLAYBOY ENTERPRISES, INC., US

680 NORTH LAKE SHORE DRIVE, CHICAGO, 
ILLINOIS 60611, STATELE UNITE ALE AME- 
RICII

(54)

(51X57)
18 - piele şi imitaţii din. piele, articole din ele, nein- 

cluse în alte clase; piei, pielicele; geamantane şi 
genţi pentru călătorie; umbrele de ploaie şi de 
soare; bastoane, bice, hamuri pentru cai şi 
articole de şelftrie;

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru aco
perit capul.

(58) Desemnarea “R” nu este obiect independent de 
protecţie juridică.

(11) 3481 
(15) 18.12.1995 
(18) 29.12.2004
(21) 003963
(22) 29.12.1994
(30)*109055, 30.05.1988, SU
(10)*84628, SU _____
(73) KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNA

TIONAL HOLDINGS, INC., US 
1441 GARDINER LANE, LOUISVILLE, KEN
TUCKY 40213, STATELE UNITE ALE AMERI- 
CII

(54)

KENTUCKY FRIED CHICKEN

(51X57)
29 - came, peşte, pasăre şi vânat; extracte de came;

fructe şi legume conservate, uscate, fierte, prăjite 
şi coapte; jeleuri, dulciuri, gemuri, dulceţuri; ouă, 
lapte şi alte produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; sosuri pentru salate; conserve;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă (maniocă),
sago, surogate de cafea, făină şi produse cerea
liere; articole de patiserie; articole de cofetărie; 
îngheţată, miere, sirop din melasă; drojdii, 
prafuri de copt; sare; muştar; oţet, sosuri (cu 
excepţia sosurilor pentru salate); mirodenii, 
gheaţă alimentară;

42 - servicii prestate de restaurante.
(58) Desemnările verbale “KENTUCKY FRIED 

CHICKEN” nu sunt obiecte independente de pro
tecţie juridică.

(11) 3482 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003964
(22) 30.12.1994 
(30)*98l74, 22.09.1983, SU 
(10)*74955, SU
(73) E.I. DU PON T DE NEMOURS AND COM

PANY, US
1007 MARKET STREET, W ILMINGTON, 
DELAWARE, 19898, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

CONCERT

<51X67)
05 - compoziţii pentru distrugerea buruienilor.
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(11) 3483 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003965
(22) 30.12.1994 
(30)*3205, 13.03.1934, SU 
(10)*2370, SU
(73) E.I. DU PON T DE NEMOURS AND COM

PANY, US
1007 MARKET STREET, WILMINGTON, 
DELAWARE, 19898, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

FREON

(61X57)
01 - hidrocarburi de fluor, utilizate în calitate de sub

stanţe refrigerente pentru motoare şi preparate 
extinctoare.

(11) 3484 
(15)18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003982
(22) 30.12.1994
(30)* 109021, 27.05.1988, SU
(10)*84615, SU
(73) PIZZA HUT, Ю С., US

9111 EAST DOUGLAS AVENUE, WICHITA, 
KANSAS 67201, STATELE UNITE ALE AME
RICII

(54)

BIG TOPPER

(51X57)
29 - carne, peşte, pasăre şi vânat; extracte de came;

fructe şi legume conservate, uscate, fierte, prăjite 
şi coapte; jeleuri, confitures, dulceţuri, gemuri; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; sosuri pentru salate; conserve;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă (manio-
că), sago, surogate de cafea; făină şi produse cere
aliere; articole de panificaţie; articole de cofe
tărie, îngheţată, miere, sirop din melasă; drojdii, 
prafuri de copt; sare; muştar; oţet, sosuri (cu 
excepţia sosurilor pentru salate); mirodenii, 
gheaţă alimentară.

(11)3485 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003983
(22) 30.12.1994 
(30)409019, 27.05.1988, SU 
(10)*84613, SU
(73) PIZZA HUT, Ш С., US

9111 EAST DOUGLAS AVENUE, WICHITA, 
KANSAS 67201, STATELE UNITE ALE AME
RICII

(54)

CALIZZA
(51)(57)
29 - came, peşte, pasăre şi vânat; extracte de came;

legume şi fructe conservate, uscate, fierte, prăjite 
şi coapte; jeleuri, confitures, dulceţuri, gemuri; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; sosuri pentru salate, conserve;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă (manio-
că), sago, surogate de cafea; făină şi produse ce
realiere; articole de panificaţie; articole de co
fetărie, îngheţată, miere, sirop din melasă; droj
dii, prafuri de copt; sare; muştar; oţet, sosuri 
(cu excepţia sosurilor pentru salate); mirodenii, 
gheaţă alimentară.

(11)3486 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003984
(22) 30.12.1994
(30)*122790, 04.06.1990, SU
(10)*96535, SU
(73) PIZZA HUT, INC., US

9111 EAST DOUGLAS AVENUE, WICHITA, 
KANSAS 67201, STATELE UNITE ALE AME
RICII

(54)

(51X57)
29 - came, peşte, pasăre şi vânat; extracte de came;

fructe şi legume conservate, uscate, fierte, prăjite 
şi coapte; jeleuri, confitures, dulceţuri, gemuri; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; sosuri pentru salate, conserve;

30 - cafea, ceai, cacao; zahăr, orez, tapioCă (manio-
că), sago, surogate de cafea; făină şi produse 
cerealiere; articole de panificaţie; îngheţată, 
miere, sirop din melasă; drojdii, prafuri de copt; 
sare; muştar; oţet, sosuri (cu excepţia sosurilor 
pentru salate); mirodenii, gheaţă alimentară; 

42 - servicii prestate de restaurante.
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(11) 3487 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003985
(22) 30.12.1994
(30)* 113026, 12.05.1989, SU 
(10)*87604, SU
(73) TACO BELL CORPORATION, US

17901 VON KARMAN, IRVINE, CALIFORNIA 
92714, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

mm
(51X57)
29 - came, peşte, pasăre şi vânat; extracte de came;

fructe şi legume conservate, uscate, fierte, prăjite 
şi coapte; jeleuri, confitures, dulceţuri, gemuri; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; sosuri pentru salate, conserve;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă (maniocă),
sago, surogate de cafea; făină şi produse 
cerealiere; articole de panificaţie; articole de 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop din melasă; 
drojdii, prafuri de copt; sare; muştar; oţet, sosuri 
(cu excepţia sosurilor pentru salate); mirodenii, 
gheaţă alimentară;

42 - servicii prestate de restaurante.

(11) 3488 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003986
(22) 30.12.1994 
(30)*59557, 03.09.1971, SU 
(10)*43856, SU
(73) ROHM  AND HAAS COMPANY, US

100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILA
DELPHIA, PA 19106-2399, STATELE UNITE 
ALE AMERICII

(54)

ARflBERUT
(51X57)
01 - produse chimice destinate industriei şi ştiinţei; 

răşini sintetice sau obţinute prin metodă chi
mică, substanţe adezive.

(11) 3489 
(15) 18.12.1995 
(18)30.12.2004
(21) 003987
(22) 30.12.1994 
(30)*74248, 08.12.1975, SU 
(10)*56185, SU
(73) ROHM AND HAAS COMPANY, US

100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILA
DELPHIA, PA 19106-2399, STATELE UNITE 
ALE AMERICII

(54)

(51X57)
05 - preparate farmaceutice, substanţe veterinare şi 

igienice, produse dietetice pentru copii şi bolnavi, 
plasturi, materiale pentru pansamente, substan
ţe pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare, substanţe dezinfectante, substanţe 
pentru distrugerea buruienilor şi animalelor 
dăunătoare, inclusiv acaricide, insecticide şi fun
gicide agricole.

(11) 3490 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003988
(22) 30.12.1994
(30)* 113057, 12.05.1989, SU 
(10)*87611, SU
(73) TACO BELL CORPORATION, US

17901 VON KARMAN, IRVINE, CALIFORNIA 
92714, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

JACO B E L L

(51X57)
29 - came, peşte, pasăre şi vânat; extracte de came;

fructe şi legume conservate, uscate, fierte, prăjite 
şi coapte; jeleuri, confitures, dulceţuri, gemuri, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile, sosuri pentru salate, conserve;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă (maniocă),
sago, surogate de cafea, făină şi produse cere
aliere; articole de panificaţie şi de cofetărie; 
îngheţată, miere, sirop din melasă; drojdii, pra
furi de copt; sare; muştar; oţet, sosuri (cu excep
ţia sosurilor pentru salate); mirodenii, gheaţă 
alimentară;

42 - servicii prestate de restaurante.
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(11) 3491 
(15) 18.12.1995 
(18) 30,12.2004
(21 ) 003989
(22) 30.12.1994 
(30)409022, 27.05.1988, SU 
(10)*84616, SU
(73) PIZZA HUT, IN C , US

9111 EAST DOUGLAS AVENUE, WICHITA, 
KANSAS 67201, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

T H IN 'N  C R IS P Y

(61X57)
29 - came, peşte, pasăre şi vânat; extracte de carne;

fructe şi legume conservate, uscate, fierte, prăjite 
şi coapte; jeleuri, confitures, dulceţuri, gemuri, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile, sosuri pentru salate, conserve;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă (manio-
că), sago, surogate de cafea; făină şi produse 
cerealiere; articole de panificaţie, articole de cofe
tărie, .îngheţată!,, niiere, sirop din melasă; drojdii, 
prafuri dje copt; sare; muştar; oţet, sosuri (cu 
excepţia sosurilor pentru salate); mirodenii, 
gheaţă alimentară.

(58) Desemnările! !"FHIN”, “CRISPY” nu sunt obiecte 
independente de protecţie juridică.

(11) 3492 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003990
(22) 30.12.1994 
(30)409018, 27.05.1988, SU 
(10)*84612, SU
(73) PIZZA HUT, INC., US

9111 EAST DOUGLAS AVENUE, WICHITA, 
KANSAS 67201, STATELE UNITE ALE AME
RICII

(54)

PRIAZZO

(51X57)
29 - came, peşte, pasăre şi vânat; extracte de came;

fructe şi legume conservate, uscate, fierte, prăjite 
şi coapte; jeleuri, confitures, dulceţuri, gemuri; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile, sosuri pentru salate, conserve;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă (manio-
că), sago, surogate de cafea; făină şi produse 
cerealiere; articole de panificaţie; articole de 
cofetărie; îngheţată, miere, sirop din melasă; 
drojdii, prafuri de copt; sare; muştar; oţet, sosuri 
(cu excepţia sosurilor pentru salate); mirodenii, 
gheaţă alimentară.

(11) 3493 
(15) 18.12.1995 
(18)30.12.2004
(21) 003991
(22) 30.12.1994 
(30)409551, 03.08.1988, SU 
(10)*85112, SU
(73) PIZZA HUT, Ш С „ US

9111 EAST DOUGLAS AVENUE, WICHITA, 
KANSAS 67201, STATELE UNITE ALE AME
RICII

(54)

(51X57)
29 - came, peşte, pasăre şi vânat; extracte de came;

fructe şi legume conservate, uscate, fierte, prăjite 
şi coapte; jeleuri, confitures, dulceţuri, gemuri; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile, sosuri pentru salate, conserve;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă (manio-
câ), sago, surogate de cafea; făină ş i produse 
cerealiere; articole de panificaţie, articole de 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop din melasă; 
drojdii, prafuri de copt; sare; muştar; oţet, sosuri 
(cu excepţia sosurilor pentru salate); mirodenii, 
gheaţă alimentară;

42 - servicii prestate de restaurante.

(11) 3494 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003992
(22) 30.12.1994 
(30)409024, 27.05.1988, SU 
(10)*84618, SU
(73) PIZZA HUT, INC., US

9111 EAST DOUGLAS AVENUE, WICHITA, 
KANSAS 67201, STATELE UNITE ALE AME
RICII

(54)

PERSONAL PAN PIZZA
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(61X57)
29 - came, peşte, pasăre şi vânat; extracte de carne;

fructe şi legume conservate, uscate, fierte, prăjite 
şi coapte; jeleuri, confitures, dulceţuri, gemuri; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile, sosuri pentru salate, conserve;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă (manio-
că), sago, surogate de cafea; făină şi produse ce
realiere; articole de panificaţie, articole de co
fetărie, îngheţată, miere, sirop din melasă; 
drojdii, prafuri de copt; sare; muştar; oţet, sosuri 
(cu excepţia sosurilor pentru salate); mirodenii, 
gheaţă alimentară.

(58) Cuvântul “PIZZA” nu este obiect independent de 
protecţie juridică.

(11) 3495 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003993
(22) 30.12.1994
(30)* 107102, 31.08.1987, SU
(10)*82755, SU
(73) PIZZA HUT, INC., US

9111 EAST DOUGLAS AVENUE, WICHITA, 
KANSAS 67201, STATELE UNITE ALE AME- 
RICII

(54)

P D iZ A  u m

(51X57)
29 - came, peşte, pasăre şi vânat; extracte de came; 

legume şi fineţe conservate, uscate, fierte, prăjite 
şi coapte; jeleuri, confitures, dulceţuri, gemuri; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile, sosuri pentru salate, conserve.

(58) Desemnarea “PIZZA” nu este obiect independent 
de protecţie juridică.

(11) 3496 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003994
(22) 30.12.1994 
(30)*84798, 09.11.1978, SU 
(10)*64257, SU
(73) PIZZA HUT, INC., US

9111 EAST DOUGLAS AVENUE, WICHITA, 
KANSAS 67201, STATELE UNITE ALE AME- 
RICII

(54)

m m k  H o i

(51X57)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, su

rogate de cafea; făină şi produse făinoase; pâine, 
pesmeţi, prăjituri, articole de cofetărie, plăcinte, 
îngheţată; miere, sirop din melasă; drojdii, 
prafuri de copt; sare, muştar, piper, oţet, sosuri; 
mirodenii, gheaţă alimentară;

42 - servicii prestate de restaurante.

(11) 3497 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003995
(22) 30.12.1994 
(30)*84803, 09.11.1978, SU 
(10)* 64263, SU
(73) PIZZA HUT, INC., US

9111 EAST DOUGLAS AVENUE, WICHITA, 
KANSAS 67201, STATELE UNITE ALE AME
RICA

(54)

(51X57)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, su

rogate de cafea, făină şi produse făinoase, pâine, 
pesmeţi, prăjituri, produse de cofetărie, plăcinte, 
îngheţată; miere, sirop din melasă; drojdii, 
prafuri de copt; sare, muştar, piper, oţet, sosuri, 
mirodenii, gheaţă alimentară;

42 - servicii prestate de restaurante.

(11) 3498 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003996
(22) 30.12.1994 
(30)*107l05, 31.08.1987, SU 
(10)*82758, SU
(73) PIZZA HUT, INC., US

9111 EAST DOUGLAS AVENUE, WICHITA, 
KANSAS 67201, STATELE UNITE ALE AME
RICA ,
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(54)

(51X57)
29 - came, peşte, pasăre şi vânat; extracte de carne; 

fructe şi legume conservate, uscate, fierte, prăjite 
şi coapte; jeleuri, confitures, dulceţuri, gemuri; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; sosuri pentru salate, conserve.

(58) Desemnarea “PJZZA” nu este obiect independent 
de protecţie juridică.

(11) 3499 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003997
(22) 30.12.1994 
(30)*23853, 20.01.1961, SU 
(10)*19498, SU
(73) KELLOGG COMPANY, US

ONE KELLOGG SQUARE P.O.BOX 3599, 
BATTLE CREEK, MI 49016-3599, STATELE 
UNITE ALE AMERICII

(54)

(51X57)
30 - crape de grâu şi ovăz pentru dejun.

(11) 3500 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003998
(22) 30.12.1994 
(30)*126174, 20.09.1990, SU 
(10)*96142, SU
(73) KELLOGG COMPANY, US

ONE KELLOGG SQUARE P.O.BOX 3599, 
BATTLE CREEK, MI 49016-3599, STATELE 
UNITE ALE AMERICII

(54)

CHOCOS
(51X57)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă (manio- 

că), sago, surogate de cafea; făină şi produse 
cerealiere; produse de panificaţie, produse de 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop din melasă, 
drojdii, prafuri de copt, sare, muştar, oţet, sosuri 
(cu excepţia sosurilor pentru salate), mirodenii, 
gheaţă alimentară.

(11) 3501 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 003999
(2 2 ) 30.12.1994
(30)’ 126176, 20.09.1990, SU 
(10)*96144, SU
(73) KELLOGG COMPANY, US

ONE KELLOGG SQUARE P.O.BOX 3599, 
BATTLE CREEK, MI 49016-3599, STATELE 
UNITE ALE AMERICII

(54)

M USLIX
(51)(57)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă (manio- 

că), sago, surogate de cafea; făină şi produse 
cerealiere; produse de panificaţie, produse de 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop din melasă, 
drojdii, prafuri de copt, sare, muştar, oţet, sosuri 
(cu excepţia sosurilor pentru salate), mirodenii, 
gheaţă alimentară.

(11) 3502 
(15) 18.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 004000
(22) 30.12.1994 
(30)*126178, 20.09.1990, SU 
(10)* 100538, SU
(73) KELLOGG COMPANY, US

ONE KELLOGG SQUARE P.O.BOX 3599, 
BATTLE CREEK, MI 49016-3599, STATELE 
UNITE ALE AMERICII

(54)

КЕЛЛОГГС
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(51X57)
29 - came, peşte, pasăre şi vânat; extracte de came;

fructe şi legume conservate, uscate, fierte, coapte 
şi prăjite; jeleuri, gemuri, marmelade, dulceţuri, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile, sosuri pentru salate, conserve;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă (manio-
că), sago, surogate de cafea, făină şi produse 
cerealiere; articole de panificaţie, articole de 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop din melasă, 
drojdii, prafuri de copt, sare, muştar, oţet, sosuri 
(cu excepţia sosurilor pentru salate); mirodenii; 
gheaţă alimentară;

31 - produse agricole, horticole, forestiere şi grâne,
neincluse în alte clase; animale vii; fructe şi le
gume proaspete; seminţe, plante verzi şi flori 
naturale; furaje pentru animale, malţ.

(11) 3503 
(15) 25.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 004112
(22) 30.12.1994 
(30)*92220, 30.07.1981, SU 
(10)*70576, SU
(73) EMHAHT CORPORATION, CORPORAŢIA 

STATULUI VIRGINIA, US 
701 EAST JOPPÂ ROAD, TOWSON, MARY
LAND 21286, STATELE UNITE ALE AME- 
RICII

(54)

EMHART

(51X57)
07 - utilaje de maşini destinate întregii industrii, 

pentru sudare, pentru industria încălţămintei, 
pentru fabricarea conteinerelor şi ambalajului, 
pentru asamblarea componentelor electrice şi 
electronice, pentru producerea peliculei, pentru 
producerea zahărului, pentru producerea şi pre
lucrarea metalelor, cauciucului, sticlei şi masei 
plastice şi pentru fabricarea articolelor din 
aceste materiale, pentru producerea şi prelu
crarea roţilor dinţate, pentru cusut, pentru apli
carea acoperirilor, pentru pulverizare, impri
mare, şlefuire şi tăiere; maşini-unelte de tăiat 
pentru roţi dinţate; maşini-unelte cu dispozitiv 
de acţionare pentru aplicarea substanţelor 
adezive şi acoperirilor, pentru nituire, de bătut 
cuie, de înşurubat şuruburi şi de montat şi nituit 
alte organe de conexiune, bobine de uz indus
trial, incluse în clasa 07; dispozitive de acţionare 
tranzitorii şi ambreîaje; motoare electrice; con- 
veiere şi manipulatoare, incluse în clasa 07; părţi 
şi accesorii pentru produsele sus-menţionate;

09 - echipament de măsurat şi experimental pentru 
aparate de sudare cu bare, roţi dinţate şi contei- 
nere de sticlă; elemente şi dispozitive electrice 
şi electronice; sisteme şi aparate electrice, 
electronice şi electromecanice de control, coman-

dă, urmărire şi comunicaţii; mijloace de transmi
tere a energiei; detectoare de foc, fum, căldură, 
gaz, hidrocarbură şi scurgere de apă; dispozitive 
de alarmă contra furtului, sisteme de alarmă şi 
sisteme de semnalizare; închizătoare şi fixatori 
electromagnetice pentru uşi, lacăte şi sonerii 
electromecanice pentru uşi, vizete pentru uşi.

(11) 3504 
(15) 13.02.1996 
(18) 20.12.2004
(21) 003650
(22) 20.12.1994 
(30)*116338, 02.11.1989, SU 
(10)*90335, SU
(73) FIRM A TEH N ICO -ŞTIIN ŢIFICĂ “V IR A ’’ 

SRL, MD
STR. MIRON COSTIN 6/2, APT.15, CHIŞINĂU, 
REPUBLICA MOLDOVA 

(54)

(51X57)
06 - conducte (conducte de aer); dispozitive de ghi

dare, schele, eşafoade, scări, pardoseli, scări 
mobile metalice;

07 - maşini de curbat, instrumente cu acţionare me
canică, foarfece electrice manuale, inclusiv 
foarfece pentru tablă; utilaje de ridicat;

08 - instrumente cu acţionare manuală, cleşte, foar
fece de forţă pentru metal, perforatoare, cleşte 
de perforat, scule de tăiat manuale, dispozitive 
de tăiat ţevi (instrumente);

09 - aparate pentru tăiere şi sudare cu arc electric;
măşti, căşti, căşti pentru sudori;

35 - perfectarea cererilor de brevet de invenţie, mo
dele industriale, mărci;

37 - instalarea, repararea şi deservirea tehnică a 
maşinilor, mecanismelor, utilajelor electrice;

40 - lipirea, sudarea, prelucrarea metalelor; croirea 
şi curbarea metalului foliat;

42 - cercetări brevetare; implementarea elaborărilor 
şi invenţiilor.

(11) 3505 
(15) 13.02.1996 
(18) 30.12.2004
(21) 004121
(22) 30.12.1994
(30)* 102121, 11.07.1985, SU 
(10)*78956, SU
(73) POOD INGREDIENTS SPECIALITIES S.A., CH 

VILLARS-SUR-GLÂNE, ELVEŢIA
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(54)

FIS
(51X57)
01 - substanţe pentru conservarea produselor ali

mentare;
05 - medicamente, produse chimice pentru uz medi

cinal şi igienic, preparate farmaceutice, remedii 
veterinare; produse alimentare dietetice şi 
produse alimentare tonifiante dietetice; conserve 
alimentare dietetice şi bucate finite dietetice, 
băuturi dietetice;

29 - legume, fructe, carne, pasăre, peşte şi produse
alim entare m arine sub formă de extracte, 
je leuri, conserve, bucate finite, conserve 
congelate sau deshidratate, inclusiv cele în formă 
crocantă; lapte, produse lactate în stare de 
pulbere, surogate de produse lactate, iaurturi, 
produse de frişcă pe bază de lapte, unt de frişcă, 
caşcavaluri, u leiuri şi grăsimi comestibile; 
maioneze, ouă; marmelade; produse pentru 
prepararea tartinelor pe bază de legume sau pe 
bază de lapte, zahăr, carne, peşte sau grăsimi 
com estibile; supe, zemuri de carne; paste 
făinoase, orez, feluri de mâncare din orez şi 
preparate, fabricate din culturi cerealiere, sub 
formă de conserve, bucate finite şi conserve 
congelate, inclusiv cele în formă crocantă;

30 - făină; paste făinoase, orez, feluri de mâncare din
orez şi preparate, fabricate din culturi cerealiere; 
paste făinoase, orez, feluri de mâncare din orez 
şi preparate, fabricate din culturi cerealiere în 
formă de bucate finite; cacao, ciocolată, bomboa
ne şi dulciuri; miere şi surogate de miere; zahăr; 
articole de cofetărie, biscuiţi, prăjituri, articole 
de panificaţie; budinci-deserturi; îngheţată şi 
conserve pentru prepararea îngheţatei, prafuri 
şi esenţe pentru prepararea îngheţatei; ceai şi 
extracte de ceai; cafea şi ex tra cte le  cafea; 
surogate de cafea şi extracte de surogate de cafea; 
sosuri, substanţe aromatice pentru scopuri 
alimentare, mirodenii;

31 - produse agricole; fructe proaspete şi legume,
furaje pentru animale; malţ;

32 - sucuri de fructe; băuturi nealcoolice, siropuri,
extracte şi esenţe pentru prepararea băuturilor 
nealcoolice.

(11) 3506 
(15) 13.02.1996 
(18) 30.12.2004
(21) 004126 ■ : .
(2 2 ) 30.12.1994 '
(30)* 116160, 19.1Q.1989, SU 
(10)*89692, SU
(73) THE B R ITISH  PETROLEU M  COMPANY 

P.L.C., GB
BRITANNIC HOUSE, 1 FINSBURY CIRCUS, 
LONDON EC2M 7BA, ANGLIA

(54)

(51X57)
01 - antigeluri şi preparate anticongelante, lichide 

hidraulice, uleiuri şi lichide pentru transmisii, 
suplimente chimice pentru combustibil, mate
riale lubrifiante;

04 - uleiuri şi grăsimi, materiale lubrifiante, combus
tibili în stare lichidă, gazoasă şi solidă, compoziţii 
liante şi absorbante pentru praf, substanţe 
pentru scopuri de iluminare;

37 - prelucrarea anticorosivă a vehiculelor; reparaţia 
şi deservirea tehnică a automobilelor, a altor 
vehicule; spălarea automobilelor, spălarea şi 
curăţarea vehiculelor, spălarea vehiculelor cu 
motor, gresarea vehiculelor; lustruirea vehicule
lor; staţii de deservire pentru vehicule, vulcani
zare.

(11)3507 
(15) 13.02.1996 
(18) 3C.12.2004
(21) 004127
(2 2 ) 30.12.1994 
(30)*116159, 19.10.1989, SU 
(10)*89691, SU
(73) THE B R ITISH  PETR O LEU M  COM PANY 

P.L.C., GB
BRITANNIC HOUSE, 1 FINSBURY CIRCUS, 
LONDON EC2M 7BA, ANGLIA 

(54) ... .vH -

(59) Culori revendicate: alb, galben, verde.
(51X57)
01 - antigeluri şi preparate anticongelante, lichide 

hidraulice, uleiuri şi lichide pentru transmisii, 
suplim ente chim ice pentru com bustibil, 
materiale lubrifiante;

04 - uleiuri şi grăsimi, materiale lubrifiante, com
bustibili în  stare lichidă, gazoasă şi solidă, 
compoziţii liante şi absorbante pentru praf, 
substanţe pentru scopuri de iluminare;

37 - prelucrarea anticorosivă a Vehiculelor; reparaţia 
şi deservirea tehnică a automobilelor, a altor 
vehicule; spălarea automobilelor, spălarea şi 
curăţarea vehiculelor, spălarea vehiculelor cu 
motor, gresarea vehiculelor; lustruirea vehicu
lelor; staţii de deservire pentru vehicule, 
vulcanizare.
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(11) 3508 
(15) 11.12.1995 
(18) 10.08.2004
(21) 003209
(22) 10.08.1994 
(30)*75099, 23.02.1976, SU 
(10)*58316, SU
(73) VITANA A.S., CZ

BYSICE, REPUBLICA CEHĂ
(54)

V IT A N A
(51X57)
05 - alimentaţie solubilă pentru copii;
29 - supe şi sosuri preparate;
30 - produse de patiserie, surogate de cafea, ameste

curi de mirodenii, cacao solubilă.

(11) 3509 
(15) 11.12.1995 
(18) 21.12.2004
(21) 003693
(22) 21.12.1994 
(30)*92763, 21.10.1981, SU 
(10)*71041, SU
(73) KABUSIIIK1 KAISHA TOSHIBA, ALSO TRA- 

DING AS TOSHIBA CORPORATION, JP 
72, HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAWA- 
SAKI-SHI, KANAGAWA-KEN, JAPONIA

(54)

(54)

(51X57)
07 - maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia 

celor pentru vehicule terestre); cuplări şi curele 
de transmisie, cu excepţia celor pentru vehicule 
terestre; unelte mari agricole, incubatoare;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geo
dezice, electrice (inclusiv receptoare), fotografice, 
cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, 
de semnalizat, de control, de salvare, didactice; 
automate, care declanşează prin introducerea 
monedelor sau jetoanelor; maşini vorbitoare, case 
de bani înregistratoare; maşini de calcul; aparate 
extinctoare;

11 - instalaţii de iluminat, instalaţii de încălzit, de 
produs aburi, de fiert, de răcit, de uscat, de venti
lare, de distribuţie a apei şi sanitare;

16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole din 
carton; opere imprimate, ziare şi periodice, cărţi, 
obiecte de legătorie; fotografii; articole de 
papetărie; substanţe adezive pentru papetărie; 
material pentru artişti plastici; pensule; maşini 
de scris şi articole de cancelarie (cu excepţia mo
bilierului); inventar didactic (cu excepţia apa
ratelor); cărţi de joc, caractere tipografice, clişee 
tipografice.

(11) 3511 
(15) 11.12.1995 
(18) 21.12.2004
(21) 003696
(22) 21.12.1994 
(30)*49715, 29.01.1968, SU 
(10)*36489, SU
(73) BTICINO SJP.A., IT

CORSO DI PORTA VHTORIA, 9,20122 MILA
NO, ITALIA

(54)

(51X57)
10 - aparate şi instrumente medicale, chirurgicale, 

dentare şi veterinare (inclusiv proteze pentru 
membre, ochi şi dinţi).

(11) 3510 
(15) 11.12.1995 
(18) 21.12.2004
(21) 003695
(22) 21.12.1994
(30)*59901, 18.10.1971, SU 
(10)*44158, SU
(73) KABI/SIIIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO TRA- 

D1NG AS TOSHIBA CORPORATION, .JP 
72 HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAWA- 
SAKI-SHI, KANAGAWA-KEN, JAPONIA

(51X57)
09 - dispozitive electrice şi piesele lor, cum sunt între

rupătoarele, comutatoarele, invertoarele, tele- 
întrerupătoarele, ejectoarele, butoanele, supa-
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pele de siguranţă, întrerupătoarele electromag
netice, întrerupătoarele termoelectrice, întreru
pătoarele diferenţiale, releele, selectoarele, 
soneriile electrice; dispozitive pentru semnali
zare de alarmă, conductoare electrice, borne şi 
transformatoare.

(11)3612 
(15) 11.12.1995 
(18) 22.12.2004
(21) 003697
(22) 22.12.1994
(30)*97566, 29.06.1983, SU
(10)*74652, SU
(73) BALENCIAGA SA ., FR

76.78 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES, 
75008 PARIS, FRANŢA

(54)

Balenciaga

(51X57)
03 - săpunuri, parfumerie, uleiuri eterice, cosmetice, 

loţiuni pentru păr, prafuri şi paste de dinţi;
09 - ochelari (ochelari optici şi ochelari de soare);
14 - giuvaiere, orologerie, bijuterie, inclusă în clasa 

14;
18 - piele şi imitaţii de piele, articole din aceste -ma

teriale, geamantane şi valize de voiaj; umbrele, 
umbrele de soare, bastoane;

25 - îmbrăcăminte, inclusiv cizme, pantofi şi papuci.

(11) 3513 
(15) 11.12.1995 
(18) 22.12.2004
(21) 003699
(2 2 ) 22.12.1994 
(30)*126136, 06.09.1990, SU 
(10)*96117, SU
(73) LEGRAND, F R

128 AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE 
DE-TASSIGNY, 87000 LIMOGES, FRANŢA

(54)

(51X57)
09 - aparataj electrotehnic pentru alimentare cu ener

gie electrică, conectare, distribuire, securitate, 
semnalizare şi oontrpl, în particular, dulapuri,

cutii, panouri şi console pentru distribuţia 
energiei electrice, semnalizare, comandă şi con
trol; conductoare şi cabluri electrice, blocuri de 
marcare pentru cabluri, sonerii de uşi, sirene, 
buzzere şi clopoţei, întrerupătoare, regulatoare 
de iluminaţie^ relee de impuls cu autoreţinere, 
aparate de comandă la distanţă, aparate de co
mandă programată, regulatoare de timp, între
rupătoare cu pârghie, separatoare cu greutăţi, 
disjunctoare, dispozitive de convorbire internă, 
broaşte cu control digital, fişe duble şi prize, 
conectoare, cleme de conectare, dispozitive 
terminale, şine (electrice) de conectare, siguranţe 
fuzibile, dulii fuzibile, izolatoare electrotehnice, 
transformatoare, aparate de condiţionare pentru 
reţele, acumulatoare, termostate, brăţări de 
cablu, comunicaţii prin cablu, piese pentru toate 
produsele sus-numite;

11 - aparataj de iluminat, în particular, dispozitive 
de iluminat electrice, cu punţi, de iluminat, 
fluorescente, termocondescente, de perete, de 
plafon, staţionare şi exterioare, lămpi transpor
tabile şi electrice.

