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I n fo r m a ţ ie  g e n e r a lă

Buletinul O ficia l de Proprietate Industrială conţine inform aţie diversă. C apitole 
speciale sunt destinate invenţiilor, m odelelor de utilitate, desenelor şi m odelelor industriale, 
m ărcilor. C onsum atorii acestei inform aţii v or  putea urm ări starea ju r id ică  a  ob iecte lor  de 
proprietate industrială, înregistrate pe teritoriul R epublicii M oldova, rezum atele brevetelor 
d e  invenţii, cererile  depuse pentru  obţinerea protecţie i ob iectelor de proprietate  indus* 
trială, decăderile  protecţiilor etc. în  Buletinul O ficia l se v o r  mai pu b lica  acte  oficia le , 
regulam ente, conven ţii internaţionale, acorduri bilaterale, norm e şi standarde ce  ţin  de 
dom eniu, taxe etc.

D oritorii pot beneficia  de paginile Buletinului pentru  a  face  pu blicitate invenţiilor 
p rop rii, a ltor solu ţii tehnice şi activităţi.

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială se poate procura de la Agenţia de Stat pentru Protecţia 
Proprietăţii Industriale, str. A.Doga nr. 24/1, în următoarele condiţii:

♦ Abonament semestrial la preţul 6 lei - 6 luni pentru abonaţii din Republica Moldova.
♦ Exemplare individuale la preţul 2 lei un număr.
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Extras din codurile normalizate 
ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale — OMPI 

referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările 
care eliberează sau înregistrează titluri de proprietate industrială

Organizaţia Mondială a Proprietăţii
Intelectuale (OMPI) WO

Oficiul European de Brevete EP

Organizaţia Africană de Proprietate 
Intelectuală OA

Organizaţia Regională Africană 
de Proprietate Industrială AP

Armenia AM
Austria AU
Australia AT
Azerbaidjan AZ
Bulgaria BG
Bielarusi BY
Georgia GE
Ghana GH
Grecia GR
Ungaria HU
Italia IT
Japonia JP

Kirghizia KG
Kazahstan KZ
Lituania LT
Estonia EE
Canada CA
Elveţia CH
China CN
Germania DE
Spania ES
Finlanda FI
Franţa FR
Marea Britanie GB
Letonia LV
Moldova MD
Polonia FL
România RO
Federaţia Rusă RU
U.R.S.S. su
Tadjikistan TJ
Turkmenia TM
Ucraina UA
Statele Unite ale Americii US
Uzbekistan UZ
Slovenia SI
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I. Invenţii

Brevete d e  invenţii ale Republicii Moldova 

acordate p e  baza titlurilor d e protecţie ale 

fostei U.R.SA
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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)
(72) Numele inventatorului (inventatorilor)
(73) Numele sau denumirea titularului
(74) Numele mandatarului autorizat
(86) Cerere internaţională FCT: 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 documen
tului, codul ţării)

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

CODURILE NORMALIZATE ALE 
OMPI PENTRU IDENTIFICAREA 

DIFERITOR TIPURI 
DE DOCUMENT DE BREVET 
DE INVENŢIE, CONFORM  

NORMEI ST-16:

A - primul nivel de publicare, folosit în titlurile 
publicate.

Bj - al doilea nivel de publicare, folosit în publi
caţii, dacă titlul cu codul A  nu a fost publicat. 

Bz - al doilea nivel de publicare, folosit în publi
caţii, care urmează publicarea cu codul A. 

Cj - al treilea nivel de publicare, folosit în cazul 
în care titlul cu codul B nu a fost publicat. 

C2 - al treilea nivel de publicare, folosit pentru 
publicaţii care urmează publicarea cu codul 
B.

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.

Exploziv.
G - Fizică.
H - Electricitate.
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(11) 25 B, (51) A 01 G 17/00 (21) 93-0067/05 
(22) 4.05.94 (30)* 4775784/15, 29.12.89, SU 
(10)* Certificat de autor nr.1713497, SU 
(71X72X73) Scurtu Gheorghe, MD 
(54) MOD DE FORMARE A BUTUCULUI DE 

VIŢĂ-DE-VIE.
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume 

la viticultură. Scopul invenţiei este ridicarea 
productivităţii butucilor şi a calităţii moadei 
pe baza îm bunătăţării regim ului de 
ilum inare şi de aerisire. In procesul 
înfăptuirii modului se formează tulpina ver
ticală şi braţele, pe care se formează verigile 
de rod care conţin cepul de înlocuire şi 
tulpina de rod. în  procesul de formare 
braţele se încovoiază în formă de cordon 
elipsoidal, verigile de rod ale căruia se 
formează numai din partea exterioară a lui. 
Tot acolo se efectuează şi legatul tulpinilor 
de rod, ochii şi lăstarii din partea interioară 
a cordonului elipsoidal şi dintre sârme pe 
toată lungimea rândului fiind înlăturaţi, 
lăsând centrul butucului deschis. Cordonul 
elipsoidal cu centrul liber al butucului de 
viţă-de-vie şi lăsarea în jos a lăstarilor verzi 
uniform de-a lungul părţii exterioare a 
cordonului asigură înăbuşirea polarităţii 
longitudinale, îmbunătăţirea depunerii 
infloriscenţilor în ochii plasaţi aproape de 
baza lăstarului. Iluminarea şi aerisirea uni
formă a butucilor în timpul zilei atât din 
partea soarelui, cât şi prin centrul liber al 
butucilor, conduce la mărirea roadei. 
Figuri: 2. Fig.: 2

(11)26 Bj (51) A 01 N 4^28, 43/40, 43/653 
(21) 94-0023 (22) 09.02.94 (31) 595/86 
(32) 14.02.86 (33) CH (30)* 4202023/23-05, 
13.02.87, SU (10)* Brevet nr.1612984, SU 
(71X73) CIBA GEIGY AG (CH)
(72) Reinhard Janicke (DE), Robert Nyfeler (CH) 
(54) REMEDIU FUNGICID ÎN FORMĂ DE 

CONCENTRAT SUSPENSIONAT ŞI 
PROCEDEU DE COMBATERE A 
CIUPERCILOR

(57) Invenţia se referă la remediul fungicid sub 
formă de concentrat suspensionat şi la 
procedeul de combatere a ciupercilor. 
Invenţia sporeşte activitatea biologică

folosind remediul fungicid sub formă de 
concentrat suspensionat ce conţine l-[3-(4- 
tret-butilfenil)-2-metilpropil]-piperidină 
(fenpropidină) şi 1- [2-(2,4-diclorfenil)-4-N- 
propil-l,3-dioxolan-2-il-m etil]-lN -l,2,4~ 
triazol, având proporţia maselor (1:5)-(5:1), 
în cantitate de 20-425 s/ha,în comparaţie 
cu procedeul cunoscut şi remediul pe bază 
de fenpropidină şi l-tret-butil-2-(lN-l,2,4- 
triazol-l-il)-2-(2,4-diclorbenzil) etan.
Tab.: 2. Revendicări independente: 2.

(11) 27 B, (51) C 07 C 69/757 (21) 94-0021 
(22) 09.02.94 (31) 2693/83 (32) 18.05.83 (33) CH 
(30)* 3740550/23-04, 17.05.84, SU (10)* Brevet 
nr.1400503, SU (56) Brevet DE nr.3032259, 
cl. A 01N  31/06,1982. Brevet CH nr.632394, 
cl. A 01 N 31/06, 1982; I.Chem. Soc. 1956, 78, 
4405 (71X73) CIBA - GEIGY AG (CH) (72) Hans 
Georg Brunner (CH)
(54) PROCEDEU DE OBŢINERE A DERIVA

ŢILOR ACIDULUI CICLOHEXANDION- 
CARBONIC.

(57) Invenţia se referă la acizii cetocarbonici 
substituiţi, în particularitate, combinaţiile 
cu formula generală CHg-CHK-CHj-C^O)- 
C(M)-C=0, în care; K = CţOXR,; M = C R ^  
Rx =OCr C4 - alchil; OH; N hy di (Cx - C4) - 
alchilamino; grupe benzilamino; metil 
(m etoxi) grupa-am ino; R2 = C3 - C6 - 
cicloalchil; Cx - C5 - n alchil; izobutil; R̂  = 
OH; etoxiamino; grupa aliloxiamino care 
poate fi substituită prin clor, ce posedă 
activitate erbicidă şi de reglare a creşterii, 
ce poate fi utilizată în gospodăria agricolă. 
Scopul invenţiei este crearea substanţelor 
active şi puţin toxice din clasa indicată. 
Sinteza lor se realizează din derivaţii 
acidului 3,5-ciclohexan-diocarbonic şi 
halogenanhidridă R2C (0 ) Hal în mediul 
solventului inert dată fiind baza în calitate 
de agent liant al acizilor, cu  tratare 
ulterioară, în caz de necisitate, cu 
hidraxilamină R^NHOH (R  ̂este indicat) la 
fierberea amestecului de reacţie în mediul 
solventului organic inert cu  agenţi 
deshidratanţi. Substanţele noi se utilizează 
în gospodăria agricolă având concentraţia 
de 0,001% şi doză de consum de 0,001-10 
kg/ha.
Tab.: 7 .

(11)28 Bx (51) C 07 D 233/58, A  61 K 31/415 
(21) 94-0091 (22) 16.03.94 (31) 142580
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(32) 07.01.88 (33) US (31) 279194 (32) 06.12.88
(33) US (30)* 461347^04, 06.01.89, SU (10)* 
Brevet nr.1814646, SU (71X73) E.I. Du Pont de

J°' Nemours & Company (US) (72) David John 
•Carini, John Jonas Vytautas Duncia, Paneras 
Chor Bun Wong (US)
(54) PROCEDEU DE OBŢINERE A DERIVA

ŢILOR IMTDAZOT ttlu:.
(57) întrebuinţarea: în calitate de inhibitor al 

hormonului de angiotensină. Esenţa: promis 
eu formula géneralâ

„ f c r * 3

în care Rj reprezintă COOH sau grupa

N~~N
J U 'N ;

N
M

Rg reprezintă n-propil sau n-butil, RgCl, CF3, 
C / y  C6H5 sau COOH;

R4 reprezintă COOH; sau CHO sau CHgOH cu 
condiţia că (a) când R4 reprezintă CE^OH, 
Rg reprezintă C2FS şi Rg reprezintă n-propil; 
(b) când Rg reprezintă COOH, R4 este de 
asemenea COOH; (c) când Rg reprezintă n- 
propil, Rg reprezintă C ^  şi R4 reprezintă 
COON, Rj constituie grupa ^  ^

Reactiv 1: produs cu formula

«
H
H

N

h u A
. A l ,
h h  Rs

H
în care Rg are valorile indicate: Rg reprezintă 

CI, CFg, C2F3, C6H5 sau COO (C14-alchil); R6 
reprezintă CH2OH, C 0 2(C; 4-alchil) sau 
CHO.

Reactiv 2: produs cu formula

X

în care X  reprezintă halogen, n reprezintă 
toluensulfoxi sau m etilsulfoniloxi; R, 
reprezintă COO (C4 4-alchil), CN sau grupa

- { Q i - c p k j

Temperatura de la 20°C până la temperatura

de fierbere a dizolvantului. Catalizator este 
o bază.

Tab.:8

(11)29 Bj (51) C 07 D 26fi/36, 279/16; A  01N  
2§/32 (21) 94-0022 (22) 09.02.94 
(31) 560564 (32) 12.12.83 (33) US
(30)* 3825504/23-04, 11.12.84, SU (10)* Brevet 
nr.1321374, SU (71X73) CIBA - GE1GYAG (CH) 
(72) Hans Moser (CH)
(54) PROCEDEU DE OBŢINERE A  4-ACIL-2,3- 

DIHIDRO-l,4-BENZOXAZINELOR SAU 
-BENZTIAZINELOR.

(57) Invenţia se referă la combinaţiile hetero- 
ciclice, în particularitate 4-acil-2,3-dihidro- 
1,4-benzoxazine (BO ) sau 4-acil-2 ,3- 
dihidrobenzotiazine (BŢ) care pot fi folosite 
în gospodăria agricolă la protejarea cul
turilor de acţiunea fitotoxică a erbicidelor. 
Scopul este crearea com binaţiilor mai 
eficiente din clasa menţionată şi destinaţia 
lor. BO şi BT sunt sintetizate corespunzător 
din 2,3-dihidro-l,4-benzoxiazină sau 2,3- 
dihidro-l,4-benztiazină şi clorură de acil în 
mediul, de exemplu, de benzol în prezenţa 
bazei - carbonatului de sodiu la temperatura 
de cameră. Produsele rezu ltate sunt 
substanţe cristalice şi lichide uleioase, 
încercarea BO şi BT indică că acţiunea 
relativă protectoare constituie 83-88% 
contra 13% pentru combinaţia cunoscută.

Tab.: 3.