(11) 3514 
(15)11.12.1995 
(18) 22.12.2004
(21) 003700
(22) 22.12.1994
(30)* 127392, 17.10.1990, SU 
(10)*96915, SU
(73) DOCTOR’S ASSOCIATES, INC., CORPORA

ŢIA STATULUI FLORIDA, US
3201 COMMERCIAL BOULEVARD, SUITE 
116 FT. LAUDERDALE, FLORIDA 33309, 
STATELE UNITE ALE AMERICII 

(54) •

SUBWAY
(51X57)
42 - servicii prestate de restaurante.

(11) 3515 
(15)11.12.1995 
(18) 22.12.2004
(21) 003701 '
(22) 22.12.1994 
(30Ţ61034, 28.02.1972, SU 
(10)"44844, SU
(73) AKAI ELECTRIC CO., LTD, J P

12-14, HIGASHI-KOJIYA 2-CHOME, OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54) - , - -

AKAI
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(51X57)
09 - magnetofoane, magnetofoane video, amplifi

catoare de frecvenţe sonore, difuzoare, receptoare 
cu modulaţie de frecvenţă, televizoare, teleca- 
mere, convertoare de frecvenţă radio, pelicule 
magnetice, căşti telefonice, căşti, microfoane, 
casete şi conectoare.

(11) 3516 
(15) 11.12.1995 
(18) 22.12.2004
(2 1 ) 003702
(22) 22.12.1994
(30)*104028, 12.05.1986, SU 
(10)*81017, SU
(73) TRIUM PH INTERNATIONAL AKTIENGE

SELLSCHAFT, DE
MARSSTRASSE 40, 80335 MÜNCHEN, GER
MANIA

(54)

Troptiy
(51X57)
25 - haină şi lenjerie de corp (inclusiv îmbrăcăminte 

tricotată) pentru bărbaţi, femei şi copii, inclusiv 
lenjerie de corp şi de noapte, costume de baie, 
halate şi jachete, îmbrăcăminte pentru recreere, 
plajă şi sport; căciuli, cravate, bretele, mănuşi 
cu degete, articole de ciorăpărie, lenjerie de corp 
pentru femei, cum Sunt: brasierele, corsetele, 
corsetele uşoare, ghenele pentru ciorapi, cor
setele pentru tors, ghenele cu elastic pentru 
ciorapi, chiloţi, tricouri, ghene pentru dans şi 
sutiene.

(11) 3517 
(15) 11.12.1995 
(18) 22.12.2004
(21) 003703
(22) 22.12.1994 
(30)*22768, 11.11.1959, SU 
(10)* 18744, SU
(73) TRIUM PH INTERNATIONAL AKTIENGE

SELLSCHAFT, DE
MARSSTRASSE 40, 80335 MÜNCHEN, GER
MANIA

(54)

(51X57)
23 - fire toarse; 1
24 - lenjerie de pat;
25 - obiecte de vestimentaţie.

(11) 3518 
(15) 11.12.1995 
(18) 22.12.2004
(21) 003704
(22) 22.12.1994 
(30)*22468, 09.05.1959, SU 
(10)*18458, SU
(73) TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGE

SELLSCHAFT, DE
MARSSTRASSE 40, 80335 MÜNCHEN, GER
MANIA

(54)

f F o u m t f

(51X57)
23 - fire;
24 - stofe ţesute;
25 - obiecte de vestimentaţie.

(11) 3519 
(15) 11.12.1995 
(18)22.12.2004
(21) 003705
(22) 22.12.1994 
(30)*23035, 24.03.1960, SU 
(10)* 18927, SU
(73) TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGE

SELLSCHAFT, DE
MARSSTRASSE 40, 80335 MÜNCHEN, GER
MANIA

(54)

(51X57) •
25 - îmbrăcăminte (tricotată), lenjerie, tricouri, arti

cole de corsaje, în special, corsaje, corsete, semi- 
corsete pentru tors; corsete pentru tors, ghene 
pentru ciorapi, ghene pentru dans şi sutiene, 
precum şi aqpesoriile articolelor de corsaje.

(11) 3520 
(15) 11.12.1995 
(18) 22.12.2004
(21) 003706
(22) 22.12.1994 
(30)*43859, 06.01.1966, SU 
(10)*31807, SU
(73) TRIUMPH INTERTRADE AG, CH 

8437 ZUR2ACH, ELVEŢIA
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(64) (11) 3522 
(15) 11.12.1995 
(18) 22.12.2004
(21) 003708
(22) 22.12.1994 
(30)*55737, 12.03.1970, SU 
(10)*40786, SU
(73) TRIUMPH INTERTRADE AG, CH 

8437 ZURZACH, ELVEŢIA
(54)

(51X57)
25 - sutiene, corsete, corsete pentru tors, corsaje, jar

tiere şi ghene cu jartiere, ghene simple, precum 
şi diverse produse de corsete; costume de toate 
tipurile de baie, de plajă, de sport; îmbrăcăminte 
pentru odihnă, precum şi accesorii pentru ele şi 
pentru îmbrăcăminte de damă; lenjerie de corp 
pentru femei; haină de damă, cu excepţia arti
colelor de ciorăpărie.

(11) 3521 
(15) 11.12.1995 
(18) 22.12.2004
(21) 003707
(22) 22.12.1994
(30)*55734, 12.03.1970, SU 
(10)*40789, SU
(73) TRIUMPH INTERTRADE AG, CH 

8437 ZURZACH, ELVEŢIA
(54)

•  •

T m m ţ i i i

I HTC R H A T I O N A U

(51X57)
10 - corsete elastice şi neelastice pentru scopuri me

dicale, îmbrăcăminte ortopedică, bandaje;
25 - îmbrăcăminte, în special, haină şi lenjerie de

corp, costume de baie, chiloţi şi îmbrăcăminte 
sportivă, halate de baie, jachete de baie, lenjerie 
de corp, cravate, bretele, mănuşi cu degete, 
ciorapi şi articole de ciorăpărie, corsaje, corsete, 
corsete uşoare, ghene pentru ciorapi, bandaje, 
ghene pentru dans şi sutiene;

26 - galanterie de damă.
(58) în  marca înregistrată cuvântul “INTERNA

TIONAL” nu este obiect independent de protecţie 
juridică.

Triumph
Триумф

(51X57)
10 - corsete elastice şi neelastice pentru scopuri me

dicale, îmbrăcăminte ortopedică, bandaje;
25 - îmbrăcăminte, în special, haină şi lenjerie de

corp, costume de baie, chiloţi şi îmbrăcăminte 
sportivă, halate de baie, jachete de baie,lenjerie 
de corp, cravate, bretele, mănuşi cu degete, 
ciorapi şi articole de ciorăpărie, corsaje, corsete, 
corsete uşoare, ghene pentru ciorapi, bandaje, 
ghene pentru dans şi sutiene;

26 - galanterie dfe damă.

(11) 3523
(15) 11.12.1995
(18) 22.12.2004
(21) 003709
(22) 22.12.1994
(30)*55746,12.03.1970, SU
(10)*40777, SU
(73) TRIUMPH INTERTRADE AG, CH 

8437 ZURZACH, ELVEŢIA
(54)

Trilastic
T p n A a cT M K

(51X57)
10 - corsete elastice şi neelastice pentru scopuri me

dicale, îmbrăcăminte ortopedică, bandaje;
25 - îmbrăcăminte,; în special," haină şi lenjerie de

corp, costume de baie, chiloţi şi îmbrăcăminte 
sportivă, halate de baie, jachete de baie, lenjerie 
de corp, cravate, bretele, mănuşi cu degete, cio
rapi şi articole de ciorăpărie, corsaje, corsete, 
corsete uşoare, ghene pentru ciorapi, bandaje, 
ghene pentru dans şi sutiene;

26 - galanterie de damă.
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(11) 3624 
(15) 11.12.1995 
(18) 22.12.2004
(21) 003710
(22) 22.12.1994 
(30)*44281, 14.03.1966, SU 
(10)*32190, SU
(73) TRIUMPH INTERTRADE AG, CH

8437 ZURZACH, ELVEŢIA
(54)

Taillana

(51X57)
24 - ştergare, lenjerie de pat, lenjerie, inclusă în clasa

24;
25 - îmbrăcăminte (inclusiv articole tricotate), în spe

cial, haină şi lenjerie de corp, costume de baie, 
chiloţi, halate, jachete, lenjerie, inclusă în clasa 
25; costume sportive, lenjerie de corp pentru 
femei, în special, corsaje, brasiere, corsete, elas
tic pentru ciorapi, ghene pentru elastic, bandaje 
pentru şolduri.

(11) 3525 
(15) 11.12.1995 
(18) 22.12.2004
(21) 003711
(22) 22.12.1994 
(30)*55739, 12.03.1970, SU 
(10)*40784, SU
(73) TRIUMPH INTERTRADE AG, CH 

8437 ZURZACH, ELVEŢIA
(54)

(61X57)
10 - corsete elastice şi neelastice pentru scopuri me

dicale, îmbrăcăminte ortopedică, bandaje;
25 - îmbrăcăminte, în: special, haină şi lenjerie de

corp, costume de baie, chiloţi şi îmbrăcăminte 
sportivă, halate de baie, jachete de baie, lenjerie 
de corp, cravate, bretele, mănuşi cu degete, cio
rapi şi articole de ciorăpărie, corsaje, corsete, cor
sete uşoare, ghene pentru ciorapi, bandaje, ghene 
pentru dans şi sutiene;

26 - galanterie de damă.

(11) 3526 
(15) 11.12.1995 
(18) 22.12.2004
(21) 003712
(22) 22.12.1994 
(30)*44291, 14.03.1966, SU 
(10)*32143, SU
(73) T R IU M F « INTERTRADE AG, CH 

8437 ZURZACH, ELVEŢIA
(54)

(51X57)
24 - ştergare, lenjerie de pat, lenjerie, inclusă în clasa

24;
25 - îmbrăcăminte (inclusiv articole tricotate), în spe

cial, haină şi lenjerie de corp, costume de baie, 
chiloţi, halate, jachete, lenjerie, inclusă în clasa 
25; costume sportive, lenjerie de corp pentru 
femei, în special, corsaje, brasiere, corsete, elas
tic pentru ciorapi, ghene pentru elastic, bandaje 
pentru şolduri, ghene.

(11) 3527 
(15) 22.03.1996 
(18) 22.12.2004
(21) 003713
(22) 22.12.1994 
(30)*44282, 14.03.1966, SU 
(10)*32191, SU
(73) TRIUMPH INTERTRADE AG, CH 

8437 ZURZACH, ELVEŢIA
(54)

□
1

(51X57)
24 - lenjerie de pat, ştergare, ştergare de baie, lenjerie

de baie;
25 - îmbrăcăminte (inclusiv articole tricotate), în spe

cial, haină şi lenjerie de corp, costume de baie, 
chiloţi de baie, costume sportive, halate de baie, 
jachete de baie, lenjerie de baie, lenjerie de corp 
pentru fem ei, în special, corsaje, brasiere, 
corsete, ghene pentru elastic, bandaje pentru 
şolduri, elastic pentru ciorapi, ghene.
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(11) 3528 
(15) 22.03.1996 
(18) 22.12.2004
(21) 003714
(22) 22.12.1994 
(30)*44287, 14.03.1966, SU 
(10)*32194, SU
(73) TRIUMPH INTERTRADE AG, CH 

8437 ZURZACH, ELVEŢIA
(54)

Pirat
(51X57)
24 - lenjerie de pat, ştergare, ştergare de baie, lenjerie

de baie;
25 - îmbrăcăminte (inclusiv articole tricotate), în spe

cial, haină şi lenjerie de corp, costume de baie, 
chiloţi de baie, costume sportive, halate de baie, 
jachete de baie, lenjerie de baie, lenjerie de corp 
pentru femei, în special, corsaje, brasiere, cor
sete, ghene pentru elastic, bandaje pentm  
şolduri, elastic pentru ciorapi, ghene.

(11) 3529 
(15) 22.03.1996 
(18) 22.12.2004
(21) 003715
(22) 22.12.1994 
(30)*44288, 14.03.1966, SU 
(10)*32195, SU
(73) TRIUMPH INTERTRADE AG, CH 

8437 ZURZACH, ELVEŢIA
(54)

Odette
(51X57)
24 - lenjerie de pat, ştergare, ştergare de baie, lenjerie

de baie;
25 - îmbrăcăminte (inclusiv articole tricotate), în spe

cial, haină şi lenjerie de corp, costume de baie, 
chiloţi de baie, costume sportive, halate de baie, 
jachete de baie, lenjerie de baie, lenjerie de corp 
pentru fem ei, în  special, corsaje, brasiere, 
corsete, ghene pentru elastic, bandaje pentru 
şolduri, elastic pentru ciorapi, ghene.

(11) 3530 
(15) 22.03.1996 
(18) 22.12.2004
(21) 003716
(22) 22.12.1994 
(30)*44780, 03.06.1966, SU

(10)*32610, SU
(73) TRIUMPH INTERTRADE AG, CH 

8437 ZURZACH, ELVEŢIA
(54)

(51)(57)
24 - ştergare, ştergare de baie, lenjerie de baie;
25 - îmbrăcăminte (inclusiv articole tricotate), în  spe

cia], haină şi lenjerie de c6rp, costume de baie, 
chiloţi de baie, costume sportive, halate de baie, 
jachete de baie, lenjerie de baie, lenjerie de corp 
pentru femei, în special, corsaje, brasiere, cor
sete, ghene pentru elastic, bandaje pentru 
şolduri, elastic pentru ciorapi, ghene, lenjerie de 
corp.

(11) 3531 
(15) 22.03.1996 
(18) 22.12.2004
(21) 003718
(22) 22.12.1994 
(30)*44289, 14.03.1966, SU 
(10)*32196, SU
(73) TRIUMPH INTERTRADE AG, CH 

8437 ZURZACH, ELVEŢIA
(54)

happydays

(51X67)
24 - lenjerie de pat, ştergare, ştergare de baie, lenjerie

de baie;
25 - îmbrăcăminte (inclusiv articole tricotate), în spe

cial, haină şi lenjerie de corp, costume de baie, 
chiloţi de baie, costume sportive, halate de baie, 
jachete de baie, lenjerie de baie, lenjerie de corp 
pentru femei, în special, corsaje, brasiere, cor
sete, ghene pentru elastic, bandaje pentru şol
duri, elastic pentru ciorapi, ghene.
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(11) 3532 
(15) 11.12.1995 
(18) 22.12.2004
(21) 003719
(22) 22.12.1994 
(30)*55741, 12.03.1970, SU 
(10)*40782, SU
(73) TRIUMPH INTERTRADE AG, CH 

8437 ZURZACH, ELVEŢIA
(54)

(11) 3534 
(15) 11.12.1995 
(18) 22.12.2004
(21) 003721
(22) 22.12.1994 
(30)*55743, 12.03.1970, SU 
(10)*40780, SU
(73) TRIUMPH INTERTRADE AG, CH 

8437 ZURZACH, ELVEŢIA
(54)

C-tappy Ibody

(51X57)
10 - corsete elastice şi neelastice pentru scopuri me

dicale, îmbrăcăminte ortopedică, bandaje;
25 - îmbrăcăminte, în special, haină şi lenjerie de

corp, costume de baie, chiloţi şi îmbrăcăminte 
sportivă, halate de baie, jachete de baie, lenjerie 
de corp, cravate, bretele, mănuşi cu degete, cio
rapi şi articole de ciorăpărie, corsaje, corsete, cor
sete uşoare, ghene pentru ciorapi, bandaje, ghene 
pentru dans şi sutiene;

26 - galanterie de damă.

10 - corsete elastice şi neelastice pentru scopuri me
dicale, îmbrăcăminte ortopedică, bandaje;

25 - îmbrăcăminte, în special, haină şi lenjerie de corp,
costume de baie, chiloţi şi îmbrăcăminte sportivă, 
halate de baie, jachete de baie, lenjerie de corp, 
cravate, bretele, mănuşi cu degete, ciorapi şi 
articole de ciorăpărie, corsaje, corsete, corsete 
uşoare, ghene pentru ciorapi, bandaje, ghene 
pentru dans şi sutiene;

26 - galanterie de damă.

(11) 3533 
(15) 22.03.1996 
(18) 22.12.2004
(21) 003720
(22) 22.12.1994 
(30)*44284, 14.03.1966, SU 
(10)*32193, SU
(73) TRIUMPH INTERTRADE AG, CH 

8437 ZURZACH, ELVEŢIA
(54)

(11) 3535 
(15) 11.12.1995 
(18) 22.12.2004
(21) 003722
(22) 22.12.1994 
(30)*55738, 12.03.1970, SU 
(10)*40785, SU
(73) TRIUMPH INTERTRADE AG, CH 

8437 ZURZACH, ELVEŢIA
(54)

(51X57)
24 - lenjerie de pat, ştergare, ştergare de baie, lenjerie

de baie;
25 - îmbrăcăminte (inclusiv articole tricotate), în spe

cial, haină şi lenjerie de corp, costume de baie, 
chiloţi de baie, costume sportive, halate de baie, 
jachete de baie, lenjerie de baie, lenjerie de corp 
pentru fem ei, în  special, corsaje, brasiere, 
corsete, ghene pentru-elastic, bandaje pentru 
şolduri, elastic pentru ciorapi, ghene.

(51X57)
10 - corsete elastice şi neelastice pentru scopuri me

dicale, îmbrăcăminte ortopedică, bandaje;
25 - îmbrăcăminte, îh special, haină şi lenjerie de corp,

costume de baie, chiloţi şi îmbrăcăminte sportivă, 
halate de baie, jachete de baie, lenjerie de corp, 
cravate, bretele, mănuşi cu degete, ciorapi şi arti
cole de ciorăpărie, corsaje, corsete, corsete uşoa
re, ghene pentru ciorapi, bandaje, ghene pentru 
dans şi sutiene;

26 - galanterie de damă.
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(11) 3536
(15) 11.12.1995
(18) 22.12.2004
(21) 003723
(22) 22.12.1994
(30)*55744, 12.03.1970, SU
(10)*40779, SU _____
(73) TRIUMPII INTERTRADE AG, CH 

8437 ZURZACH, ELVEŢIA
(54)

D iana
AnciHa

(51X57)
10 - corsete elastice şi neelastice pentru scopuri me

dicale, îmbrăcăminte ortopedică, bandaje;
25 - îmbrăcăminte, în  special, haină şi lenjerie de

corp, costume de baie, chiloţi şi îmbrăcăminte 
sportivă, halate de baie, jachete de baie, lenjerie 
de corp, cravate, bretele, mănuşi cu degete, cio
rapi şi articole de ciorăpărie, corsaje, corsete, cor
sete uşoare, ghene pentru ciorapi, bandaje, ghene 
pentru dans şi sutiene;

26 - galanterie de damă.

(11) 3537 
(15) 22.03.1996 
(18) 22.12.2004
(21) 003724
(22) 22.12.1994
(30)*44285, 14.03.1966, SU 
(10)*32145, SU
(73) TRIUMPH INTERTRADE AG, CH 

8437 ZURZACH, ELVEŢIA
(54)

Compliment

(51X57)
24 - lenjerie de pat, ştergare, ştergare de baie, lenjerie

de baie;
25 - îmbrăcăminte (inclusiv articole tricotate), în spe

cial, haină şi lenjerie de corp, costume de baie, 
chiloţi de baie, costume sportive, halate de baie, 
jachete de baie, lenjerie de baie, lenjerie de corp 
pentru femei, în special, corsaje, brasiere, cor
sete, ghene pentru elastic, bandaje pentru şol
duri, elastic pentru ciorapi, ghene.

(11) 3538
(15) 11.12.1995
(18) 22.12.2004
(21) 003725
(22) 22.12.1994
(30)*55745, 12.03.1970, SU
(10)*40778, SU
(73) TRIUMPH INTERTRADE AG, CH 

8437 ZURZACH, ELVEŢIA
(54)

C o lastic
Ko a c ic t m k

(51X57)
10 - corsete elastice şi neelastice pentru scopuri 

medicale, îmbrăcăminte ortopedică, bandaje;
25 - îmbrăcăminte, în special, haină şi lenjerie de

corp, costume de baie, chiloţi şi îmbrăcăminte 
sportivă, halate de baie, jachete de baie, lenjerie 
de corp, cravate, bretele, mănuşi cu degete, 
ciorapi şi articole de ciorăpărie, corsaje, corsete, 
corsete uşoare, ghene pentru ciorapi, bandaje, 
ghene pentru dans şi sutiene;

26 - galanterie de damă.

(11) 3539
(15) 11.12.1995
(18) 22.12.2004
(21) 003727
(22) 22.12.1994
(30)*55735, 12.03.1970, SU
(10)*40788, SU
(73) TRIUMPH INTERTRADE AG, CH 

8437 ZURZACH, ELVEŢIA
(54)

Am or
Am o p

(5LX57)
10 - corsete elastice şi neelastice pentru scopuri me

dicale, îmbrăcăminte ortopedică, bandaje;
25 - îmbrăcăminte, în special, haină şi lenjerie de 

corp, costume de baie, chiloţi şi îmbrăcăminte 
sportivă, halate de baie, jachete de baie, lenjerie 
de corp, cravate, bretele, mănuşi cu degete, cio
rapi şi articole de ciorăpărie, corsaje, corsete,
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corsete uşoare, ghene pentru ciorapi, bandaje, 
ghene pentru dans şi sutiene;

26 - galanterie de damă.

(11) 3540 
(15) 11.12.1995 
(18) 22.12.2004
(21) 003728
(22) 22.12.1994 
(30)*55736, 12.03.1970, SU 
(10)*40787, SU
(73) TRIUMPH INTERTRADE AG, CH 

8437 ZURZACH, ELVEŢIA
(54)

(51X57)
10 - corsete elastice şi neelastice pentru scopuri me

dicale, îmbrăcăminte ortopedică, bandaje;
25 - îmbrăcăminte, în special, haină şi lenjerie de

corp, costume de baie, chiloţi şi îmbrăcăminte 
sportivă, halate de baie, jachete de baie, lenjerie 
de corp, cravate, bretele, mănuşi cu degete, 
ciorapi şi articole de ciorăpărie, corsaje, corsete, 
corsete uşoare, ghene pentru ciorapi, bandaje, 
ghene pentru dans şi sutiene;

26 - galanterie de damă.

(11) 3541 
(15) 11.12.1995 
(18)23.12.2004
(21) 0037:18
(22) 23.12.1994 
(30)*94306, 25.05.1982, SU 
(10)*72179, SU
(73) BEECHAM GROU P P.L.C., GB

FOUR NEW HORIZONS COURT, HARLE
QUIN AVENUE,BRENTFORD, MIDDLESEX 
TW8 9EP, ANGLIA 

(54)

AQUAFRESH

(51X57)
03 - preparate nemedicinale de toaletă, cosmetice, 

parfumerie, şampoane, lichide pentru clătirea 
gurii, săpunuri de toaletă, paste de dinţi, remedii 
antitranspirante, déodorante;

05 - déodorante;
21 - periuţe de dinţi, piepteni, perii pentru păr.

(11) 3542 
(15)11.12.1995 
(18) 26.12.2004
(21) 003744
(22) 26.12.1994 
(30)*141083,14.08.1991, SU 
(10)*106146, SU
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERICII 

(54)

(59) Culori revendicate: roz, galben, negru, alb, bleu, 
bej.

(51X57)
16 - scutece din hârtie de unică folosinţă pentru 

prunci.
(58) Cuvântul “ULTRA” nu este obiect independent 

de protecţie juridică.

(11)3543 
(15) 11.12.1995 
(18)26.12.2004
(21) 003746
(22) 26.12.1994 
(30)*41449,08.06.1965, SU 
(10)*30612, SU
(73) UNEX, A.S.. CZ

78393 UNICOV, REPUBLICA CEHĂ 
(54)

(51X57)
07 - diverse excavatoare cu roată portcupe şi cu lin

gură, macarale şi diverse maşini de ridicat;
12 - vagoane şi alte articole pentru construcţia de ma

şini grele.
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(11) 3544
(15)11.12.1995
(18)26.12.2004
(21) 003751
(22) 26.12.1994 
(30)*88872,15.05.1980, SU 
(10)*67891, SU
(73) VALEO VISION S A ., FR

34, RUE SAINT-ANDRE 93012, BOBIGNY, 
FRANŢA

(54)

(54)

MARCOL
(51X57)
04 - grăsimi şi uleiuri tehnice (cu excepţia grăsimilor 

şi uleiurilor alimentare, uleiurilor eterice), 
uleiuri minerale, în special, uleiuri minerale albe 
destinate industriei; m ateriale lubrifiante; 
absorbanţi şi lianţi pentru pulberi; combustibil, 
amestecuri inflamabile (inclusiv cele pentru 
motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări, 
fitiluri.

( 5 1 X 5 7 ) .

11 - proiectoare pentru automobile, biciclete şi moto
ciclete, lumini de stopare, faruri, faruri anticeaţă, 
faruri cu rază lungă, lumini de poziţie şi toate 
dispozitivele pentru iluminarea mijloacelor de 
locomoţie şi drumurilor.

(11)3545
(15)11.12.1995
(18)26.12.2004
(21) 003763
(22) 26.12.1994 
(30)*2919,19.07.1928, SU 
(10)*2286, SU
(73) EXXON CORPORATION, US

225 E.JOHN W.CARPENTER FREEWAY, IR
VING TEXAS, 75062-2298, STATELE UNITE 
ALE AMERICII 

(54)

(51X57)
04 - uleiuri rafinate, semirafinate sau nerafinate, fa

bricate din petrol cu sau fără adaos de uleiuri 
animale, vegetale sau minerale pentru iluminare, 
aprindere şi lubrifiere şi combustibil pentru 
motoare.

(11)3546
(15)11.12.1995
(18)26.12.2004
(21) 003765
(22) 26.12.1994 
(30)*86140,13.04.1979, SU 
(10)*653Q0, SU
(73) EXXON CORPORATION, US

225 E.JOHN W.CARPENTER FREEWAY, IR
VING, TEXAS, 75062-2298, STATELE UNITE 
ALE AMERICII

(11) 3547
(15)11.12.1995
(18)26.12.2004
(21) 003766
(22) 26.12.1994 
(30)*86137,13.04.1979, SU 
(10)*65297, SU
(73) EXXON CORPORATION, US

225 E JOH N W.CARPENTER FREEWAY, IR
VING, TEXAS, 75062-2298, STATELE UNITE 
ALE AMERICII 

(54)

PRIMOL
(51X57)
04 - grăsimi şi uleiuri tehnice (cu excepţia grăsimilor

şi uleiurilor alimentare, uleiurilor eterice), 
u leiuri albe pentru scopuri industriale şi 
tehnice; m ateriale lubrifiante; com poziţii 
absorbante şi liante pentru pulberi; combustibil, 
amestecuri inflamabile (inclusiv cele pentru 
motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări, 
fitiluri;

05 - uleiuri albe pentru scopuri farmaceutice.

(11)3548
(15)20.12.1995
(18)29.12.2004
(21) 004297
(22) 29.12.1994 
(30)*120727,09.04.1990, SU 
(10)*92031,SU
(73) SCHERING CORPORATION, CORPORAŢIA 

STATULUI NEW JERSEY, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII
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(54)

(51X57)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţat, lustruit, degre- 
sat şi abrazat; săpunuri; articole de parfumerie, 
uleiuri eterice; preparate cosmetice; loţiuni pen
tru păr; paste şi prafuri de dinţi;

05 - preparate farmaceutice, veterinare şi igienice; 
produse dietetice pentru scopuri medicinale, 
alimentaţie pentru copii; plasturi, materiale pen
tru pansamente; materiale pentru plombe şi mu
laje dentare; dezinfectante; substanţe pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide, 
erbicide.

(11) 3549 
(15) 20.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 004312
(22) 30.12.1994 
(30)*73260, 29.08.1975, SU 
(10)*55289, SU
(73) UNILEVER N.V., NL

WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, OLANDA
(54)

CHICOGO

(51X57)
03 - preparate pentru albit lenjerie şi alte substanţe 

pentru spălat, preparate pentru curăţat, lustruit, 
degresat şi substanţe abrazive; săpunuri, 
parfumerie, uleiuri eterice, cosmetică, loţiuni 
pentru păr, pastă şi praf de dinţi.

(11) 3550 
(15) 20.12.1995 
(18) 30.12.20)4
(21) 004314
(22) 30.12.1994
(30)* 1481, 28.06.1934, SU
(10)* 1095, SU
(73) UNILEVER N.V., NL

WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, OLANDA

(54)

(51X57)
03 - material pentru lustruirea unghiilor în formă de 

tablete, baghete, prafuri, paste sau lichide; 
preparate cosmetice pentru unghii; vopsele 
pentru unghii, buze şi p iele; preparat de 
atenuare pentru manichiură; prafuri de talc; 
creme grase, prafuri şi vopsele în formă com
pactă, preparate pentru înlăturarea lacului alb 
şi a soluţiei de înălbit pentru unghii;

05 - preparate lichide de atenuare sau înlăturare a 
epidermei (stratului exterior al pielii).

(11)3551 
(15) 20.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 004316
(22) 30.12.1994
(30)*27788, 17.07.1962, SU
(10)*21927, SU
(73) UNILEVER N.V., NL

WEENA 455,3013 AL ROTTERDAM, OLANDA
(54)

ELIZABETH ARDEN

(51X57)
03 - pudră, farduri, rujuri de buze, creioane pentru 

buze şi sprâncene; paste şi preparate pentru 
lustruirea unghiilor, pomadă pentru păr, vată 
textilă impregnată cu săpun aromatizat, şam- 
poane lichide şi în formă de prafuri, sare şi 
tablete aromatizate pentru baie; preparate pen
tru curăţat dinţii, săpun aromatizat, uleiuri de 
toaletă, preparate cosmetice; regenerator pentru 
gene; adeziv pentru sprâncene şi sachee de 
toaletă, pomadă, loţiuni, creme, inclusiv creme 
grase; déodorante; săpunuri tonifiante pentru 
piele şi păr; şerveţele igienice (nemedicinale); 
preparate contra mătreţii; depilatoare;

05 - pemuţe pentru ochi, impregnate cu preparate 
medicinale liante; preparate contra mătreţii; 
săpunuri şi preparate tonifiante pentru piele şi 
păr;

10 - mănuşi medicale; pensete din metal obişnuit;
14 - pudriere din metale preţioase;
18 - tocuri de piele pentru articole de toaletă şi piele 

velurată;
21 - periuţe pentru vopsirea sprâncenelor şi genelor.
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(U ) 3552 
(15) 20.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 004525
(22) 30.12.1994 
(30)*61095, 03.03.1972, SU 
(10)*45084, SU
(73) UNILEVER N.V., NL

WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, OLANDA
(54)

BRUT
(51X57)
03 - săpunuri; parfumerie, uleiuri eterice; cosmetică; 

loţiuni pentru păr; preparate de toaletă neme
dicinale, pastă şi praf de dinţi; deodorizatoare 
de uz uman;

05 - preparate farmaceutice, cosmetică curativă; deo
dorizatoare de uz uman;

25 - îmbrăcăminte, inclusiv cizme, pantofi şi pantofi 
de casă.

(11) 3553 
(15) 25.12.1995 
(18) 18.05.2004
(21) 001673
(22) 18.05.1994 
(30)*68162, 28.03.1974, SU 
(10)*50924, SU
(73) D R  AUGUST OETKER NAHUNGSMITTEL 

KG, DE
BIELEFELD, GERMANIA

(54)

(51)(57)
i30 - praf pentru prepararea budincii, praf pentru 
' - prepararea budincii cu cremă, praf pentru 

prepararea budincii cu jeleu, torturi, praf pentru 
prepararea sosurilor, praf pentru prepararea 
cremelor;’ prafuri de copt, substanţe aromatice 
pentru Coacerea produselor, zahăr de vanilie, 
uleiuri de copt, drojdii de copt, substanţe liante 
pentru frişcft bătută, praf pentru prepararea cre
mei de torturi, amidon alimentar şi gheaţă 
pulverulentă alimentară.

(11) 3554 
(15) 25.12.1995 
(18) 21.12.2004
(21) 003694
(22) 21.12.1994 
(30)*92799, 21.10.1981, SU 
(10)*70999, SU
(73) KABUSHIKIKAISHA TOSHIBA, ALSO TRAD

ING AS TOSHIBA CORPORATION, -IP 
72, HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAWASA
KI-SHI, KANAGAWA-KEN, JAPONIA

(54)

TOSHIBA

(51X57)
10 - aparate şi instrumente medicale, chirurgicale, 

dentare şi veterinare (inclusiv proteze pentru 
membre, ochi şi dinţi).