(11) 30 B4 (51) C 07 H 3/08 (21) 94-0106 
(22) 16.03.94
(31) 7943933 (32) 20.12.79 (33) GB 
(31) 8010629 (32) 28.03.80 (33) GB 
(31) 8011086 (32) 02.04.80 (33) GB 
(31)80166668 (32)20.05.80 (33) GB 
(31)8036711 (32)14.11.80 (33) GB
(30)* 3221447/23-04,19.12.80, SU 
(10)* Brevet nr.l 176844, SU 
(71X73) Tate & Lyle Public Limited Company 
(GB) (72) Graham Jackson, Michael Ralph 
Jenner, David Waite, John Clive Williams (GB). 
(54) PROCEDEU DE OBŢINERE A 4,1',6'-TRI- 

CLOR-4,1 ',6'-TRIDEZOXIGALACTOZA- 
HAROZEI.

(57) Invenţia se referă la procedeul de obţinere 
a agentului de îndulcire eficient 4,1',6'- 
triclor - 4,1',6' - tridezoxigalactozaharoză 
(TGZ). Sarcina principală a sintezei TGZ 
constă în clorurarea poziţiilor 4,1' şi 6' ale 
moleculelor zaharozeifără clorurarea altor 
poziţii, .Procedeul include prelucrarea 
2,3,4,3',4 ' - penta-o-acetilzaharozei cu
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soluţia acidului carbonic cu formula gen
erală RCOOHy în care R reprezintă H, alchil 
inferior sau fenil în concentraţia 2-10% de 
masă în toluen sau metilizoizobutilceţonă 
la 110-130°C pentru obţinerea 2,3,6,3',4' - 
penta - o - acetilzaharozei; clorurarea pro
dusului obţinut cu ajutorul derivaţilor 
fosfînei cu formula generală PP^R, în care 
R reprezintă fenil sau stirit, fixat cu 
polistirenul în combinare cu tetradorura de 
carbon în piridină la temperatura 20-80°C' 
sau cu reagentul [HCLC=N(CH3)2)]+ CI în 
toluen, sau 1,1,2-triclorm etan sau cu 
reagentul cu formula generală R^PCl^ în 
care R reprezintă grupa fenilă sau fenoxilă; 
şi dezacetilarea produsului clorurat în 
soluţia de metanol a metilatului de sodiu.

(11)31 Bj (51) C 07 H ^/02 (21) 94-0111 
(22) 23.03.94 (31) 8821804.5 (32) 16.09.88 
(31) 8822673.3 (32) 27.09.88 (33) GB 
(30)* 4742019/04, 15.09.1989, SU (71X73) Tate 
& Lyle Public Limited Company (GB) (72) Riaz 
Ahmed Khan, George Henry Sankey, Philip 
John Simpson, Nicolas M.Vemon (GB)
(54) PROCEDEU DE OBŢINERE A ZAHARO- 

LOZEI.
(57) Invenţia se referă la domeniul chimiei 

derivaţilor zaharurilor. Scopul invenţiei 
constituie simplificarea procesului de 
obţinere a zaharolozei. Procedeul include 
acţiunea reciprocă a derivatului 6-protejat 
de zaharoză cu tionilclorid în prezenţa 
piridinei sau alchilpiridinei în mediul 
etanului parţial clorurat, în special al 1,1,2- 
tricloretanului cu extragerea ulterioară a 6- 
substitutului. Procesul se petrece în 
raportu l ech ivalenţilor m olari ai 
tionilcloridului al bazei şi al fiecărui 
echivalent molar al oxigrupelor libere ale 
derivatului 6-protejat de zaharoză, egal cu 
0,9 : 1,2 : 1 - 1,4 : 1,0 corespunzător. în 
calitate de derivat 6-substituit de zaharoză 
poate fi folosit 6-ester, 6-eter sau 6,4-dieterul 
zaharozei, iar în calitate de zaharoză 6- 
protejată 6-acetat, 6-benzoat al zaharozei 
sau rafînoză.

(11) 32 B, (51) C 07 H V02; C 13 K 1^00 
(21) 94-0112 (22) 23.03.94 
(31)80/23819 (32)21.07.80 (33) GB 
(30)* 3271752/23-04, 17.12.80, SU (10)* Brevet 
nr.1205773, SU
(71X73) Tate & Lyle Public Limited Company

(GB) (72) Michael Ralph Jenner, David Waite
(GB)
(54) PROCEDEU DE OBŢINERE A 4,1’,6'- TRI- 

CLOR - 4,1',6' - TRIDEOXIGALACTOZA- 
HAROZEICRISTALICE ANHIDRIDE.

(57) Invenţia se referă la procedeul de obţinere 
a 4,r,6'-tridor - 4,1',6'- trideoxigalactozaha- 
rozei (TGZ) în formă cristalică nouă. Scopul 
invenţiei constituie obţinerea unei forme noi 
cristalice de TGZ care posedă acelaşi grad 
de dulceaţă ca şi TGZ sticloasă, dar este 
considerabil mai puţin hidroscopică, ceea ce 
facilitează prepararea com puşilor şi 
compoziţiilor pe baza ei. Procedeul de 
obţinere a TGZ în formă de cristale rombice 
ale grupei spaţiale -p21,21,21 cu celula 
elem entară cu urm ătoarele m ărim i: 
a= 18,21(1), b=7,36(l), c=12,04(l), A  cu 
temperatura de topire 130°C, în prezenţa 

. căruia în soluţia saturată apoasă amorfă 
TGZ cu concentraţia 57-77% de masă la 
temperatura de 60-80°C se introduce în 
calitate de condiment TGZ cristalică an
hidridă în formă de cristale rombice sau 
TGZ-pentahidrat cristalică cu cristalizarea 
ulterioară a produsulu i special la 
temperatura de la 40°C până la temperatura 
de cameră.

(11) 33 B, (51) C 07 H 5/02 (21) 94-0115 
(22) 23.03.94
(31) 8818430.4 (32) 03.08.88 (33) GB
(30)* 4614838/04,02.08.89, SU
(71X73) Tate & Lyle Public Limited Company
(GB) (72) Nigel John Homer, Graham Jackson,
Gheorghe Henry Sankey, Philip John Simpson
(GB)
(54) PROCEDEU DE OBŢINERE A DERIVA

ŢILOR CLORURAŢI AI ZAHĂRULUI. 
(57) Invenţia se referă la domeniul chimiei 

zahărurilor, şi anume la procedeul per
fecţionat de obţinere a derivaţilor cloruraţi 
ai zahărului aleşi din grupa care constă din 
pentaacetatul sucralozei, 6-acetatul 
sucralozei, tetraclorrafinoză şi 4,6,1',6' - 
tetraclor - 4,6,1',6'- tetradeoxizaharoză. 
Procedeul include acţiunea reciprocă a 
derivatului zahărului cu clorura de tionil 
în prezenţa sării de amoniu cuatemare cu 
formula generală

N+R ‘R2R3R4C1,
în care R'-R3 reprezintă alchilii inferiori;

R4 reprezintă grupa benzenică. 
Cantitatea de sare de amoniu cuatemară 
constituie circa 0,2-0,4 mechiv. în raport cu 
zahărul sau derivatul zahărului. Tionil- 
cloridul se ia în surplus de la puţin până la 
moderat, sau în surplus de 10%.

11
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Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea numerelor 
de brevet, publicate în BOPI nr.1-6,1994

N um ăr brevet Clasa Număr
depozit

, Data 
depozit

Nr. B O P I / 
pagina

1 B , A 23 L 1/06
A 23 L 1/10

93-0065 19.11.93 1 /1 0

2By A 23 L 2^02 93-0061 11.11.93 1 /1 0
3Bx A 23 L 2^02 93-0060 11.11.93 1 /1 0
4 Bi A 01N  4^42

C 01 D 21E/16
94-0015 25.01.94 2 -3 /9

5 B j A 01N  43/50
A 01 N43/653

93-0065 18.10.93 2 -3 /9

6Bx A 24 D 3/02 94-0013 14.12.93 2 -3 /9
7 Bj A 24 D 3/04 94-0011 08.12.93 2 -3 /1 0
8 Bi A24D3^04 94-0014 14.12.93 2 -3 /11
9 B t A 24 D 3/04 94-0012 14.12.93 2 -3 /11
10 Bi C 02 F 3/02 93-0063 15.11.93 2 -3 /1 2
11 Bx F 16 B 7/22 94-0016 25.01.94 2 -3 /1 2
12 Bx A 01N  43/28

A 01 N43/84
A  01 N43/653

94-0060 17.01.94 4 -5 /9

13 B! A 01N  43/30
A 01N  43/36
C 07 D 405/10

94-0061 17.01.94 4 -5 /9

14 Bi A  01 N43/40
C 07 D 213/16
C 07 C 59/22

94-0099 21.04.94 4-5/9

15 B 1 A 01N  43/50
A 01 N43/40
A 01 N43/42

94-0089 27.04.94 4 -5 /9

16 Bi b o i  j  13/02 94-0059 17.01.94 4 -5 /1 0
17 B l B 65 D 85/34

B 65 D 21/02
94-0003 29.12.93 4 -5 /1 0

18 Bi C 07 D 207/34 94-0062 17.01.94 4 -5 /11
19 B! C 07 D 401/04 94-0088 27.04.94 4 -5 /11
20 Bi C 07 D 493/22

A 01 N43/90
94-0087 27.04.94 4 -5 /11

21 Bx C 07 J  £/00 94-0086 25.04.94 4 -5 /1 2
22 Bi C 08 B 31/08

C 08 B 37/02
A 61 K 31/175

94-0057 09.02.94 4 -5 /1 2

23 Bx C U B  9/00 94-0079 14.04.94 4 -5 /1 2
24 Bj C 1 1 B  9/00 94-0083 14.04.94 4 -5 /1 3
25 Bx A 01 G 17/00 94-0067 04.05.94 6 /9
26 Bx A 01N  43/28

A 01 N43/40
A 01N  43/653

94-0023 09.02.94 6 /9

27 Bx C 07 C 69/757 94-0021 09.02.94 6 /9
28 B, C 07 D 233/58

A 61 K 31/415
94-0091 16.03.94 6 /9

12
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(Continuare)

N um ăr brevet Clasa Număr
depozit

Data
depozit

Nr. B O P I / 
pagina

29 Bt C 07 D 26^36
C 07 D 279/16
A  01N  25/22

94-0022 09.02.94 6 /  10

30 Bi C 07 H 34)8 94-0106 16.03.94 6 /1 0
31 Bi C 07H 5/02 94-0111 23.03.94 6 /1 1
32 B, C 07 H 5/02 

C 13K 1S/X )
94-0112 23.03.94 6 /1 1

33 B, C 07 H 5/02 94-0115 23.03.94 6 /1 1

Lista brevetelor de invenţii acordate, aranjate în ordinea Clasificării 
internaţionale, publicate în BOPI nr. 1-6,1994

Clasa Număr
brevet

Număr
depozit

Data
depozit

Nr. B O PI/ 
pagina

A 0 1 G 17/00 25 Bj 93-0067 04.05.94 6 /9
A 01N  25/32 29 Bi 94-0022 09.02.94 6 /1 0
A 01 N 43/28 12 Bj 94-0060 17.01.94 4-5/9
A 01N 43 /28 26 Bi 94-0023 09.02.94 6 /9
A 01N  43/30 13 Bt 94-0061 17.01.94 4-5/9
A 01 N 43/36 13 Bx 94-0061 17.01.94 4-5/9
A 01N  43/40 14 Bi 94-0099 21.04.94 4-5/9
A 01N  43/40 15 Bx 94-0089 27.04.94 4-5/9
A 01N  43/40 26 Bj 94-0023 09.02.94 6 /9
A 01N  43/42 4 BI 94-0015 25.01.94 2-3/9
A 01N  43/42 15 Bj 94-0089 27.04.94 4-5/9
A 01 N 43/50 5B ! 93-0056 18.10.93 2-3/9
A 01N  43/50 15 Bi 94-0089 27.04.94 4-5/9
A 01N  4</B4 12 Bx 94-0060 17.01.94 4-5/9
A  01 N 43/90 20 Bi 94-0087 27.04.94 4 -5 /U
A 01N  43/653 5B i 93-0056 18.10.93 2-2/9
A 01 N 43/353 12 Bx 94-0060 17.01.94 4-5/9
A 01 N 43/853 26 Bi 94-0023 09.02.94 6 /9
A 23 L 1/00 lB j 93-0065 19.11.93 V io
A 23 L 1/10 1B , 93-0065 19.11.93 1/10
A  23 L  2/02 2 Bj 93-0061 11.11.93 1/10
A 2 3 L 2 0 2 3B i 93-0060 11.11.93 1/10
A 24 D  3 0 2 6 Bj 94-0013 14.12.93 2-3*9
A  24 D 3/04 7B , 94-0011 08.12.93 2-3*10
A 24 D 3/04 8B i 94-0014 14.12.93 2 -2 /U
A  24 D 3/34 9B j 94-0012 14.12.93 2-2/11
A 6 1 K  31/175 22 Bi 94-0057 09.02.94 4-5/12
A 01K 31/415 28 Bj 94-0091 16.03.94 6 /9
B 01J 13/03 16 B, 94-0059 17.01.94 4-5/10
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(Continuare)

Clase Număr
brevet

Număr
depozit

Data
depozit

Nr. BO PV 
pagina

B  65 D 21/02 17 Bt 94-0003 29.12.93 4-5/10
B  65 D 85/34 17 Bi 94-0003 29.12.93 4-5/10
C 0 2 F S /0 2 10 Bi 93-0063 f , 15.11.93 2 - y i l
C 07 C 59/22 14 B 1 94-0099 21.04.94 4-5/9
C 07 C 69/757 27 B! 94-0021 09.02.94 e/9
C 07 D  207/34 18 B! 94-0062 17.01.94 4-5/11
C 07 D  213/16 14 Bx 94-0099 21.04.94 4-5/9
C 07 D  215/16 4B j 94-0015 25.01.94 2-3/9
C 07 D  23^58 28 Bx 94-0091 16.03.94 e/9
C 07 D 265/36 29 Bx 94-0022 09.02.94 e/10
C 07 D  279/16 29 Bx 94-0022 09.02.94 e/10
C 07 D 401/04 19 B1 94-0088 27.04.94 4-5/11
C 07 D  405/10 1 3 B l 94-0061 17.01.94 4-5/9
C 07 D  493/22 20 Bi 94-0087 27.04.94 4-5/11
C 07 H  ÎV08 30 Bx 94-0106 16.03.94 QftO
C 07 H  5/02 31 Bj 94-0111 23.03.94 e/11
C 07 H  5/02 32 Bx 94-0112 23.03.94 e/11
C 07 H  5/02 33 Bi 94-0115 23.03.94 e/11
C 07 J  5/00 21 B: 94-0086 25.02.94 4-5/12
C 08 B  31/08 22 Bi 94-0057 09.02.94 4r5/12
C 08 B 37/02 22 Bx 94-0057 09.02.94 4-5/12
C U B  9/00 23 Bi 94-0079 14.04.94 4-^12
C U B 9 /D 0 24 Bj 94-0083 14.04.94 4-E/13
C13K1S/0O 32 Bx 94-0112 23.03.94 e/11
F 16 B 7/22 11 Bx 94-0016 25.01.94 2-3/12
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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) Disclamări
(59) Indicarea culorilor revendicate
(64) Numărul şi data de înregistrare anterioară 
(73) Numele sau denumirea şi adresa titularului 

mărcii
(77) Adresa poştală a titularului mărcii

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

(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor 
înregistrate la oficiul de brevete al fostei 
U .R.S.S. (nr. docum entului, data 
depozitului, codul ţării)
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(22) 11.02.1993 (21) 000006
(73) FABRICA de LACTATE din HÂNCEŞTI. 

Str. Industrială, 10, 278500,or. Hânceşti, 
Moldova

(54)

9
J ?  k

(53) 3.4; 8.3 
(59) Alb - negru
(51X57) 29 - lapte şi produse lactate.

(22) 12.02.1993 (21) 000007
(73) SOCIETATEA cu RĂSPUNDERE LIMITA

TĂ “VINIR”.
Str. Donici, 23,278270, or.Chişinău, Dur- 
leşti, Moldova 

(54)

(53) 19.11; 24.13; 26.1; 26.11.
(59) Alb - negru
(51X57) 5 - produse farmaceutice, veterinare şi 

igienice, produse dietetitice pentru copii şi 
bolnavi; plasturi, materiale pentru pansa
mente; materiale pentru plombe şi con
fecţionarea mulajelor dentare; dezinfectante; 
substanţe erbicide şi contra dăunătorilor şi 
alte produse incluse in clasa 5;

10 - instrumente şi aparate chirurgicale, medi
cale, dentare şi veterinare (inclusiv protezele 
pentru membre, ochi şi dinţi) şi alte produse, 
incluse în clasa 10;

35 - publicitate şi afaceri;
36 - asigurări şi finanţe;
42 - bufete, bistro, cafenele, cofetării, restau

rante, comercializarea produselor alimen
tare; organizare expoziţii; alcătuirea progra
melor pentru maşini de calcul; lucrări de 
inginerie, cercetări în domeniul construcţiei; 
cercetări tehnice; programare.

(58) Reprezentarea retortei şi crucii nu prezintă 
obiect independent al protecţiei juridice.

(22)30.03.1993 (21)000036
(73) FABRICA de PARFUMERIE şi COS

METICĂ “v io r ic a *.
Str. Mesager, 1,277069, or.Chişinău, Mol
dova

(54)

VIORICA
(59) Alb - negru
(51X57) 3 - parfumuri, uleiuri eterice, cosmetice, 

loţiuni pentru păr, preparate pentru igiena 
gurii;

16 - ambalaj din carton şi hârtie;
20 - conteinere, rezervoare şi vase din masă plas

tică pentru ambalaj;
21 - flacoane din porţelan şi stidă;
35 - agenţii de import - export;
42 - servicii ale dizainerilor în domeniul 

ambalării, cercetări în cosmetologie.

(22)30.03.1993 (21)000039
(73) FABRICA de PARFUMERIE şi COS

METICĂ “VIORICA”.
Str. Mesager, 1,277069, or.Chişinău, Mol
dova 

(54)

(53) 5.5
(59) Alb - negru
(51X57) 3 - parfumuri, uleiuri eterice, cosmetice, 

loţiuni pentru păr, preparate pentru igiena 
gurii;

16 - ambalaj din carton şi hârtie;
20 - conteinere, rezervoare şi vase din masă plas

tică pentru ambalaj;
21 - flacoane din porţelan şi sticlă;
35 - agenţii de import - export;
42 - servicii ale dizainerilor în domeniul 

ambalării, cercetări în cosmetologie.
17
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(22)06.04.1993 (21)000056
(73) SOCIETATEA pe ACŢIUNI “EAST-AUTO- 

LADA”.
B-dul D. Kantemir, 110,277020, or.Chişi- 
nău, Moldova.

(54)

(53) 26.1; 27.5 
(59) Alb - negru
(51X57) 37 - reparaţie şi deservire tehnică a 

autom obilelor, deservire tehnică a 
mijloacelor de transport;

39 - transport şi depozitare, transport de 
autocamioane; transportare.

(22) 14.05.1993 (21) 000079
(73) COMBINATUL POLIGRAFIC din CHIŞI- 

NĂU.
Str.Petru Movilă, 35,277004, or.Chişinău, 
Moldova.

m m n m c

(53) 20.5; 26.4; 26.15.
(59) Alb - negru
(51X57) 16 - hârtie şi articole din hârtie, cărţi, 

materiale didactice.
(58) Cuvântul “COMBINATUL POLIGRAFIC” 

nu prezintă un obiect independent al 
protecţiei juridice.

(22)24.05.1993 (21)000082
(73) FABRICA de PARFUMERIE şi COS

METICĂ “VIORICA”.
Str. Mesager, 1,277069, or. Chişinău, Mol
dova

Tăvi
(53) 27.5
(59) Alb- negru
(51X57) 3 - parfumuri, uleiuri eterice, cosmetice, 

loţiuni pentru păr, preparate pentru igiena 
gurii;

20 - conteinere, rezervoare şi vase din masă plas
tică pentru ambalaj;

35 - agenţii de import-export;
42 - servicii ale dizainerilor în domeniul 

ambalării, cercetări în cosmetologie.

(22)24.05.1993 (21)000084
(73) FABRICA de PARFUMERIE şi COSME

TICĂ “VIORICA”.
Str.Mesager, 1,277069, or. Chişinău, Mol
dova.

(53) 5.3; 20.1; 26.4; 27.5.
(59) Alb- negru
(51X57) 3 - parfumuri, uleiuri eterice; cosmetice; 

loţiuni pentru păr; preparate pentru igiena 
gurii;

20 - conteinere; rezervoare şi vase din masă plas
tică pentru ambalaj;

35 - agenţii de import-export;
42 - servicii ale dizainerilor în  domeniul 

ambalării; cercetări în cosmetologie.

(22)24.05.1993 (21)000085
(73) FABRICA de PARFUMERIE şi COS

METICĂ “VIORICA”.
Str. Mesager, 1,277069, or. Chişinău, Mol
dova.

(54)

Tăvi
18
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(53) 5.5; 27.5.
(59) Alb - negru . f .
(51X57) 3 - parfumuri, uleiuri eterice, cosmetice, 

loţiuni pentru păr, preparate pentru igiena 
gurii;

20 - conteinere, rezervoare şi vase din masă plas
tică pentru ambalaj;

35 - agenţii de import-export;
42 - servicii ale dizainerilor în domeniul 

ambalării, cercetări în cosmetologie.

(22)24.05.1993 (21)000086
(73) FABRICA de PARFUMERIE şi COS

METICĂ “VIORICA”.
Str. Mesager, 1,277069, or.Chişinău, Mol
dova.

Tăvi
(53) 5.3; 27.5.
(59) Alb - negru
(51X57) 3 - parfumuri, uleiuri eterice, cosmetice, 

loţiuni pentru păr, preparate pentru igiena 
gurii;

20 - conteinere, rezervoare şi vase din masă plas
tică pentru ambalaj;

35 - agenţii de import-export;
42 - servicii ale dizainerilor în domeniul 

ambalării; cercetări în cosmetologie.

(22)2.07.1993 (21)000101
(73) CORPORAŢIA “AMOKOM” S.R.L.

Str.Hânceşti, 38,277028, or. Chişinău, 
Moldova.

(54)

jSomftt
(53) 5.5; 26.1.
(59) Alb - negru
(51X57) 12 - cărucioare (de transportare);

24 - ţesături de bumbac, lenjerie de pat;
25 - îmbrăcăminte; * ~
29 - pastă de roşii;
30 - ketchup;
3 1 -  fructe şi legume proaspete; seminţe de 

plante;
35 - reclamă, marcheting, afaceri comerciale; 
41 - activitate editorială.

(22) 24 .08.1993 (21) 000179
(73) FABRICA de ÎNCĂLŢĂMINTE din or.BEN- 

DER.
Str. Moscova, 21,278100, or. Bender, Mol
dova.

A&HACTp
(53) 27.5
(59) Alb-negru
(51X57) 18 - genţi femeieşti;
25 - încălţăminte, scurte.

(22) 13.10.1993 (21) 000292
(73) ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ “MAŞGAI” 

S.R.L.
Str. A. Doga, 37/57, 277023, or.Chişinău, 
Moldova

(53) 26.1; 27.5.

(59) Alb - negru
(51X57) 11 - instalaţii şi dispozitive de ventilaţie, 

de condiţionat aerul; încălzitoare de apă; 
încălzitoare de aer; scrubere (piese ale 
instalaţiilor de gaze); arzătoare de gaze; 
registru de tiraj al coşului de fum; instalaţii 
de curăţat apa; instalaţii de curăţat gazele; 
instalaţii şi dispozitive de dedurizare a apei; 
aparate şi utilaje de iluminat; instalaţii de 
încălzit care funcţionează cu combustibil 
■ solid, lichid şi gazos; instalaţii de încălzit care 
funcţionează cu apă fierbinte; schimbătoare
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de căldură; răcitoare de apă; răcitoare de 
lichide; răcitoare de aer; producătoare de 
aburi; filtre de condiţionare aer.

(contra fuţtului) pentru transport auto, 
portbagaje universale pentru autoturisme;

37 - reparaţie generală a motoarelor pentru 
automobile, reparaţie' generală a tran
sportului auto.

(22)8.11.1993 (21)000358
(73) SOCIETATEA cu RĂSPUNDERE LIMITA

TĂ “SORDI”.
Str. Milescu Spataru,17, ap.10, or. Chişi
nău, Moldova.

(53) 24.1; 27.5.
(59) Alb - negru
(51X57) 35 - operaţiuni de comerţ;
41 - programe de televiziune.

(58) Literele “SRL” nu prezintă obiect indepen
dent al protecţiei juridice.

(22)3.12.1993 (21)000398
(73) COMBINATUL de BLĂNURI din or. 

BĂLŢI.
Str.Alecsandri, 2, 279200, or. Bălţi, Mol
dova.

(54)

(22) 12.11.1993 (21) 000367
(73) UZINA de REPARAŢIE AUTO din REPU

BLICAMOLDOVA nr.l.
Str. Burebista,5,277018, or.Chişinău, Mol
dova.

(54)

(53) 15.1; 26.4; 27.5.
(59) Alb - negru
(51X57) 6 - semne rutiere fotoreversibile;
8 - cricuri pentru autoturisme;
12 - autofurgoane metalice (izotermice şi pentru 

mărfuri de larg consum), radiatoare cu apă 
(sistemă de răcire), piese de rezervă pentru 
transport auto, dispozitive de asigurare

(53) 3.1; 26.4; 27.5
(59) Alb- negru
(51X57) 25 - blănuri (îmbrăcăminte, articole 

pentru acoperit capul, încălţăminte);
37 - reparaţia şi renovarea îmbrăcămintei;
40 - prelucrarea blănurilor, dubirea pieilor, vop

sirea pieilor, confecţionarea îmbrăcămintei 
din blănuri la comenzi individuale.

(22) 15.12.1993 (21) 000408
(73) SOCIETATEA pe ACŢIUNI “FRIGOSER- 

VICE”.
Str. 31 August, 38, 278221, or.Chişinău, 
Sângera, Moldova 

(54)
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(53) 1.15; 27.5.
(59) Alb - negru
(51)(57) 19 - producerea m aterialelor de 

construcţii din var, ciment şi beton;
35 - activitate comercială externă şi de misitie;
37 - repararea şi montarea instalaţiilor frigori

fice, lucrări de izolare termică; construcţia 
şi repararea clădirilor şi edificiilor;

42 - controlarea aparatelor de măsurare-control 
şi instalaţiilor electrice.