(11) 3555 
(15) 25.12.1995 
(18) 26.12.2004
(21) 003743
(22) 26.12.1994
(30)*141223, 14.08.1991, SU 
(10)* 105718, SU
(73) TOE PROCTER &  GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

(59) Culori revendicate: bleu, galben, negru, alb, roşu, 
bej.

(51X57)
16 - scutece din hârtie de unică folosinţă pentru 

prunci.
(58) Cuvântul “Ultra” nu este obiect independent de 

protecţie juridică.
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(11) 3656 
(15) 25.12.1995 
(18) 28.12.2004
(21) 003784
(22) 28.12.1994
(30)*142028, 03.09.1991, SU 
(10)*106616, SU
(73) ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ “MOLDIZ”, MD 

BD. ŞTEFAN CEL MARE NR.126, OR. CHIŞI
NĂU, MD - 2012, REPUBLICA MOLDOVA

(54)

(51X57)
06 - materiale de construcţie, produse şi construcţii 

metalice, conteinere, cuplări metalice de fixare;
08 - unelte şi instrumente manuale;
09 - trachlctoare, inclusiv cele de măsură, circuite

imprimate, circuite integrate;
11 - utilaje, instalaţii sanitare, ţevi, conducte pentru 

sistemele sanitare;
19 - materiale de construcţie, produse şi construcţii

nemetalice, produse artistice din granit, beton, 
piatră şi marmură;

20 - butoaie nemetalice; mobilă;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole pentru

acoperit capul;
26 - capse pentru încălţăminte, articole de galanterie,

cheotori, capse, copci, catarame, incluse în clasa 
26, nasturi;

28 - jucării;
29 - fructe şi pomuşoare congelate, conservate, uscate;
30 - produse de panificaţie şi de cofetărie;
35 - marketing, asistenţă în administrarea operaţi

ilor comerciale sau industriale;
37 - construcţie şi reparaţie;
39 - transport, furnizare şi depozitare de mărfuri, 

rezervare de locuri pentru vehicule, misitie în 
transport maritim, organizare de croaziere, călă
torii, excursii, însoţirea călătorilor, excursii tu
ristice;

42 - arendă de încăperi, baze turistice; rezervare de 
locuri în hoteluri şi pensiuni, agenţii de organi
zare a cunoştinţelor, întâlnirilor, prezentărilor 
oficiale, restaurante.

(11) 3557 
(15) 25.12.1995 
(18) 28.12.2004
(21) 004199
(22) 28.12.1994 
(30)*52586, 20.01.1969, SU 
(10)*38555, SU
(73) GRUNENTHAL GMBH, DE

STEINFELDSTRASSE 2, 52222 STOLBERG, 
GERMANIA

(54)

(51X57)
05 - preparate farmaceutice, inclusiv remedii anti- 

diabetice, remedii veterinare şi igienice, produse 
dietetice pentru copii şi bolnavi, plasturi, mate
riale pentru pansamente, material pentru plom
be şi mulaje dentare, preparate dezinfectante, 
preparate contra buruienilor şi animalelor dău
nătoare.

(11) 3558 
(15) 25.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 004310
(22) 30.12.1994 
(30)*89799, 11.03.1980, SU 
(10)*67976, SU
(73) MINOLTA KABUSHIKI KAISHA (MINOLTA 

CO., LTD.), J P
OSAKA KOKUSAI BUILD1NG, 3-13, 2-CH0- 
ME, AZUCHI-MACHI, CHUO-KU, OSAKA, JA
PONIA

(54)

(51X57)
09 - aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţifice, 

navale, geodezice, fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărit şi de măsurat, aparate şi 
instrumente electrice (inclusiv aparate de radio), 
de semnalizat, de control, de salvare şi didactice; 
automate care declanşează prin introducerea 
monedelor sau jetoanelor; case de bani înregis
tratoare; maşini de calcul; aparate extinctoare; 
aparate electrofotografice, electrostatice, fotogra
fice, termice şi alte aparate de copiat, incluse în 
clasa 09; piese şi utilaje pentru articolele sus- 
numite, incluse în clasa 09; sticlă optică, lentile, 
prisme şi fibre optice (fire conductoare de 
lumină), incluse în clasa 09.
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(11) 3559 
(15) 25.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 004311
(22) 30.12.1994
(30)*91962, 10.06.1981, SU 
(10)*70502, SU
(73) MINOLTA KABUSHIKI HAIS HA (MINOLTA 

CO., LTD.), J P
OSAKA KOKUSAI BUILDING, 3-13, 2-CHO- 
ME, AZUCHI-MACHI, CHUO-KU, OSAKA, 
JAPONIA

(54)

M IN © LT A
(51X57)
09 - aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţifice, 

navale, geodezice, fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărit şi de măsurat, aparate şi in
strumente electronice şi electrice (inclusiv apara
te de radio); aparate şi instrumente de semnali
zat, de control, de salvare şi didactice; automate 
care declanşează prin introducerea monedelor 
sau jetoanelor; dispozitive de reproducere sonoră 
şi înregistrare sonoră; case dé bani înregistra
toare; maşini de calcul; aparate extinctoare; 
maşini şi aparate electrostatice, fotografice, ter
mice, diazotipice, de fotocopiat şi alte maşini şi 
aparate de multiplicare, incluse în clasa 09; 
dispozitive de citire-imprimare pentru micro
filme; planetarii; aparate facsimile şi aparate de 
imprimat, incluse în clasa 09; piese şi utilaje ale 
articolelor sus-numite, incluse în clasa 09; 
geamantane, huse, tocuri şi genţi pentru aparate 
şi instrumente fotografice, cinematografice şi 
optice, incluse în clasa 09; sticlă optică, lentile, 
prisme şi fibre optice, incluse în clasa 09.

(11) 3560 
(15) 25.12.1995 
(18) 29.12.2004
(21) 004470
(22) 29.12.1994 
(30)*69525, 09.09.1974, SU 
(10)*51429, SU
(73) K O H LE R  CO, C O RPO RAŢIA STATULUI 

WISCONSIN, US
KOHLER, WISCONSIN, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

K O H LER

(51X57)
07 - motoare (cu excepţia celor pentru vehicule teres

tre), amortizoare pentru ele, turbine, instalaţii 
generatoare electrice, pompe centrifuge, piese 
pentru produsele menţionate, robinete pentru 
abur, supape pentru motoare cu ardere internă;

09 - redresoare şi transformatoare electrice, aparate 
şi instrumente pentru controlul curentului de 
fluid şj/sau presiunii lichidului, survoltoare elec
trice, aparate extinctoare şi piese pentru ele, 
supape de control, supape pentru sistem e 
pneumatice, supape care declanşează prin curent 
electric cu reglare automată, solenoizi sau 
temperatură, nefiind piese de maşini, aparate 
pentru încărcarea bateriilor electrice, aparate şi 
instrumente pentru m ăsurarea şi reglarea 
curentului de fluid, întrerupătoare de circuit, 
contactoare electrice, instalaţii avertizoare de 
accidente, contactoare de circuit;

11 - dispozitive de fixare pentru lucrări de lăcătuşărie
şi de instalare a conductelor de apă şi fitinguri 
pentru ele, piese pentru ele, supape pentru lu
crări de lăcătuşărie şi de instalare a conductelor 
de apă;

12 - motoare pentru vehicule, piese şi amortizoare
pentru ele.

(11)3561
(15) 25.12.1995 '
(18) 21.12.2004
(21) 004653
(22) 21.12.1994
(30)* 100437, 31.10.1984, SU 
(10)*76863, SU
(73) KABUSHIKI KALSHA TOSHIBA, ALSO TRAD

ING AS TOSHIBA CORPORATION, .IP 
72, HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAWASAKI- 
SHI, KANAGAWA-KEN, JAPONIA

(54)

TOSHIBA

(51X57)
01 - produse chimice destinate industriei, răşini arti

ficiale, compoziţii de formare, incluse în clasa 
01; preparate şi substanţe de silicon; substanţe 
chimice în calitate de materiale de inhibare (în 
formă de tije) utilizate în reactoarele nucleare;

03 - substanţe pentru lustruit şi pânză abrazivă, de
sticlă;

04 - lubrifianţi consistenţi;
06 - matriţe de formare, conteinere, incluse în clasa 

06, fabricate din metal obişnuit; metale brute şi 
semiprelucrate şi aliajele acestora;

08 - unelte şi instrumente manuale, dispozitive pen
tru perforarea cartelelor, brice electrice, piese 
şi fitinguri, incluse în clasa 08, pentru articolele 
sus-numite;

12 - vehicule terestre, piese şi fitinguri, incluse în 
clasa 12, pentru vehicule terestre;

14 - ceasuri şi alte aparate cronometrice, ceasuri com
binate cu aparate de radio; piese şi fitinguri.

83



MD - BOPI4/1998

incluse în clasa 14, pentru toate articolele sus- 
numite;

17 - materiale izolante, cauciuc de silicon;
21 - periuţe de dinţi electrice; piese şi fitinguri, incluse 

în clasa 21, pentru periuţe de dinţi electrice;
28 - maşini pentru exerciţii fizice (nu pentru scopuri 

medicale şi chirurgicale); jocuri electronice (ne
destinate pentru utilizare împreună cu televi
zoare şi nedeclanşabile prin introducerea mone
delor sau jetoanelor); piese şi fitinguri, incluse 
în clasa 28, pentru toate articolele sus-numite.

(11) 3562
(15)11.12.1995
(18)22.12.2004
(21) 003717
(22) 22.12.1994
(30) *44283,14.03.1966, SU 
(10)*32192, SU
(73) TRIUMFHINTERTRADE AG, CH

8437 ZURZACH, ELVEŢIA 
(54)

(51X57)
24 - ştergare, lenjerie de pat, lenjerie, inclusă în clasa

24;
25 - îmbrăcăminte (inclusiv articole tricotate), în spe

cial, haină şi lenjerie de corp, costume de baie, 
chiloţi, halate, jachete, lenjerie, inclusă în clasa 
25; costume sportive, lenjerie de corp pentru 
femei, în special, corsaje, brasiere, corsete, elas
tic pentru ciorapi, ghene pentru elastic, bandaje 
pentru şolduri, ghene.

(11)3563
(15)11.12.1995
(18)26.122004
(21) 003745
(22) 26.12.1994 
(30)*19240,27.10.1954, SU 
(10)* 15652, SU
(73) RHONE-POULENC CHIMIE, FR

25, QUAI PAUL DOUMER, 92400 COURBE
VOIE, FRANŢA

(54)

RHODORSIL

(51*57)
01 - răşini, extracte, substanţe artificiale pe baza com

puşilor silico-organici, produse chimice pentru 
industrie, fotografie, etc., în special, compuşi 
silico-organici, substanţe tanante finite, clei;

02 - uleiuri, extracte, vopsele pentru construcţii, lacuri
şi accesorii, masticuri (cu excepţia masticului 
pentru îmbinări metalice), email;

03 - extracte, săpunuri industriale şi pentru menaj,
substanţe pentru spălat, albit şi curăţat, pentru 
înlăturarea petelor, obiecte de îngrijire, vopsele, 
apreturi, în special, cele pe baza compuşilor 
silico-organici, unguente pentru piele, în special, 
unguente pe baza compoziţiilor silico-organice; 
creme de ghete;

04 - uleiuri, grăsimi nealimentare, petrol, uleiuri lu-
brifiante, lichide pentru transmiterea şi amorti
zarea energiei, în special, produse artificiale cu 
denumiri identice pe baza compuşilor silico- 
organici, ceară, ceară pentru mobilă;

05 - extracte, articole farmaceutice, material pentru
modelarea mulajelor etc.;

06 - cazane, butoaie, rezervoare din metal, conducte,
cablu metalic;

07 - maşini-unelte, maşini de cusut şi piesele aces
tora;

08 - instrument manual, piatră abrazivă;
09 - electricitate (aparate şi utilaje);
11 - aparatură pentru iluminat, încălzit şi fiert şi uti

lajele acestora;
12 - construcţii nautice şi utilajele acestora, obiecte

aeronautice, de aviaţie, în special, pereţi de com
partimentare, utilizaţi în ’ aceste construcţii, 
inventar imobil şi mobil pentru căi ferate, în spe
cial, material utilizat pentru construcţia acestui 
inventar, articole de caroserie, echipaj, de forjă, 
automobile şi biciclete, anvelope, transmisii prin 
curea;

16 - cărţi de joc, material imprimat, hârtie şi carton,
în special, obiecte din ele, tratate prin inter
mediul compoziţiilor silico-organice, vopsele fine 
şi rechizite pentru pictură, material pentru 
modelarea mulajelor;

17 - cauciuc brut, cauciuc, în special, produse arti
ficiale din acestea pe baza compuşilor silico- 
organici, cauciuc şi analogii acestuia în formă de 
foi, fire, ţevi, pulberi, mastic pentru îmbinări, 
substanţe izolante, şnururi din fibre sau fibre de 
toate tipurile;

18 - piele şi piei prelucrate;
19 - gudroane, var, tencuială, ciment, cărămidă, ţiglă,

marmoră, pietre, mică şi alte substanţe silico- 
organice, sticlă, cristal;

20 - baga, fildeş, sidef, corali, fanoane de balenă, coar
ne, oase în stare brută sau mărunţită, imitaţiile 
acestora, în special, pe baza compuşilor silico- 
organici, oglinzi;

21 - articole din sticlă, porţelan, faianţă, articole din
ceramică;

22 - funii, frânghii, corturi şi prelate;
25 - încălţăminte;
27 - tapete şi imitaţiile acestora pentru gamisirea

pereţilor, linoleum;
28 - jucării, jocuri, rechizite de pescuit, de vânat şi

sportive.
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(11) 3564
(15)11.12.1995
(18)26.12.2004
(21) 003747- .
(22) 26,12.1994 
(30)*58538,04.05.1971, SU 
(10)*42941, SU
(73) UNEX, À.S., CZ

78393UNICOV, REPUBLICA CEHĂ 
(54) ;

U N E X
(51)(57)
07 - excavatoare-dragline hidraulice cu lingură şi uti

laje suplimentare pentru excavatoare-dragline 
hidraulice cu lingură, excavatoare cu roată port- 
cupe, maşini de încărcare cu roată portcupe.

(54)

GILMAR
(51X57)
25 - îmbrăcăminte, inclusiv cea din ţesături, dantele 

şi tricotaj, cizme, pantofi şi papuci.

(11) 3567
(15)11.12.1995
(18)26.12.2004
(21) 003758
(22) 26.12.1994 
(30)*111081.10.01.1989, SU
(10)*86392, SU ________
(73) FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 

DE COLOMBIA, СО
CALLE 73 NR. 8-13, BOGOTA, COLUMBIA

(54)

,(11)3565
(15)11.12.1995
(18)26.12.2004
(21) 003755
(22) 26.12.1994 
(30)*36962.13.12.1963, SU 
(10)*26625, SU
(73) E TH Y L  P E T R O L E U M  A D D ITIV E S L I

MITED, GB
LONDON ROAD, BRACKNELL, BERKSHIRE, 
RG12 2 UW, ANGLIA

(54)

HITEC

(51X57)
01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, fo

tografiei, agriculturi, horticulŢurii, silviculturii 
pentru fabricarea îngrăşămintelor (naturale şi 
artificiale); compoziţii extinctoare; agenţi de că- 
lire şi substanţe chimice pentru sudură; produse 
chimice pentru conservarea alimentelor; sub
stanţe tanante; substanţe adezive pentru scopuri 
industriale.

(11) 3566 
(15) 11.12.1995 
(18)26.12.2004
(21) 003756
(22) 26.12.1994 
(30)*138724,07.12.1990, SU 
(10)* 106907, SU
(73) GILMAR S.P.A., ГГ

VIA MALPASSO 723/725, 47048 S. GIOVANNI 
IN MARIGNANO, PROVINCE OF RIMINI, 
ITALIA

JUAN VALDEZ
(51X57)
30 - cafea şi surogate de cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, 

tapiocă (maniocă), sago, făină şi produse ce
realiere, produse de panificaţie, articole de co
fetărie, îngheţată; .miere, sirop. de melasă, 
drojdie, prafuri de copt, sare, muştar, oţet; sosuri 
(cu excepţia sosurilor pentru salate), mirodenii; 
gheaţă alimentară.

i < * r». ». «  va vii к. ». «  u
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(11)3568
(15)11.12.1995
(18)26.12.2004
(21) 003760
(22) 26.12.1994 
(30)*129269,07.12.1990, SU 
(10)*99023, SU
(73) KÔBÂNYAI SÔ R G Y Â R  R ÉSZVÉ N YTA R - 

SASÂGjHU
1106 BUDAPEST, X.; MAGLÔDI ÜT 17, UN
GARIA

(54)
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(59) Culori revendicate: alb, negru, auriu, albastru, a 
muştarului, roşu.

(51X57)
32 - bere.
(58) Toate desemnările literale, digitale şi verbale, 

cu excepţia cuvântului "DREHER”, nu sunt 
obiecte independente de protecţie juridică.

(11)3569
(15)11.12.1995
(18)26.12.2004
(21) 003761
(22) 26.12.1994 
(30)*129270,07.12.1990, SU 
(10)*99024, SU
(73) KÖBÄNYAI SÖRGYÄR RESZVENYTAR- 

SASÂG,HU
1106 BUDAPEST, X.; MAGLÖDI ÜT 17, UN
GARIA

(54)

l  H. w w. V. VI VM VW. * IX. »  •! xn
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(59) Culori revendicate: alb, negru, auriu, verde, roşu, 
a muştarului.

(51X57)
32 - bere. n . , ,.,
(58) Toate desemnările literale, digitale şi verbale, 

cu excepţia cuvântului “DREHER”, nu sunt 
obiecte independente de protecţie juridică.

(11) 3570 
(15)11.12.1995 -
(18)26.12.2004
(21) 003762
(22) 26.12.1994 
(30)*129271,07.12.1990, SU 
(10)*99025,SU
(73) KÖBÄNYAI SÖRGYÄR RESZVENYTAR- 

SASÄG.HU
1106 BUDAPEST, X.; MAGLÖDI ÜT 17, UN
GARIA

(54)

f L HL W. V. VL VI. ML St ft JO. XN.
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(59) Culori revendicate: alb, negru, auriu, roşu şi a 
muştarului.

(51X57)
32 - bere.
(58) Toate desemnările literale, digitale şi verbale, cu 

excepţia cuvântului “DREHER", nu sunt obiecte 
independente de protecţie juridică.

(11) 3571
(15)11.12.1995
(18)28.12.2004
(21) 003971
(22) 28.12.1994
(30)"134577,17.04.1991, SU 
(10)*100827,SU
(73) SUNSWEET GROWERS INC., US

901 N.WALTON STREET, YUBA CITY, CALI
FORNIA 95993, STATELE UNITE ALE AME- 
RICII 

(54)

SUNSWEET

(51X57)
29 - fructe uscate, inclusiv prune negre uscate.

(11) 3572 
(15)25.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 004139
(22) 30.12.1994 
(30)*48851,26.09.1967, SU 
(10)*36026, SU
(73) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA., CH 

1800 VEVEY, ELVEŢIA
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(54)

(51X57)
29- came, peşte, produse marine, extracte, conserve, 

bucate finite şi produse congelate puternic, 
preparate din legume, fructe, carne, peşte şi 
produse marine; ouă, ulei vegetal şi grăsimi 
comestibile; maioneză, lapte, lapte sterilizat, 
lapte condensat, lapte în stare de pulbere, 
băuturi lactate, lapte acru, frişca, unt, caşcaval; 
gemuri şi marmeladă, produse alimentare din 
clasa 29 pentru sandvişuri; supe, zemuri de came;

30 - cocă pentru cozonac, orez şi bucate din orez, făină 
şi crap», cacao, ciocolată, bomboane şi dulciuri, 
produse făinoase şi de cofetărie, budinci, 
îngheţată, substanţe pentru prepararea înghe
ţatei, miere şi surogate de miere; zahăr şi suro
gate de zahăr, ceai şi extracte de ceai, surogate 
de ceai şi extracte de surogate de ceai, cafea şi 
extracte de cafea, surogate de cafea şi extracte 
de surogate de cafea; oţet, condimente, sosuri, 
ingrediente, produsele clasei 30 pentru sand
vişuri.

(11) 3573
(15)25.12.1995
(18)30.12.2004
(21) 004141
(22) 30.12.1994
(30)*115731,28.09.1989, SU
(10)*89l64,SU
(73) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH 

1800 VEVEY, ELVEŢIA
(54)

NAN
(51X57)
05 - substanţe posedând proprietăţi dietetice p>entra 

scopuri medicinale; alimente p>entru copii;
29- legume şi fructe conservate; carne şi extracte de 

came, conserve de carne pe bază de came, semi
fabricate p>entru supe; ouă, lapte, lapte sterilizat, 
laprte condensat, lapte în formă de pulbere, bău
turi p>e baza laptelui, iaurt, frişca;

30 - cafea şi extracte de cafea, ceai şi extracte de ceai, 
produse cerealiere, macaroane, sosuri (cu 
excepţia sosurilor pentru salate), toate produsele 
sus-numite, inclusiv cele în stare conservată, de 
preparare rapidă şi obişnuită; cacao, ciocolată, 
bomboane şi produse din zahăr, produse de 
cofetărie şi patiserie, mirodenii, ingrediente, 
condimente;

32 - sucuri de fructe, băuturi nealcoolice răcoritoare 
în stare de preparate pentru pregătire rapidă şi 
obişnuită.

(11) 3574
(15)25.12.1995
(18)30.12.2004
(21) 004142
(22) 30.12.1994
(30)*79938; 26.04.1977, SU
(10)*59847, SU
(73) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S A ., CH 

1800 VEVEY, ELVEŢIA
(54)

CROSSE & BLACKWELL

(51X57)
29 - legume, fructe, came, păsări, peşte şi produse

alimentare marine în formă de extracte, supe, 
jeleuri, paste, conserve, bucate finite şi conserve 
congelate sau deshidratate, inclusiv cele în stare 
crocantă; dulceaţă, ouă, lapte, caşcavaluri şi alte 
preparate alimentare pe bază de lapte, surogate 
de produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, 
maioneze, preparate albuminoase pentru hrană;

30 - cafea şi extracte de cafea, surogate de cafea şi
extracte de surogate de cafea, ceai şi extracte de 
ceai, cacao şi preparate pe bază de cacao, produse 
de cofetărie, produse de ciocolată, dulciuri, 
zahăr, produse de patiserie, prăjituri, deserturi, 
budinci; îngheţată, produse pentru prepararea 
îngheţatei, miere şi surogate de miere, produse 
alimentare pe bază de orez, făină sau grâne în 
formă de bucate finite; sosuri, produse pentru 
aromatizare sau condimente pentru produse ali
mentare;

32 - bere, ape minerale şi alte băuturi nealcoolice, 
siropuri, extracte şi esenţe pentru prepararea 
băuturilor nealcoolice.

(11) 3575
(15)25.12.1995
(18)30.12.2004
(21) 004144
(22) 30.12.1994 
(30)*46125,29.11.1966, SU 
(10)*33707,SU
(73) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA., CH 

1800 VEVEY, ELVEŢIA 
(54)

NESCAFË
(51X57)
05 - produse dietetice şi substanţe dietetice tonifi

ante, produse dietetice conservate şi bucate fi
nite dietetice;

29 - legume, fructe, came, peşte, păsări de casă, in
clusiv toate produsele indicate în formă de ex
tracte, jeleuri sau conserve şi în formă de bucate 
finite şi conserve congelate sau deshidratate; 
lapte proaspăt sau conservat, produse lactate în 
formă de pulbere, surogate de produse lactate, 
iaurturi, produse de frişca pe bază de lapte, unt, 
caşcaval, băuturi nealcoolice pe bază de lapte,
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uleiuri vegetale şi grăsimi comestibile, ouă, 
produse posedând la bază lapte, zahăr, fructe, 
cam e sau peşte, destinate pentru prepararea 
sandvişurilor (tartinelor), supe, zemuri de carne;

30 - macaroane, orez şi bucate din acesta, produse
făinoase (cu excepţia furajului); cacao, ciocolată, 
marmelade; bomboane şi dulciuri, miere şi 
surogate de miere, zahăr, articole de cofetărie, 
budinci pentru desert, îngheţată şi îngheţată 
conservată, pulberi şi esenţe pentru prepararea 
îngheţatei; ceai şi extracte de ceai, cafea şi 
extracte de cafea, surogate de cafea şi extracte 
de surogate de cafea, sosuri, condimente 
gustative, mirodenii;

31 - legume şi fructe;
32 - sucuri de fructe, băuturi nealcoolice, siropuri,

extracte şi esenţe pentru prepararea băuturilor 
nealcoolice.

(11) 3676
(15)25.12.1995
(18)30.12.2004
(21) 004145
(22) 30.12.1994 
(30)*69069,16.07.1974, SU 
(10)*51595,SU
(73) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH 

1800 VEVEY, ELVEŢIA 
(54)

GUIGQZ

(51X57)
05 - produse dietetice şi produse dietetice concentra

te, produse dietetice pentru copii şi bolnavi, con
serve dietetice şi bucate finite, băuturi dietetice;

29 - legume, fructe, carne, păsări şi vânat, peşte,
produse din legume marine în formă de extracte, 
jeleuri, conserve, bucate finite, conserve conge
late sau deshidratate; lapte, produse lactate, 
surogate de produse lactate, iaurt, cremă pe bază 
de lapte, unt, caşcaval, grăsimi şi uleiuri comes- 

, tibile, maioneză, ouă, dulceaţă, produse pentru 
sandvişuri pe bază de legume, lapte, carne, peşte 
şi grăsimi comestibile; supe, zemuri de came;

30 - produse făinoase; orez şi preparate din orez, făi
nă şi preparate din crupe, zahăr, îngheţată, so
suri, cacao, ciocolată, articole de cofetărie neme
dicinale, ceai şi extracte de ceai, cafea, extracte 
de cafea şi esenţe de cafea, preparate utilizate 
în calitate de surogate de cafea şi extracte ale 
acesteia, oţet, ingrediente pentru produsele 
alim entare, preparate alimentare utilizate 
pentru prepararea sandvişurilor şi budincilor.

(11) 3577
(15)25.12.1995
(18)30.12.2004
(21) 004146
(22) 30.12.1994 
(30)*79681,08.04.1977, SU

(10)*59133, SU
(73) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S A ., CH 

1800 VEVEY, ELVEŢIA
(54)

SAROTTI

(51X57)
01 - produse chimice destinate industriei; produse 

chim ice destinate pentru conservarea 
produselor alimentare;

05 - preparate farmaceutice şi veterinare, produse 
igienice, cu excepţia articolelor cosmetice, pro
duse şi băuturi dietetice;

29 - came, păsări, peşte şi produse alimentare mari
ne în formă de extracte, supe, jeleuri, paste, con
serve, bucate finite şi conserve congelate sau des
hidratate, inclusiv cele în formă crocantă; dulce
ţuri, ouă, lapte, caşcavaluri şi alte preparate 
alimentare pe bază de lapte, surogate de produse 
lactate, grăsimi şi uleiuri comestibile, maioneze;

30 - produse alimentare pe bază de orez, făină sau
grâne în formă de bucate finite; cafea şi extracte 
de cafea, surogate de cafea şi extracte de 
surogate de cafea, ceai şi extracte de ceai, cacao 
şi preparate pe bază de cacao, produse de 
cofetărie şi ciocolată, dulciuri, zahăr, produse de 
patiserie, prăjituri, deserturi, budinci, îngheţată, 
produse pentru prepararea îngheţatei, miere şi 
surogate de miere, produse alimentare pe bază 
de orez, făină sau grâne, inclusiv bucate finite, 
sosuri, produse pentru arom atizare sau 
condimente pentru produse alimentare, came, 
peşte, păsări şi produse alimentare marine în 
formă de bucate finite;

31 - produse agricole şi horticole, furaje pentru ani
male, malţ;

32 - bere, ape minerale şi alte băuturi nealcoolice,
siropuri, extracţe şi esenţe pentru prepararea 
băuturilor nealcoolice;

33 - vinuri, băuturi alcoolice şi lichioruri.

(11) 3678
(15)25.12.1995
(18)22.12.2004
(21) 004190
(22) 22.12.1994 
(30)*18213,30.11.1953,SU 
(10)*14621, SU
(73) SOCIETE BIC S A ., FR

8, IMPASSE DES CAILLOUX, B.P. 304-92111 
CLICHY CEDEX, FRANŢA 

(54)

(51X57)
16 - hârtie poştală, accesorii de birou, în particular, 

creioane, stilografe, tocuri pentru miezuri de 
creion, toate dispozitivele de scris şi ascuţişuri 
pentru dispozitivele menţionate, clei de birou şi 
cerneală de scris.
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(11)3579 
(15) 25.12.1995 
(18) 22.12.2004
(21) 004191
(22) 22.12.1994 
(30)*59588, 30.04.1971, SU 
(10)*44150, SU
(73) SOCIETE BIC S .A., FR

8, IMPASSE DES CAILLOUX, B.P. 304-92111 
CLICHY CEDEX, FRANŢA

(54)

(51)(57)
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din ele 

sau placate (cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi 
lingurilor); guivaiere, pietre preţioase; ceasuri 
şi alte aparate de cronometrat;

16 - hârtie şi produse din hârtie, carton şi produse
din carton, papetărie; substanţe adezive pentru 
papetărie, în particular, clei de birou; materiale 
pentru artişti plastici, pensule, maşini de scris 
şi produse pentru birou (cu excepţia mobilie
rului), creioane, radiere, stilouri, pixuri, miezuri 
pentru pixuri şi alte obiecte pentru scris şi acce
soriile lor; inventar didactic (cu excepţia apara- 
(elor); cărţi de joc, caractere tipografice, clişee; 
cerneală de scris;

17 - radiere, miezuri pentru pixuri;
21 - ustensile şi vase portative pentru menaj şi bucă

tărie (cu excepţia celor din metale preţioase sau 
placate); piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia 
pensulelor); materiale pentru perii, instrumente 
şi materiale pentru dereticare, paie de fier; sticlă, 
porţelan şi faianţă, neincluse în alte clase;

28 - jocuri, jucării, produse pentru gimnastică şi sport 
(cu excepţia îmbrăcămintei); podoabe pentru 
pomul de crăciun;

34 - tutun prelucrat şi brut, trabucuri, ţigări, brichete, 
brichete cu gaz, piesele şi accesoriile lor, obiecte 
pentru fumat, chibrituri.

(11) 3580 
(15) 25.12.1995 
(18) 22.12.2004
(21) 004192
(22) 22.12.1994 
(30)*65636, 12.06.1973, SU 
(10)*48673, SU
(73) SOCIETE BIC S.A., FR

8, IMPASSE DES CAILLOUX, B.P. 304-92111 
CLICHY CEDEX, FRANŢA

(54)

(51X57)
08 - instrumente manuale, în particular, aparate de 

ras mecanice şi electrice, aparate de ras cu 
siguranţă protectoare, lame pentru aparate de 
ras, cuţite, furculiţe şi linguri, armă albă;

23 - fire;
24 - ţesături, cuverturi, feţe de masă, produse texti

le, neincluse în alte clase;
25 - îmbrăcăminte, inclusiv cizme, pantofi şi pantofi

de casă, produse tricotate, în particular, ciorapi, 
şosete, ciorapi de mătase, ciorapi de nailon, 
ştrambi, furouri, sutiene.

(11) 3581
(15) 25.12.1995
(18) 23.12.2004
(21) 004194
(22) 23.12.1994
(30)*94425, 08.06.1982, SU
(10)*72609, SU
(73) LINGNER + FISCHER GMBH, DE 

D-7580 BÜHL; GERMANIA
(54)

OAOJI

(51X57)
03 - preparate nemedicinale de toaletă, cosmetică, 

parfumerie, şampoane, lichide pentru clătirea 
gurii, săpunuri de toaletă, paste de dinţi, remedii 
antitranspirante, déodorante;

05 - déodorante.