(58) Cuvintele “SA FRIGOSERVICE” nu pre
zintă obiect independent al protecţiei ju
ridice.

(22)27.04.1994 (21)001450
(73) “RIGMA” S.R.L. SOCIETATEA cu RĂS 

PUNDERE LIMITATĂ.
Str. Protigailovscaia, 7a, 278100, or .Ben
der, Moldova.

(22) 31.03.1994 (21) 000998
(73) COMPANIA de ASIGURARE şi COMERŢ 

“TUDOR şi Co”.
Str.Miron Costin, 13/3, ap.58, 277068, 
or .Chişinău, Moldova.

(54)

T  U  D 0  R  s i  C °

(59) Alb - negru
(51X57) 25 - îmbrăcăminte;
35 - operaţiuni de export - import, marketing, 

operaţii comerciale;
36 - asigurare, schimb valutar, clearing, operaţii 

bancare, credit (vânzare în credit), arendă 
(predarea în arendă a averii imobile), 
arendarea fermelor;

37 - construcţii;
39 - transport auto, cale ferată;
42 - servicii juridice.

(58) Indicaţia “Co” nu prezintă obiect indepen
dent al protecţiei juridice.

(53) 3.1; 27.5.
(59) Alb - negru 
(51X57) 25 - îmbrăcăminte.

(22)27.04.1994 (21)001451
(73) “RIGMA” S.R.L. SOCIETATEA cu RĂS

PUNDERE LIMITATĂ.
Str .Protigailovscaia, 7a, 278100, or.Ben- 
der, Moldova.

(54)

(53) 3.1; 27.5
(59) Alb - negru
(51X57) 25 - îmbrăcăminte.

21



BOPI6/1994

Mărci înregistrate
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(15) 3.06.1994 (11) 78
(18)4.02.2003
(30)* 32665, 4.02.1963, SU (21) 000616
(10)* 25134, SU (22) 8.12.1993
(73) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, Stock

holm, SE
(77) Luxbacken I, S-105 45 Stockholm (Suedia) 
(54)

(59) Alb-negru
(51X57) 11 - instalaţii pentru iluminat, încălzit, 

de produs aburi, de fiert, de răcit, de uscat, 
de ventilaţie, de distribuţie a apei şi sanitare; 
în special, frigidere, depozite pentru gheaţă 
şi aparate frigorifice care declanşează cu 
ajutorul electricităţii, gazului, gazului 
lampant ori altor mijloace.

(15)24.05.1994 (11)79
(18) 15.12.1998
(30)* 110797,15.12.1988, SU (21) 000627
(10)* 86143, SU (22) 27.12.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., L.T.D.) 
YOKOHAMA, JP

(77) NO 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Japonia)

(54)

NISSAN
(59) Alb - negru
(51X57) 7 - maşini şi maşini Unelte; motoare; 

manşoane, cuplări şi curele de transmisie; 
unelte agricole; incubatoare pentru ouă;

12 - mijloace de transport, aparate de locomoţie 
terestră, aeriană şi navală, nave cosmice.

(15)24.05.1994 (11)80
(18) 27.03.2000
(30)* 120308, 27.03.1990, SU (21) 000628 
(10)* 91999, SU (22)27.12.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., L.T.D.)

Yokohama, JP
(77) NO 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 

shi, Kanagawa-ken (Japonia).
(54)

BLUEBIRD
(59) Alb - negru
(51X57) 12 - automobile şi alte mijloace de trans

port, aparate de locomoţie terestră, aeriană 
şi navală, piese şi fitinguri ale acestor 
produse, incluse în clasa 12.

(15) 24.05.1994 (11)81
(18) 27.03.2000
(30)* 120318,27.03.1990, SU (21) 000629
(10)* 92003, SU (22) 27.12.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., L.T.D.) 
Yokohama, JP

(77) NO 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Japonia)

(54)

DATSUN
(59) Alb - negru
(51X57) 12 - automobile şi alte mijloace de trans

port, aparate de locomoţie, terestră, aeriană 
şi navală, piese şi fitinguri ale acestor 
produse, incluse în clasa 12.

(15)24.05.1994 (11)82
(18) 27.03.2000
(30)* 120316, 27.03.1990, SU (21) 000630 
(10)* 92001, SU (22) 27.12.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., L.T.D.) 
Yokohama, JP

(77) NO 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Japonia)

(54)

INFINIŢI
(59) Alb - negru
(51X57) 12 - automobile şi alte mijloace de trans

port, aparate de locomoţie terestră, aeriană 
şi navală, piese şi.fitinguri ale acestor 
produse, incluse în clasa 12.
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(15)24.05.1994 (11)83
(18)27.03.2000
(30)* 120317,27.03.1990, SU (21)000631 
(10)* 92002, SÜ (22)27.12.1993
(73) NISSAN jJIDOSHA KABUSHIKIKAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., L.T.D.), 
Yokohama, JP

(77) NO 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Japonia).

(54)

(59) Alb - negru
(51X57) 12 - automobile şi alte mijloace de trans

port, aparate delocomoţie terestră, aeriană 
şi navală, piese şi fitinguri ale acestor 
produse, incluse în clasa 12.

(15)24.05.1994 (11)84
(18)27.03.2000
(30)* 120315, 27.03.1990, SU (21) 000632 
(10)* 92000, SU (22) 27.12.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., L.T.D.), 
Yokohama, JP

(77) NO 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Japonia).

(54)

(59) Alb - negru
(51X57) 12 -automobile şi alte mijloace de trans

port, aparate de locomoţie terestră, aeriană 
şi navală, piese şi fitinguri ale acestor 
produse, incluse în clasa 12.

(15)24.05.1994 (11)85
(18)27.03.2000
(30)* 120305, 27.03.1990, SU (21) 000633 
(10)* 91996, SU (22) 27.12.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., L.T.D.), 
Yokohama, JP

(77) NO 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Japonia).

(54)

(59) Alb - negru
(51X57) 12 - automobile şi alte mijloace de trans-

port, aparate de locomoţie terestră, aeriană 
şi navală; piese şi fitinguri ale acestor 
produse, incluse în clasa 12.

(15)24.05.1994 (11)86
(18)28.12.1998
(30)* 110965,28.12.1988, SU (21) 000634
(10)* 87864, SU (22) 27.12.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., L.T.D.) 
Yokohama, JP

(77) NO 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Japonia).

(54)

(59) Alb - negru
(51X57) 12 - mijloace de locomoţie terestră cu 

motoare, piesele lor şi fitinguri.

(15)24.05.1994 (11)87
(18)06.12.1999
(30)* 117043,06.12.1989, SU (21) 000635 
(10)* 94299, SU (22) 27.12.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., L.T.D.) 
Yokohama, JP

(77) NO 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Japonia).

(54)

(59) Alb - negru
(51X57) 12 - automobile şi alte mijloace de trans

port, aparate de locomoţie terestră, aeriană 
şi navală; piese şi fitinguri ale acestor 
produse, incluse în clasa 12.

(15)24.05.1994 (11)88
(18)27.03.2000
(30)* 120307, 27.03.1990, SU (21) 000636 
(10)* 91998, SU (22) 27.12.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., L.T.D.) 
Yokohama, JP

(77) NO 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Japonia).
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(54)

(59) Alb - negru
(51X57) 12 - automobile şi alte mijloace de trans

port, aparate de locomoţie terestră, aeriană 
şi navală, piese şi fitinguri ale acestor 
produse, incluse în clasa 12.

(15)26.05.1994 (11)89
(18) 19.03.2001
(30)* 133135,19.03.1991, SU (21) 000451
(10)* 102194, SU (22) 01.12.1993
(73) HYATT INTERNATIONAL CORPORA

TION, Chicago, US
(77) Madison Piaza, 200 West Madison Street, 

Chicago, Illinois 60606 (Statele Unite ale 
Americii)

(54)

РАЖ HYATT
(59) Alb - negru
(51X57) 35 - publicitate şi afaceri cu privire la 

hoteluri şi restaurante;
42 - servicii prestate de hoteluri şi restaurante.

(58) Cuvântul “PARK” nu prezintă obiect inde
pendent al protecţiei juridice.

(15)31.05.1994 (11)90
(18) 19.03.2001
(30)* 133134,19.03.1991, SU (21)000450
(10)* 99975, SU (22)01.12.1993
(73) HYATT INTERNATIONAL CORPORA

TION, Chicago, US
(77) Madison Plaza, 200 West Madison Street, 

Chicago, Illinois 60606 (Statele Unite ale 
Americii).

(54)

(59) Alb - negru
(51X57) 35 - publicitate şi afaceri cu privire la 

hoteluri şi restaurante;
42 - servicii prestate de hoteluri şi restaurante.

(15)26.05.1994 (11)91
(18)04.02.1998
(30)* 108104,04.02.1988, SU (21) 000466 
(10)* 83794, SU (22)14.12.1993
(73) THE POLO/LAUREN COMPANY, New 

York, US
(77) 1107 Fifth Avenue, New York, NY 10128 

(Statele Unite ale Americii).
(54)

F O l O

(59) Alb - negru
(51)(57) 3 - substanţe pentru albit şi spălat, 

substanţe pentru curăţat, lustruit, degresat 
şi şlefuit; săpunuri, parfumuri, uleiuri 
eterice, produse cosmetice, loţiuni pentru 
păr, preparate pentru igiena gurii.

(15) 31.05.1994 (11) 98
(18) 27.03.2000
(30)* 120309, 27.03.1990, SU (21) 000715
(10)* 92007, SU (22) 05.01.1994
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., L.T.D.) 
Yokohama, JP

(77) NO 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kahagawa-ken (Japonia)

(59) Alb - negru
(51X57) 12 - mijloace de locomoţie terestră cu 

motoare, în special, automobile, vagoane, 
furgoane şi mijloace de transport obştesc; 
piese şi fitinguri ale produselor sus-men- 
ţionate.

(15)26.05.1994 (11)99
(18)04.02.1998
(30)* 108103,04.02.1988, SU (21) 000465 
(10)* 83793, SU (22)10.12.1993
(73) THE POLO/LAUREN COMPANY, New 

York, US
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(77) 1107 Fifth Avenue, New York, NY 10128 
(Statele Unite ale Americii)

(54)

C/?J t a u s e / i

Rdfch tourer*

(59) Alb - negru
(51X57) 3 - substanţe pentru albit şi spălat; 

substanţe pentru curăţat, lustruit, degresat 
şi şlefuit, săpunuri, articole de parfumerie, 
inclusiv apa de colonie, apa de toaletă; uleiuri 
eterice, produse cosmetice, inclusiv pudra; 
creme, loţiuni pentru corp, loţiuni după ras, 
creme pentru ras, loţiuni pentru păr, 
preparate pentru igiena gurii.

(15)31.05.1994 (11)106
(18) 19.03.2001
(30)* 133133,19.03.1991, SU (21) 000452 
(10)* 109034, SU (22) 01.12.1993
(73) HYATT INTERNATIONAL CORPORA

TION, Chicago, US
(77) Madison Plaza, 200 West Madison Street, 

Chicago, Illinois 60606 (Statele Unite ale 
Americii).

(59) Alb - negru
(51X57) 35 - publicitate şi afaceri cu privire la 

hoteluri şi restaurante;
42 - servicii prestate de hoteluri şi restaurante. 
(58) Cuvântul “PARK” nu prezintă obiect inde

pendent al protecţiei juridice.

(15) 24.05.1994 (11) 100
(18) 12.11.1995
(30)* Z 654/85, 9.09.1985; 28445, 2.09.1985, YU

(21)000705
(10)* 498512, SU(IR) (22) 05.01.1994
(73) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL P.O., SI 
(77) Cesta herojev 45, 68000 Novo Mesto 

(Slovenia)
(54)

N0LICIN
(59) Alb ■ negru
(51X57) 5 - preparate farmaceutice, medica

mente.

(15)26.05.1994 (11)101
(18) 20.04.1998
(30)* Z-789/87,8.10.87; 30492,20.10.87, YU

(21)000708
(10)* 523392, SU (IR) (22) 05.01.1994
(73) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL P.O., SI 
(77) Cesta herojev 45, 68000 Novo Mesto 

(Slovenia)
(54)

(59) Alb - negru
(51X57) 5- preparate veterinare, medicamente.

(15) 26.05.1994 (11) 112
(18) 15.12.1998
(30)* 110806,15.12.1988, SU (21) 000714
(10)* 86250, SU (22) 05.01.1994
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., L.T.D.), 
Yokohama, JP

(77) NO 2 Takaracho Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Japonia).

(54)

(59) Alb-negru
(51X57) 7 - maşini şi maşini unelte; motoare, 

manşoane, cuplaje şi curele de transmisie, 
unelte agricole, incubatoare pentru ouă;

12 - mijloace de transport, mijloace de locomoţie 
terestră, aeriană şi navală, nave cosmice.

(15) 26.05.1994 (11) 113
(18)6.03.2000
(30)* Z 217/88,18.03.88; 31994, 26.08.88, YU

(21) 000713
(10)* 549567, SU(IR) (22) 05.01.1994
(73) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, P.O., SI 
(77) Cesta herojev 45, 68000 Novo Mesto 

(Slovenia)
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(54)

CIPRINOL
(59) Alb - negru
(51X57) 5 -preparate farmaceutice, medicamente.