(11) 3582 
(15) 25.12.1995 
(18) 23.12.2004
(21 ) 004195
(2 2 ) 23.12.1994 
(30)105548, 15.01.1987, SU 
(10)*S1523, SU
(73) LINGNER + FISCHER GMBH, DE 

D-7580 BÜHL; GERMANIA
(54)

(51X57)
03 - parfumerie, remedii pentru îngrijirea corpului şi 

pielii feţei, uleiuri eterice, săpunuri, substanţe 
pentru albit şi spălat lenjeria, amidon şi produse 
cu conţinut de amidon, coloranţi pentru lenjerie, 
substanţă pentru înlăturarea petelor de grăsime;

05 - medicamente, produse chimice de uz curativ şi 
pentru îngrijirea sănătăţii oamenilor, produse 
farmaceutice, plasturi, materiale pentru pansa
mente, substanţe pentru distrugerea buruienilor 
şi dăunătorilor agricoli, remedii pentru sterili
zare şi dezinsecţie (dezinfectante).



M D -B O P I41988

(11) 3583
(15)25.12.1995
(18)23.1212004
(21) 004196
(22) 23.12.1994 
(30)*128506,29.11.1990, SU 
(10)*97382, SU
(73) LINGNER + FISCHER GMBH, DE 

D-7580 BÜHL; GERMANIA 
(54)

ODOL
(51X57)
03 - substanţe pentru albit şi spfilat; substanţe pen

tru curăţat, lustruit, degresat şi abrazat; săpu
nuri; parfumuri, uleiuri eterice, produse cosme
tice, loţiuni pentru păr; prafuri şi paste de dinţi.

(11)3584
(15)25.12.1995
(18)26.12.2004
(21) 004197
(22) 26.12.1994 
(30)*77873,21.10.1976, SU 
(10)*59082, SU
(73) ATLAS COPCO AB, SE 

NACKA, SUEDIA
(54)

(51X57)
07 - maşini şi maşini-unelte, în particular utilaj pneu

matic şi hidraulic, compresoare, sfredele pentru 
piatră, lemn şi metal, sfredele spirale, maşini 
pentru dărâmarea clădirilor, maşini de havat, 
maşini pentru trasarea tunelelor, maşini excava
toare, mecanisme de avans pentru sfredele de 
piatră, cărucioare pentru sfredele de piatră, tur
nuri de foraj, sonete, excavatoare pentru argilă, 
ciocane pentru bătut piloţi, maşini de tăiat elice, 
maşini abrazive, maşini de înşurubare, ferăstraie 
mecanice, ciocane de turtit, ciocane de forjă, 
ciocane pentru înlăturarea scoriei, strunguri de 
nituit, maşini de tăiat foi de metal, utilaj pentru 
aplicarea acoperirii pe suprafaţă, pulverizatoare, 
strunguri de şlefuit, utilaj de curăţat prin sab- 
lare, strunguri de lustruit, aparate de sablare, 
aparate de lubrifiere, maşini de încărcare, maşini 
de rulare, maşini de ridicat, troliuri; accesorii şi 
mecanisme auxiliare pentru maşini şi maşini - 
unelte, în  special, ansambluri compresoare 
pentru motoare, cilindri de motor, pistoane, am-

breiaje, îmbinări cu tije pentru sfredele, hidro- 
transformatoare, regulatoare pentru compresoa
re şi motoare, dispozitive de sfredelit, cepuri de 
sfredelit, bare de sfredelit, centralizatoare 
pentru bare de sfredelit, purificatoare şi filtre 
pentru aer comprimat, gaz şi lichide, supape, 
supape de separare şi reglare pentru aer, gaz şi 
lichide, amortizoare; motoare, în special, genera
toare şi motoare electrice, motoare acţionate prin 
intermediul lichidului sub presiune, motoare 
acţionate prin intermediul aerului comprimat, 
motoare şi pompe cu ardere internă;

12 - mijloace de locomoţie, mijloace de locomoţie te
restră, aeriană şi navală, în special, mijloace de 
locomoţie pentru mine, mijloace de locomoţie cu 
maşini de încărcat, mijloace de locomoţie pentru 
transportarea compresoarelor, mijloace de loco
moţie pentru transportarea utilajului minier de 
foraj.

(11)3585
(15)25.12.1995
(18)28.12.2004
(21) 004201
(22) 28.12.1994 
(30)*99638,27.06.1984, SU 
(10)*76652, SU
(73) DALLI-WERKE MĂURER + WERTZ GMBH & 

CO. KG, DE
ZWEIFALLER STRASSE 120, 52220 STOL- 
BERG, GERMANIA

(54)

TABAC ORIGINAL

(51X57)
03 - parfumerie; cosmetică; săpunuri, remedii de spă

lat capul, apă de toaletă folosită după ras, apă 
de colonie, remedii pentru îngrijirea dinţilor, 
pastă de dinţi, uleiuri eterice, remedii cosmetice 
pentru protecţie contra soarelui, deodorante, 
substanţe pentru spălat şi albit lenjeria, pre
parate de curăţat, lustruit, degresat şi abrazive; 
adaosuri colorante pentru lenjerie, remedii pen
tru înlăturarea petelor, preparate de prevenire 
a coroziunii; amidon şi produse din amidon, 
incluse în clasa 03.

(58) Desemnarea “ORIGINAL” nu este obiect inde
pendent de protecţie juridică.

(11)3586
(15)25.12.1995
(18)28.12.2004
(21) 004202
(22) 28.12.1994 
(30)*47548,15.04.1967, SU 
(10)*34948,SU
(73) DALLI-WERKE MĂURER + WERTZ GMBH & 

CO.KG, DE
ZWEIFALLER STRASSE 120, 52220 STOL- 
BERG, GERMANIA
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(54)

DALLI
(51X57)
03 - săpunuri, inclusiv cele de toaletă, parfumerie şi 

săpunuri pentru ras în formă lichidă, semisolidă, 
solidă şi în formă de pulbere; preparate 
spumoase pentru spălat, curăţat, apretură şi 
colorat în formă lichidă, semisolidă, solidă şi în 
formă de pulbere; extract spumos, cremă spu
moasă de ras, praf de ras, lichid de ras, parfu
merie în formă lichidă şi solidă, inclusiv pastile 
parfumerice, lichid de împrospătare, apă de 
toaletă, lichid pentru păr, esenţe aromatice, 
uleiuri eterice, inclusiv uleiuri eterice de parfu
merie, remedii cosmetice şi preparate pentru 
îngrijirea pielii, părului şi unghiilor, inclusiv 
pudră pentru corp, faţă şi păr, uleiuri pentru păr, 
pomadă pentru păr şi remedii de spălat capul, 
remedii cosmetice şi preparate pentru îngrijirea 
gurii şi dinţilor, inclusiv pastă de dinţi, praf de 
dinţi, elixir de dinţi şi lichid pentru clătirea gurii, 
remedii de spălat şi albit, remedii de curăţat, 
lustruit, degresat şi abrazive, amidon şi 
preparate cu conţinut de amidon pentru scrobi- 
rea lenjeriei şi apretarea ţesăturilor, albăstrire.

(11) 3587
(15)25.12.1995
(18)28.12.2004
(21) 004203
(22) 28.12.1994 
(30)*47547,15.04.1967, SU 
(10)*34947,SU
(73) DALLI-WERKE MÄHRER + WERTZ GMBH & 

CO. KG, DE
ZWEIFALLER STRASSE 120, 52220 STOL- 
BERG, GERMANIA

(54)

Nonchalance
(51)(57)
03 - săpunuri, inclusiv cele de toaletă şi parfumerie 

în formă lichidă, semisolidă, solidă şi în formă 
de pulbere, săpunuri de ras, pulbere de ras, cre
mă spumoasă de ras' lichid de rfts, parfumerie în 
formă lichidă şi solidă, inclusiv pastile de 
parfumerie, lichid de împrospătare, apă de toa
letă, lichid pëntru păr, esenţe aromatice, uleiuri 
eterice, inclusiv uleiuri eterice de parfumerie, 
remedii cosmetice şi preparate pentru îngrijirea 
pielii, părului şi unghiilor, inclusiv pudră pentru 
corp, faţă şi păr, uleiuri pentru păr, pomadă 
pentru păr şi remedii de spălat capul, remedii 
cosmetice şi preparate pentru îngrijirea gurii şi

dinţilor, inclusiv pastă de dinţi, praf de dinţi, 
elixir de dinţi şi lichid de clătit gura, remedii de 
spălat şi albit, remedii de curăţat, lustruit, de
gresat şi abrazive.

(11) 3588
(15)25.12.1995
(18)28.12.2004
(21) 004204
(22) 28.12.1994 
(30)‘ 115896,09.10.1989, SU 
(10)*90622,SU
(73) DALLI-WERKE MAURER + WIRTZ GMBH & 

CO.KG, DE
ZWEIFALLER STRASSE 120, 52220 STOL- 
BERG, GERMANIA

(54)

D A L A N
(51X57)
03 - parfumerie, apă de toaletă folosită după ras, cos

metică, remedii cosm etice pentru protecţie 
contra soarelui, săpun, remedii de spălat capul, 
deodorante de uz personal, pastă de dinţi, re
medii pentru îngrijirea dinţilor, uleiuri eterice, 
preparate de spălat lenjeria, de albit lenjeria, 
preparate de curăţat, lustruit, remedii pentru 
înlăturarea petelor.

(11)3589
(15)25.12.1995
(18)30.12.2004
(21) 004215
(22) 30.12.1994 
(30)*4205,04.07.1946, SU 
(10)*2843,SU
(73) SUNBEAM CORPORATION, CORPORAŢIA 

STATULUI DELAWARE, US 
2100 NEW RIVER CENTER, 200 EAST, LAS 
OLAS BOULEVARD, FT. LAUDERDALE, 
FLORIDA 33301-2100, STATELE UNITE ALE 
AMERICII 

(54)

(51X57)
06 - grătare pentru aparate electrice de prăjit pâinea;
07 - dispozitive electrice de acţionare pentru încăl

zitoare pentru încăperi; dispozitive electrice de 
acţionare pentru amestecătoăre, inclusiv cele 
pentru amestecătoare pentru băuturi; dispozi
tive de acţionare pentru maşini de preparare a 
îngheţatei; prese pentru sucuri; dispozitive elec
trice de acţionare pentru amestecătoare, inclusiv,

91



MD - BOPI4/1988

pentru site şi maşini pentru decojirea mazării; 
maşini de tăiat boabe; maşini de bătut untul; 
rechizite pentru produsele sus-mentionate;

08 - foarfece; aparate de curăţat cartofii; maşini de
tocare şi tăiere a legumelor; maşini pentru des
chiderea cutiilor de conserve; tocile pentru 
cuţite; brizuri pentru alimente şi maşini de tocat 
came; aparate pentru lustruit argintul; râşniţe 
de cafea; rechizite pentru produsele sus-men
tionate;

09 - dispozitive electrice, în special, fiare de călcat
electrice, complexuri de fire electrice şi prize; 
rechizite pentru produsele sus-mentionate;

11 - aparate electrice de prăjit pâinea; aparate elec
trice de prăjit; role de masă; aparate electrice de 
încălzit de uz general; aparate electrice trans
portabile pentru încălzit de uz general; filtre 
electrice; brichete electrice; aparate electrice de 
preparat cafeaua; amestecătoare electrice; apa
rate electrice de preparat gofrele; ventilatoare 
de masă; rechizite pentru produsele sus-men- 
ţionate.

(11) 3690
(15)25.12.1995
(18)30.12.2004
(21) 004229
(22) 30.12.1994 
(30)*123293,14.06.1990, SU 
(10)*95216, SU
(73) IN TE R N A TIO N A L D ATA G R O U P, INC., 

C O R P O R A Ţ IA  STA TU LU I M ASSACH U- 
SETTS.US
5TH STREET, FRAMINGHAM, MASSACHU- 
SETTS 01701, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

PC WORLD FORUM

51X57)
42 - servicii în vederea organizării şi conducerii ex

poziţiei computerelor şi tehnologiilor compu- 
teriale.

(58) Literele “PC° nu sunt obiecte independente de 
protecţie juridică.

(11) 3691
(15)25.12.1995
(18)30.12.2004
(21) 004232
(22) 30.12.1994
(30)*107274,05.10.1987, SU
(10)*83059, SU _____
(73) TIME W ARNER ENTERTAINMENT COM

PANY, L P . , US
75 ROCKEFELLER PLAZA, NEW YORK, NEW 
YORK 10019, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

(51X57)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geo

dezice, electrice, fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, 
de control (verificare), de salvare şi didactice; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi 
reproducerea sunetelor sau imaginilor; purtători 
magnetici de informaţie şi discuri acustice; 
discuri fonografice, benzi audio-video şi sonore, 
casete, discuri şi alte produse cu înregistrări, 
inclusiv filme cinematografice şi filme televizate; 
automate de comerţ şi mecanisme pentru apa
rate cu plată preliminară; case de bani înregis
tratoare, maşini de calculat; aparate de preluc
rare a informaţiei; aparate extinctoare; filme 
cinematografice şi filme televizate, inclusiv filme 
cu desene animate; produse conţinând înregis
trări, în special, discuri acustice cu înregistrări, 
benzi audio-video şi sonore, casete, discuri cu 
înregistrări; clipuri cinematografice pe casete 
utilizate împreună cu dispozitive manuale pentru 
vizionare sau cu proiectoare; videojocuri, dispozi
tive electronice pentru jocuri cu videodisplay şi 
jocuri computerizate; dispozitive pentru înregis
trarea şi reproducerea benzilor audio-video şi 
benzilor sonore; aparate de radio.

(58) Desemnarea *WB” nu este obiect independent de 
protecţie juridică.

(11) 3592
(15)25.12.1995
(18)30.12.2004
(21) 004235
(22) 30.12.1994 
(30)*65931,19.07.1973, SU 
(10)*48755, SU
(73) THERMO KING CORPORATION, CORPORA

ŢIA STATULUI DELAWARE, US 
314 WEST 90TH STREET, BLOOMINGTON, 
MINNESOTA 55420, STATELE UNITE ALE 
AMERICII 

(54)
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(51X57)
11 - instalaţii şi aparate pentru răcirea şi/sau încăl

zirea aerului utilizate pentru transportarea 
produselor uşor alterabile; aparate de condiţio
nare a aerului utilizate pentru confortul pasa
gerilor în automobile, autobuze şi cabine de auto
camioane.

(11) 3593
(15)25.12.1995
(18)30.12.2004
(21) 004236
(22) 30.12.1994 
(30)*65861,12.11.1973, SU 
(10)*50122,SU
(73) THERMO KING CORPORATION, CORPORA

ŢIA STATULUI DELAWARE, US 
314 WEST 90TH STREET, BLOOMINGTON, 
MINNESOTA 55420, STATELE UNITE ALE 
AMERICIJ

(54)

THERMO KING

(51X57)
11 - instalaţii şi aparate pentru răcirea şi/sau încăl

zirea aerului utilizate pentru transportarea 
produselor uşor alterabile; aparate de condiţio
nare a aerului utilizate pentru asigurarea como
dităţii pasagerilor în automobile, autobuze şi 
cabine de autocamioane.

(11) 3594
(15)25.12.1995
(18)30.12.2004
(21) 004237
(22) 30.12.1994 
(30)*128505,29.11.1990, SU 
(10)*97381, SU
(73) THERMO KING CORPORATION, CORPORA

ŢIA STATULUI DELAWARE, US
314 WEST 90TH STREET, BLOOMINGTON, 
MINNESOTA 55420, STATELE UNITE ALE 
AMERICII 

(54) ;

ТЕРМО КИНГ

(51X57)
11 - instalaţii de iluminat, de încălzit, de produs aburi 

(generatoare de aburi), de fiert, de răcit, de uscat, 
de ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii 
sanitare,

(11) 3595 
(15)25.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 004239
(22) 30.12.1994
(30)* 26640,24.03.1962, SU 
(10)*21393, SU
(73) BECKMAN INSTRUMENTS, INC., CORPO

RAŢIA STATULUI DELAWARE, US 
2500 HARBOR BOULEVARD, FULLERTON, 
CALIFORNIA, STATELE UNITE ALE AME- 
RICII

(54)

BECKMAN

(51X57)
07 - aparatură de centrifugare;
09 - voltmètre cu scară completă, desfăşurată; volt

mètre cu calcul digital; aparatură în care titraţia 
este utilizată ca o operaţie de control sau de con
ducere; ampermetre şi voltmètre cu scară liniară; 
aparatură pentru cromatografîe gazoasă şi piese 
pentru ea; utilaje pentru selectare de probe pen
tru aparatură cromatografică; frecvenţmetre şi 
undametre şi aparatură de măsurat frecvenţa; 
măsurătoare de indicator de hidrogen (pH-met- 
re); calculatoare digitale;^ aparate de măsurat 
pentru evidenţa cantităţii (operaţiunilor, bucă
ţilor, ciclurilor etc.) la o unitate de timp; măsu
rătoare de intervale de timp; tahometre; contoare 
de impulsuri întâmplătoare, spontane, haotice; 
generatoare electrice de impulsuri; contoare 
electronice; scări şi cadrane-disc pentru nume
rele de rotaţie; sisteme de prelucrare şi transfor
mare a datelor; dispozitive înregistratoare şi 
autoînregistratoare; sisteme regulatoare de 
calculat şi de comandă; cromatografe de amino- 
acizi; hidrometre electrice; detectoare de scur
gere sau aparate pentru determinarea neetan- 
şeităţii; analizatoare infraroşii;

10 - gazoanalizatoare şi traductoare de uz medical.

(11)3596
(15)25.12.1995
(18)30.12.2004
(21) 004243
(22) 30.12.1994
(30)*49752,06.02.1968, SU 
(10)*36525, SU , . . .
(73) VICKERS, INCORPORATEI), CORPORAŢIA 

STATULUI DELAWARE, US 
3000 STRAYER, MAUMEE, STATE OF OHIO 
43537-0500, STATELE UNITE ALE AMERICII 

(54)

VIC K E R S
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(51X57)
07 - maşini, motoare (cu excepţia motoarelor pentru 

veh icu le terestre); pompe, supape, cutii 
hidraulice de transmisie, părţi şi accesorii pentru 
produsele sus-menţionate;

09 - dispozitive şi instrumente electrice şi magnetice, 
părţi şi accesorii pentru ele;

12 - direcţii, cutii de transmisie, sisteme de frânare, 
sisteme basculante pentru scaune, toate apa
ratele sus-menţionate, destinate pentru insta
lare în vehicule; părţi şi accesorii pentru pro
dusele sus-menţionate.

(11) 3597 
(15) 25.12.1995 
(18) 14.12.2004
(21) 004274
(22) 14.12.1994 
(30)*65173, 07.05.1973, SU 
(10)*48300, SU
(73) SOCIETE DES PRODUITS D’ARMAGNAC, 

F R
CHÂTEAU DE CHAMPAGNE D’ARMAGNAC, 
F-32800 EAUZE, FRANŢA

(54)

DE MQNTESQUIOU

(51X57)
33 „- vinuri, băuturi spirtoase, lichioruri.

(11) 3598 
(15) 25.12.1995 
(18) 14.12.2004
(21) 004275
(22) 14.12.1994 
(30)*105684, 05.02.1987, SU 
(10)*81437, SU
(73) AUSTIN NICHOLS & CO. INC., US

156 EAST 46TH STREET, NEW YORK, N.Y. 
10017, STATELE UNITE ALE AMER1CII

(54)

(51X57)
32 - bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice, băuturi de fructe şi sucuri de fructe; 
siropuri şi alte compoziţii pentru fabricarea 
băuturilor.

(11) 3599 
(15) 25.12.1995 
(18) 14.12.2004
(21) 004276
(22) 14.12.1994 
(30)*64052, 03.01.1973, SU 
(10)*48005, SU
(73) AUSTIN NICHOLS & CO. INC., US

156 EAST 46TH STREET, NEW YORK, N.Y. 
10017, STATELE UNITE ALE AMERIC1I

(54)

OM NGINA

(51X57)
32 - bere, ale, porter (bere neagră), ape minerale şi 

gazoase şi alte băuturi nealcoolice, siropuri şi 
alte preparate pentru fabricarea băuturilor, su
curi de fructe.

(11) 3600 
(15) 25.12.1995 
(18) 14.12.2004
(21) 004277
(22) 14.12.1994 
(30)*66161, 14.08.1973, SU 
(10)*48930, SU
(73) ALEXIS LICHINE &  CO. S A ., FR

109, RUE ACHARD, F-33300 BORDEAUX, 
FRANŢA

(54)

ALEXIS LICHINE & CO S.A.

(51X57)
32 - bere, ale, porter (bere neagră), ape minerale şi

gazoase şi alte băuturi nealcoolice, siropuri şi 
alte preparate pentru fabricarea băuturilor, 
sucuri de fructe;

33 - vinuri, şampanie, băuturi alcoolice.
(58) Desemnarea "& CO S.A.’  se protejează numai în 

componenţa mărcii date.

(11) 3601 
(15)25.12.1995 
(18) 14.12.2004
(21) 004278
(22) 14.12.1994
(30)* 104082, 19.05.1986, SU 
(10)*81298, SU
(73) AUSTIN NICHOLS & CO. INC., US

156 EAST 46TH STREET, NEW YORK, N.Y. 
10017, STATELE UNITE ALE AMERICII
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(54) (54)

ROYAL CROWN COLA
T S f

(51X57)
32 - băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice fără malţ, 

siropuri şi extracte pentru fabricarea acestor 
băuturi.

(51)(57)
32 - bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi ne

alcoolice, băuturi de fructe şi sucuri de fructe; 
siropuri şi alte compoziţii pentru fabricarea 
băuturilor.

(11) 3602 
(15)25.12.1995 
(18) 14.-12.2004
(21) 004279
(22) 14.12.1994 
(30)*65181, 07.05.1973, SU 
(10)*48323, SU
(73) ALEXIS LICHINE & CO. S.A., FR

109, RUE ACHARD, F-33300 BORDEAUX, 
FRANŢA

(54)

LICHINE
(51X57)
32 - bere, ale, porter (bere neagră), ape minerale şi

gazoase şi alte băuturi nealcoolice, siropuri şi 
alte preparate pentru fabricarea băuturilor, 
sucuri de fructe;

33 - vinuri, şampanie, băuturi alcoolice, votcă.

(11) 3603 
(15) 25.12.199%
(18) 29.12.2004" " ' v ,
(21) 004283
(22) 29.12.1994
(30)*119930, 14.03.1990, SU 
(10)*99098, SU •
(73) ROYAL CROWN COMPANY, INC., CORPO

RAŢIA STATULUI DELAWARE, US 
1000 10TH AVENUE, COLUMBUS, STATE OF 
GEORGIA 31901-2617, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(11) 3604 
(15) 25.12.1995 
(18) 29.12.2004
(21) 004284
(22) 29.12.1994
(30)* 124145, 11.07.1990, SU 
(10)*104164, SU
(73) CARLTON AND UNITED BREWERIES LI

MITED, AU
1 BOUVERIE STREET, CARLTON, VICTORIA 
3053, AUSTRALIA

(54)

A( ® r

(51X57)
32 - bere.
(58) Cuvintele “VICTORIA, BITTER” nu sunt obiecte 

independente de protecţie juridică.

(11) 3605 
(15) 25.12.1995 
(18)29.12.2004
(21) 004285
(22) 29.12.1994 
(30)*93214, 01.02.1982, SU 
(10)*71435, SU
(73) CARLTON AND UNITED BREWERIES LI

MITED, AU
1 BOUVERIE STREET, CARLTON, VICTORIA 
3053, AUSTRALIA

95



MD - BOPI4/1998

(54)

m )  \ •

(51X57)
32 - bere, bere englezească, bere slabă, porter şi alte 

băuturi de bere; produse, incluse în clasa 32, 
destinate pentru fabricarea berii, berii slahefierii 
englezeşti şi porterului, inclusiv extracte de 
hamei şi produse obţinute din rafinare de hamei.

(11) 3606 
(15) 25.12.1995 
(18) 29.12.2004
(21) 004286
(22) 29.12.1994 
(30)*93192, 02.02.1982, SU 
(10)*71436, SU
(73) CARLTON AND UNITED BREWERIES LI

MITED, AU
1 BOUVERIE STREET, CARLTON, VICTORIA 
3053, AUSTRALIA

(54)

FOSTER’S

(51X57)
32 - bere, bere englezească, bere slabă, porter şi alte 

băuturi de bere; produse, incluse în clasa 32, 
destinate pentru fabricarea berii, berii slabe, be
rii englezeşti şi porterului, inclusiv extracte de 
hamei şi produse obţinute din rafinare de hamei.

(51X57)
32 - bere, bere englezească, bere lager, bere neagră 

şi bere neagră tare.

(11) 3608 
(15) 25.12.1995 
(18) 29.12.2004
(21) 004288
(2 2 ) 29.12.1994
(30)*124571, 20.07.1990, SU 
(10)*94907, SU
(73) CARLTON AND UNITED BREWERIES LI

MITED, AU
1 BOUVERIE STREET, CARLTON, VICTORIA 
3053, AUSTRALIA

(54)

FOSTER’S BREWING

(51X57)
35 - reclamă şi afaceri; servicii consultative privind 

organizarea afacerilor, în special, acordare de 
consultaţii şi informaţie în domeniul de produ
cere, vânzare, marketing, reclamă şi stimulare 
a livrării băuturilor alcoolice; servicii consulta
tive privind administrarea afacerilor, m special, 
acordare de consultaţii şi informaţie în vederea 
elaborării şi implementării tacticii de reclamă 
şi activităţii de reclamă şi propagare;

41 - servicii privind pregătirea şi instruirea specia
liştilor în domeniul de producere, vânzare şi 
marketing de băuturi alcoolice; educaţie şi orga
nizarea divertismentelor; organizarea activităţii 
sportive.

(11) 3607 
(15) 25.12.1995 
(18) 29.12.2004
(21) 004287
(22) 29.12.1994
(30)* 109365, 06.07.1988, SU 
(10)*84881, SU
(73) CARLTON AND UNITED BREWERIES LI

MITED, AU
1 BOUVERIE STREET, CARLTON, VICTORIA 
3053, AUSTRALIA

(54)

(11) 3609
(15) 25.12.1995
(18) 29.12.2004 f
(21) 004289
(22) 29.12.1994 
(30)*3811, 16.02.1946, SU 
(10)*2698, SU
(73) DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP, 

US
1325 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW 
YORK, NEW YORK 10019, STATELE UNITE 
ALE AMERICII

(54)

(51X57)
16 - reviste.
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(11)3610 
(15) 25.12.1995 
(18) 29.12.2004
(21) 004290
(22) 29.12.1994 
(30)*87447, 26.10.1979, SU 
(10)*66233, SU
(73) DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP, US 

1325 AVENUE OP THE AMERICAS, NEW YORK, 
NEW YORK 10019, STATELE UNITE ALE AME- 
RICII

(54)

(51X57)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geo

dezice, electrice (inclusiv aparate de radio), foto
grafice, cinematografice, optice, de cântărit, dis
pozitive de semnalizare, de control, de salvare 
şi didactice; aparate automate care declanşează 
prin introducerea unei monede sau a unui jeton; 
maşini pentru reproducerea şi înregistrarea 
sunetelor; case de bani înregistratoare, maşini 
de calculat; aparate extinctoare;

14 - metale preţioase şi aliajele lor, obiecte din acestea 
sau placate (cu excepţia cuţitelor, furculiţelor, 
lingurilor); giuvaiere, pietre preţioase, orologerie 
şi alte instrumente pentru cronometrat;

16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole din 
carton; imprimate, ziare şi reviste, cărţi, articole 
de legătorie; fotografii, papetărie, substanţe ade
zive pentru papetărie; materiale pentru artişti 
plastici; pensule; maşini de scris şi rechizite de 
birou (cu excepţia mobilierului); materiale di
dactice şi intuitive (cu excepţia aparatelor); cărţi 
de joc; caractere de tipografie; clişee tipografice;

25 - îmbrăcăminte, inclusiv cizme, pantofi şi papuci;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport 

(cu excepţia îmbrăcămintei); ornamente şi po
doabe pentru pomul de iarnă.

(11) 3611 
(15) 25.12.1995 
(18) 29.12.2004
(21) 004292
(22) 29.12.1994 
(30)*88432, 19.03.1980, SU 
(10)*67490, SU
(73) DO COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP, US

1325 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, 
NEW YORK 10019, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

ROBIN

(51X57)
16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole din 

carton; imprimate, ziare şi reviste, cărţi, articole 
de legătorie; fotografii, papetărie, materiale ade
zive pentru papetărie; rechizite pentru artişti 
plastici; pensule; maşini de scris şi rechizite de 
birou (cu excepţia mobilierului); materiale didac
tice şi intuitive (cu excepţia aparatelor); cărţi de 
joc; caractere de tipografie; clişee tipografice.

(11) 3612 
(15) 25.12.1995 
(18) 29.12.2004
(21) 004293
(22) 29.12.1994 
(30)*97463, 13.06.1983, SU 
(10)*74516, SU
(73) DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP, US 

1325 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, 
NEW YORK 10019, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

SUPERGIRL
(51X57)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geo

dezice, electrice (inclusiv receptoare radio), foto
grafice, cinematografice, optice, de cântărit, de 
măsurat, de semnalizare, de control, de salvare, 
didactice; aparate automate care declanşează 
prin introducerea unei monede sau a unui jeton; 
dispozitive pentru reproducerea şi înregistrarea 
sunetelor; case de bani înregistratoare, maşini 
de calculat; aparate extinctoare;

16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole 
din carton; imprimate, ziare şi reviste, cărţi, 
articole de legătorie; fotografii, papetărie, ma
teriale adezive pentru papetărie; rechizite pentru
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artişti plastici; pensule; maşini de scris şi rechi
zite de birou (cu excepţia mobilierului); materiale 
didactice şi intuitive (cu excepţia aparatelor); 
cărţi de joc; caractere de tipografie; clişee tipo
grafice;

41 - învăţământ şi divertisment.

(11) 3613 
(15) 25.12.1995 
(18) 29.12.2004
(21) 004294
(22) 29.12.1994 
(30)*85963, 06.04.1979, SU 
(10)*65180, SU
(73) DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP, US 

1325 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, 
NEW YORK 10019, STATELE UNITE ALE 
AMERIC1I

(54)

(51X57)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geo

dezice, electrice (inclusiv receptoare), fotografice, 
cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, 
de semnalizare, de control, de salvare, didactice; 
aparate automate care declanşează prin intro
ducerea unei monede sau a unui jeton; dispozitive 
pentru reproducerea şi înregistrarea sunetelor; 
case de bani înregistratoare, maşini de calculat; 
aparate extinctoare;

14 - metale preţioase şi aliajele lor, obiecte din aceste 
metale sau placate (cu excepţia obiectelor de 
tăiat, furculiţelor şi lingurilor); giuvaiere, pietre 
preţioase; orologerie şi alte instrumente pentru 
cronometrat;

25 - îmbrăcăminte, inclusiv cizme, pantofi şi papuci;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport; 

podoabe pentru pomul de iarnă.

(11) 3614 
(15) 25.12.1995 
(18) 29.12.2004
(21) 004295
(22) 29.12.1994 
(30)*87631, 23.11.1979, SU 
(10)*69634, SU
(73) DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP, US

1325 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW 
YORK, NEW YORK 10019, STATELE UNITE 
ALE AMERICII

(54)

(51X57)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geo

dezice, electrice (inclusiv receptoare), fotografice, 
cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, 
de semnalizare, de control, de salvare, didactice; 
aparate automate care declanşează prin intro
ducerea unei monede sau a unui jeton; dispozitive 
pentru reproducerea şi înregistrarea sunetelor; 
case de bani înregistratoare, maşini de calculat; 
aparate extinctoare;

14 - metale preţioase şi aliajele lor, obiecte din aceste 
metale sau placate (cu excepţia obiectelor de 
tăiat, furculiţelor şi lingurilor); giuvaiere, pietre 
preţioase; orologerie şi alte instrumente pentru 
cronometrat;

16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole din 
carton; imprimate, ziare şi reviste, cărţi, articole 
de legătorie; fotografii, papetărie, materiale ade
zive pentru papetărie; rechizite pentru artişti 
plastici; pensule; maşini de scris şi rechizite de 
birou (cu excepţia mobilierului); materiale didac
tice şi intuitive (cu excepţia aparatelor); cărţi de 
joc; caractere de tipografie; clişee tipografice;

25 - îmbrăcăminte, inclusiv cizme, pantofi şi papuci;
28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport, 

neincluse în alte clase; podoabe pentru pomul de 
iarnă.