(15) 26.05.1994 (11) 114
(18) 18.03.2000
(30)* Z 38^86,15.05.86; 29746,10.04.87, YU

(21) 000712
(10)* 549566, SU(IR) (22) 05.01.1994
(73) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, P.O., SI 
(77) Cesta herojev 45, 68000 Novo Mesto 

(Slovenia)
(54)

ENAP
(59) Alb - negru
(51X57) 5 - preparate farmaceutice, medicamen

te.

(15) 24.05.1994 (11)115
(18) 30.09.1998
(30)* Z 452181,22.07.81; 27980,15.01.85, YU

(21) 000711
(10)* 528294, SU (IR) (22)05.01.1994
(73) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, P.O., SI 
(77) Cesta herojev 45, 68000 Novo Mesto 

(Slovenia)
(54)

DAN0VAL
(59) Alb - negru
(51X57) 5 - preparate farmaceutice.

(15)26.05.1994 (11)116
(18) 30.09 1998
(30)* Z 607/82,1.11.82; 26931,10.06.83, YU

(21)000710
(10)* 528293, SU(IR) (22) 05.01.1994
(73) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, P.O., SI 
(77) Cesta herojev 45, 68000 Novo Mesto 

(Slovenia)
(54)

VIR0LEX

(59) Alb - negru
(51X57) 5 - preparate farmaceutice, veterinare.

(15) 31.05.1994 (11) 117
(18) 18.03.1999
(30)* 53050,18.03.1969, SU (21) 000394
(10)* 38826, SU (22) 12.11.1993
(73) CPC International Inc., statul New Jersey, 

US
(77) P.O. Box 8000, International Piaza, 

Englewood Cliffs,
New Jersey 07632 (Statele Unite ale Americii).
(54)

STOCKI
ШТОКИ

(59) Alb - negru
(51X57) 29 - carne, peşte, păsări, vânat, produse 

din cartofi şi bucate preparate, incluse în 
aceste dase; extract din came, fructe şi le
gume conservate, uscate, fierte, jeleuri, 
dulceaţă, ouă, lapte şi produse lactate, 
uleiuri şi grăsimi comestibile, conserve, 
murături;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, şagă, 
surogate de cafea, făină şi paste făinoase sau 
cerealiere, pâine, biscuiţi, prăjituri, articole 
de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, 
glucoză, drojdie, praf pentru dospire, sare, 
muştar, piper, oţet, sosuri, mirodenii, gheaţă 
comestibilă.

(15)26.05.1994 (11)118
(18) 22.01.2000
(30)* Z 413/89,24.04.89; 33956,22.01.90, YU

(21)000709
(10)* 554597, SU(IR) (22) 05.01.1994
(73) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, P.O., SI 
(77) Cesta herojev 45, 68000 Novo Mesto (Slo

venia)
(54)

IC* KRKk
(59) Alb - negru
(51)(57) 1- produse chimice pentru scopuri
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industriale, substanţe chim ice pentru 
conservarea produselor alim entare, 
substanţe tanante;

3 - preparate pentru albire şi diferite substanţe 
pentru spălat, preparate pentru curăţat, 
degresare, săpunuri; articole de parfumerie, 
uleiuri eterice, preparate cosmetice, loţiuni 
pentru păr, prafuri şi paste de dinţi;

5 - preparate farmaceutice, veterinare şi 
igienice, substanţe dietetice pentru scopuri 
medicinale, alimente pentru copii, plasturi, 
m ateriale de pansat, materiale pentru 
plombarea dinţilor şi executarea mulajelor 
dentare; preparate dezinfectante; preparate 
pentru nimicirea animalelor dăunătoare; 
plante medicinale;

17 - materiale pentru etanşare, materiale izo
latoare, vată de sticlă izolantă;

42 - lu crări de construcţie; acordarea 
documentaţiei tehnice pentru construcţii, 
analize în laboratoare, prospecţiuni clinice, 
prospecţiun i tehnice, recepţionarea 
automată a informaţiei, asistenţă medicală, 
terapie balneologică; restaurante, hoteluri.

(15)24.05.1994 (11)119
(18) 05.07.1999
(30)* 114182,05.07.1989, SU (21) 000392
(10)* 88250, SU (22) 12.11.1993
(73) CPC INTERNATIONAL Inc., US
(77) P.O. Box 8000, International Plaza, Engle

wood Cliffs, New Jersey 07632 (Statele Unite 
ale Americii)

(64)

HELLMANN’S
(59) Alb - negru
(51X57) 29 - maioneză, condimente pentru salat, 

produse de unt pentru sandwichuri, sosuri 
pe barade tartru;

30 - ketchup.

(15)26.05.1994 (11)120
(18)02.11.2000
(30)* 3510, 21.05.1945, SU (21) 000390
(10)* 2515, SU (22) 12.11.1993
(73) CPC INTERNATIONAL Inc., statul New 

Jersey, US.
(77) P.O. Box 8000, International Plaza, Engle

wood Cliffs, New Jersey 07632 (Statele Unite 
ale Americii)

(54)

B0VR1L

(59) Alb - negru
(51X57) 29 - pateuri şi paste care conţin extracte 

din came şi legume;
30 - substanţe întrebuinţate ca hrană sau ca 

ingrediente pentru hrană, incluse în clasa 
30.

(15)26.05.1994 (11)121
(18)08.06.2002
(30)* 94432,08.06.1982, SU (21) 000389
(10)* 72479, SU (22) 12.11.1993
(73) CPC INTERNATIONAL Inc., statul New 

Jersey, US
(77) P.O. Box 8000, International Plaza, Engle

wood Cliffs, New Jersey 07632 (Statele Unite 
ale Americii)

(54)

50BPH/1
(59) Alb - negru
(51X57) 29 - pateuri şi paste care conţin extracte 

din came şi legume;
30 - substanţe întrebuinţate ca hrană sau ca in

grediente pentru hrană, incluse în clasa 30.

(15)24.05.1994 (11)122
(18)06.08.2000
(30)* 124896,08.08.1990, SU (21) 000310 
(10)* 95395, SU (22) 18.10.1993
(73) CPC INTERNATIONAL Inc., US 
(77) P.O. Box 8000, International Plaza, Engle

wood Cliffs, New Jersey 07632 (Statele Unite 
ale Americii)

(54)

A L S A
(59) Alb - negru
(51X57) 30 - tapiocă; articole de patiserie şi 

cofetărie; îngheţată, miere, drojdie, sosuri 
(cu excepţia sosurilor pentru salate), budinci, 
gheaţă alimentară.

(15)31.05.1994 (11)123
(18)09.10.1996
(30)* 104976,09.10.1986, SU (21) 000722 
(10)* 81299,SU (22) 05.01.1994
(73) SONY KABUSHIKIKAISHA (also trading 

as Sony Corporation Tokyo), JP 
(77) 7 - 35 Kitashlnagawa 6-chome, Shinagawa-
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ku, Tokyo (Japonia)
(54)

(59) Alb - negru
(51X57) 9 - camere video, combinate cu magne- 

tofoane video, magnetofiane video, video- 
player-e, benzi video curate, alte dispozitive 
pentru înregistrare, transmisiune sau 
reproducere a sunetului sau imaginii.

(58) Desemnarea “SP” nu constituie un obiect 
independent de protecţie juridică.

(15)31.05.1994 (11)124
(18) 11.05.2000
(30)* 122046,11.05.1990, SU (21) 000723 
(10)* 95770, SU (22) 05.01.1994
(73) SONY KABUSHIKIKAISHA (also trading 

as Sony Corporation Tokyo), JP 
(77) 7 - 3 5  Kitashinagawa 6-chome Shinagawa- 

ku, Tokyo (Japonia)

64 WALKMAN
(59) Alb - negru
(51)(57) 9 - player-e cu bandă şi cu casete, caseto- 

foane cu bandă, diverse căşti, radiorecep
toare, magnetofoane video combinate cu 
telereceptoare, player-e pentru compact- 
discuri, benzi cu înregistrări, benzi fără 
înregistrări, compact-discuri şi aparatură 
pentru înregistrarea, transmisiunea sau 
reproducerea sunetului sau imaginii.

şi accesorii pentru produsele menţionate, 
incluse în clasa 9.

(58) Cuvântul "STANDARD” şi Uterele "SR” nu 
constituie un obiect independent de protecţie 
juridică.

(15) 31.05.1994 (11)126
(18) 24.09.2000
(30)* 57040,24.09.1970, SU (21) 000718
(10)* 41992, SU (22) 05.01.1994
(73) PIONEER KABUSHIKI KAISHA (also trad- 

ing as Pioneer Electronic Corporation), To- 
kyo, JP

(77) 4-1 Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo 
(Japonia)

(54)

PIONEER
(59) Alb - negru
(51)(57) 9 - radio- şi telereceptoare, amplifi

catoare, aparate pentru înregistrare sonoră 
şi reproducere a sunetului (inclusiv fono
grafe electrice, picupuri, aparate stereo
scopice pentru reproducerea sunetului cu 
mare precizie, magnetofoane şi dispozitivele 
acestora pentru reproducere, inclusiv 
stereoadaptoare, înregistrare fonografică, 
bandă cu înregistrare, dispozitive pentru 
înregistrarea răspunsurilor telefonice şi a 
m esajelor, difuzoare, sistem  pentru  
conectare în paralel a difuzoarelor (aparate), 
microfoane, doze de redat discuri, fonometri, 
piese şi accesorii pentru aceste produse.

(15) 31.05.1994 (11) 125
(18) 17.01.2001
(30)* 130468,17.01.1991, SU (21) 000721 
(10)* 101118, SU (22)05.01.1994
(73) NIHON MARANTZ KABUSHNIKI KAI

SHA (also trading as Marantz Japan.,Inc.), 
JP

(77) 35-1 Sagamioho,7-chome, Sagamihara-shi, 
Kanagawa-ken (Japonia)

(54)

STANDARD
(59) Alb - negru
(51X57) 9 - maşini şi aparate de comunicaţie 

electrice şi electr&nice, inclusiv aparate 
telefonice; aparate de comunicaţie prin 
cablu, aparate de comunicaţie fără cablu, 
dispozitive pentru recepţie şi transmisie, 
inclusiv căşti, căşti cu telefon şi antene, piese

(15) 31.05.1994 (11) 127
(18)24.09.2000
(30)* 57041,24.09.1970, SU (21) 000717 
(10)* 41993, SU (22) 05.01.1994
(73) PIONEER KABUSHIKI KAISHA (also trad

ing as Pioneer Electronic Corporation), To
kyo, JP

(77) 4-1 Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo 
(Japonia).

(54)
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(59) Alb - negru
(51X57) 9- radio- şi telereceptoare, amplifi

catoare, aparate pentru înregistrare sonoră 
şi reproducere a sunetului (inclusiv fono
grafe electrice, picupuri, aparate stereo
scopice pentru reproducerea sunetului cu 
mare precizie, magnetofoane şi dispozitivele 
acestora pentru reproducere, inclusiv 
stereoadaptoare, înregistrare fonografică, 
bandă cu înregistrare, dispozitive pentru 
înregistrarea răspunsurilor telefonice şi a 
mesajelor, difuzoare, sistem pentru conec
tare în paralel a difuzoarelor (aparate), 
microfoane, doze de redat discuri, fonometri, 
piese şi accesorii pentru aceste produse.

(15) 31.05.1994 (11) 133
(18)03.11.1996
(30)* 105096, 3.11.1986, SU (21) 000747
(10)* 81204, SU (22) 09.03.1994
(73) MITA INDUSTRIAL Co., L.T.D., JP 
(77) NO 2-28,1-Chôme, Tamatsukuri, Chuo-ku, 

Osaka (Japonia).
(54)

(59) Alb - negru
(51X57) 2 - coloranţi, pigmenţi, vopsele, cu excep

ţia vopselelor izolante, vopsele tipografice, 
cu excepţia vopselelor de şablon; substanţe 
de lustruit, incluse în clasa 2.

(15)31.05.1994 (11)134
(18)04.10.1998
(30)* 110044,4.10.1988, SU (21) 000753 
(10)* 85605, SU (22) 09.03.1994
(73) SOCIETE GENERALE DE SURVEILLAN

CE SA., Geneve, CH
(77) 1 Place des Alpes, CH-1211, Geneve 1 

(Elveţia).
(54)

(59) Alb - negru
(51X57) 42 - servicii de supraveghere, control, 

inspecţie şi estimare a diverselor materii 
prime a mărfurilor de larg consum, a măr
furilor finite, semifinite sau prelucrate şi a 
metodelor de producere sau prelucrare,

precum a obiectelor industriale, utilajului şi 
a diverselor patrimonii.

(15) 31.05.1994 (11) 135
(18)09.02.1998
(30)* 108127,9.02.1988, SU (21) 000393
(10)* 83798, SU (22)12.11.1993
(73) CFG INTERNATIONAL Inc., US 
(77) P.O. Box 8000, International Piaza, 

Englewood Cliffs, New Jersey 07632 (Statele 
Unite ale Americii).

(54)

Mazola
(59) Alb - negru
(51X57) 29 - vilei de porumb, uleiuri şi grăsimi 

comestibile.

(15) 31.05.1994 (11) 136
(18)08.06.2002
(30)* 94430,8.06.1982, SU (21)000395
(10)* 72368, SU (22) 03.12.1993
(73) CPC INTERNATIONAL Inc., statul New 

Jersey, US
(77) P.O. Box 8000, International Piaza, 

Englewood, Cliffs, New Jersey 07632 (Sta
tele Unite ale Americii)

(54)

MARMITE
(59) Alb - negru
(51X57) 29 - pateuri şi paste care conţin extracte 

din came şi legume;
30 - substanţe folosite în calitate de hrană sau 

ca ingrediente alimentare.

(15)03.06.1994 (11)137
(18)24.05.1999
(30)* 53692,24.05.1969, SU (21) 000724
(10)* 39269, SU (22) 05.01.1994
(73) SONY KABUSHIKIKAISHA (also trading 

as Sony Corporation), JP 
(77) 7-35, Kitashinagawa, 6 - chôme, Shinagawa- 

ku, Tokyo (Japonia)
(54)

TRINITRON
(59) Alb - negru
(51X57) 9 - radiouri şi televizoare pentru tran-
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smisiune şi recepţie, magnetofoane video şi 
dispozitivele acestora pentru reproducere, 
instalaţii pentru înregistrarea şi repro
ducerea megnetofonică şi piese ale acestora; 
maşini electrice şi electronice şi aparate 
pentru comunicaţie, aparate şi dispozitive 
pentru reproducere, piesele acestora am
plificatoare, rezistenţe, baterii, bobine, 
coduri, detectoare, cadrane, chei, 
transform atoare, inversoare, antene, 
panouri cu indicaţii de circuite şi cuplări, 
cutii pentru siguranţe fuzîbile, difuzoare, 
microfoane, mixere pentru microfoane, benzi 
curate (fără înregistrare) pentru magne
tofoane, benzi cu înregistrare, benzi ma
gnetice pentru înregistrarea imaginilor 
televizate, căşti, tranzistoare, diozi, 
termistori, lămpi electronice, lămpi foto, 
lămpi de descărcare de gaze, redresoare de 
lămpi, telefoane pentru serviciu intern şi alte 
aparate şi dispozitive electrice şi electronice.

(15)03.06.1994 (11)138
(18) 13.08.1995
(30)* 102365,13.08.1985, SU (21) 000725 
(10)* 78453, SU (22) 05.01.1994
(73) SONY KABUSHIKIKAISHA (also trading 

as Sony Corporation), Tokyo, JP.
(77) 7-35 Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa- 

ku, Tokyo (Japonia)
(54)

Handycam
(59) Alb - negru
(51X57) 9 - camere video cu magnetofoane video, 

altă aparatură pentru înregistrarea, tran
smisiunea sau reproducerea sunetului sau 
imaginii.

(15)03.06.1994 (11)139
(18)23.07.1996
(30)* 104544,23.07.1986, SU (21) 000726
(10)* 80292, SU (22) 05.01.1994
(73) SONY KABUSHIKI KAISHA (also tradind 

as Sony Corporation), Tokyo, JP.
(77) 7-35 Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa- 

ku, Tokyo (Japonia).
(54)

Discman
(59) Alb - negru

(51X57) 9 - player-e sonore portative pentru 
discuri compacte, discuri compacte, baterii, 
player-e de discuri video şi discuri video.

(15) 03.06.1994 (11) 140
(18) 19.09:2000
(30)* 126523,19.09.1990, SU (21) 000727
(10)* 96228, SU (22) 05.01.1994
(73) KABUSHIKI KAISHA HATTORI SEIKO 

(also trading as Seiko Corporation), Tokyo, 
JP

(77) 5-11 Ginza 4 - chôme, Chuo-ku, Tokyo 
(Japonia).

(54)

SEIKO
(59) Alb - negru
(51X57) 9 - dispozitive electronice de calcul; 

maşini de calcul electrice şi electronice 
(inclusiv aritmometre), piese şi rechizite 
pentru ele; aparate şi instrumente ştiinţifice, 
maritime, geodezice şi electrice (inclusiv 
receptoare), aparate şi instrumente foto
grafice, cinematografice, optice, de cântărit, 
de măsurat, de semnalizare, de control, 
salvare şi didactice; automate ce declanşează 
prin introducerea unei monede sau unui 
jeton; maşini vorbitoare, case înregistratoa
re, aparate extinctoare.

(15) 03.06.1994 (11) 141
(18) 27.02.2000
(30)* 119263, 27.02.1990, SU (21) 000728
(10)* 91470, SU (22) 05.01.1994
(73) KABUSHIKI KAISHA HATTORI SEIKO 

(also trading as Seiko Corporation), Tokyo, 
JP

(77) 5-11 Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 
(Japonia).

(54)

ALBA
(59) Alb - negru
(51)(57) 14 - metale preţioase şi aliajele lor; 

articole din aceste metale sau atricole pla
cate, necuprinse în alte clase; articole de 
bijuterie, pietre preţioase; ceasuri şi alte 
aparate cronometrice.
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(15) 03.06.1994 (11) 156
(18) 24.06.1998
(30)* 109262,24.06.1988, SU (21)000383 
(10)* 84859, SU (22) 26.11.1993
(73) UNION UNDERWEAR COMPANY INC., 

US
(77) One Fruit of the Zoom Drive P.O. Box 90015, 

Bowling Green, Kentucky 42102 - 9015 
(Statele Unite ale Americii).

(54)

SCREEN STARS
(59) Alb - negru 
(51X57) 25 - îmbrăcăminte.

(15) 31.05.1994 (11) 157
(18) 17.09.1999
(30)* 54626,17.09.1969, SU (21) 000391
10)* 40569, SU (22) 12.11.1993
(73) CPC INTERNATIONAL Inc., US 
(77) P.O. Box 8000, International Plaza, Engle

wood Cliffs, New Jersey 07632 (Statele Unite 
ale Americii).

(54)

(59) Alb - negru
(51X57) 1 - produse chimice, destinate industriei, 

ştiinţei, fotografiei, agriculturii, horticul
turii, silviculturii; răşini artificiale şi sin
tetice, mase plastice în stare brută (sub 
formă de pulberi, lichide sau paste), îngră
şăminte pentru sol (naturale şi artificiale); 
compoziţii extinctoare; agenţi de călire şi 
compuşi chimici pentru sudare, produse 
chimice pentru conservarea alimentelor; 
substanţe tanante, substanţe adezive pentru 
scopuri industriale;

2 - vopsele, lacuri, substanţe de protecţie 
împotriva coroziunii şi împotriva degradării 
lemnului, substanţe colorante, fixativi, răşini 
naturale, foiţi şi pulbere de metale pentru 
artişti plastici şi decoratori;

3 - substanţe pentru albit şi spălat lenjeria,
substanţe pentru curăţat, degresat şi 
lustruit, săpunuri, parfum uri, uleiuri 
eterice, cosmetice, loţiuni pentru păr, praf 
pentru dinţi şi pastă;

5 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice, 
produse dietetice pentru copii şi bolnavi, 
plasturi, materiale pentru pansamente, 
materiale pentru plombe şi mulaje dentare, 
dezinfectante, substanţe erbicide şi contra 
animalelor dăunătoare;

16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole

din carton, imprimate, jurnale şi periodice, 
cărţi, articole de legătorie,fotografii, pa- 
petărie, materiale adezive (pentru pa- 
petărie), materiale pentru artişti plastici, 
pensule, măşini de scris şi rechizite de birou 
(cu  excepţia m obilieru lu i), m ateriale 
didactice (cu excepţia aparatelor), cărţi de 
joc, litere de tipografie, clişee tipografice;

25 - came, peşte, păsări şi vânat, concentrate 
din carne, fructe şi legume conservate, 
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, ouă, lapte 
şi alte produse lactate, uleiuri vegetale şi 
grăsimi comestibile, conserve, murături;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
surogate de cafea, făină şi paste făinoase, 
pâine, pesm eţi, pră jituri, articole de 
cofetărie, îngheţată, miere, glucoză, drojdie, 
prafuri pentru dospit, sare, muştar, piper, 
oţet, sosuri, mirodenii, glazură;

31 - produse agricole, horticole, forestiere şi 
seminţe neincluse în alte clase, animale vii, 
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante 
verzi şi flori naturale, substanţe alimentare 
pentru animale, înalţ;

32 - bere, ale, porter, ape minerale şi gazoase şi 
alte băuturi nealcoolice, siropuri şi alte 
preparate pentru fabricarea băuturilor.

(15) 31.05.1994 (11) 158
(18) 12.11.1996
(30)* 45944,12.11.1966, SU (21) 000486
(10)* 33552, SU (22) 19.01.1994
(73) WACKER WERKE Gmb.H & Co., Munhen, 

KG, DE
(77) Freussenstrasse 41, 80809 M ünchen 

(Germania).
(54)

(59) Alb - negru
(51X57) 7 - maşini pentru construcţie, maşini-
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unelte pentru prelucrarea lemnului, maşini 
vibratoare, instrumente, motoare, agregate 
pentru motoare, instrumente vibratoare, 
tas are vibrantă, ciocan vibrator, vibrator 
pentru etanşarea betonului.

(15)31.05.1994 (11)161
(18)24.08.2003
(30)* 66254,24.08.1973, SU (21)000387
(10)* 49220, SU (22)26.11.1993
(73) IM PERIAL TOBACCO LIMITED - 

LIMITEE TRADING as General Cigar Com
pany - La Com pagnie General Cigar, 
Montreal, Quebec, CA 

(77) Montreal, Quebec (Canada)
(54)

(59) Alb - negru
(51X57) 34 - tutun brut sau prelucrat.

(15) 31.05.1994 (11) 162
(18) 14.03.1995
(30)* 101291,14.03.1985, SU (21) 000746
(10)* 78194, SU (22) 09.03.1994
(73) MITA INDUSTRIAL Co., L.T.D., JP 
(77) No 2-28,1 Chome, Tamatsukuri, Chuo-ku, 

Osaca (Japonia).
(54)

mita
(59) Alb - negru
(51X57) 1 - produse chimice destinate industriei, 

fotografiei, preparate chimice şi substanţe 
întrebuinţate la copiere şi în procesele de 
reproducţie, substanţe sensibile şi 
fotosensibile şi developatoare, inclusiv 
virajuri întrebuinţate în dispozitivele de 
tipărire, folosite în maşinile de tipărit, în 
maşinele de copiat, în instalaţiile facsimile 
şi de reproducţie, produse chim ice 
întrebuinţate în agricultură, horticultură şi 
silvicultură, răşini sintetice brute, mase 
plastice brute, îngrăşăminte, compoziţii 
extinctoare, substanţe chimice pentru călirea 
şi sudarea metalelor; substanţe chimice 
pentru conservarea produselor alimentare, 
substanţe tanante, substanţe adezive pentru

scopuri industriale;
9 - aparate şi instrumente pentru scopuri 

ştiinţifice, navale, geodezice, electrice, 
fotografice, cinematografice, optice, pentru 
cântărit, măsurat, semnalizat, de control 
(verificare), salvare şi instalare, aparatură 
de înregistrare, transmitere şi reproducere 
a sunetului sau im aginilor, m aşini 
electrostatice de copiat, maşini de fotocopiat, 
de diazocopiere şi alte maşini de copiat, 
incluse în clasa 9, purtători magnetici de 
date, discuri de înregistrare a sunetului; 
automate de comerţ şi mecanisme pentru 
aparatele care declanşează prin introducerea 
unei monede sau a unui jeton, aparate de 
încasat, maşini de calculat, utilaj pentru 
prelucrarea informaţiei şi MEC, programe 
pentru computere, dispozitive de prelucrare 
a datelor, dispozitive de acţionare a 
discurilor, claviatură, displei, procesoare de 
cuvinte, dispozitive pentru imprimare şi 
printere, aparate facsimile, telegrafice şi de 
telecomunicaţii;

16 - hârtie, hârtie şi articole pentru copiat şi 
tipărit; carton şi articole din el, necuprinse 
în alte clase, imprimerie, cărţi, broşuri 
instrucţiuni de deservire materiale pentru 
lucrări de legătorie, fotografii, papetărie, 
substanţe adezive pentru necesităţi de 
cancelarie şi uzuale; accesorii pentru pictori, 
pensule, maşini de scris şi accesorii de birou 
(cu excepţia mobilierului), materiale instruc
tive şi materiale didactice intuitive (cu 
excepţia aparaturii), materiale din masă 
plastică pentru ambalare (necuprinse în alte 
clase), cărţi de joc, caractere şi clişee 
tipografice.

(15) 31.05.1994 (11) 163
(18)08.02.2001
(30)* 131641,8.02.1991, SU (21) 000380 
(10)* 99222, SU (22) 26.11.1993
(73) BRITISH - AMERICAN TOBACCO COM

PANY LIMITED, GB
(77) Millbank, Knowie Green, Staines, Middlesex 

TW 18 1DY (Anglia)
(54)

SPORTSMAN
(59) Alb-negru
(51X57) 34 - tutun, articole din tutun, inclusiv 

ţigări, articole pentru fumat, brichete, 
chibrituri.
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(15)03.06.1994 (11)164
(18) 16.11.2000
(30)* 128328,16.11.1990, SU (21) 000227 
(10)* 97342, SU (22) 21.09.1993
(73) LONDONTOWN CORPORATION, US 
(77) 1332 Londontown Bulevard Eidersburg, 

21784 Maryland (SUA)
(54)

(59) Alb - negru
(51X57) 25 - paltoane, vestoane şi îmbrăcăminte, 

impermeabile pentru bărbaţi, femei şi copii.