(11) 3615 
(15) 25.12.1995 
(18) 29.12.2004
(21) 004296
(22) 29.12.1994 
(30)*113691, 15.06.1989, SU 
(10)*90260, SU
(73) SCHERING C O RPO RATIO N , C O R PO RA 

ŢIA STATULUI NEW JERSEY, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII
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(54)

SCHERING-PLOUGH

(51X57)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţat, lustruit, degre- 
sat şi abrazat; săpunuri; articole de parfumerie, 
uleiuri eterice; preparate cosmetice; loţiuni 
pentru păr; paste şi prafuri de dinţi;

05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice; pro
duse dietetice pentru scopuri medicinale, ali
mente pentru copii; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombe şi mulaje 
dentare; dezinfectante; preparate pentru distru
gerea animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide.

(11) 3616 
(15) 25.12.1995 
(18) 29.12.2004
(21) 004298
(22) 29.12.1994
(30)*113692, 15.06.1989, SU 
(10)*90049, SU
(73) SC HE KING CORPORATION , CORPO RA

ŢIA STATULUI NEW JERSEY, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW »JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

ШЕРИНГ-ПЛАУ

(51X57)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţat, lustruit, de- 
gresat şi abrazat; săpunuri; articole de parfu
merie, uleiuri eterice; preparate cosmetice; 
loţiuni pentru păr; paste şi prafuri de dinţi;

05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice; pro
duse dietetice pentru scopuri medicinale, ali
mente pentru copii; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombe şi mulaje 
dentare; dezinfectante; preparate pentru distru
gerea animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide.

(11) 3617 
(15) 25.12.1995 
(18) 29.12.2004
(21) 004299
(22) 29.12.1994 
(30)*97053, 15.04.1983, SU 
(10)*74369, SU
(73) SCHERING CORPORATION, CORPORA

ŢIA STATULUI NEW JERSEY, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW .JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

EULEXIN
(51X57)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice, pro

duse dietetice pentru copii şi bolnavi; plasturi, 
materiale pentru pansamente; materiale pentru 
plombe şi mulaje dentare; dezinfectante; sub
stanţe pentru distrugerea buruienilor, insectelor 
dăunătoare şi animalelor dăunătoare.

(11) 3618 
(15) 25.12.1995 
(18) 29.12.2004
(21) 004300
(22) 29.12.1994 
(30)*118145, 19.01.1990, SU 
(10)*90768, SU
(73) SCHERING CORPORATION , CORPORA

ŢIA STATULUI NEW JERSEY, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

ЦЕЛЕСТОДЕРМ-В

(51X57)
05 - preparate farmaceutice;

(11) 3619 
(15) 25.12.1995 
(18)29.12.2004
(21) 004301
(2 2 ) 29.12.1994 
(30)*113348, 26.05.1989, SU 
(10)*87652, SU
(73) SCHERING CORPORATION , CORPO RA

ŢIA STATULUI NEW JERSEY, US ; 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

FfNADYNE

(51X57)
05 - preparate farmaceutice veterinare.
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(11) 3620 
(15) 25.12.1995 
(18) 29.12.2004
(2 1 ) 004302
(22) 29.12.1994
(30)* 107860, 28.12.1987, SU 
(10)*83590, SU
(73) SCHERING CORPORATION, CORPORA

ŢIA STATULUI NEW JERSEY, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

CELESTONE

(51X57)
05 - preparate farmaceutice şi medicinale.

(11) 3623 
(15) 27.02.1996 
(18) 16.08.2004
(21) 002717
(22) 16.08.1994
(30)* 18845, 29.04.1954, SU 
(10)*15003, SU
(73) FROMAGERIES BEL, S-A,, E R

4 RUE D’ANJOU 75008 PARIS, FRANŢA
(54)

kâ VACHCwMT

th c  L*uGnmo cow  
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OCN 1KRATTANOC K 0S  
OCN LCCNOC KO 
ROCN M M  LCR

4 * * C J fC *  « ţ  KAOWA 
Cw 04 «O «Ari
CMO0UIARC« KOPOQA

«ii
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(11) 3621 
(15) 25.12.1995 
(18) 29.12.2004
(21) 004303
(22) 29.12.1994 
(30)*132204, 22.02.1991, SU 
(10)*99191, SU
(73) SCH ERING CORPORATION, CORPORA

ŢIA STATULUI NEW JERSEY, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW -JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

A<PPHH

(51X57)
05 - preparate farmaceutice.

(11) 3622
(15)25.12.1995
(18)29.12.2004
(21) 004304
(22) 29.12.1994' •
(30)* 132203, 22.02.1991, SU 
(10)*99237, SU
(73) SOBERING CORPORATION, CORPORA

ŢIA STATULUI NEW JERSEY, US 
GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, 
NEW JERSEY 07033, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

AFR1N

(51X57)
05 - preparate farmaceutice.

(51X57)
29 - lapte, unt, ulei vegetal, caşcaval.

(11) 3624 
(15) 27.02.1996 
(18) 28.12.2004
(21) 004200
(22) 28.12.1994
(30)*107204, i6.09.1987, SU 
(10)*82909, SU
(73) GRÜNENTHAL GMBH, DE

STEINFELDSTRASSE 2, 52222 STOLBERG, 
GERMANIA

(54)

TPÂGiAA
(51X57)
05 - preparate farmaceutice, inclusiv preparate cu 

acţiune asupra sistemului nervos central, care 
se eliberează numai conform reţetei medicului.

(11) 3625 
(15) 04.03.1996 
(18) 30.12.2004
(21 ) 004216
(22) 30.12.1994 
(30)*960, 05.01.1928, SU 
(10)*694, SU
(73) DOLLFUS - MIEG & CIE, S A ,, F ii

10, AVENUE LEDRU-ROLLIN 75579 PARIS 
CEDEX 12, FRANŢA

(54)
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(51X57)
23 - fire;
24 - broderii cu fire de bumbac, mătase, in, lână, iută,

ramie, mătase colectată, mătase artificială şi alte 
materiale textile din aur, argint pur sau imitat 
şi din alte metale diferite în orice combinare a 
acestor diverse articole şi de orice structură şi 
compoziţie a lor;

26 - fir, şnururi, şireturi, articole - găitane.

(11) 3626 
(15) 13.03.1996 
(18) 14.12.2004
(21) 003896
(22) 14.12.1994 
(30)*82744, 06.03.1978, SU 
(10)*62472, SU
(73) SANOFI WINTHROP, FR

3^34, RUE MARBEUF 75008 PARIS, FRANŢA
(54)

ESPERAL

(51X57)
05 - medicamente şi preparate farmaceutice, în spe

cial, preparat farmaceutic pentru tratamentul 
alcoolismului.

(11) 3627 
(15) 14.03.1996 
(18) 30.12.2004
(21) 004217
(22) 30.12.1994 
(30)*95888, 11.12.1982, SU 
(10)*73868, SU
(73) MINOLTA KABUSHIKIKAISHA (MINOLTA 

CO., LTD.), J P
OSAKA KOKUSAI BUILDING, 3-13, 2-CHO- 
ME, AZUCHI-MACHI, CHUO-KU, OSAKA, 
JAPONIA

(54)

MINOLTA
(51X57)
09 - aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţifice, 

navale, geodezice, fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărit şi de măsurat; aparate şi 
instrumente electronice şi electrice (inclusiv 
aparate de radio), de semnalizare, de control (de 
comandă), aparate şi instrumente didactice; 
aparate care declanşează prin introducerea mo
nedelor sau jetoanelor; dispozitive de repro
ducere a sunetelor şi de înregistrare a sunetelor; 
case de bani înregistratoare; maşini de calculat; 
maşini şi aparate electrostatice, fotografice,

termice, diazotipice, optice de copiat şi alte 
maşini şi aparate de copiat, incluse în clasa 09; 
dispozitive imprimante de citire pentru micro
filme, planetarii, aparate pentru transmiterea 
şi recepţia facsimile, incluse în clasa 09; piese şi 
utilaje pentru toate articolele sus-numite, incluse 
în clasa 09; valize, tocuri, saci şi genţi, utilizate 
în fotografie; sticlă optică, lentile, prisme, fibre 
optice, sticlă optică brută, inclusă în clasa 09.

(11) 3628 
(15) 25.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 004147
(22) 30.12.1994 
(30)*65927, 19.07.1972, SU 
(10)*48816, SU
(73) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S A ., CH 

1800 VEVEY, ELVEŢIA
(54)

n & №
(51X57)
01 - produse chimice destinate industriei, substanţe 

chimice pentru conservarea produselor alimen
tare;

05 - preparate farmaceutice, produse veterinare şi 
igienice, produse şi băuturi dietetice;

29 - produse agricole şi horticole, came, păsări, peşte
şi produse alimentare extrase din mare, în formă 
de extracte, supe, jeleuri, paste, conserve, bucate 
finite în  formă congelată şi deshidratată, inclu
siv cele în formă crocantă, gemuri, ouă; lapte, 
caşcaval şi alte produse din lapte, surogate de 
lapte, grăsimi şi uleiuri comestibile, maioneză;

30 - cafea şi extracte de cafea, surogate de cafea şi
extracte de surogate de cafea, ceai şi extracte de 
ceai, cacao şi preparate din cacao, ciocolată, pro
duse de cofetărie, bomboane, zahăr, copturi, pră
jituri, deserturi, budinci, îngheţată, produse pen
tru prepararea îngheţatei, miere şi surogate de 
miere, produse alimentare din orez, făină sau 
crupe, inclusiv bucate finite, sosuri, condimente 
pentru alimentaţie;

31 - produse agricole, horticole, furaje pentru ani-
male, malţ;

32 - bere, ape minerale şi alte băuturi nealcoolice,
siropuri, extracte şi esenţe pentru prepararea 
băuturilor nealcoolice;

33 - vinuri, băuturi alcoolice şi lichioruri.

(11) 3629 
(15) 25.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 004241
(22) 30.12.1994 
(30)*56592, 08.07.1970, SU 
(10)*43246, SU
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(73) BANK OF AM ERICA NATIONAL TRU ST 
AND SAVINGS ASSOCIATION, US 

* BANK OF AMERICA A CENTER, SAN FRAN
CISCO, CALIFORNIA, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

(51X57)
09 - programe pentru dispozitive de calculat;
16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole din 

carton; opere imprimate, ziare şi ediţii periodice, 
cărţi, articole de legătorie; fotografii, papetărie, 
substanţe adezive pentru papetărie; materiale 
pentru artişti plastici; pensule; maşini de scris 
şi rechizite de birou (cu excepţia mobilierului); 
materiale didactice (cu excepţia aparatelor); cărţi 
de joc; caractere de tipografie; clişee tipografice; 
materiale imprimate, blanchete imprimate, edi
ţii, ghiduri de informaţie şi instrucţiuni, indi
catoare. pentru Vitrine; ghiduri, pânze pentru 
avize, avize de reclamă, notificări, plicuri poştale, 
contracte, cartele de depozit, ştampile, coperte 
din masă plastică, fixatori;

36 - servicii bancare, servicii de credit şi financiare, 
servicii privind cartelele de credit.

(11)3630 
(15) 25.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 004242
(22) 30.12.1994
(30)*132009, 19.02.1991, SU 
(10)*99183, SU
(73) JO H N STO N  P U M P / G EN ERAL VALVE, 

INC., CORPORAŢIA STATULUI CALIFOR
NIA, US
800 KOOMEY ROAD, BROOKSHIRE, TEXAS, 
STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

- TW IN SEAL

(51X57)
07 - supape (piese pentru maşini).

(11)3631 
(15) 25.12,1995 
(18) 10.10.2004
(21) 004273
(22) 10.10.1994 
(30)*37147, 25.12.1963, SU 
(10)*28127, SU
(73) THE SEAGRAM COMPANY LTD., A COM

P A N Y  IN C O R P O R A T E D  U N D E R  THE 
LAWS OF CANADA, CA 
EXECUTIVE OFFICES AT 1430 PEEL STRE
ET, MONTREAL, CANADA AND HEAD OFFI-

CES AT ERB & CAROLINE STREETS, WATER
LOO, ONTARIO, CANADA

(54)

SEAGRAM'S

(51X57)
33 - whisky.

(11) 3632 
(15) 25.12.1995 
(18) 14.12.2004
(21) 004281
(22) 14.12.1994
(30)*151/1215457, 13.10.1982, FR 
(10)*474192, SLUR
(73) ALEXIS LI CHINE & CO., S.A., FR

109, RUE ACHARD, F-33300 BORDEAUX, 
FRANŢA

(54)

CHEVALIER LICHINE

(51X57)
33 - vinuri, băuturi spirtoase şi lichioruri.

(11) 3633 
(15) 25.12.1995 
(18) 14.12.2004
(21) 004280
(22) 14.12.1994
(30)*19I/1375403, 19.03.1986, FR 
(10)*513562, SU/IR
(73) DISTILLERIE DE HAUTE-PROVENCE, FR  

ZONE INDUSTRIELLE DES CHALUDS, F- 
04300 FORCALQUIER, FRANŢA

(54)

CA1LTON
(51X57)
33 - băuturi spirtoase, lichioruri.

(11)3634 
(15) 25.12.1995 
(18) 14.12.2004
(21 ) 004282
(22) 14.12.1994
(30)* 14^1214167, 27.09.1982, FR 
(10)*473773, SU/IR
(73) ALEXIS LICHINE & CO., S.A., FR

109, RUE ACHARD, F-33300 BORDEAUX, 
FRANŢA
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(54)

LICHINE PREMIER

09 - dozatoare;
11 - agregate de încălzit;
12 - betoniere, autobasculante; 
37 - construcţie şi reparaţie.

(51X57)
33 - vinuri, băuturi spirtoase şi lichioruri.

(11) 3635 
(15) 25.12.1995 
(18) 06.12.2004
(21) 003809
(22) 06.12.1994 
(30)*85076, 08.12.1978, SU 
(10)*66507, SU
(73) PRZEDS EEBIORSTW O HANDLU ZAGRA- 

NICZNEGO “BUMAR” SPOLKA Z O.O., PL 
ALBIA JANA PAWLA II NR.11, 00-828 WAR
SZAWA, POLONIA

(54)

BYMAP
(51X57)
06 - silozuri pentru ciment, schele pentru reparaţie,

conteinere, piese turnate din metale neferoase;
07 - maşini pentru lucrări de teren, în special, exca

vatoare cu roţi şi cu şenile, ce includ câteva tipuri 
de m aşini hidraulice moderne, m aşini de 
încărcare cu roţi cu acţionare hidraulică; bul
dozere cu echipament de buldozere, de încărcare 
şi de macara pentru pozarea conductelor; maşini 
auxiliare; excavatoare-buldozere, excavatoare de 
încărcare, care transportă instalaţii pentru utilaj 
de lucru de schimb, maşini pentru transport ver
tical, în  special, macarale cu braţ telescopic, 
macarale cu braţ din grilaj; betoniere; instalaţii 
de forţă, în special, transmisii hidrodinamice, 
cutii de transmisie cu comandă hidraulică; punţi 
de acţionare a maşinilor pentru lucrări de teren 
şi punţi de acţionare pentru macarale mobile cu 
sarcină dinamică; elemente de hidraulică de 
forţă, în special, pompe, motoare, distribuitoare, 
supape şi cilindri, adaptate la specificul maşi
nilor de construcţie; maşini şi utilaj pentru 
lucrări de construcţie şi de montare, în special, 
sonete, ciocane vibratoare, compactoare de 
pământ, maşini de îndoit; utilaj pentru încăr
carea şi descărcarea maselor friabile, instalaţii 
de beton, pompe pentru ciment, dispozitive de 
ridicat pentru construcţie, ascensoare de mărfuri 
şi speciale, ascensoare de mărfuri şi pasageri; 
agregate de tencuire, pentru beton, maşini de 
sclivisit, de şlefuit şi alte utilaje pentru mica 
mecanizare a lucrărilor de construcţie; maşini 
de construcţie a drumurilor, în special, hidrona- 
toare pentru bitum, cazane pentru bitum şi 
asfalt, distribuitoare de asfalt, instalaţii pentru 
repararea drumurilor, maşini de curăţat pentru 
aerodromuri;

(11) 3636 
(15) 25.12.1995 
(18) 29.12.2004
(21) 004521
(22) 29.12.1994
(30)* 107503, 12.11.1987, SU 
(10)*83330, SU
(73) PENTA HOTEL LIMITED, GB

OLD CLOCK HOUSE, HIGH STREET, ASCOT, 
BERKSHIRE, ANGLIA

(54)

PENTA
(51X57)
42 - organizarea şi administrarea conferinţelor şi 

congreselor; acordarea hotelurilor şi servicii care 
ţin de asigurarea prosperităţii şi confortului 
turiştilor şi călătorilor, incluse în clasa 42; asis
tenţă în vânzare şi organizarea grupelor de 
stimulare; administrarea hotelurilor şi restau
rantelor; arhitectură; design de încăperi; plani
ficarea, organizarea şi administrarea bucătă
riilor, spălătoriilor contabilităţilor şi instruirii 
personalului; servicii în vederea imprimării, 
incluse în clasa 42; hoteluri; restaurante; baruri; 
locuri de divertisment; conferinţe şi congrese; 
traduceri; rezervarea hotelurilor; asigurare cu 
specificaţii ale echipamentului hotelier, servicii 
mecanice şi mobilier; aprovizionare cu produse.

(11) 3637 
(15) 25.12.1995 
(18) 09.11.2004
(21) 004661
(22) 09.11.1994
(30)* 107076, 26.08.1987, SU 
(10)*82751, SU
(73) REPSOL FETROLEO S.A., ES

PASEO DE LA CASTELLANA 278-280, 28046 
MADRID, SPANIA

(54)

(59) Culori revendicate - oranj, sur-albastru, roşu.
(51X57)
01 - produse chimice, fabricate din petrol, destinate 

industriei, agriculturii, horticulturii şi silvicul
turii; îngrăşăminte, răşini sintetice şi mase 
plastice în stare brută, produse chimice pentru 
industria tananţilor; compoziţii antigel, sub
stanţe contra um ezelii, substanţe contra
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perforării, apă fără conţinut de substanţe mine
rale pentru baterii, produse destinate prevenirii 
eşapamentului din radiatoarele autovehiculelor, 
substanţe pentru decalcifierea apei din radia
toarele autovehiculelor, incluse în clasa 01;

04 - grăsimi şi uleiuri industriale (cu excepţia uleiu
rilor comestibile şi a uleiurilor eterice), uleiuri 
de turnătorie, combustibili în stare gazoasă, 
solidă şi lichidă; grăsimi şi uleiuri lubrifiante; 
uleiuri şi lichide pentru frâne, pentru suspensii 
hidraulice şi pentru amortizoare; uleiuri pentru 
industria tananţilor; uleiuri extrarafînate pentru 
motoare;

12 - fîtinguri pentru mijloace de locomoţie auto, inclu
se în clasa 12, aparate de locomoţie terestră, 
aeriană şi navală, rulote;

17 - gutapercă, cauciuc, elastic şi imitaţiile lor, arti
cole din aceste materiale, neincluse în alte clase; 
mase plastice în formă de foiţe subţiri, folii şi 
tije (semifabricate); materiale pentru ambalare, 
etanşare şi izolare; azbest, mică şi produse din 
ele, tuburi flexibile (nemetalice); uleiuri de 
izolare;

19 - asfalt, bitum şi smoală pentru construcţie şi 
drumuri; pietre naturale şi artificiale, ciment, 
var, soluţie de construcţie, ipsos şi prundiş, ţevi 
din gresie sau ciment, case metalice mobile;

21 - şerveţele pentru curăţat, şerveţele de molton 
pentru dereticat, bureţi, accesorii pentru 
înlăturarea prafului, dispozitive pentru spălat 
pahare, perii, în special, cele pentru curăţarea 
şi lustruirea autovehiculelor, ustensile şi veselă 
de uz casnic sau de bucătărie, piepteni, produse 
din sticlă, porţelan şi faianţă;

35 - servicii în  vederea importului, exportului, 
reprezentanţei şi măsurilor excepţionale, toate 
referindu-se la produsele lubrifiante şi energetice 
şi la hidrocarburi;

39 - servicii referitoare la stocarea, depozitarea, 
distribuirea şi transportarea produselor ener
getice şi petroliere şi hidrocarburilor.

(11) 3648 
(15) 25.12.1995 
(18) 30.12.2004
(21) 004626
(22) 30.12.1994 
(30)*3396, 08.12.1944, SU 
(10)*2432, SU
(73) NACCO MATERIALS HANDLING GROUP, 

IN C ., C O R P O R A Ţ IA  STA TU LU I DELA
WARE, US
2701 N.W. VAUGHN, SUITE 900 PORTLAND, 
OREGON 97210, STATELE UNITE ALE AME- 
RICII

(54)

HYSTER
(51X57)
07 - cabestane, palane, macarale, dispozitive de în

cărcare pentru platforme, dispozitive pentru 
exploatarea forestieră şi pentru curăţarea pă

mântului cu transmisie prin cablu sau cu alune
care laterală; blocuri cu role, cârlige pentru vâr
furi; cârlige de consolidare şi diverse părţi de 
schimb pentru maşinile sus-menţionate;

12 - garnituri de macarale şi de tracţiune, instalaţii 
de remorcaj, în special, maşini tip remorcă de 
transportat buşteni şi alte obiecte prin inter
mediul cablurilor sau odgoanelor; nave pentru 
transportul materialului lemnos, în  special, 
maşini utilizate pentru ridicarea, transportarea 
şi depozitarea lemnului, cărucioare de ridicare, 
în special, maşini autopropul sânte, aprovizionate 
cu mecanisme de ridicare şi utilizate pentru 
debitarea, transportarea şi depozitarea artico
lelor sau articolelor împachetate, angrenate prin 
intermediul mecanismelor de ridicare sus-men
ţionate; jgheaburi (jgheaburi adaptate tracţiunii 
cu tractorul şi utilizate în operaţiuni de exploa
tare forestieră sau în cele adiacente) cu cârlige 
pentru aceasta; diverse părţi de schimb pentru 
maşinile sus-menţionate.

(11) 3667 
(15) 25.12.1995 
(18) 21.12.2004
(21) 004652
(22) 21.12.1994
(30)*100544, 15.11.1984, SU 
(10)*77054, SU
(73) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO TRAD

ING AS TOSHIBA CORPORATION, JP  
72, HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAWASA
KI-SH1, KANAGAWA-KEN, JAPONIA

(54)

(51X57)
01 - produse chimice destinate industriei, răşini 

artificiale; compoziţii de formare incluse în clasa 
01; preparate şi substanţe de silicon; substanţe 
chimice în calitate de materiale de inhibare (în 
formă de tije) utilizate în reactoarele nucleare;

03 - substanţe pentru lustruit şi pânză abrazivă de
sticlă;

04 - lubrifianţi consistenţi;
06 - matriţe de formare, conteinere din metal obişnuit,

incluse în clasa 06; metale brute şi semipre- 
lucrate şi aliajele acestora;

07 - dispozitive care generează electricitate; turbine
şi motoare (cu excepţia celor pentru vehicule te
restre); maşini cu combustibil pentru operaţii 
de încărcare-descărcare; centrifuge, mixere şi 
malaxoare în calitate de maşini utilizate cu gaz 
de uran; râşniţe pentru cafea şi malaxoare de 
cafea (cu excepţia celor acţionate manual); com- 
presoare (maşini); pompe (cu excepţia pompelor 
pentru com ercializarea benzinei, pom pelor
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chirurgicale sau pompelor cu aer în calitate de 
utilaje pentru vehicule); elevatoare, escalatoare, 
piste rulante (de tip escalator); maşini de spălat, 
maşini de uscat, maşini de lustruit (cu excepţia 
celor de uz casnic), maşini de degresat şi curăţat, 
maşini de şlefuit, maşini pentru punşarea 
cartelelor, maşini pentru prelucrarea hranei, 
maşini electrice pentru uscarea şi ondularea 
părului, instrumente manuale cu acţionare elec
trică pentru menaj, deschizătoare electrice 
pentru conteinere, cricuri pentru motoare, 
maşini pentru impregnarea lacului în compo
nente electrice, matriţe de formare în calitate 
de piese pentru maşini; maşini şi aparate, 
incluse în clasa 07, utilizate pentru controlul 
reactoarelor nucleare; piese şi fitinguri, incluse 
în clasa 07, pentru toate articolele sus-numite; 
capuri de imprimare pentru maşini de scris, 
incluse în clasa 07; maşini de sudat electrice 
automate; maşini de găurit automate; maşini- 
unelte automate; maşini de încărcare-descărcare 
mecanice automate;

08 - unelte şi instrumente manuale, dispozitive pen
tru punşarea cartelelor, brice electrice, piese şi 
fitinguri, incluse în clasa 08, pentru articolele 
sus-numite;

09 - aparate şi instrumente electrice, electronice, şti
inţifice, de telecomunicaţie, pentru semnale de 
alarmă (cu excepţia celor pentru vehicule), de 
semnalizare, de control (verificare), de calculat, 
de navigaţie, de cercetare in vitro, de inspectare, 
de comunicare optică, de televiziune şi radio- 
recepţie, de radar, fonovizuale pentru scopuri 
didactice, chimice, de laborator (pentru utilizare 
in vitro), de comunicaţie prin microunde, cu frec
venţe supraînalte, cu frecvenţe ultraînalte şi de 
comunicaţie prin satelit; automate de comerţ, 
automate de verificare (de calcul) a plăţii, apa
rate automate de scanare pentru identificarea 
automobilelor, aparate pentru detectarea flăcării 
arzătorului, detectoare de monede false, pelicule 
magnetice pentru înregistrări video sau cu 
înregistrări video, discuri video, programe pentru 
computere; brichete electrice (cu excepţia celor 
piroforice) pentru fumători, dispozitive electro
nice pentru prelucrarea datelor, aparate de imp- 
rimare-emitere utilizate împreună cu computere, 
cabinete adaptate pentru utilizarea aparatelor 
şi instrumentelor de înregistrare şi reproducere 
a sunetelor; pelicule şi discuri magnetice utilizate 
împreună cu computere; maşini de copiat foto
grafice, electrostatice sau termice; parafulgere, 
pelicule magnetice pentru magnetofoane, discuri 
fonografice, ace şi vârfuri ascuţite pentru fono
grafe; difuzoare, amplificatoare sonore, micro
foane, căşti, antene de semnale radio, discuri cu 
înregistrări sonore digitale, elemente electrice 
uscate, baterii electrice pentru acumulatoare, 
elemente solare, osciloscoape, contoare, sticle de 

’ mărit, pompe de benzină pentru turnarea can
tităţilor măsurate (pentru scopuri de menaj), 
aparate de încasat, lămpi-blitzuri pentru scopuri 
fotografice, maşini pentru eliberarea banilor în 
numerar, maşini automate pentru numărarea 
banilor în numerar, maşini automate pentru 
recepţionarea banilor în numerar, generatoare 
electronoproiectoare, magnetroane, ecrane

fluorescente, electrozi pentru utilizare în sudare 
electrică, dispozitive semiconductoare electrice, 
incluse în clasa 09, filtre de cuarţ pentru scopuri 
ştiinţifice, tuburi electronice, dispozitive electro
nice cu cristale lichide pentru display-ere> sârmă 
electrică izolată, cabluri electrice; aparate Roent
gen şi aparate pentru cercetări de laborator (cu 
excepţia celor pentru scopuri medicale); maşini 
automate de control, aparate de sudat automate 
(altele, decât cele pentru maşini); piese şi fitin
guri, incluse în clasa 09, pentru toate articolele 
sus-numite; mijloace automate de comandă 
pentru purtători de conteinere;

11 - instalaţii şi aparate, incluse în clasa 11, de ilu
minat, de uscat, de încălzit sau pentru prepa
rarea hranei; instalaţii şi aparate de refrigerat, 
de răcit, de congelat, de umectat, de drenare, de 
evaporat, de fiert, de transferare a aerului, de 
curăţare a aerului (altele, decât maşinile) şi de 
condiţionare a aerului; aparate electrice pentru 
menaj, incluse în clasa 11, reactoare nucleare, 
cuptoare (cu excepţia celor pentru experienţe); 
piese şi fitinguri, incluse în clasa 11, pentru toate 
articolele sus:numite;

12 - vehicule terestre, piese şi fitinguri, incluse în
clasa 12, pentru vehicule terestre;

14 - ceasuri şi alte aparate cronometrice, ceasuri în 
combinare cu aparate de radio; piese şi fitinguri, 
incluse în clasa 14, pentru toate articolele sus- 
numite;

16 - maşini pentru birou, incluse în clasa 16; hârtie;
maşini de copiat (de reproducere) pentru birou; 
m ateriale im prim ate; ascuţitoare pentru 
creioane (staţionare); capuri de tipărit termice 
(piese pentru maşini) pentru birou; piese şi 
fitinguri, incluse în clasa 16, pentru articolele 
sus-numite;

17 - materiale izolante, cauciuc de silicon;
21 - periuţe de dinţi electrice; piese şi fitinguri, inclu

se în clasa 21, pentru periuţe de dinţi electrice;
28 - maşini pentru exerciţii fizice (nu pentru scopuri 

medicale sau chirurgicale); jocuri electronice 
(nedestinate pentru utilizare îm preună cu 
televizoare şi nedeclanşabile prin introducerea 
monedelor sau jetoanelor); piese şi fitinguri, 
incluse în clasa 28, pentru toate articolele sus- 
numite.

(11) 3668 
(15) 11.03.1996 
(18)28.12.2004
(21) 003829
(22) 28.12.1994 
(30)*116367, 03.11.1989, SU 
(10)*90553 , SU
(73) EUROPA PLUS FRANCE SA., FR

26 BIS RUE FRANCOIS 1ER, 75008 PARIS, 
FRANŢA

(54)

EUROPA PLUS
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(51X57)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geode

zice, electrice (inclusiv cele destinate pentru 
difuzare radio), fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizat, 
de control (verificare), de securitate (de salvare), 
didactice, autom ate şi m ecanism e pentru 
aparatele cu plată prealabilă, aparataj pentru 
înregistrarea, transmiterea sau reproducerea 
sunetului sau imaginii, aparate de încasat, 
maşini de calcul, aparate extinctoare, dispozitive 
de protecţie contra accidentelor, incluse în clasa 
09, acumulatoare electrice, sonare, semnali
zatoare acustice şi aparate de semnalizare pre
ventivă, instrumente de semnalizare, semnali
zare fotonică şi mecanică, semnalizatoare de 
aprindere, indicatoare luminescente, semnale 
fotonice alternative, semnalizatoare de cufun
dare, semnalizatoare speciale de protecţie pentru 
aviatori, indicatoare pentru nivelul apei, de 
pantă, de pierderi electrice, de volum, de tem
peratură, de vid, de viteză, semne rutiere fotonice 
şi mecanice, panouri de semnalizare fotonică şi 
mecanică, geamanduri fotonice de salvare, 
sirene, dispozitive de curăţare a discurilor 
acustice, ace pentru pickup-uri, magneţi, 
amplificatoare, aparate pentru amplificarea 
sunetului, benzi magnetice, dispozitive pentru 
demagnetizarea benzilor magnetice, benzi video, 
emiţătoare de telecomunicaţie, aparataj de 
frecvenţă înaltă, difuzoare, aparate de comuni
caţie internaţională, microfoane, megafoane, 
aparate de radio, instalaţii radiotelegrafice şi 
radiotelefonice, piloni pentru reţele de radiodifu- 
zare; aparataj radio, aparataj radio pentru au
tomobile, receptoare, sateliţi, aparataj pentru 
înregistrarea, amplificarea, reproducerea şi 
transmiterea sunetului, aparataj de teledirijare, 
de telemetrie, de teleinterceptare, de înregistrare 
televizată, aparataj TV, aparataj şi instrumente 
pentru realizarea, reproducerea, producerea şi 
transmiterea sunetului, imaginii şi semnalelor; 
staţii radio, player-e, aparataj de reproducere 
de înaltă precizie (a sunetului, imaginii), inclusiv 
aparatajul de dirijare şi transformare a sunetu
lui, semnalelor şi imaginii de lecturare, de 
amplificare, de înregistrare, vectorial, de selec
tare, de recepţie; transform atoare, antene, 
ecrane, incluse în clasa 09; aparataj şi instru
mente electronice pentru reproducerea sunetu
lui; brichete pentru automobile, dispozitive 
antiorbire, cu excepţia celor incluse în alte clase; 
dispozitive antizgom ot, altimètre, cântare, 
busole, butoane de sonerie, pedometre, compa
suri, contoare, inclusiv turometre, controloare 
de viteză pentru automobile, aparate pentru 
înregistrarea timpului, distanţei, sunetelor; 
exponom etre, întrerupătoare, inversoare, 
traductoare, aparate şi instrumente meteoro
logice, parcometre, aparataj şi instrumente 
fizice, tahom etre, taxom etre, termometre, 
termostate, totalizatoare, terminale, maşini 
pentru numărarea şi sortarea banilor, maşini 
aritmetice, aparate didactice audiovizuale, apa
rate muzicale eu plată prealabilă, distribuitoare 
automate, dulapuri de distribuţie automată, 
distribuitoare de combustibil pentru staţiile de

petrol, aspiratoare, înregistratoare pe benzi 
magnetice, distribuitoare de bilete şi fişe, maşini 
pentru prelucrarea fişelor perforate, case conta
bile, camere video, tele, fotografice şi cinemato
grafice; siguranţe, circuite imprimate, comuta
toare, maşini contabile, detectoare, dictafoane, 
pickup-uri, discuri pentru MEC, discuri acustice, 
emiţătoare de semnale electronice, benzi pentru 
înregistrarea sunetului, purtători magnetici de 
informaţie, purtători pe benzi magnetice, aparate 
şi aparataj pentru prelucrarea informaţiei, 
purtători de informaţie, date, sunet, imagini, 
semnale, în special, în formă de benzi şi discuri, 
terminale, instrumente matematice, blocuri de 
memorie pentru MEC, MEC, programe înregis
trate pentru MEC, mecanisme cu plată preala
bilă pentru aparataj de televiziune, maşini pen
tru calcularea voturilor, maşini, dispozitive şi 
instalaţii de cancelarie, incluse în clasa 09, ma
şini, dispozitive şi instalaţii electronice, pentru 
informatică, pentru informatică uzuală, pentru 
jocurile electronice sau video, modemuri, termi
nale, dispozitive de imprimare, tastatură, con
sole de dirijare, ecrane de vizualizare, stâlpi foto- 
nici, tuburi fotonice pentru reclamă, baloane 
meteorologice, cabluri electrice, conductoare elec
trice, dispozitive electrice de acţionare, dispo
zitive magnetice de acţionare, conductoare 
telegrafice, conductoare telefonice, carcase pen
tru difuzoare, căşti de protecţie, fluiere de co
mandă pentru câini, tuburi acustice, mănuşi pen
tru scafandri şi acvalanghişti, rame pentru 
diapozitive, filme animate, benzi cinematografice 
expuse, lentile de contact, sticle de corectare, 
diafragme acustice sau fotografice, diapozitive, 
aparate de proiectare pentru diapozitive, fibre 
optice, filtre utilizate în fotografie, fulgere, ecra
ne fluorescente, holograme, binocluri, lămpi 
optice, aparate de proiecţie, lentile optice, micro- 
scoape, oglinzi optice, dispozitive pentru mon
tarea filmelor, instrumente pentru observare, 
maşini şi aparate de fotocopiat, aparate pentru 
fototelegrafe, aparate de proiectare, ecrane de 
proiectare, aparataj cu laser (cu excepţia celui 
medical), aparataj şi dispozitive Roentgen (cu 
excepţia celor medicale), dispozitive de protecţie 
contra radiaţiei Roentgen (cu excepţia celor 
medicale), ochelari, accesorii pentru ochelari, 
etu-uri pentru ochelari, pentru lentile de con
tact, pentru aparate şi instrumente fotografice, 
maşini pentru eliberarea conturilor, semne 
mecanice, respiratoare, paratrăsnete şi para- 
fulgere;

14 - metale preţioase şi aliajele lor, produse din aceste 
materiale sau placate, neinduse în alte clase, 
cu excepţia cuţitelor, lingurilor şi furculiţelor, 
giuvaiere, pietre scumpe, orologerie şi alte 
instrumente pentru cronometrat, ace de cea
sornic, argint (tacâmuri); bijuterie, casete, sfeş
nice, brelocuri şi agrafe din metale preţioase 
pentru cravate; brăţări, incluse în dasa 14, cad
rane pentru ceasuri, ustensile pentru bucătărie 
fabricate din metale preţioase, lădiţe pentru 
bijuterii, portţigarete pentru trabucuri şi ţigări, 
fibre pentru bijuterii, flacoane, goblenuri, port- 
monee, inele pentru şerveţele, farfurioare, statu
ete şi vaze decorative din metale preţioase, meda-
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Iii, monede, medalioane (bijuterie), mecanisme 
orologice, fixatori pentru ştergare din metale 
preţioase, etu -u ri pentru ceasuri, strasuri; 
instrumente de cronometraj, care servesc ca 
purtători sonori, vizuali, electrici sau magnetici 
de semnale, instrumente de cronometraj care se 
folosesc în  publicitate sau în informaţie tele
vizată;

16 - hârtie, carton şi articole din ele, neincluse în al
te clase, imprimate, reviste şi periodice, cărţi, 
materiale de legătorie, fotografii, papetărie, 
substanţe adezive (pentru papetărie), etichete 
autoadezive, rechizite pentru artişti plastici, 
rechizite pentru cancelarie (cu excepţia mobilei), 
materiale didactice, materiale didactice intuitive 
(cu excepţia aparaturii), cărţi de joc, caractere 
tipografice, clişee (tipografice), distribuitoare de 
bandă adezivă, articole de cancelarie, maşini 
pentru imprimarea adreselor, pentru aplicarea 
semnelor expedierilor poştale (pentru lipirea 
mărcilor poştale sau ştanţarea ştampilelor), 
pentru fixarea clamelor, afişe, albume, almana
huri, acuarele, acvarii de cameră, machete de 
arhitectură, argilă pentru modelare, gravuri, 
litografii, atlasuri; suporturi pentru halbele de 
bere, bilete, blocnotesuri, albumuri de desen, lăzi 
de carton sau hârtie, ambalaje de carton sau 
hârtie pentru butelii, broşuri, caiete, calendare, 
hărţi, simboluri (cifre şi litere), indigou, carnete 
de notiţe, hârtie de calc, tuburi din carton, 
cataloage, cleme pentru fişe, mătănii, coperte 
pentru documente, desene ordinare (de coajă), 
cerneală pentru ştampile, perforatoare, tipare 
pentru croit haine, confeti, jetoane de control, 
coşuri pentru scrisori, dispozitive de tăiere a 
hârtiei, cretă, creioane, dispozitive de ascuţire 
pentru creioane, crucifixuri, ornamente teatrale, 
desene, diagrame, dublicatoare, maşini de scris, 
dispozitive pentru radiere, elastic, hârtie de 
ambalare, cerneală, pernuţe pentru ştampile, 
călimări, materiale didactice în formă de jocuri, 
elemente didactice de hârtie şi carton, plicuri, 
calendare cu foi detaşabile, şerveţele de hârtie, 
etichete neţesute, scrisori de notificare, blanchete 
şi fişe, formulare, hârtii cu antet, rechizite şco
lare, globuri, orare, hârtie igienică, ilustraţii, ar
ticole cu imprimare în relief, incluse în clasa 16, 
hârtie pentru scrisori, feţe de masă de hârtie, 
ştampile pentru cărţi, suporturi pentru cărţi, 
hârtie luminescentă, manuale, batiste de hârtie, 
rechizite de hârtie pentru bucătărie, numeratoa- 
re, benzi perforate sau fişe perforate, hârtie 
pentru dispozitive de imprimare ale MEC, benzi 
de masă plastică pentru ambalare, fotogravuri, 
desene (tehnice), clişee, portrete, timbre poştale, 
tim bre com em orative, prospecte, registre, 
coperte, repertoare, imagini grafice, reproduceri 
grafice, reviste fără ilustraţii, felicitări, mape de 
birou cu sugativă, şabloane; storuri de hârtie, 
tocuri, ştampilă de adresă, şerveţele igienice de 
hârtie, mape de desen, foi de viscoză pentru 
ambalare; hârtie, carton sau echivalentele lor, 
destinate pentru semnale vizuale sau sonore sau 
pentru comunicări de tip informativ sau de 
publicitate;

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, inclusiv cizme, 
pantofi şi cipici, îmbrăcăminte pentru auto-

mobilişti, costume de baie, ciorapi, articole de 
acoperit capul, bretele, cordoane (pentru îmbră
căminte), pălării, şosete, pantofi moi fără tocuri, 
încălţăminte pentru fotbal, încălţăminte pentru 
plajă, cămăşi, tricouri de tenis, colanţi, guleraşe; 
rochii finisate, lenjerie de corp, pantalonaşi 
scurţi pentru sugari, cravate, îmbrăcăminte 
pentru biciclişti, haină, fulare, nâframe-fulare, 
îmbrăcăminte din blană, trenduri, mănuşi, 
jilete, trenduri impermeabile, fuste, scutece 
pentru nou-născuţi, m aiouri, m antouri, 
pantaloni, paltoane, pulovere, pijamale, rochii, 
com binezoane pentru schi acvatic, pantofi 
sportivi, uniform ă, jachete, îm brăcăm inte 
decorativă pentru reclame cu marca de comerţ;

34 - produse din tutun şi rechizite de fumat, chibrituri,
portţigarete pentru trabucuri şi ţigări, scru
miere, casete pentru trabucuri, muştiucuri din 
metale nepreţioase, brichete, lulele de fumat, 
seturi pentru fumat, tabachere din metale 
nepreţioase;

35 - publicitate şi afaceri, în special, asistenţă în ad
ministrarea afacerilor, consultaţii în vederea 
administrării afacerilor, expertiză în operaţiuni 
de afacere, investigaţii în domeniul operaţiunilor 
de afacere, documentaţie în  vederea operaţiu
nilor de afacere, informaţie în vederea operaţiu
nilor de afacere, servicii de Consulting în vederea 
organizării şi administrării afacerilor, publicarea 
textelor de reclamă, amplasarea panourilor cu 
informaţie, agenţii de export-import, agenţii de 
reclamă, difuzarea avizurilor de publicitate, 
închirierea maşinilor şi echipamentelor de birou, 
oficii de antrenare a muncitorilor, agenţii de 
informare comercială, înregistrarea mesajelor, 
ţinerea registrelor de contabilitate, consultaţii 
în vederea chestiunilor personale, publicitate 
prin poştă, servicii de dactilografiere, amenaja
rea vitrinelor, prezentarea produselor, distribu
irea şi difuzarea mostrelor şi materialelor de 
reclamă (broşuri, prospecte etc.), reglementarea 
documentaţiei de publicitate, reproducerea 
documentelor, vânzare la licitaţie, asistenţă în 
administrarea întreprinderilor de comerţ şi 
industriale, studiul pieţei, închirierea echipa
mentului de publicitate, închirierea panourilor 
de informaţie, serviciile manechinelor pentru 
scopuri de reclamă sau pentru asigurarea reali
zării produselor, publicitate radio, publicitate 
televizată, servicii în domeniul relaţiilor sociale, 
administrarea serviciilor de reclamă sau infor
maţie, informaţie statistică, selectarea informa
ţiei statistice în vederea expedierii prin poştă, 
marketing;

38 - comunicaţii, agenţii de informaţie, comunicaţii 
radio, comunicaţie telegrafică şi telefonică, dis
tribuirea corespondenţei, expedierea şi distri
buirea coletelor, difuzare televizată, radiodifu
ziune, transmiterea mesajelor, expedierea şi 
transmiterea telegramelor, servicii de comuni
caţie telefonică, servicii de comunicaţie prin 
telex, agenţii de presă, servicii de comunicaţie 
prin teledispozitive, inclusiv prin teledispozitive 
care sunt accesibile conform unui cod de accesi
bilitate, nume prescurtate, cuvinte-cheie, parole, 
cuvinte extreme, centre de com unicaţie de 
deservire, expedierea mesajelor prin intermediul
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dispozitivelor electronice seu teledispozitivelor, 
serviciilor de informare care efectuează comuni
caţia prin teledispozitive;

41 - educaţie şi organizarea divertismentelor, abona
rea la reviste, organizarea concursurilor, prezen
tărilor şi concertelor de estradă, radioemisiuni 
de divertisment, emisiuni televizate de diver
tisment, publicarea textelor, învăţământ, închi
rierea înregistrărilor sonore, instruire, instruire 
fără frecvenţă, producerea filmelor cinemato
grafice, producerea emisiunilor radio, închirierea 
aparatajului de radio şi televiziune, servicii de 
organizare a recreeri i, montarea programelor de 
radio şi televiziune, orchestre, spectacole, înre
gistrări pe casete şi discuri.

(58) Cuvântul “Europa” nu este obiect independent 
de protecţie juridică.

(11) 3685 
(15) 25.03.1996 
(18) 30.12.2004
(21) 004238
(22) 30.12.1994 
(30)*26160, 03.01.1962, SU 
(10)*20975, SU
(73) CASTROL LIMITED, GB

BURMAH CASTROL HOUSE, PIPERS WAY, 
SWINDON, SN3 IRE, ANGLIA 

(54) .

(51X57)
03 - compoziţii în formă de paste, lichide pentru cură

ţat şi lustruit suprafeţele vopsite, lăcuite, lustru
ite şi suprafeţele de porţelan ale automo-bilelor, 
mobilei şi altor suprafeţe similare; paste, ceară, 
material pentru lustruirea podelelor şi pentru 
păstrarea acoperirilor podelelor; paste şi lichide 
pentru lustruirea oricăror suprafeţe vopsite, 
lăcuite, lustruite sau de porţelan şi pen-tru 
păstrarea acoperirii acestor suprafeţe; com
poziţii informă de paste pentru tratarea lacurilor 
reaplicate, lustrului etc. şi pentru aplicarea 
lustrului preliminar; paste, ceară, material cu 
diverse nuanţe pentru lustruirea mobilei şi a 
altor obiecte din lemn şi pentru înlăturarea de 
pe ele a diverselor deteriorări.

(11) 3716 
(15) 08.04.1996 
(18) 30.12.2004
(21) 004240
(22) 30.12.1994 
(30)*26642, 24.03.1962, SU 
(10)*21394, SU

(73) BECKMAN INSTRUMENTS, INC., CORPO
RAŢIA STATULUI DELAWARE, US 
2500 HARBOR BOULEVARD FULLERTON, 
CALIFORNIA, STATELE UNITE ALE AME- 
RICII 

(54)

(51X57)
01- soluţii-tampon pentru standardizarea coefi

cientului ionilor de hidrogen; aditivi hidrofugi 
pentru utilizarea vaselor şi a altor articole de 
sticlă chimice şi electrochimice; uscătoare uti
lizate în interiorul carcaselor spectrofotometre- 
lor şi altor aparate; soluţii de punte ale sărurilor 
pentru utilizare în electrozii electrochimici de 
comparaţie;

09 - spectrofotometre înregistratoare, autoînregis- 
tratoare şi fără regim de autoînregistrare, ce 
funcţionează în benzile spectrului vizibil, ultra
violet şi infraroşu; monocromatoare; rechizite 
pentru spectrofotometre, livrate aparte, şi anu
me: dispozitive pentru fotometrie cu flacără; 
dispozitive pentru fluorometrie şi nefelometrie; 
dispozitive de măsurare a reflexiei difuze a pro
belor in transparente; autoînregistratoare pentru 
transformarea spectrofotometrelor fără regim de 
autoînregistrare în cele înregistratoare; ajutaje 
de absorbţie pentru probele de gaze şi lichide; 
dispozitive fotomultiplicatoare pentru mărirea 
sensibilităţii; utilăj de reglare a temperaturii la 
aparatele term ostatice spectrofotom etrice; 
rechizite de măsurare şi purificare a probelor 
de gaze şi de admisiune a lor către ajutajele 
spectrofotometrelor infraroşii; titratoare auto
mate de executare a titrărilor potenţiometrice 
şi speciale; dispozitive de măsurare a coeficien
tului ionilor de hidrogen (pH-metre); aparate de 
detectare şi măsurare a radiaţiei radioactive şi 
a altor radiaţii ionice, şi anume: dispozitive por
tative de măsurare a intensităţii radiaţiei infica- 
toare şi de tip integrator; indicatoare de control 
dozimetric cu acţiune permanentă şi dozimetre 
electronice integratoare de buzunar pentru uz 
individual; colorimetre pentru analiza probelor 
prin măsurarea caracteristicilor de absorbţie a 
culorilor şi pentru executarea acestor măsurări 
în regim continuu în probele lichide sau gazoase 
mişcându-se în flux sau imobile; înregistratoare 
automate cu bandă - carto gr amă pentru înre
gistrarea devierilor în galvanometrele cu spot 
luminos, de torsiune sau în  alte galvanometre 
cu oglinzi; ohmmetre, electrometre cu vacuum 
electric; micro-microampermetre, aparataj de 
electroforeză convenţională pentru fracţionarea 
albuminelor; dispozitive de calcul cu acţiune per
manentă, .dispozitive de modelare, maşini ana
logice; convertizoare electronice de mărimi 
analogice (fizice) în mărimi numerice (discrete); 
butoane de comandă pentru reglarea şi măsu
rarea unghiulară a poziţiei arborilor; piese pen
tru fiecare din dispozitivele sus-menţionate, liv-
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rate aparte; regulatoare de putere a bateriilor 
de acumulator pentru menţinerea constanţei sar
cinii în procesul operaţiunilor spectrofotometrice; 
dispozitive de alimentare cu curent electric pen
tru transmiterea energiei electrice surselor ultra
violete, utilizate în spectrofotometre, comuta
toare complexe cu multe contacte pentru conec
tarea grupurilor şi seriilor de electrozi la pH-

metrul unic; electrozi electrochimici, şi anume: 
electrozi din sticlă şi metal şi electrozi de com
paraţie pentru utilizare împreună cu utilajul de 
măsurare şi reglare a coeficientului ionilor de 
hidrogen; blocuri de electrozi instalate pentru 
utilizare la scufundare sau la probele fluide; di
verse rezistenţe electrice şi potenţiometre cu o 
singură undă şi cu mai multe unde.
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Lista m ărcilor înregistrate

Se publică următoarele date: numărul depozitului, data depozitului, numărul 
acordat mărcii, numărul clasei de produse şi/sau servicii, denumirea titularului, 

ţara, numărul BOPI în care s-a publicat cererea de înregistrare

Nr.
depozit

Data
depozit

Nr. marcă 
acordat

Clase TITULAR Nr.
BOPI

000212 26.08.1993 3638 03 THE PROCTER & 
GAMBLE COMPANY,
US

11/1995

000213 26.08.1993 3639 03 THE PROCTER & 
GAMBLE COMPANY,
US

11/1995

000251 26.08.1993 3640 34 THE AMERICAN TOBA
CCO COMPANY, US

11/1995

000814 14.03.1994 3641 33 THE HOUSE OF SEA
GRAM LIMITED, GB

11/1995

000845 04.03.1994 3642 41 UNIVERSITATEA TEH
NICĂ A MOLDOVEI,
MD

1C/1994

001161 12.04.1994 3643 12 MONROE AUTO 
EQUIPMENT COMPA
NY, CORPORAŢIA STA
TULUI DELAWARE, US

11/1995

001164 12.04.1994 3644 33 THE HOUSE OF SEA
GRAM LIMITED, GB

11/1995

001165 12.04.1994 3645 33 THE HOUSE OF SEA
GRAM LIMITED, GB

11/1995

001556 04.05.1994 3646 01,05, 09, 
21, 31

MARS INCORPORA
TED, US

11/1995

001956 08.06.1994 3647 16, 35,42 FIRMA “TATIANA"
S.R.L., MD

S/1995

001957 08.06.1994 3649 16, 35, 42 FIRMA “TATIANA"
S.R.L., MD

S/1995

001958 08.06.1994 3650 16, 35, 42 FIRMA “TATIANA"
S.R.L., MD

S/1995

001959 08.06.1994 3651 16, 35, 42 FIRMA “TATIANA”
S.R.L., MD

3/1995

001960 08.06.1994 3652 16, 35, 42 FIRMA “TATIANA"
S.R.L., MD

S/1995

001961 08.06.1994 3653 16, 35,42 FIRMA “TATIANA"
S.R.L., MD

3/1995
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001962 08.06.1994 3654 16, 35, 42 FIRMA “TATIANA” 
S.R.L., MD

3/1995

002483 23.06.1994 3655 25 SOCIETATEA PE ACŢI
UNI “STEAUA” S.A., MD

6/1995

002484 23.06.1994 3656 25 SOCIETATEA PE ACŢI
UNI “STEAUA” S.A., MD

6/1995

002960 27.09.1994 3657 25 FRUIT OF THE LOOM, 
INC., US

10/1995

002987 28.09.1994 3658 05,30 RICHARDSON - VICKS 
INC., US

10/1995

002506 14.07.1994 3659 07 YTONGAG.DE 7/1995
002507 14.07.1994 3660 05 NISSAN CHEMICAL 

INDUSTRIES, LTD, JP
7/1995

002807 08.09.1994 3661 18, 25, 28 ASCO GROUP
LIMITED, US

10/1995

004380 28.12.1994 3662 33 SOVHOZUL-FABRICĂ
“BUCHETUL MOLDO
VEI”, MD

1Q/1995

004381 28.12.1994 3663 33 SOVHOZUL-FABRICÀ
“BUCHETUL MOLDO
VEI”, MD

1Q/1995

004382 28.12.1994 3664 33 SOVHOZUL-FABRICĂ
“BUCHETUL MOLDO
VEI”, MD

10/1995

004581 15.05.1995 3665 16, 36 SOCIETATEA PE AC
ŢIUNI SUD-VEST“FO- 
TO-FOND”, MD

11/1995

002372 11.07.1994 3666 29 MARS INCORPORA
TED, US

7/1995

001129 17.03.1994 3669 06,12,17 T & N TRADE MARKS 
LIMITED, GB

9/1995
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IV. Desene şi modele industriale
Desene §i modele industriale înregistrate
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Codurile INID

ale cererilor de înregistrare a desenelor şi 
modelelor industriale au următoarea semnificaţie :

(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data priorităţii de expoziţie 
(28) Numărul de desene/ modele
(31) Numărul depozitului prioritar
(32) Data depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului prioritar

(51) Clasificarea internaţională 
(54) Denumirea produsului
(71) Numele şi ădiresa solicitantului
(72) Numele autorului
(74) Numele mandatarului autorizat 
(81) Nuniărul de depozit internaţional, 

conform Aranjamentului de la Haga

Codurile INID

ale desenelor şi modelelor industriale 
înregistrate au următoarea semnificaţie :

(11) Numărul certificatului 
(15) Data de înregistrare 
(17) Durata valabilităţii
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data priorităţii de expoziţie 
(28) Numărul de desene/modele
(31) Numărul depozitului prioritar
(32) Data depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului prioritar

(43) Data de publicare a cererii 
examinate

(51) Clasificarea internaţională 
(54) Denumirea produsului
(71) Numele şi adresa solicitantului
(72) Numele autorului
(73) Numele sau denumirea şi adresa 

titularului
(74) Numele mandatarului autorizat 
(81) Numărul de depozit internaţional,

conform Aranjamentului de la Haga
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(11)26 
(51) 23-03
(21) 0027
(22) 09.03.1995 
(28)1
(71X73) SOCIETATEA PE ACŢIUNI LINK, 

MD
BD.MOSCOVA, 1 2 A  277068, CHIŞINĂU, 
REPUBLICA MOLDOVA 

(72) ŞPAIERIURIE
(54) în că lz itor  e lectr ic  de apă curentă
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VIII. Informaţie internaţională
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Aranjamentul de la Madrid cu privire la 
înregistrarea internaţională a mărcilor

TmmmBaBEBsaammsmaMaBnBaBBmBBaMBMMmmmBKBBaasBaMaanamm

Informaţie generală

î .  Deja la sfârşitul secolului trecut înţe
legerea importantei obţinerii protecţiei în 
străinătate a mărcilor, industriaşilor şi comer
cianţilor, care-şi desfăşoară activitatea la nivel 
internaţional, a îndemnat guvernele mai mul
tor ţări să întreprindă acţiuni necesare pentru 
crearea unui birou de înregistrare internaţio
nală a mărcilor. Acest birou activează în cadrul 
Biroului International al Organizaţiei Mondi
ale de Proprietate Intelectuală (OMPI), în 
conformitate cu prevederile Aranjamentului de 
la Madrid cu privire la înregistrarea internaţio
nală a mărcilor, semnat la 14 aprilie 1891 şi 
multiplu revăzut, ultima revizie a avut loc la 
Stockholm la 14 iulie 1967. Actualmente parte 
la Aranjament sunt 51 ţări (constituente ale 
Uniunii de la Madrid). Biroul International a 
publicat "Ghidul de înregistrare internaţională 
a mărcilor”, în care se descrie detaliat sistemul 
menţionat de înregistrare. "Ghidul”, publicat 
în limbile engleză, arabă, spaniolă, rusă şi fran
ceză, poate fi procurat la Biroul Internaţional. 
Costul publicaţiei este 35 franci elveţieni.

2. Dreptul la invocarea înregistrării inter
naţionale îl are cetăţeanul oricărui stat-parte 
la Aranjament (vezi mai jos alineatul 11) sau 
orice altă persoană fizică sau juridică cu sediu 
(sau oficiu înregistrat) sau întreprindere indus
trială sau comercială reală şi nefictivă în una 
din aceste ţări.

3. Până la depunerea cererii de înregistrare 
internaţională marca trebuie înregistrată în 
prealabil în oficiul de proprietate industrială 
al tării de provenienţă. "Ţară de provenienţă" 
este:

° ţara-parte la Uniunea de la Madrid, în care 
solicitantul are întreprindere industrială sau 
comercială reală şi nefictivă; dacă el nu are o 
astfel de întreprindere într-o ţară a Uniunii;

° ţara Uniunii, în care el are reşedinţă (sau 
oficiu înregistrat); dacă el nu are nici întreprin
dere, nici reşedinţă (nici oficiu înregistrat) într- 
o ţară a Uniunii;

° ţara Uniunii, cetăţean al căreia el este.
4. Cererea de înregistrare internaţională se 

depune la oficiul de proprietate industrială al 
tării de provenienţă, care o expediază la Biroul 
Internaţional. Formularele necesare se oferă 
de oficiul ţării de provenienţă.

5. înregistrarea internaţională se supune

taxelor, principalele fiind:
a) taxa principală, în cuantum de 846 franci 

elveţieni, care poate fi achitată integral pentru 
tot termenul de douăzeci de ani de valabilitate 
a înregistrării sau în două rate pentru fiecare 
termen de zece ani. Dacă solicitantul benefi
ciază de a doua posibilitate, suma pentru prima 
decadă (556 franci elveţieni) trebuie achitată 
până la depunerea cererii de înregistrare inter
naţională, partea rămasă a taxei, pentru a doua 
decadă (706 franci elveţieni), poate fi achitată 
în orice moment până la expirarea primei de
cade, termenul începând de la data înregistrării 
internaţionale, sau în perioada de înlesnire care 
constituie şase luni din data expirării primei 
decade, cu condiţia achitării unei plăţi adăugă- 
toare în sumă de 50%;

b) taxa suplimentară, în cuantum de 94 
franci elveţieni, pentru fiecare clasă de produse 
şi servicii depăşind trei clase (altfel spus, aceas
tă taxă se achită numai în cazul în care produ
sele şi serviciile pentru care se aplică marca 
simt grupate în mai mult de trei clase ale 
Clasificării internaţionale de produse şi servicii, 
instituite prin Aranjamentul de la Nisa din 15 
iunie 1957);

c) taxa adăugătoare, în cuantum de 94 franci 
elveţieni, pentru fiecare ţară-parte la Aranja
mentul de la Madrid, pentru care se invocă 
extinderea protecţiei (vezi alineatul 11). De 
menţionat că înregistrarea internaţională nu 
este valabilă în ţara de provenienţă, de aceea 
nu trebuie plătită taxa adăugătoare pentru 
această ţară.

Extinderea protecţiei asupra ţărilor care nu 
au fost indicate în cererea iniţială de înregis
trare internaţională se poate invoca după 
înregistrarea internaţională; în acest caz, 
deopotrivă cu taxa adăugătoare în cuantum de 
94 franci elveţieni pentru fiecare ţară, se plă
teşte taxa pentru introducerea înscrierii în 
Registru, în cuantum de 172 franci elveţieni, 
achitată concomitent, dacă protecţia se invocă 
simultan pentru mai multe ţări;

d) este posibilă publicarea mărcii interna
ţionale în culori, cu condiţia achitării unei plăţi 
adăugătoare în cuantum de 428 franci elveţieni.

6. Marca înregistrată în Registrul Interna
ţional, în fiecare ţară a Uniunii de la Madrid, 
asupra căreia se extinde valabilitatea înre
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gistrării, beneficiază de aceeaşi protecţie ca 
şi în cazul înregistrării mărcii în fiecare tară 
separat. însă, dacă aceasta prevede legislaţia 
naţională a ţării oficiul căreia a notificat 
înregistrarea internaţională, în termen de 
maximum un an din data înregistrării mărcii 
în Registrul Internaţional, acest oficiu poate fi 
în drept să declare neacordarea protecţiei 
acestei mărci pe teritoriul ţării lui. în acest caz 
posesorul mărcii, în condiţiile şi termenele in
dicate în decizia de respingere a înregistrării, 
poate depune o contestaţie în organul compe
tent al ţării care a luat decizia de respingere a 
înregistrării. Biroul International nu se poate 
pronunţa în vederea corectitudinii respingerii 
înregistrării şi nici să intervină în soluţionarea 
litigiilor provenite în consecinţa acestei res
pingeri.

7. înregistrarea internaţională este valabilă 
douăzeci de ani, în cazul menţionat în alineatul 
5(a) înregistrarea internaţională poate fi 
anulată până la expirarea termenului de zece 
ani.

8. înregistrarea internaţională se reînnoieşte 
pe termene de douăzeci de ani, ori de câte ori 
este necesar, fiecare termen începând din data 
expirării termenului precedent. Reînnoirea se 
supune aceloraşi taxe ca şi cele pentru înregis
trare (alineatul 5), însă taxa principală se achi
tă numai pentru termenul complet de două
zeci de ani. Aceste taxe se pot achita nu mai 
devreme de un an până la expirarea termenului 
curent de înregistrare; cu toate acestea, reîn
noirea se înregistrează în Registrul Internaţio
nal numai la data expirării termenului. înregis
trarea poate fi reînnoită şi după expirarea 
termenului, dacă taxele necesare, deopotrivă 
cu plata de 50%, vor fi încasate de Biroul In
ternaţional în termen de şase luni din data 
expirării termenului.

9. înregistrările internaţionale ale mărcilor, 
reînnoirile, radierea din Registru şi alte modi
ficări înscrise în Registrul Internaţional se 
publică în ediţia periodică "Les Marques 
intemationales”. Biroul Internaţional publică 
această ediţie periodică pe hârtie şi microfişe;

ediţia poate fi distribuită după abonament, 
costul căreia este 450 franci elveţieni.

10. în  scopul realizării Aranjamentului limba 
oficială a Biroului Internaţional este limba 
franceză. în particular, cererile de înregistrare 
internaţională, solicitările de introducere în 
Registrul Internaţional a modificărilor referi
toare la această înregistrare, corespondenţa în 
vederea acestor cereri şi solicitări, precum şi 
informaţia acordată de Biroul Internaţional 
despre starea Registrului Internaţional al măr
cilor, şi anume extragerile din Registru, se 
întocmesc în limba franceză.

11. Ţări-părţi la Aranjamentul de la Madrid 
cu privire la înregistrarea internaţională a măr
cilor sunt:

A lb a n ia  (AL), Algeria (DZ), Armenia (AM), 
Austria (AT), Azerbaidjan (AZ), Belarus (BY), 
Belgia (BE), Bosnia - Herţegovina (BA), Bul
garia (BG), China (CN), Croaţia (HR), Cuba 
(CU), Republica Cehă (CZ), Republica Popu
lară Democrată Coreea (KP), Danemarca 
(DK), Egipt (EG), Finlanda (FI), Franţa (FR), 
Germania (DE), Ungaria (HU), Italia (IT), 
Kazahstan (KZ), Kirghizstan (KG), Letonia 
(LV), Liberia (LR), Liechtenstein (LI), Lux
emburg (LU), Marea Britanie (GB), Monaco 
(MC), Mongolia (MN), Maroc (MA), Norvegia 
(NO), Olanda (NL), Polonia (PL), Portugalia 
(PI1), Republica Moldova (MD), România (RO), 
Federaţia Rusă (RU), San M arino (SM), 
Republica Slovacă (SK), Slovenia (SI), Spania 
(ES), Sudan (SD), Suedia (SE), Elveţia (CH), 
Tadjikistan (TJ), Macedonia - fosta Republică 
Iugoslavă (MK), Ucraina (UA), Uzbekistan 
(UZ), Vietnam (VN), Iugoslavia (YU). [Con
form situaţiei din 1 aprilie 1996].