(15)03.06.1994 (11)166
(18)22.05.2004
(30)* 99405,22.05.1984, SU (21) 000231
(10)* 76135, SU (22)22.09.1993
(73) BATA SCHUH AKTIENGESELLSCHAFT, 

CH
(77) CH - 4314 MOHUN (Elveţia)

(59) Alb - negru
(51X57) 25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole 

(15)03.06.1994 (11)165 pentru acoperit capul.
(18)03.12.2000
(30)* 129211,3.12.1990, SU (21) 000230
(10)* 98357, SU (22) 21.09.1993
(73) WOLVERINE WORLD WIDE INC., US 
(77) 9341 Courtland Drive Me Rockford, Michi

gan 49351 (SUA)
(54)

(59) Alb - negru
(51X57) 25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole 

pentru acoperit capul.
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Lista m ărcilor înregistrate

Se publică următoarele date: numărul depozitului, data depozitului, numărul 
mărcii acordate, numărul clasei de produse şl/sau servicii, denumirea titularului, 
tara.

Pentru mărcile publicate mai jos s-au eliberat certificate de înregistrare, care 
conferă titularului un drept de folosire exclusivă a mărcii pentru produsele şi/sau 
serviciile pentru care s-au efectuat înregistrările.

Nr.
depozit

Data
depozit

Nr. marcă 
acordat

Clase Titular Nr. BO PI/ 
pagina

000162 6.08.93 226 35 Firma comercială şi de producţie 
“AIDA* (MD)

1, 1994/16

000081 24.05.93 320 39 Compania de Navigaţie a 
Moldovei (MD)

1, 1994/15

000181 1.09.93 358 16,35,42 Societatea pe acţiuni “MAKLER” 
(MD)

1,1994/16

000041 12.03.93 380 29 Fabrica de produse lactate din 
Drochia (MD)

2-3,1994/18

000005 8.02.93 381 29 Fabrica de brânzeturi din Leova 
(MD)

2-3,1994/17

000411 3.01.94 383 34 Combinatul de tutun din 
Chişinău (MD)

2-3,1994/23

000412 3.01.94 384 34 Combinatul de tutun din 
Chişinău (MD)

2-3,1994/24

000413 3.03.94 385 34 Combinatul de tutun din 
Chişinău (MD)

2-3,1994/24

000414 3.01.94 386 34 Combinatul de tutun din 
Chişinău (MD)

2-3,1994/24

000415 3.03.94 387 34 Combinatul de tutun din 
Chişinău (MD)

2-3,1994/25

000417 3.01.94 388 34 Combinatul de tutun din 
Chişinău (MD)

2-3,1994/25

000418 3.01.94 389 34 Combinatul de tutun din 
Chişinău (MD)

2-3,1994/25

000419 3.01.94 390 34 Combinatul de tutun din 
Chişinău (MD)

2-3,1994/26

000021 11.03.93 401 29 Fabrica de produse lactate din 
Căuseni (MD)

2-3,1994/17

i
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Lista mărcilor înregistrate în Republica Moldova pe baza certificatelor de 
înregistrare ale fostei U.R.S.S., aranjate în ordinea numerelor de 

înregistrare, publicate în BOPI nr. 1-6,1994.

Nr.
marcă

Clase Nr.
depozit

Nr.
BOPI/
pagina

1 16,17,18,
25,27,28

000366 2-3/28

2 5 000374 2 - 3/28
3 5 000375 2 - 3/28
4 18,25,28 000123 2-3/29
5 34 000421 2 - 3/29
6 25 000125 2 - 3/29
7 32 000126 2 - 3/29
8 25 000133 2 - 3/30
9 14,18,24,

25
000127 2-3/30

10 32 000134 2-3/30
11 32 000140 2-3/30
12 33 000141 2 - 3/31
13 33 000142 2-3/31
14 25 000149 2-3/31
15 33 000157 2 - 3/32
16 25 000337 2 - 3/32
17 33 000342 2- 3/32
18 7,11,37 000343 4-5/22
19 7,11,37 000344 4-5/22
20 25 000347 2- 3/32

21 33 000351 2 - 3/32
22 7,11,37 000353 4-5/22
23 1,9 000354 2 - 3/33
24 9,11,20,25 000156 2 - 3/33
25 33 000139 2 - 3/33
26 3 000272 2 - 3/34

28 5 000280 2- 3/34
29 5 000284 2 - 3/34
30 10 000282 4-5/23
31 10 000278 4-5/23
32 10 000281 4 - 5/23
33 3 000283 4-5/23
34 3 000285 4-5/23
35 5 000286 | 4-5/24

Nr.
marcă

Clase Nr.
depozit

Nr.
BO PI/
pagina

36 1,2,16,17 000288 4-5/24

37 5 000289 4-5/24
38 5 000291 4-5/24
39 42 000294 4-5/24
40 42 000296 4-5/25
41 42 000297 4-5/25
42 42 000298 4-5/25
43 7,8,16,17 000290 4 - 5/25
44 3 000299 4-5/26

45 3 000314 4-5/26
46 3 000315 4-5/26
47 5 000273 4-5/26
49 5 000275 4-5/26
50 5 000276 4-5/27
51 5 000277 4-5/27
52 5,10,21 000313 4-5/27
53 36 000382 4-5/27
54 18,25 000301 4-5/28
55 18,25 000302 4-5/28
56 3,9,14,16,

18,24,25,
27,33,34

000303 4-5/28

57 5,12 000188 4-5/29
58 7 000187 4-5/29
59 12 000186 4-5/29
60 1,4 000147 4-5/29
61 1,4 000146 4-5/29
63 3,9,14,16,

24,27,33,
34

000305 4 - 5/30

64 25 000306 4-5/30
65 25 000307 4-5/31
69 5 000593 4-5/31
72 1,2,4,5 000189 4-5/31
73 1,2,4,5 000190 4-5/31
74 41 000300 4 - 5/32
78 11 000616 6/23
79 7,12 000627 6/23
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Nr.
marcă

Clase Nr.
depozit

Nr.
BOPI/
pagina

Nr.
marcă

Clase Nr.
depozit

Nr.
B O PI/
pagina

80 12 000628 6/23 121 29,30 000389 6/28
81 12 000629 6/23 122 30 000310 6/28
82 12 000630 6/23 123 9 000722 6/28
83 12 000631 6/24 124 9 000723 6/29
84 12 000632 6/24 125 9 000721 6/29
85 12 000633 6/24 126 9 000718 6/29
86 12 000634 6/24 127 9 000717 6/30
87 12 000635 6/24 133 2 000747 6/30
88 12 000636 6/24 134 42 000753 6/30
89 35,42 000451 6/25 135 29 000393 6/30
90 35,42 000450 6/25 136 29,30 000395 6/30
91 3 000466 6/25 137 9 000724 6/30
98 12 000715 6/25 138 9 000725 6/31
99 3 000465 6/25 139 9 000726 6/31
100 5 000705 6/26 140 9 000727 6/31
101 5 000708 6/26 141 14 000728 6/31
106 35,42 000452 6/26 156 25 000383 6/32
112 7,12 000714 6/26 157 1,2,3,5,16,

29,30,31,
32

000391 6/32

113 5 000713 6/26 158 7 000486 6/32
114 5 000712 6/27 161 34 000387 6/33
115 5 000711 6/27 162 1,9,16 000746 6/33
116 5 000710 6/27 163 34 000380 6/33
117 29,30 000394 6/27 164 25 000227 6/34
118 1,3,5,17,

42
000709 6/27 165 25 000230 6/34

119 29,30 000392 6/28 166 25 000231 6/34
120 29,30 000389 6/28
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Lista mărcilor înregistrate în Republica Moldova pe baza certificatelor de 
înregistrare ale fostei U.R.S.S., aranjate în ordinea Clasificării Generale a 

produselor şi serviciilor, publicate în BOPI nr. 1-6,1994.

Clasa Nr.
marcă

Nr.
depozit

Nr. BOPI/ 
pagina

1 23 000354 2-3/33
1 36 000288 4-5/24
1 60 000147 4-5/29
1 61 000146 4-5/29
1 72 000189 4-5/31
1 73 000190 4-5/31
1 118 000709 6/27
1 157 000391 6/32
1 162 000746 6/33
2 36 000288 4-5/24
2 72 000189 4-5/31
2 73 000190 4-5/31
2 157 000391 6/32
3 26 000272 2-2/34
3 33 000283 4-5/23
3 34 000285 4-5/23
3 44 000299 4-5/26
3 45 000314 4-5/26
3 46 000315 4-5/26
3 56 000303 4-5/28
3 63 000305 4-5/30
3 91 000466 6/25
3 99 000465 6/25
3 118 000709 6/27
3 157 000391 6/32
4 60 000147 4-5/29
4 61 000146 4-5/29
4 72 000189 4-5/31
4 73 000190 4-5/31
5 2 000374 2-3/28
5 3 000375 2-3/28
5 27 000279 2-3/34
5 28 000280 2-3/34
5 29 000284 2-3/34
5 35 000286 4-5/24
5 37 000289 4-5/24
5 38 000291 4-5/24
5 47 000273 4-5/26
5 49 000275 4-5/26

Clasa Nr.
marcă

Nr.
depozit

Nr. BOPI/ 
pagina

5 50 000276 4-5/27
5 51 000277 4-5/27
5 52 000313 4-5/27 -
5 57 000188 4-5/29
5 69 000593 4-5/31
5 - 72 000189 4-5/31
5 73 000190 4-5/31
5 100 000705 6/26
5 101 000708 6/26
5 113 000713 6/26
5 114 000712 6/27
5 115 000711 6/27
5 116 000710 6/27
5 118 000709 6/27
5 157 000391 6/32
7 18 000343 4-5/22
7 19 000344 4-5/22
7 22 000353 4-5/22
7 43 000290 4-5/25
7 58 000187 4-5/29
7 79 000627 6/23
7 112 000714 6/26
7 158 000486 6/32
8 43 000290 4-5/25
9 23 000354 2-3/33
9 24 000156 2-3/33
9 56 000303 4-5/28
9 63 000305 4-5/30
9 123 000722 6/28
9 124 000723 6/29
9 125 000721 5/29
9 126 000718 6/29
9 127 000717 5/29
9 137 000724 6/30
9 138 000725 6/31
9 139 000726 6/31
9 140 000727 6/31
9 162 000746 5/33
10 30 000282 4-5/23
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Clasa Nr.
marcă

Nr.
depozit

Nr. BOPV 
pagina

24 56 000303 4-5/28
24 63 000305 4-5/30
25 1 000366 2-3/28
25 4 000123 2-3/29
25 6 000125 2-3/29
25 8 000133 2-3/30
25 9 000127 2-3/30
25 14 000149 2-3/31
25 16 000337 2 - 3/32
25 20 000347 2 - 3/32
25 24 000156 2 - 3/33
25 54 000301 4-5/28
25 55 000302 4-5/28
25 56 000303 4-5/28
25 64 000306 4-5/30
25 65 000307 4-5/31
25 156 000383 6/32
25 164 000227 6/34
25 165 000230 6/34
25 166 000231 6/34
27 1 000366 2-3/28
27 56 000303 4-5/28
27 63 000305 4-5/30
28 1 000366 2-3/28
28 4 000123 2-3/29
29 117 000394 6/27
29 119 000392 6/28
29 120 000390 6/28
29 121 000389 6/28
29 135 000393 6/30
29 136 000395 6/30
29 157 000391 6/32
30 117 000394 6/27
30 119 000392 6/28
30 120 000390 6/28
30 121 000389 6/28
30 122 000310 6/28
30 136 000395 6/30
30 157 000391 6/32
31 157 000391 6/32
32 7 000126 2-3/29
32 10 000134 2-3/30
32 11 000140 2-3/30
32 157 000391 6/32
33 12 000141 2-3/31

Clasa Nr.
marcă

Nr.
depozit

Nr. BOPI/ 
pagina

10 31 000278 4-5/23
10 32 000281 4-5/23
10 52 000313 4-5/27
11 18 000343 4-5/22
11 19 000344 4-5/22
11 22 000353 4-5/22
11 24 000156 2-2/33
11 78 000616 6/23
12 59 000186 4-5/29
12 79 000627 6/23
12 80 000628 6/23
12 81 000629 6/23
12 82 000630 6/23
12 83 000631 6/24
12 84 000632 6/24
12 85 000633 6/24
12 86 000634 6/24
12 87 000635 6/24
12 88 000636 6/24
12 98 000715 6/25
12 112 000714 6/26
14 9 000127 2-2/30
14 56 000303 4-5/28
14 63 000305 4-5/30
14 141 000728 6/31
16 1 000366 2-3/28
16 36 000288 4-5/24
16 43 000290 4-5/25
16 56 000303 4-5/28
16 63 000305 4-5/30
16 157 000391 6/32
16 162 000746 6/33
17 1 000366 2-5/28
17 36 000288 4-5/24
17 43 000290 4-5/25
17 118 000709 6/27
18 1 000366 2-2/28
18 4 000123 2-2/29
18 9 000127 2-3/30
18 54 000301 4-5/28
18 55 000302 4-5/28
18 56 000303 4-5/28
20 24 000156 2-2/33
21 52 000313 4-5/27
24 9 000127 2-5/30
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Clasa Nr.
marcă

Nr.
depozit

Nr. BOPI/ 
pagina

33 13 000142 2-2/31
33 15 000157 2-3/32
33 17 000342 2-3/32
33 21 000361 2-3/32
33 25 000139 2-2/33
33 56 000303 4-5/28
33 63 000305 4-5/30
34 5 000421 2-2/29
34 56 000303 4-528
34 63 000305 4-5/30
34 161 000387 6/33
34 163 000380 6/33
35 89 000451 6/25
35 90 000450 6/25

Clasa Nr.
marcă

Nr.
depozit

Nr. BOPI/ 
pagina

36 53 000382 4-5/27
37 18 000343 4-5/22
37 19 000344 4-5/22
37 22 000353 4-5/22
41 74 000300 4-5/32
42 39 000294 4-5/24
42 40 000296 4-5/25
42 41 000297 4-5/25
42 42 000298 4-5/25
42 89 000451 6/25
42 90 000450 6/25
42 106 000452 6/26
42 118 000709 6/27
42 134 000753 6/30
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VII. Materiale de informare 
şi documentare din domeniul 
proprietăţii industriale

Comentariu la aplicarea taxelor aprobate prin Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova, nr.415 din 13 iunie 1994.