X X X

° Protecţia nu se invocă separat pentru Bel
gia, Luxemburg sau Olanda, ea se invocă nu
mai pentru toate trei ţări (Benelux), cu condiţia 
achitării unei taxe adăugătoare în cuantum de 
94 franci elveţieni (alineatul 5(c)).
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Перевод

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальный Бюллетень Промышленной Собственности содержит разнообразную 
информацию. Специальные главы посвящены изобретениям, полезным моделям, 
промышленным моделям и рисункам, товарным знакам. Потребители этой информации 
смогут проследить юридическое положение объектов промышленной собственности, 
зарегистрированных на территории Республики Молдова, а также рефераты патентов на 
изобретения, заявки на получение охраны объектов промышленной собственности, 
аннулирование охраны и т.п. В Официальном Бюллетене также будут опубликованы 
официальные документы, положения, международные соглашения, двухсторонние 
договоры, нормы и стандарты по вопросам данной области, пошлин и т.д.

Желающие могут воспользоваться страницами Бюллетеня для рекламирования 
своих изобретений, технических решений и другой деятельности.

Официальный Бюллетень Промышленной Собственности можно приобрести в 
Государственном Агентстве по Охране Промышленной Собственности, улАДога 24/1, 
цена одного экземпляра - 4 лея.
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Выписка двухбуквенных кодов Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) 
для представления наименований государств, а также международных организаций издающих или 

осуществляющих регистрацию патентных документов

ш о Всемирная орга— СИ Коста-Рика Кв Кыргызстан РУ Парагвай
низацня интел— си Куба КН Камбоджия ОА Катар
лектуальной соб — СУ Зеленого мыса И Кирибати
ствевности (АОИС) острова КМ Коморские Острова ЙО Румыния

ЕР Европейское СУ Кипр ЮЧ Сент— Кристофер и ии Российская
патентное с г Республика Чехия Невис Федерация
ведомство (ЕПО) КР Корея (Народно— Й\У Руанда

ЕА Евразийское па— ЭЕ Германия Демократическая
тентное ведомство Ш Джибути Республика) БА Саудовская Аравия
(ЕАПВ) ПК Дания КЛ Корея (Южная) БВ Соломоновы

ОА Африканская ор — ИМ Доминика КШ Кувейт острова
ганизация интел— ПО Доминиканская КУ Каймановы Острова БС Сейшельские
лектуальной Республика кг Казахстан Острова
собственности т Алжир БП Судан
(ОАПИ) ЕА Лаос БЕ Швеция

АР Африканская ре— ЕС Эквадор ЕВ Ливан БС Сингапур
тональная орга— ЕЕ Эстония ЕС Сент-Люсия БН Остров Святой
ннзация промьшг— Ев Египет Е1 Лихтенштейн Елены
ленной ЕН Западная Сахара ЕК Шри-Ланка Б1 Словения
собственности ЕБ Испания 1Д Либерия БК Словакия
(АРИПО) ЕБ Эритрея ЬБ Лесото БЛ Сьерра—Леоне

ЕТ Эфиопия ЕТ Литва БМ Сан—Марино
АЕ Объединенные ЕЙ Люксембург БИ Сенегал

Арабские Эмираты И Финляндия ЕУ Латвии БО Сомали
АР Афганистан Ш Фиджи ЛУ Ливия Бй Суринам
АС Антигуа и Барбуда БК Фолклендские БТ Сан-Томе и
А1 Ангилья (Мальвинские) МА Марокко Принсипи
АЛ Албания Острова МС Монако , . БУ Сальвадор
АМ Армения Бй Франция МЛ Республика БУ Сирия
АЛ Антильские РМ Микронезия Молдова Я2 Свазиленд

Острова (Федеральное Мй Мадагаскар
АО Ангола Государство) МН Маршальские ТС Острова Турк и
ли Аргентина БО Острова Фаро острова Кайкос '
АТ Австрия МК Македония (бывшая ТО Чад
ли Австралия Габон Республика те Того
AW Аруба СВ Великобритания Югославия) тн Тайланд
лг Азербайджан со Гренада МЕ Мали тл Таджикистан

СЕ Грузия ММ Мьянма тм Туркменистан
ВА Босния и СН Гана ММ Монголии ты Тунис

Герцеговина С1 Гибралтар МО Макао ТО Тонга
вв Барбадос о . Гренландия МР Острова Северной ТР Восточный Тимор
во Бангладеш см Гамбия Марианы Тй Турция
ВЕ Бельгия сы Гвинея МЕ Мавретания ТТ Тринидад и Тобаго
ВБ Буркина Фасо 01 Греция МБ Монтсеррат ТУ Тувалу
Вв Болгария ОБ Южная Джорджия МТ Мальта тw Тайвань
ВН Бахрейн и Острова Южного ми Маврикий тг Танзании
В1 Бурунди Сандвича МУ Мальдивы
ВЛ Бенин СО Экваториальная МЛУ Малави ид Украина
вм Бермудские Гвинея мх Мексика Уганда

Острова ст Гватемала МУ Малайзия ЦБ США
ви Бруней с\у Гвинея—Биссау М2 Мозамбик иу Уругвай
во Боливия СУ Гайана т Узбекистан
,ВЕ Бразилия ИА Намибия
ВБ1' Багамские острова НК Гонконг 1ЧЕ Нигер УА Ватикан
ВТ Бутан ни Гондурас ЫЦ Нигерия УС Сан—Винсент и
ВУ Остров Буве ш Хорватия N1 Никарагуа Гренадины
вш Ботсвана нт Гаити ЫЕ Нидерланды УЕ Венесуэла
вх Бенелюкс ни Венгрия N0 Норвегия УС Виргинские
ВУ Беларусь МР Непал Острова
В2 Белиз го Индонезия т Науру (Британские)

1Е Ирландия N2 Новая Зеландия УИ Вьетнам
СА Канада и. Израиль уи Вануату
СР Центрально — ш Индия ОМ Оман

Африканская ю Ирак \УБ Самоа
Республика т Иран (Исламская РА Панама

СС Конго Республика) РЕ Перу УЕ Йемен
СН Швейцария 1Б Исландия РС Папуа—Новая ш Югославия
С1 Кот д’Ивуар 1Т Италия Гвинея
ск Острова Кука лм Ямайка PH Филиппины 2А Южно — Африкан—
СЛ Чили ЛО Иордания РК Пакистан ская Республика
см Камерун ЛР Япония РЕ Польша 7М Замбия
сы Китай РТ Португалия Ж Заир
со Колумбия КЕ Кения PW Паула 2М Зимбабве
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I. Изобретения
Заявки на изобретения

Информация, опубликованная в разделах I и II на русском языке, служит 
только для ознакомления с ней заинтересованных лиц и не является 
официальной. Приведенные в этих разделах библиографические данные к 
рефератам являются не полными и предназначены для отыскания полных 
библиографических данных, опубликованных в разделах I и II официальной 
части бюллетеня на государственном языке.

120



М В-ВО Р14/1996

Коды ДОГО (И Н И Д ) для 
идентификации 

библиографических данных, 
относящиеся к  изобретениям

(11)Номер патента
(5 ̂ Международная патентная классификация
(21) Номер(а) заявки(ок)
(22) Дата подачи заявки
(31) Номер(а), присвоенный приоритетной 

заявке
(32) Дата(ы) подачи приоритетной заявки
(33) Страна приоритетной заявки
(56) Список документов-прототипов
(71) Фамшшя(и) заявителя (ей), код страны (СТ. 

ВОИС)
(72) Фамилия(и) изобретателя(ей), код страны 

(СТ. ВОИС)
(73) Фамилия(и) владельца(ов) патента, код 

страны (СТ. ВОИС)
(74) Фамилия патентного поверенного 
(54) Название изобретения
(57) Реферат или формула изобретения

(10)* Охранный документ бывшего СССР ^  
документа, словесное обозначение вида 
документа, код страны)

(30)* Приоритетные данные заявок зарегис
трированных в Патентном Ведомстве 
бывшего СССР (К  документа, дата подачи 
заявки, код страны)

Международная патентная 
классификация:

А  — Удовлетворение жизненных потребностей 
человека.

В — Различные технологические процессы.
С — Химия и металлургия.
О — Текстиль и бумага.
Е — Строительство. Горное дело.
Р — Механика: освещение, отопление, дви

гатели и насосы, оружие и боеприпасы, 
взрывные работы.

й  — Физика.
Н — Электричество.

КОДЫ ВОИС д л я  
ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ 
ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ БТЛб:

А - первый уровень публикации: опубликован
ная, не прошедшая экспертизу заявка на 
выдачу патента на изобретение.

В1 - второй уровень публикации: опубликован
ная, прошедшая экспертизу заявка на вы
дачу патента на изобретение (применяется 
в публикациях если документ с кодом А 
не был опубликован).

В2 - второй уровень публикаци: опубликован
ная,прошедшая экспертизу заявка на вы
дачу патента на изобретение (применяется 
в публикациях,которые следуют за публи
кациями с кодом А).

С1 - третий уровень публикаций: описание изо
бретения к патенту (применяется в публи
кациях если документ с кодом В1, В2 не 
был опубликован).

С2 - третий уровень публикации: описание изо
бретения к патенту (применяется в публи
кациях которые следуют публикации с ко
дом В1, В2).

И1 - второй уровень публикации: публикация 
решения о выдаче патента на изобретение 
под ответственность заявителя, без прове
дения экспертизы по существу (применя
ется в публикациях если документ с кодом 
А  не был опубликован).

Р2 - второй уровень публикации: публикация 
решения о выдаче патента на изобретение 
под ответственность заявителя, без про
ведения экспертизы по существу (приме
няется в публикациях которые следуют 
публикации с кодом А).

01  - третий уровень публикации: описание изо
бретения к патенту, выданному под ответ
ственность заявителя, без проведения экс
пертизы по существу (применяется в 
публикациях если документы с кодом 
Р1,Е2 не были опубликованы).

0 2  - третий уровень публикации: описание изо
бретения к патенту, выданному под ответ
ственность заявителя, без проведения экс
пертизы по существу (применяется в 
публикациях которые следуют публикации 
с кодом Б1, Р2).
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(21) 94-0359 А
(54) Гербицидные триазолиноны, способ их полу

чения, гербицидные композиции, способ по
давления роста нежелательных растений

(57) Гербицидное соединение, представляющее 
собой 6) — замещенный I — фенил — 4,5 — 
дигидро — 1, 2, 4 — триазол — 5(1Н) — он, в 
котором Я — заместитель связан с атомом 
углерода в кольце в 5 — положении фенильной 
группы, и в котором:
Ч— или -СН=С014)Я';
И2 И к »  - каждый независимые Н или галоген; 
Я4 — Н или низший алкил;
<3 ' -  с о о н ,  с о о г ,  с о с т 5, со м а г6х и 7), С1ч,
СНО или С(0)И5;
Ъ —солеобразующая группа;
И5 — алкил, алхокейкарбонилалкил, цикло — 
алкил или аралкил;
каждый из И5 и II7 — независимо, радикал, 
который — алкил, циклоалкил, алкенил, ал— 
кинил, алкокси, фенил, бензил или 5 0 211б или 
один из упомянутых радикалов, замещенных 
галогеном, алкилом или циано: 
причем упомянутое соединение таково, что 
гербицидами являются 5 — Метокси аналоги и 
аналоги 5 —Пропаргилокси.

(21) 94-0343 А
(54) Способ сушки стручкового перца
(57) Изобретение относится к фармацевтической 

и пищевой промышленности и может быть 
использовано в устройствах и технологии 
сушки стручкового перца,
В основу предлагаемого изобретения поло
жена задача интенсификации процесса сушки 
стручкового перца.
Способ сушки заключается в том, что свеж е— 
собранные плоды перца сушат конвективным 
способом при температуре сушильного агента 
60 -  65°С до влажности 35— 36%, а затем сушку 
проводят сочетанием конвективного нагрева 
при той же температуре и ТВЧ—нагрева. 
Новым является то, что конвективный нагрев 
осуществляют до влажности 35 — 36%, а затем 
сушку проводят сочетанием конвективного 
нагрева с той же температурой сушильного 
агента и ТВЧ — нагрева с напряженностью 
электромагнитного поля 16575—16580 В/м в 
течение 30 — 32 мин.
Предлагаемый способ сушки сокращает время 
сушки и оно составляет 180—182 мин. вместо 
325 мин. по прототипу.

(21) 94-0360 А
(54) Макролидные соединения
(57) Описаны соединения, характеризуемые фор

мулой (I)

и их соли, в которых R1 представляет собой 
метильную, этильную или изопропильную 
группу,
R2 представляет собой атом галогена, C j_ g  — 
алкильную группу или С3_ 8 —алкенильную 
группу, и группа =  NOR2 находится в Е — 
конфигурации,
OR3 представляет собой гидроксильную гру
ппу или замещенную гидроксильную группу, 
содержащую до 25 атомов углерода.
Эти соединения могут быть использованы в 
качестве антибиотиков для людей и живот
ных и для уничтожения сельскохозяйственных 
вредителей.
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(21) 94-0262 А
(54) Способ получения иодсодержащей биомассы 

спирулины
(57) Настоящее изобретение относится к способу 

получения иодированной биомассы спирулины, 
которая используется в биотехнологических 
процессах, влроизводстве белков и других би
ологически—активных веществ, включая орга
нические соединения на основе иода, такие как 
соединения иода с тирозином.
Биомасса спирулины используется в виде ак
тивной комплексной системы в питании птицы 
и животных, а также и в качестве исходного 
материала для фармацевтической промыш
ленности.
Сущность изобретения состоит в том, что пред
лагается способ получения иодированной био — 
массы спирулины, который включает культи
вирование цианобактерии в питательной среде 
в присутствии иодированных соединений, где 
в качестве источника иода используют гекса— 
гидрат иодида кобальта (Н) в концентрации 7,5
— 10 мг/л среды культивирования. 
Технический эффект изобретения состоит в 
следующем:
— осуществляется максимальная конверсия 
иода и получение биомассы спирулины, богатой 
в органических иодированных соединениях 
(0,13—0,14% иода в сухом веществе);
— предложенный, согласно изобретению, спо — 
соб увеличивает продуктивность спирулины на 
21 — 24% по сравнению с прототипом;

— осуществляется максимальная конверсия 
кобальта в исходном материале и получение 
биомассы спирулины, богатой цианкобала— 
мином (вит.В12) — в прототипе 0,98 мкг/г 
сухого вещества, в заявляемом способе — 
1,75 мкг/г сухого вещества;
— дополнительно, биомасса спирулины, 
полученная по заявляемому способу содер — 
жит:
а) аскорбиновую кислоту — 117,5 мг/100г 
сухого вещества (в прототипе — 104,6 мг/ 
100г сухого вещества);
б) каротиноиды — 1,52% (в прототипе —, 
0,82%).
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Изобретения по которым приняты решения 
о выдаче патентов
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(11) 511 B2
(54) Способ получения биологически активных 

веществ из семян зерновых культур
; (57) Изобретение относится к сельскому хозяйству 

и может быть использовано для предпосевной 
обработки семян.
Сущность изобретения—биологически ак
тивные вещества получают из пророщенных 
семян зерновых культур (отходов технологии 
получения пива), при этом их высушивают до 
влажности 7— 10%, после чего корешки отде
ляют от семян и измельчают их до порошко — 
образного состояния.
Обработка семян зерновых культур пред
лагаемым способом способствует повышению 
энергии прорастания, развитию корневой 
системы, кущению, накоплению биомассы, 
улучшению качества зерна

(И ) 512 В1
(54) Ингибитор развития глазков у прививок ви

нограда
* (57) Использование: виноградное потомниковод— 

ство. Сущность изобретения: прививки вино — 
града обрабатывают 0,2% — ным раствором 
этилового эфира р — нафтоксиуксусной ки
слоты (препарат Шатур). Происходит задер
жка развития глазков в процессе стратифи — 
кации, улучшается каллюсообразование у 
прививок.

(11) 513 В1
(54) Способ выращивания виноградных растений
(57) Использование: при выращивании привитого 

и корнесобственного посадочного материала, 
а также на виноградниках первого года по
садки. Сущность изобретения: разокучивание 
саженцев или прививок проводят один раз за 
сезон на 40 —45 —й день после посадки. При 
этом полностью обнажают этиолированную 
часть молодого побега и корни развитые на 
привое и верхней части подвоя. ' 1

(11) 514 Б1
(54) Способ оценки устойчивости винограда к 

листовой форме филлоксеры
(57) Изобретение относится к агронауке, селекции 

и может быть использовано в биотехнологии. 
Технологический результат — повышение 
точности, объективности определения степени 
устойчивости и ускорение процесса диаг
ностики устойчивости винограда к листовой 
форме филлоксеры.
Способ предусматривает исследование пока
зателей иллюстрирующих устойчивость к 
вредителю.
Новым является то, что в качестве исследу
емых показателей методом световой микро 
скопии определяют длину и ширину верхнего 
эпидермиса и клеток столбчатой паренхимы, 
при этом балл устойчивости определяют по 
предложенной формуле. Для диагностики 

• устойчивости отбирают только корончатые 
листья в стадии готовности для заражения 
филлоксерой. К устойчивым относят сорта с 
баллом устойчивости 0 — 2,5, к толерантным 
2,5—3,5 и к восприимчивым — более 3,5. 
Срок оценки устойчивости  винограда к 
Листовой форме, филлоксеры сокращается с 
3 - х  лет до 15 — 20 дней.
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(11) 513 В1
(54) Способ предпосевной обработки семян
(57) Изобретение может быть использовано в сель

ском хозяйстве для обработки семян пшеницы. 
Способ предпосевной обработки семян пшени
цы осуществляют в течение суток водным рас
твором натриевой соли 3 — метил—5 — фенил— 
2Е—4Е—пентадиеновой кислоты в дозе 25 — 
50 г на тонну семян с целью повышения за
сухоустойчивости растений.

(11) 516 Я1
(54) Способ обработки табачных листьев
(57) Изобретение относится к области послеу

борочной обработки табака и может быть 
использовано табакопроизводящими хозяй
ствами и ферментационными предприяти
ями для получения табачного сырья, при
годного для фабричной переработки. 
Нагрев листьев табака осуществляют до 
температуры 50 — 55°С при относительной 
влажности воздуха 45—75% с  использова
нием активного вентилирования.
Новым в способе является то, что процесс 
ведут с дозированием потребления кисло
рода табачными листьями путем изменения 
интенсивности активного вентилирования от 
1,0 — 1,5 м3/кг загруженного сырья в час в 
начале процесса до 1,5 — 3,0 м3/кг загру
женного сырья в час в его конце. 
Технический результат изобретения: сокра
щение продолжительности процесса за счет 
дозированного потребления кислорода та
бачными листьями путем  изменения 
интенсивности активного вентилирования, 
что позволяет получить высококачественное 
сырье при снижении энергозатрат.

(11) 517 Б1
(54) Способ лечения брюшного тифа
(57) Способ лечения больных брюшным тифом от

носится к терапии и'может быть использован 
при лечении больных с упадком питания в 
экстремальных условиях.
Способ заключается в том, что кроме медика
ментозной терапии осуществляют энтеральное 
введение гидролизатов белков, причем дозу до — 
полнительного питания определяют по формуле: 
В0р1 — 2,07хМОр£+2,07хМОр(Х(Кс +  К,, + К̂ ) — 
(Вь - В ьхКи), где:
В0р1 — оптимальное количество белка, потреб
ное для больных брюшным тифом с дефицитом 
массы тела (г);
2,07 — оптимальная потребность белка на 1 кг. 
массы тела в сутки у  людей с высокой физи
ческой активностью до госпитализации (г); 
М0р1 — оптимальная масса тела человека (кг); 
К,; — коэффициент поправки на климатические 
факторы;
К8 — коэффициент поправки на стрессовые 
факторы;

-  коэффициент поправки на температуру 
тела больного;
ВЬ — количество белка в госпитальной диете
(г);
Ки — коэффициент поправки на степень 
утилизации белка.
Предлагаемый способ лечения имеет следую
щий технический результат: сокращение срока 
лечения, числа осложнений и рецидивов при 
лечении больных в экстремальных условиях,

(11) 518 Б1
(54) Средство для повышения резистентности 

организма человека
(57) Изобретение относится к медицине, в част

ности к средству для повышения резистен
тности организма человека.
Сущность изобретения заключается в том, 
что в указанном средстве на основе полиса
харидов используют пектин иммуностиму
лирующего действия с содержанием катиона 
кальция в количестве 300 — 500 мг.экв/кг. 
Технический результат заявляемого объекта 
изобретения состоит в повышении иммуно — 
стимулирующих свойств и исключении 
отрицательных побочных эффектов.
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(11) 519 В1
(54) Способ лечения болевого синдрома у онколо

гических больных и устройство для его 
осуществления

(57) Предложен способ лечения болевого синдрома 
у онкологических больных, включающий 
одновременное воздействие на поверхность 
коЖи в области проекции патологического 
очага постоянного магнитного поля и потока 
отрицательных’ аэроионов, причем во время 
процедуры воздействуют сначала северным 
полюсом магнитного пЬля, а затем южным. 
Предложено также устройство для реализации 
способа, содержащее подключенные к высо — 
ковольтному источнику питания активный 
коронирующий электрод, заключенный в 
диэлектрический корпус и пассивный зазем — 
ленный электрод, снабженное кольцевым 
магнитом, свободно установленным в гнезде 
с металлическим основанием, выполненным 
в диэлектрическом корпусе и снабженным со 
стороны рабочей поверхности сменным кол
пачком, причем кольцевой магнит расположен 
вокруг дополнительно установленных в у с 
тройстве как минимум 2 активных коро — 
пирующих электрода, соединенных между 
собой и с отрицательным полюсом высоко
вольтного источника питания.
Техническим результатом предлагаемого 
изобретения является лечебный эффект, по — 
лучаемый за счет одновременного сочетанного 
воздействия постоянного магнитного поля и 
потока отрицательных аэроионов, что носит 
синергетический характер.

(11) 520 F1
(54) Способ профилактики ранних послеопера

ционных осложнений у онкологических 
больных

(57) Изобретение относится к медицине, в част
ности к интенсивной предоперационной и 
послеоперационной терапии онкологических 
больных.
Сущность предлагаемого способа состоит в 
том, что онкологическим больным в течение 
5 — 6 дней до операции и начиная с 2 дня в 
течение 5—6 дней после операции проводят 
ежедневное экстракорпоральное гелий— 
неоновое лазерное облучение с длиной волны 
638,2 нм, мощностью излучения на выходе 
моноволокна 20 мвт паравертебральных зон 
грудного отдела позвоночника на уровне Thj 
— Th7 справа и слева по 15—30 мин. с одно
временным проведением антиоксидантной 
терапии альф атокоф еролом 600 м г/сут, 
ретинол ацетатом 100000 МЕ/сут и аскорби
новой кислотой 2г/сут и одновременно с о б 
лучением и антиоксидантной терапией до
полнительно ежедневно проводят гиперба
рическую оксигенацию с компрессией 1,5— 
1,6 атмосфер и экспозицией 40 — 60 мин. 
Технический результат предлагаемого способа 
состоит в том, что он позволил снизить риск 
развития ранних послеоперационных осло
жнений.

(11)521 Ш
(54) Способ тушения пожара
(57) Изобретение относится к способам тушения 

пожара с помощью распыленной воды и м о
жет быть использовано при тушении зданий, 
складов твердых горючих материалов. 
Способ тушения пожара заключается в том, 
что в зону горения подают распыленную воду, 
воду перед подачей в зону горения нагревают. 
В зону горения вода может быть додана подо — 
гретой до температуры 90 '— 100°С.
В результате нагрева воды интенсифицируется 
процесс парообразования при ее попадании 
в зону горения и, как следствие, ускоряется 
отвод тепла из зоны горения.

(11) 522 Б1
(54) Новые производные пиперидина тио индол, 

способы их получения, фармацевтические 
составы их содержащие, их использование в 
качестве анальгетиков

(57) Настоящее изобретение относится к произ
водным формулы:

(О)Р

а также к аддитивным солям и их использо — 
вания в терапии в качестве лекарств с боле
утоляющими свойствами.
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(11) 523 Б!
(54) Новые производные триазоллиримидина, 

антагонисты ангиотензина II, способы их 
получения, фармацевтические составы их 
содержащие

(57) Настоящее изобретение относится к произ — 
водным формулы:

(11) 524 В1
(54) Способ выделения склареола
(57) Изобретение относится к эфиромасличной 

промышленности, в частности, к ,сп особу  
выделения склареола из конкрега, получен
ного из отходов переработки шалфея мускат
ного.
Обработкой 1 масс, части конкрега раство
ренного в 8 масс, частей органического раст
ворителя известковым молоком из 0,5—1 масс, 
частей гашеной извести в 5 масс, частей воды 
отделяется декантацией водно — органическая 
фаза от выпавших восков. Растворитель 
отгоняют, полученный технический склареол 
очищают кристаллизацией. В качестве рас
творителя используется этанол, метанол, 
изопропанол и ацетон.

а,
Г

'V
N

(I)

и к их таутомерным формулам, а также к их 
аддитивным солям и их использовании в тера
пии, а также для лечения и предупреждения 
сердечно-сосудисты х заболеваний, в о со 
бенности для лечения гипертонии, сердечной 
недостаточности, заболеваний артериальной 
стенки, особенно атеросклероза.

(11) 525 В2
(54) Крепкий напиток "Fortuna”
(57) Изобретение относится к ликеро — водочной 

промышленности и в частности к производ
ству крепких напитков. Цель изобретения — 
повы ш ение органолептических свой ств  
продукта и снижение его себестоимости. Цель 
достигается благодаря тому, что в качестве 
экстракта растительного происхождения и с
пользована вытяжка из порошка виноградной 
лозы и дополнительно введены дубовый эк — 
стракт при следующем соотношении ингре
диентов в кг на 1000 дал напитка:
Вытяжка виноградной лозы 200—800
Дубовый экстракт 150 —200
Сахар 80—120
Лимонная кислота 7—10
Колер 2 7 —34
Водно — спиртовая жидкость остальное.

(11) 526 F1
(54) Способ производства газированных вин
(57) Изобретение относится к области виноделия, 

а именно, к способу производства газирован
ных вин.
Технический результат — снижение себе 
стоимости продукта и повышение его качес
тва.
Способ предусматривает введение ликера в 
вино, его обескислораживание, насыщение, 
диоксидом углерода, выдержку и изобарно — 
изотермический розлив в бутылках.
Новым является то, что вино подвергают ф и
зическому обескислораживанию при раз
режении 0,05+0,1 MPa, а процесс насыщения 
осуществляют в две стадии, на первой из ко — 
торых в обрабатываемое вино вводят диоксид 
углерода при избыточном давлении 0,25+0,34 
МРа на второй — предварительно насыщенное 
вино распыляют в атмосфере с избыточным 
давлением надвинного пространства до уста
новления его постоянного значения.
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(11) 527 Б1
(54) Способ подготовки поверхности металла 

перед эмалированием
(57) Изобретение относится к способу подготовки 

поверхности изделий церед нанесением 
эмалевых защитно—декоративных покрытий 
и может быть использовало, например, при 
производстве изделий хозяйственно — быто — 
вого назначения (стиральных машин, газовых 
и электроплит, посуды).
Сущность способа подготовки поверхности 
металла перед эмалированием включает 
обезжиривание, обработку в растворе кислоты 
и сушку, причем обработку металла осущест
вляют в водном растворе ортоборной кислоты, 
в которой дополнительно вводят, по крайней 
мере хотя бы один карбонат щелочного ме — 
талла и, трехзамещенный фосфорнокислый 
натрий (гидрат).
Техническим результатом предлагаемого 
изобретения является образование стекло
видной пленки ортоборн ой  кислоты на 
поверхности металла.

(И ) 528 Б1
(54) Способ автоматического регулирования про

цесса регенерации растворов электролитов
(57) Изобретение относится к способам автомати

ческого регулирования процессов гальвано — 
химического осаждения металлических п о
крытий и можбт быть использовано в ма— 
шино— и приборостроении для обеспечения 
условий мало— и безотходной технологии 
электрохимических производств.
Сущность предложенного технического р е 
шения состоит в том, что в способе авто
матического регулирования процесса регене — 
рации низкоконцентрированных растворов 
электролитов для электрохимического осаж
дения никель — фосфорных покрытий, за
ключающемся в отборе проб электролита при 
его непрерывном фильтровании, контроле 
концентрации компонентов, сравнении полу — 
ченных значений и дозировании коррек
тировочных растворов истощаемых солей, 
отделяют из протока основного фильтруемого 
электролита его микропотоки до и после ввода 
корректировочных растворов, используемые 
далее как контрольный, первый из них после 
контроля подвергают обработке в поле токов 
высокой частоты на металлическом сетчатом 
катализаторе, микрофильтрации и последую — 
щему контролю, при этом концентрацию 
ионов никеля контролируют путем измерения 
оптической плотности при длине полосы 
поглощения X =  632 нм.

Технический результат предложенного ре
шения состоит в повышении-точности регу — 
лирования процесса электрохимического 
осаждения никель—фосфорных покрытйи из 
низкоконцентрированных быстроистощаемых 
электролитов.
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(И) 529 Б1
(54) Электролит для электроосаждения сплавов 

никеля с фосфором
(57) Изобретение относится к области гальвано

техники, в частности к электроосаждению 
сплавов никель—фосфор на сталь, медь и ее 
сплавы и может быть использовано на пред
приятиях машиностроительной и радио
технической промышленности, радиоэлек
троники.
Сущность изобретения состоит в том, что 
предлагается электролит для электро осаж
дения сплава никель—фосфор, который с о 
держит хлорид никеля, ацетат натрия, гипо — 
ф осф ит натрия и блескообразователь — 
дитио—би с—бензолдисульфонат натрия при 
следующем соотношении компонентов, г/л: 

хлорид никеля — 20—25
ацетат натрия — 10—15
гипофосфит натрия — 20 — 25
дитио — бис — бензолдисульфонат 
натрия — 0,25—1.

Электроосаждение сплава осуществляют при 
катодной плотности тока 0,5—3 А/дм2, тем
пературе 40 —70°С, при pH 4,2 —5,2. 
Технический результат изобретения заклю
чается в получении блестящих покрытий 
сплавом никель—фосфор, обладающих вы
сокой микротвердостью.

(11) 530 В1
(54) Конструкция для подъема и усиления фунда

ментов и сооружений
(57) Сущность изобретения: конструкция включает 

установленную из траншеи под основание 
фундамента и сооружения расширяющуюся 
оболочку, взаимодействующую с приспосо
блением для ее установки, и заведенное в 
оболочку устройство для ее расширения. 
Оболочка состоит из двух частей, соединенных 
ф иксатором  их взаим н ого полож ения. 
Оболочка имеет один заостренный и второй 
открытый концы. Открытый конец обращен 
к приспособлению для установки оболочки, и 
образован из домкрата и толкателя, устано
вленных в траншее, и съемной подошвы, 
закрывающей открытый конец оболочки. 
Устройство для расширения выполнено в виде 
клинообразных горизонтальных свай, вза
имодействующих при заведении через от 
крытый конец оболочки с толкателем.

(11) 531 Р1
(54) Узловое соединение стержней пространст

венного каркаса
(57) Изобретение относится к области строитель

ства, а именно к пространственным стержне
вым конструкциям и может быть использовано 
для создания как не напряженных, так и 
преднапряженных конструкций, изготовлен
ных из стержней из различных материалов. 
Узловое соединение стержней пространст
венного каркаса включает пространственную 
фасонку, к которой прикреплены горизон
тальные стержни и наклонные стержни. 
Каждая из пар горизонтально расположенных 
стержней выполнена в виде гибких нитей как 
не напряженных, так и преднапряженных. 
Пространственная фасонка может быть вы
полнена составной из двух частей, а горизон
тальные и наклонные стержни могут быть 
соединены с ними болтами, сваркой, клеем или 
предварительным сжатием.
Предложенный узел позволяет существенно 
снизить трудоемкость изготовления и сборки 
пространственного каркаса, уменьшить его вес 
при одновременном увеличении несущей 
способности и жесткости, создать обычные и 
преднапряженные конструкции, существенно 
увеличить пролет перекрываемого простран
ства, соединять стержни из различных мате
риалов.

(11) 532 В1
(54) Устройство для генерирования тепла
(57) Устройство содержит аппарат для электро

химического разложения воды и получения 
водорода и кислорода, трубопроводы 10 и 11 
для водорода и кислорода со средствами 
управления, подключенные к смесителю 17, а 
также горелку 29 или камеру сгорания. Сме
ситель 17 на выходе подключен к дополни
тельному устройству, имеющему ряд камер 
завихрения и столкновения потоков, форма и 
размер камер обеспечивают образование в 
них молекулярного состава смеси НхОу, где х 
и/или у отличны от х = 2  и у =  1. В зоне сме
шения кислорода и водорода может быть 
предусмотрено пространство заполненное 
соединением способным вступать в реакцию 
с водородом и/или кислородом.
Устройство позволяет получать пламя с тем
пературой 5000 — 6000°С и выше.
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(11) 533 Б1
(54) Водогрейный котел
(57) Использование: теплотехника, бытовые ото

пительные аппараты. Сущность изобретения: 
топочная камера водогрейного котла обрам
лена водяной рубашкой, к которой присое
динены водогрейные трубы, соединяющие ее 
противополож ные стороны  в верхней и 
нижней частях, образуя два перекрещиваю
щихся пучка. В водяной рубашке установлены 
термодатчики и электронагреватели, соеди
ненные между собой через термореле и пус
катель. В верхней части котел снабжен вод о — 
нагревателем с водосмешивающими пере
городками и дымовой трубой, выполненной в 
виде колена с шибером и дверцей. В нижней 
части топочной камеры установлена колос
никовая решетка, под которой в зольной ка
мере установлен съемный короб. Достигаемый 
технический результат: создание водогрейного 
котла с более высоким КПД, повышенной 
надежностью, более простого в эксплуатации 
и приспособленного для работы на твердом, 
жидком и газообразном топливе.

(11) 534 Б1
(54) Солнечный воздухонагреватель
(57) Изобретение относится к гелиотехнике и может 

быть использовано в сушильных установках и 
в системах воздушного отопления. 
Солнечный воздухонагреватель содержит 
теплоизолированный корпус I с прозрачным 
фронтальным покры тием  2. В корп усе  
размещен плоский поглотитель 3, состоящий 
из пластин с различной пропускательной 
способностью 4, в которых выполнены ряды 
отверстий 5. Поглотитель делит корпус в 
продольном направлении на две полости: 
подающую 6 с подсоединенным подающим 
воздуховодом 7 и отводящую 8 с подсое
диненным отводящим воздуховодом 9. Погло — 
тигель может содержать в одном из возмож
ных вариантов конструкции непрозрачную 
пластину 10, размещенную у отводящей п о
лости корпуса.
Задачей, которую решает данное изобретение, 
является повышение КПД воздухонагревателя 
путем снижения температурного перепада 
между рабочими поверхностями поглотителя 
и проходящего сквозь него воздуха.

(11) 535 В !
(54) Способ выявления лимфоидных узелков в 

тотальных анатомических препаратах
(57) Изобретение относится к медицине, а именно 

к морфологии, топографической анатомии, 
патологической морфологии, в частности, к 
способам выявления лимфоидных узелков в 
тотальных анатомических препаратах. 
Сущность заявляемого способа заключается 
в том, что предварительно препарат промы — 
вают, а фиксацию проводят в 1,5—3% растворе 
сульфосалициловой кислоты в течение 1—2 
часов, затем ополаскивают дистиллированной 
водой, окрашивают реактивом Шиффа в 
темноте в течение 6—12 часов при темпера
туре 3—4°С, ополаскивают в 2 — 3 порциях 
сернистой воды, просветляют в смеси глице — 
рина и сернистой воды в соотношении 1:1 и 
заключают в чистый глицерин.
Технический результат заявляемого способа 
заключается в устранении артефактов, с о 
кращении срока обработки препарата.

(11) 536 Р1
(54) Устройство для тревожной сигнализации
(57) Устройство относится к системам тревожной 

сигнализации и предназначено для подачи 
сигнала о начале землетрясения.
В предложенном устройстве для тревожной 
сигнализации, содержащем корпус, маятник, 
пружину, выключатель и сирену, один конец 
пружины жестко соединен с корпусом, а 
стержень маятника расположен соосно пру
жине и соединен с ее вторым концом, причем 
маятник снабжен на конце стержня регули — 
ровочным винтом, через который маятник 
кинематически связан с выключателем. 
Устройство также снабжено электролампой, 
которая зажигается одновременно с началом 
сигнала сирены. Маятник контактирует с 
выключателем через посредство неметал
лического шарика, соединенного с каркасом 
цилиндрической пружиной.
Технический результат предлагаемого у с 
тройства заключается в том, что оно реагирует 
на первый толчок (вертикальный или гори
зонтальный) и включает систему тревожной 
сигнализации.
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II. Полезные модели
Зарегистрированны е полезные модели
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КОДЫ ЕЧГО (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ

(11) Номер(а) полезной модели
(21) Номер(а) присвоенный заявке(ам)
(22) Дата(ы) подачи заявки(ок)
(31) Номер(а) присвоенный приоритетной 

заявке (ам)
(32) Дата(ы) подачи приоритетной заявки
(33) Страна приоритетной заявки 
(51) Международная классификация 
(54) Название полезной модели

(71) Фамилия(и) заявителя (ей), код страны 
(СТ.З ВОИС)

(72) Фамипия(и) изобретателя(ей), код страны 
(СТ.З ВОИС)

(73) Имя или наименование владельца, код 
страны (СТ.З ВОИС)

(74) Фамилия патентного поверенного

КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ БТ.16

и  - первый уровень публикации: полезная мо
дель, опубликованная, не прошедшая экс
пертизу заявка на регистрацию полезной 
модели.

У1- второй уровень публикации: опубликован
ная, прошедшая экспертизу заявка на 
регистрацию полезной модели (исполь
зуется для публикации когда документ с 
кодом И не публиковался).

У2 - второй уровень публикации: опублико
ванная, прошедшая экспертизу заявка на 
регистрацию полезной модели (исполь
зуется для публикации следующей за 
публикацией документа с кодом и).

И  - третий уровень публикации: описание за
регистрированной полезной модели (ис
пользуется для публикации, когда доку
мент с кодом У1, У2 не публиковался).

Ъ2 - третий уровень публикации: описание за
регистрированной полезной модели (ис
пользуется для публикации следующей за 
публикацией документа с кодом У1, У2).

\У1- второй уровень публикации: публикация 
решения о регистрации полезной модели 
под ответственность заявителя, без 
проведения экспертизы  по сущ еству 
(используется для публикации, когда 
документ с кодом и  не публиковался).

УМ2 - второй уровень публикации: публикация 
решения о регистрации полезной модели 
(используется для публикации следующей 
за публикацией документа с кодом Ц).

11 - третий уровень публикации: описание по
лезной модели, зарегистрированной под 
ответственность заявителя, без проведения 
экспертизы (используется для публикации 
когда документ с кодом \У1, \У2 не пуб
ликовался).

12 - третий уровень публикации: описание
полезной модели, зарегистрированной под 
ответственность заявителя, без проведе
ния экспертизы (используется для публи
кации следующей за публикацией доку
мента с кодом XVI, W2).
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( П )  ит
(54) Сушильный модуль "Флутураш" для послеубо

рочной обработки табака
(57) Сушильный модуль "Флутураш" для после

уборочной обработки табака относится к 
послеуборочной обработке растительных ма
териалов, преимущественно к сушке лис
тового табака и может быть использован для 
первичной переработки чая, лекарственных 
растений.
Технический результат направлен на интен
сификацию работы модуля за счет подбора 
однородны х партий табака для сушки, 
рационализацию транспортных потоков та
бака, снижение затрат труда путем его ком
пановки.
Новым является то, что модуль содержит ус
тройства для перемещения емкостей, имею
щих возможность передвижения по всей 
площади модуля, включая камеру активной 
доработки, а сооружения для предваритель
ной обработки расположены симметрично 
относительно камер активной доработки при 
соотношении занимаемых ими площадей от 
20:1 до 40:1, при этом сооружения для пред
варительной обработки содержат накопи
тели свежеубранного табака, выполненные 
с возможностью транспортирования устрой
ствами для перемещения емкостей.

(11) 15 Ш
(54) Игра
(57) Полезная модель относится к заниматель

ным играм и предназначена для трениров
ки зрительной памяти и развития наблюда
тельности.
Игра содержит корпус 1, смотровое окно 2, 
игровые элементы 3 с игровыми метками 4. 
Гибкие игровые элементы 3 вставлены в 
прорези корпуса 1, выполненные по его 
периметру вокруг смотрового окна 2, с 
возможностью перемещения относительно 
смотрового окна 2. Каждый гибкий игровой 
элемент 3 выполнен в виде полос и снабжен 
двумя и более игровыми метками 4. По 
меньшей мере одна из игровых меток 4 на 
каждом игровом элементе 3 является про
должением по крайней мере одной из игро
вых меток 4 смежного игрового элемента 3. 
Для уменьшения габаритов игры каждый 
игровой элемент 3 может быть соединен в 
кольце. Перемещая игровые элементы 3, в 
окно 2 выставляются различные изобра
жения в соответствии с игровыми метками.
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VIII. Международная информация
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Мадридское соглашение о международной 
регистрации знаков

ч — .............................................. ........................... .............. ..................................

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Уже в конце прошлого века осознание 
важ ности получения охраны за рубеж ом 
знаков, принадлежащих промы ш лен
никам и  коммерсантам, осуществляющим 
св ою  деятельность на международном 
уровн е, побудило правительства ряда 
стран принять необходим ы е меры для 
создания служ бы международной р е 
гистрации знаков. Эта служба функцио— 
нирует в рамках М еждународного бю ро 
В сем ирной  организации интеллекту
альной собственности  (ВОИС) в с о о т 
ветствии с  положениями Мадридского 
соглашения о  международной регистра — 
ции знаков, которое было подписано 14 
апреля 1891 г. и с  тех пор неоднократно 
подвергалось пересмотрам, последний из 
которы х состоялся в Стокгольме 14 июля 
1967 г. В настоящ ее время участницами 
Соглашения является 51 страна (состав — 
ляющ ие Мадридский сою з). М еж дуна
родное бю р о  опубликовало “Руководство 
по международной регистрации знаков", 
в котором  подробно описана указанная 
си стем а  регистрации. "Р ук овод ство", 
опубликованное на английском, араб
ском, испанском, русском и французском 
языках, м ож но приобрести в М еж ду
народном бю ро. Стоимость публикации 35 
швейцарских франков.

2. М еждународная регистрация мож ет 
и сп р аш и ваться  граж дан и н ом  л ю бой  
страны, являющейся участницей Согла
шения (см. ниже, пункт 11), либо любым 
другим ф изическим или юридическим 
лицом, имеющ им местож ительство (или 
зарегистрированную контору) или д ей 
ствительное и нефшегивное промы ш 
ленное или торговое предприятие в одной 
из этих стран.

3. До подачи заявки на международную 
регистрацию знак должен быть предва
рительно зарегистрирован в ведомстве 
промы ш ленной собствен н ости  страны 
происхож дения. “ Страна п роисхож де

ния" означает: страну — участницу 
М адридского сою за, в  которой  заяви
тель имеет действительное и  неф и к— 
тивное промы ш ленное или тор гов ое  
предприятие; если он  не имеет такого 
предприятия в стране С ою за  — страну 
Союза, в к оторой  он имеет м естож и 
тел ьство (или за р еги стр и р ова н н у ю  
контору); если он  не имеет ни п ред 
приятия, ни местож ительства (ни з а 
регистрированной конторы) в стране 
С ою за — страну С оюза, гражданином 
которой он является. ,

4. Заявка на международную регис — • 
трацию должна быть подана в ведом — 
ство  пром ы ш л ен н ой  со б ст в е н н о ст и  
страны происхождения, которое пере — 
сылает ее в М еждународное бю ро. Не — 
обходим ы е бланки п редоставляю тся 
ведомством страны происхож дения.

5. За меж дународную регистрацию 
взимаются пошлины, наиболее в а ж 
ными из которы х являются:

а) основная пошлина — в  размере 846 
швейцарских франков, которая мож ет 
уплачиваться полностью  за весь двад — 
цатилетний срок  действия регистрации 
или двумя платежами за каждый из 
двух десятилетних сроков. Если заяви
тель воспользуется второй  в о з м о ж 
ностью, то сумма, подлежащая уплате 
за п ервы й  д есяти л етн и й  с р о к  (556 
швейцарских франков), должна быть 
уплачена до подачи заявки на м еж ду
народную регистрацию, остальная часть 
пошлины, подлежащей уплате за второй 
десятилетний срок  (706 ш вейцарских 
франков), мож ет быть уплачена в лю бое 
время до истечения первого десяти 
летнего срока, считая с  даты меж дуна— 
род н ой  регистрац и и , или, в случае 
уплаты д обавочн ого  сбора , с о с т а в 
ляющ его 50% суммы, подлежащей у п 
лате, в течение льготного периода, с о с 
тавляющего ш есть месяцев с  даты ис —
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течения первого десятилетнего срока;
b ) дополнительная пошлина — в раз — 

м ер е  94 ш в е й ц а р ск и х  ф р а н к ов  за 
каждый класс товаров и  услуг сверх трех 
классов (другими словами, эта пошлина 
взимается только в том  случае, когда 
товары и  услуги, для которых примени — 
ется знак, сгруппированы более чем в 
три класса М еждународной классифи — 
кадии товаров и  услуг для целей регис — 
трации знаков, учрежденной Ниццким 
соглашением от 15 июня 1957 г.);

c) добавочная пошлина — в размере 
94 ш вейцарских ф ранков за каж дую 
ст р а н у  — у ч а ст н и ц у  М а д р и д ск ого  
соглашения, для которой испрашивается 
расширение охраны (см. ниже, пункт 11). 
Следует отметить, что международная 
регистрация не имеет действия в стране 
происхождения. П оэтом у нет н еобх о 
дим ости  уплачивать дополнительную  
пошлину за эту страну.

Расширение охраны на страны, к о 
торые не были указаны в первоначаль — 
ной заявке на международную реги с
трацию, м ож ет  испраш иваться после 
осущ ествления международной регис — 
трации; в этом  случае, помимо д оба 
в оч н ой  пош лины , соста вл я ю щ ей  94 
швейцарских франка за каждую страну, 
взимается пошлина за внесение записи 
в Реестр в размере 172 ш вейцарских 
франков, которая уплачивается едино
временно, если охрана одновременно 
испраш ивается сразу  для нескольких 
стран;

(1) имеется возм ож ность публикации 
международного знака в  цветном изо — 
бражении, при условии уплаты допол
нительного сбора  в размере 428 ш вей
царских франков.

6. Знак, зарегистрированный в М еж 
дународном реестре, пользуется в к аж 
дой  из стран М адридского сою за, на 
к отор ы е  расп р остр ан я ется  действие 
регистрации, такой же охраной, как если 
бы  этот знак был заявлен непосред
ств ен н о  в к аж дой  из эти х  стран  в 
отдельности. Однако, если это позволяет 
национальное законодательство страны, 
ведомство которой уведомило о меж ду
народной регистрации, в течение срока, 
составляю щ его максимум один год  с 
даты регистрации знака в М еж дуна
родном реестре, такое ведомство мож ет

заявить, что этом у знаку не мож ет быть 
предоставлена охрана на территории его 
страны. В этом  случае владелец знака 
на условиях и  в сроки, указанные в ре — 
т е тпщ об  отказе, мож ет направить воз — 
ражение компетентному органу стра 
ны, который вынес реш ение об  отказе. 
Международное бю ро не мож ет вы ска
зы вать св оего  мнения в  отнош ен ии  
справедливости отказа и  никоим о б р а 
зом не м ож ет вмешиваться в урегули
рование проблем, возникающ их в связи 
с таким отказом.

7. Международная регистрация о с у 
ществляется на двадцатилетний срок; 
однако в случае, указанном выш е, в 
пункте 5 (а), международная регистра
ц и я  м о ж е т  бы ть  а н н ул и р ов а н а  п о 
истечении десяти лет.

8. Международная регистрация мож ет 
продлеваться на двадцатилетние сроки, 
неограниченное число раз, при этом  
каждый срок  отсчитывается с даты ис — 
течения п редш ествую щ его срока. За 
продление взимаются такие ж е п ош 
лины, какие взимаются за регистрацию 
(см. выше, пункт 5), однако основная 
пошлина мож ет уплачиваться только за 
полны й  д ва дц ати л етн и й  ср о к . Э ти  
пошлины могут уплачиваться не ранее 
чем за год до истечения очередн ого 
срока регистрации; тем  не менее, прод— 
ление регистрируется в М еждународном 
реестре только на дату истечения срока.

Регистрация мож ет быть также прод
лена после даты истечения срока, если 
необходим ы е пошлины вм есте с  50% 
сбором  поступят в Международное бю ро 
в течение ш ести месяцев с  указанной 
даты.

9. Международные регистрации зна
ков, продление, исключение из Реестра 
и д р у ги е  и зм ен ен и я , в н е се н н ы е  в 
М еждународный реестр, публикуются в 
периодическом издании "Les Marques 
internationales" ("М еждународные зн а
ки"). Международное бю ро публикует это 
п ери оди ческое издание на бум аге и 
микрофишах; издание м ож но получить 
п о  п о д п и ск е , с т о и м о с т ь  к о т о р о й  
составляет 450 ш вейцарских франков.

10. Для целей реализации Соглашения 
рабочим языком М еждународного бю ро 
является французский язык. В ч а ст 
ности, заявки на международную ре —
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ги стр ац и ю , заявления о  вн есен и и  в 
М еждународный реестр записи об и з 
менении, касающ емся этой регистрации, 
п ер еп и ск а  по указан н ы м  заявкам  и 
заявлениям, а также предоставляемые 
М еждународным бю р о сведения о сос  — 
тоянии М еждународного реестра знаков, 
в частности выписки из Реестра, с о с 
тавляются на французском языке.

11. Участницами М адридского согла
шения о  меж дународной регистрации 
знаков являются следующие страны:

Австрия (АТ), Азербайджан (А21), А л 
бания (АТ), Алжир (02), Армения(АМ), 
Беларусь (ВУ), Бельгия (ВЕ), Болгария (ВС), 
Босния и Герцеговина (ВА), Великобри
тания (СВ), Венгрия (Н11), Вьетнам (УМ), 
Германия (Е)Е)Г Дания (БК), Египет (ЕС), 
Испания (ЕБ), Италия (ГГ), Казахстан (Кг), 
Китай (СМ), К ор ея —Н ародно— Д ем о
кратическая Республика (КР), Куба (СИ), 
Кыргызстан (КС), Латвия (ТУ), Либерия 
(ТБ), Лихтенштейн (Т1), Люксембург (Ш ), 
Македония, бывшая Республика Ю го 
славская (МК), М арокко (МА), М онако

(МС), Монголия (ММ), Нидерланды (МТ), 
Норвегия (N 0), Польша (РТ), П орту 
галия, включая Азорские острова и М а — 
дейру (РТ), Республика М олдова (МБ), 
Республика Чехия [С2), Российская 
Федерация (1Ш), Румыния (ИО), Сан 
Марино (БМ), Словакия (БК), Словения 
(Б1), Судан (ББ), Таджикистан (ТТ), У з
бекистан (Ш ), Украина (БА), Финляндия 
(Р1), франция, включая заморские д е 
партаменты и территории (ЕК), Х о р 
ватия (НК), Ш вейцария (СН), Ш веция 
(БЕ), Ю гославия (УБ). [По состоянию  на 
1 апреля 1996].

X X X

Охрана не мож ет испрашиваться о т 
дельно для Бельгии, Л юксембурга или 
Нидерландов, она испрашивается только 
для всех этих трех стран в целом (Бене— 
люкс), при условии уплаты одной д о 
полнительной пошлины в размере 94 
швейцарских франков (см. выше, пункт 
5 (с)).
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A  PROCEDURE OF PRESEREA110N 8F THE 
Efi&SQF THE AN60U MOIS GRAIN 
MOIR SIIOTROGA CEREALELIA 0.

Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri

D r. G a v r ilita  L .T .

The invention is refered to  the branch 
o f the biological plant protection.

The essence o f the invention is in the 
fact that the eggs o f  the angoumois grain 
m oth Sitotroga Cerealella O ., at the age 
o f 20--24 hours, irradiated preventively 
w ith the gam m a-rays, are m aintained 
nuder temperature of 2±1°C  and rela
tive humidity o f  air o f  85--90%.

The technical rezult is in the fact that 
the eggs o f angoumois grain m oth Sito
troga Cerealella O. can fe preserved ac
cording to this procedure up to  4  months. 
The duration o f the females, life o f the 
Trichogramma reared on  them  is m ore 
than 2 ,5 -3 ,3  tim es, the percentage o f 
parasitizing is of 78 -90% .

2060 Chi§iniiu - Moldova 
Bd. Dacia, 58, Institute for Biological 

Plant Protection of Academy , 
of Sciences of Moldova 

tel. 57*04-86,51-94-06

СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЯИЦ ЗЕРНОВОЙ h 
МОЛИ SITOTROGA CEREALELLA О.

• Д -р  Гаврвлица Л.Ф.

И зобретение относится к биологической защите растений.
Суть изобретения состоит в том, что яйца зерновой молиЗИ оиода Сегеа1е11а О.в 

возрасте 20—24 часов, предварительно обработанные гамма-лучами, хранятся при 
температуре 2 ± 1 °С  и  относительной влажности воздуха 85 — 90%.

Технический результат состоит в том, что яйца зерновой моли БйоЬода Сегеа1е11а 
О. могут храниться в соответстви и  с  данным сп особ ом  до четы рех месяцев. 
Продолжительность ж изни самок трихограммы разводимой на них в 2,5 —3,3 раза 
больше, процент паразитирования составляет 78 — 90%.

2060 г.Кишинев, Республика Молдова,
Бд, Дачия, 58, Институт Биологической 

Защиты Растений Академии Наук. Республики 
Молдова, тел, 57-04-66, 51-94-06

Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri
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PROCEDEU DE PĂSTRARE A 0UĂ18R h
DE MOLIE CEREALIERĂ 

Sm U IODA CEREALELIA 8.

D r. G a v r ilit ă  L .T .

Invenţia  se referă  la  ram ura pro
tecţiei biologice a plantelor.

Esenţa invenţiei constă în aceea că 
ou ă le  m o lie i  ce re a lie re  S ito trog a  
Cerealella O., în vârstă de 2 0 -2 4 ore, ira
diate preventiv cu raze gama, se păstrea
ză la tem peratura de 2±1°C  şi umidita
tea relativă a aerului de 85 -90% .

Rezultatul tehnic constă în faptul că 
ou ă le  m o lie i  c e re a lie re  S ito tro g a  
Cerealella O. pot fi păstrate conform 
procedeului dat până la 4  luni. Durata 
vieţii femelelor de trihogram a înmulţită 
pe ele este de 2 ,5 -3 ,3  ori m ai mare, 
procentul de parazitare constituie 7 8 -  
90%.

.2060, or. Cbişinău, Republica Moldova, 
Bd, Dacia, 58, Institutul de Protecţie 
Biologică a Piantelor al Academiei de 

Ştiinţe din Republica Moldova 
tel 57-04^0, 51-944)6
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F i  A C R f r

SISTEM EXPERT INTELIGENT
( f i a c r

cunoştinţelor profesionale, crearea sistemelor experte consultative de diagnosticare.

Avantajele sistemului sunt:

• crearea sistemelor experte producţionale, bine cunoscute în întreaga lume, ca un caz 
particular al posibilităţilor sale potenţiale;

• utilizarea mijloacelor netradiţionale de organizare a interfeţei;
• utilizarea în procesul de lucru a unei metode originale a sistemelor de alternative.
Prin intermediul sistemului [FIAClf\ au fost create sisteme experte, care funcţionează în 

domeniul selecţiei celulare a roşiilor şi m domeniul diagnosticării strungurilor cu comandă 
numerică programată.

FIACR funcţionează în mediul sistemului operaţional MS DOS.

2028, or, Chişinău, Republica Moldova, 
str. Academiei 5, Institutul de Matematica 

al Academiei de Ştiinţe, Laboratorul Sistemelor 
de Inteligenţă Artificială 
■ tel: (373+2) 73-81-30

F I A C R

intellectual instrumental expert system

FIA C R  regards to the class of empty expert systems and intended for: accumulation of the
professional knowledge, creation of interactive consulting expert systems for diagnostics.

Advantages of the system are:

• system allows to create the very popular in all over the world production expert systems as 
the particular case of the (fIA C R ’s) regular potentialities;

• non-traditional means of interface organization connected with singularities of display 
implementation are used widely in the system;

• the program implementation of the system is based on the original technique of simple 
systems of alternatives.

The working expert systems in the domain of the cellular selection of the tomatoes and for 
the diagnostics of the machines with numerical programming control were created by means of 
the F IA C R

FIAC R  runs under M S D O S

Institute of Mathematics, Academy of Sciences,
Laboratory of Artificial Intelligence Systems,

Acaderaiei 5,2028 Kishinev, Moldova, CIS, 
e-mail: 23LSII ®math. moldova. su,

Phone: (373 + 2) 73-S1-30.

Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri
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Modificări intervenite în statutul juridic al cererilor 
sau titlurilor de protecţie ale obiectelor de 

proprietate industrială

1. Datele referitoare la titularul mărcii nr.8 
(BOPI JX T .2 -W  1994):

Reebok International Limited London, GB 
Reebok Hoţise Silverwell Street, Bolton BL1 
1PP (Anglia)

vor suporta următoarea modificare:
Reebok International Limited London, GB 
1 The Square, Stokley Park, Uxbridge, Mid- 
dlesex, Anglia. ^

2. La marca nr .661 (BOPI nr.12.1/1994) la dasa 
05 a listei de produse după fraza “produse 
dietetice pentru copii şi bolnavi” se va adăuga 
cuvântul “plasturi”.
3. Datele referitoare la adresa titularului măr
cii nr.822 (BOPI nr.1/1995):

Budenstrasse 3, CH-6304, Zug, Elveţia 
vor suporta următoarea modificare:

Bundesstrasse 3, CH-6304, Zug, Elveţia.
4. La marca nr.886 (BOPI nr.1/1995) din dasa 
32 a listei de produse se exclud cuvintele “bere, 
ale şi porter;”. După modificarea respectivă 
conţinutul dasei e următorul:
32 - ape m inerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; siropuri şi alte substanţe pentru 
prepararea băuturilor.
5. La marca nr.900 (BOPI nr.1/1995) din dasa 
32 a listei de produse se exdud cuvintele “bere, 
ale şi porter;”. După modificarea respectivă 
conţinutul dasei e următorul:
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; siropuri şi alte substanţe pentru 
prepararea băuturilor.
6. La marca nr.1094 datele referitoare la titu
lar:

MILCO EXPORT A.M.B.A.,COPENHA- 
GEN, DK
Christian IX's Gade 1, DK-1111 Copenha- 
gen K., Danemarca (DK) 

vor suporta următoarea modificare:
MD FOODS amba.,
Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J., Den- 
mark (DK).

7. Din datele referitoare la adresa titularului 
mărcii n r . l l l l  (BOPI nr.3/1995) se radiază 
cuvântul “Anglia”.
8. La marca nr.1293 (BOPI nr. E/l995) în dasa 
32 a listei de produse ultimele două cuvinte

“băuturilor nealcoolice” se vor înlocui cu 
cuvântul “băuturilor”.
9. Datele referitoare la adresa titularului mărcii 
nr.1486 (BOPI nr.6/1995):

WERKSGELÂNDE, A-4010 LINZ, OBERO- 
STEREEICH, AUSTRIA 

vor suporta următoarea modificare:
45, Turmstrasse, A-4020 LINZ, AUSTRIA.

10. Datele referitoare la adresa titularului 
mărcii nr.1487 (BOPI nr.6/1995):

WERKSGELÂNDE, A-4010 LINZ, OBERO- 
STERKEICH, AUSTRIA 

vor suporta următoarea modificare:
45, Turmstrasse, A-4020 LINZ, AUSTRIA.

11. Datele referitoare la adresa titularului 
mărcii nr.1488 (BOPI nr. C/1995):

WERKSGELÂNDE, A-4010 LINZ, OBERO- 
STERREICH, AUSTRIA 

vor suporta următoarea modificare:
45, Turmstrasse, A-4020 LINZ, AUSTRIA.

12. La marca nr.1645 (BOPI nr.6/1995) la codul 
INID pentru identificarea datelor bibliografice 
(30)* numărul 139818 se va înlocui cu 139813.
13. La marca nr.2056 (BOPI nr.9/1995) la codul 
INID pentru identificarea datelor bibliografice 
(18) data expirării termenului de valabilitate 
06.08.2004 se va înlocui cu: 06.09.2004.
14. La marca nr.2261 (BOPI nr.11/1995) datele 
referitoare la titular:

“FOLFA” JELENIA GOPA SPOLKA AKCY- 
JNA, PL

vor suporta următoarea modificare: 
FRZEDSIEBIORSTWO FAKMACEUTYC- 
ZNE “JELFA” SP6LKA AKCYJNA, PL.

15. La marca nr.2265 (BOPI nr.11/1995) datele 
referitoare la titular:

“FOLFA” JELENIA GOPA SPOLKA AKCY
JNA, PL

vor suporta următoarea modificare:
FRZEDSIEBIORSTWO FARMACEUTYC- 
ZNE “JELFA” SP6LKA AKCYJNA, PL.

16. La marca nr.2378 (BOPI nr.lS/1995) la 
codul INID pentru identificarea datelor bib
liografice (59) după cuvântul “bej” se va adăuga 
cuvântul “negru”.
17. La marca nr.2593 (BOPI nr.1 /1995) la 
codurile INID pentru identificarea datelor 
bibliografice (18) 10.12.2004 se va înlocui cu
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(18) 16.12.2004, iar (22) 10.12.1994 se va înlocui 
cu (22) 16.12.1994.
18. La marca nr.2600 (BOPI 12/1995) datele 
referitoare la titular:

MILES INC., US
1127 MYRTLE STREET, P.O.BOX 40 ELK- 
HART, INDIANA 46515,STATELE UNITE 
ALE AMERICII

vor suporta următoarea modificare:
BAYER CORPORATION, US 
1884 MILES AVENUE, CITY OF ELK- 
HART, INDIANA, 46515, STATELE UNITE 
ALE AMERICII.

19. La marca nr.2790 (BOPI nr.1/1996) datele 
referitoare la titular: AKTIEBOLAGET VOL
VO, SE vor suporta următoarea modificare: 
AKTIEBOLAGET VOLVO “PUBLIKT”, SE.
20. La marca nr.2791 (BOPI nr.1/1996) datele 
referitoare la titular: AKTIEBOLAGET VOL
VO, SE vor suporta următoarea modificare: 
AKTIEBOLAGET VOLVO “PUBLIKT”, SE.
21. La marca nr.2887 (BOPI nr.1/1996) la clasa 
06 a listei de produse după cuvântul “lăcătu- 
şărie” se vor adăuga cuvintele “ţevi metalice”.
22. La marca nr.2889 (BOPI nr.1/1996) la codul 
INID pentru identificarea datelor bibliografice 
(15) anul 1994 se va înlocui cu 1995.
23. La cererea de înregistrare a mărcii 
nr.002215 (BOPI nr.4/1995) datele referitoare 
la titular:AKZO COATINGS INTERNATIO
NAL B.V. vor suporta următoarea modificare: 
AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIO
NAL B.V.
24. La cererea de înregistrare a mărcii 
n r .000363 (BOPI n r .11/1994) cuvintele 
“LIQUER” şi “Granol” se vor înlocui respectiv 
cu “LIQUEUR” şi “Grand”.

DECĂDERI

1. La solicitarea titularului se anulează 
înregistrarea mărcii nr.2983 (nr. depozit 
002695).

CESIU N I

1. Conform Contractului de cesiune nr.20, 
înregistrat la AGEPI în 8 aprilie 1996, MILKO 
EXPORT A.M.BA., COPENHAGEN, DK, titu
larul mărcii nr.1094 “MILEX” transmite drep
turile asupra acesteia către MD FOODS amba..

ERATE

1. La cererea de înregistrare a mărcii nr .000401 
(BOPI 12.1/1994) la codurile INID pentru iden
tificarea datelor bibliografice (54) STARTV se 
va înlocui cu:
(54)

2. La cererea de înregistrare a mărcii nr.000335 
(BOPI nr.2/1995) cuvântul “James” din datele 
referitoare la titular se va înlocui cu “James’ s”.
3. La cererea de în registrare a m ărcii 
nr .002225 (BOPI nr.4/1995) expresia “Viby V.” 
din datele referitoare la titular se va înlocui 
cu “Viby J.”
4. La cererea de înregistrare a mărcii nr.003350 
(BOPI nr.12^1995) la codul INID pentru iden
tificarea datelor bibliografice (22) data depozi
tului 22.12.1994 se va înlocui cu 10.11.1994.
5. La cererea de înregistrare a mărcii nr.002803 
(BOPI nr.13/1995) expresia “D-2800 BREMEN 
1” din datele referitoare la titular se va înlocui 
cu “D-28000 BREMEN 1”.
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