Aranjamentul de  la Madrid privind înregistrarea internaţio

nală a mărcilor.
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Aprobat prin ordinul 
Directorului General al AGEPI 
din 14 iulie 1994 nr.33

COMENTARIU
la aplicarea taxelor aprobate prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova 
nr. 415 din 13 iunie 1994

Având în vedere faptul că prin Hotă
rârea Guvernului Republicii Moldova nr. 415 
din 13 iunie 1994 "Cu privire la optimizarea 
sistem ului de protecţie a proprietăţii 
industriale” au fost aprobate noile taxe 
pentru brevetarea invenţiilor şi înregistrarea 
modelelor de utilitate, mărcilor, desenelor şi 
modelelor industriale, denumirilor de origine 
a produselor, se explică următoarele:

1. Taxele plătite de către solicitanţi până 
la 15.07.94 pentru efectuarea procedurilor 
în vederea cererilor de eliberare a titlului de 
protecţie, precum şi pentru menţinerea în 
vigoare a brevetelor se calculează în contul 
efectuării acestor proceduri şi nu se restituie.

2. în cazul achitării taxelor în confor
mitate cu pct. 4, 25, 36 din Anexa la Hotă
rârea menţionată a Guvernului (în conti
nuare Anexă) pentru efectuarea procedurilor 
de eliberare a titlului de protecţie al Repu
blicii Moldova în conformitate cu solicitarea 
de eliberare a titlului de protecţie pe baza 
titlului de protecţie al U.R.S.S. eliberat an
terior se calculează taxa plătită anterior 
pentru depunerea acestei solicitări.

3. în cazul achitării taxelor în confor
mitate cu pct. 23, 24 din Anexă pentru 
efectuarea examinării cererilor de înre

gistrare a mărcii depuse până la 15.07.94 se 
calculează taxa plătită anterior pentru de
punerea acestor cereri.

4. în cazul retragerii cererii de eliberare 
a titlului de protecţie care a trecut procedura 
de examinare formală taxa plătită în con
formitate cu pct. 23, 24 din Anexă se resti
tuie, reţinând din suma ei 0,5 salarii minime 
pentru solicitanţii naţionali şi 25 dolari
S.U.A. pentru solicitanţii străini (cota taxei 
pentru depunerea cererii).

5. Pentru cererile depuse la AGEPI în 
conformitate cu pct. 85 din Regulamentul 
Provizoriu şi conform cărora până la 
15.07.94 a fost efectuată înregistrarea măr
cilor în Registrul Naţional al Republicii 
Moldova solicitanţii beneficiază de dreptul 
de a depune solicitări de prelungire a ter
menului de înregistrare a mărcii până la 10 
ani de la data depunerii cererii. Taxele de 
prelungire a termenului de protecţie a 
mărcilor menţionate constituie 1,5 salarii 
minime pentru solicitanţii naţionali şi 75 
dolari S.U.A. pentru solicitanţii străini.

6. Se abrogă pct. 7, 9, 10, 13, 19 şi 20 
din Comentariul aprobat prin ordinul Direc
torului General al AGEPI din 22 noiembrie 
1993 nr. 45.
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ARANJAMENTUL DE LA MADRID
PRIVIND ÎNREGISTRAREA

INTERNAŢIONALA A MĂRCILOR

din 14. aprilie 1891 revizuit la
Bruxelles la 14 decembrie 1900, la Washington la 2  iunie 1911, 

la Haga la 6 noiembrie 1925, la Londra la 2  iunie 1934, 
la Nisa la 15 iunie 1957şi la Stockholm la 14 iulie 1967.

Articolul 1
1) Ţările cărora li se aplică prezentul 

Aranjament sunt constituite în Uniune specială 
pentru înregistrarea internaţională a mărcilor.

2) Cetăţenii fiecărei ţări contractante vor 
putea să-şi asigure protecţia mărcilor lor care se 
aplică produselor şi serviciilor şi care sunt 
înregistrate în ţara de origine, în toate celelalte 
ţări părţi la prezentul Aranjament, efectuând 
depozitul acestor mărci la Biroul internaţional 
al proprietăţii intelectuale (denumit în cele ce 
urmează "Biroul internaţional”), prevăzut de 
Convenţia care instituite Organizaţia Mondială

a Proprietăţii Intelectuale (denumită în cele ce 
urmează “Organizaţia”), prin  interm ediul 
Administraţiei ţării de origine respective..

3) Va fi considerată ca ţară de origine, ţara 
Uniunii speciale în care depunătorul are o 
întreprindere industrială sau comercială reală 
şi serioasă; dacă el nu  are o astfel de 
întreprindere într-o ţară a Uniunii speciale, ţara 
Uniunii speciale unde el îşi are domiciliul; dacă 
el nu are domiciliul în Uniunea specială, ţara 
cetăţeniei sale, dacă el este cetăţean al unei ţări 
a Uniunii speciale.

Articolul 2
Sunt asimilaţi cetăţenilor ţărilor con - Aranjament, condiţiile stabilite prin articolul 3 

tractante, cetăţenii ţărilor care nu au aderat la al Convenţiei de la Paris pentru Protecţia 
prezentul Aranjament, care îndeplinesc, pe Proprietăţii Industriale, 
teritoriul Uniunii speciale, constituită prin acest

Articolul 3
1) Orice cerere de înregistrare interna

ţională va trebui prezentată pe formularul pre
scris de regulamentul de aplicare; Administraţia 
ţării de origine a mărcii va certifica că indicaţiile 
care figurează în cerere corespund celor din 
registrul naţional şi va menţiona datele şi 
numerele de înregistrare ale depozitului şi 
înregistrării mărcii în ţara de origine, precum şi 
data cererii de înregistrare internaţională.

2) Depunătorul va trebui să indice pro
dusele sau serviciile pentru care este revendicată 
protecţia mărcii, precum şi, dacă este posibil, 
clasa sau clasele corespunzătoare, după sistemul 
de clasificare stabilit prin Aranjamentul de la 
Nisa privind clasificarea internaţională a pro
duselor şi serviciilor în scopul înregistrării mă
rcilor. Dacă depunătorul nu dă această indicaţie, 
Biroul internaţional va încadra produsele sau 
serviciile în clasele corespunzătoare ale cla
sificării menţionate. încadrarea în clase indicată 
de depunător va fi supusă controlului Biroului 
internaţional, care îl va exercita în legătură cu 
Administraţia naţională. în  caz de dezacord

între Administraţia naţională şi Biroul inter
naţional, avizul acestuia va fi hotărâtor.

3) Dacă depunătorul revendică culoarea cu 
titlu de element distinctiv al mărcii sale, el va 
trebui:

1. să declare aceasta şi să însoţească depo
zitul său de o menţiune care să indice culoarea 
şi combinaţia de culori revendicată;

2. să adauge la cererea sa un număr de 
exemplare în culori ale mărcii respective, care 
vor fi anexate la notificările făcute de Biroul in
ternaţional. Numărul acestor exemplare va fi 
fixat prin regulamentul de aplicare.

4) Biroul internaţional va înregistra imediat 
mărcile depuse în conformitate cu articolul 1. 
înregistrarea va purta data cererii de înre
gistrare internaţională depusă în ţara de origine, 
cu condiţia ca cererea să fie primită de Biroul 
internaţional în termen de 2 luni socotit de la 
această dată. Dacă cererea nu a fost primită în 
acest termen, Biroul internaţional o va înscrie 
la data la care a primit-o. Biroul internaţional 
va notifica fără întârziere această înregistrare
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Administraţiilor interesate. Mărcile înregisţrate 
vor fi publicate într-o publicaţie periodică editată 
de Biroul internaţional, pe baza indicaţiilor 
cuprinse în cererea de înregistrare. în ceea ce 
priveşte mărcile care conţin un element figurativ 
sau o grafică specială, regulamentul de aplicare 
va stabili dacă depunătorul este obligat să 
prezinte un clişeu.

5) în  vederea publicităţii ce se va face în 
ţările contractante mărcilor înregistrate, fiecare 
Administraţie va primi de la Biroul internaţional

un număr de exemplare gratuite şi un număr 
de exemplare cu preţ redus ale publicaţiei sus
menţionate, proporţional cu numărul de unităţi 
indicate la articolul 16.4) a) al Convenţiei de la 
Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, 
în condiţiile stabilite de regulam entul de 
aplicare. Această publicitate va fi considerată în 
toate ţările contractante ca deplin mulţumitoare 
şi nu se va putea pretinde de la depunător nici 
un fel de altă publicitate.

Articolul 3 bis

1) Fiecare ţară contractantă poate, oricând, 
să notifice în scris Directorului general al 
Organizaţiei (denumit în cele ce urmează 
“Directorul general"), că protecţia care rezultă 
din înregistrarea internaţională nu se va extinde 
la acea ţară decât în cazul când titularul mărcii

o va cere în mod expres.
2) Această notificare nu va produce efect 

decât după scurgerea a 6 luni de la data 
comunicării ei, de către Directorul general, 
celorlalte ţări contractante.

Articolul 3 ter
1) Cererea de extindere a protecţiei care 

rezultă din înregistrarea internaţională, la o ţară 
care a făcut uz de facultatea acordată de articolul 
3 bis, va trebui să facă obiectul unei menţiuni 
speciale în cererea prevăzută la articolul 3, 
alineatul 1).

2) Cererea de extindere teritorială for
mulată ulterior înregistrării internaţionale va 
trebui să fie prezentată, prin Administraţia ţării 
de orig ine, pe un  form ular prescris de

regulamentul de aplicare. Ea va fi înregistrată 
fără nici o întârziere A dm inistraţiei sau 
Administraţiilor interesate. Ea va fi publicată 
în  publicaţia periodică editată de Biroul 
internaţional. Această extindere teritorială va 
produce efecte cu începere de la data la care ea 
a fost înscrisă în registru l internaţional; 
valabilitatea ei va înceta odată cu expirarea 
înregistrării internaţionale la care ea se referă.

Articolul 4
1) Cu începere de la înregistrarea astfel 

făcută la Biroul internaţional în conformitate cu 
dispoziţiile articolelor 3 şi 3 ter, protecţia mărcii 
în fiecare dintre ţările contractante interesate 
va fi aceeaşi ca în cazul când marca va fi depusă 
direct în ţara respectivă. încadrarea în clase a 
produselor sau serviciilor, prevăzută la articolul 
13, nu leagă ţările contractante în ceea ce 
priveşte aprecierea sferei de protecţie a mărcii.

2) Orice marcă care a făcut obiectul unei 
înregistrări internaţionale, va beneficia de 
dreptul de prioritate stabilit de articolul 4 al 
C onvenţiei de la Paris pentru  Protecţia  
Proprietăţii Industriale, fără a fi necesară 
îndeplinirea formalităţilor prevăzute la litera D 
a acestui articol.

Articolul 4 bis
1) Atunci când o marcă care a fost depusă 

într-una sau mai multe din ţările contractante, 
a fost înregistrată  u lterior de Biroul 
internaţional pe numele aceluiaşi titular sau al 
succesorului său în drepturi, înregistrarea 
internaţională va fi considerată ca substituită

înregistrărilor naţionale anterioare, fără a fi pre
judiciate drepturile câştigate în baza acestora.

2) La cererea celor interesaţi, Administraţia 
naţională trebuie să ia notă de înregistrare 
internaţională m  registrele sale.

Articolul 5
1) în ţările în care legislaţia le dă acest 

drept, Administraţiile cărora le va fi notificată 
de către Biroul internaţional înregistrarea unei 
mărci, sau cererea de extindere a protecţiei în 
conformitate cu articolul 3 ter, vor avea facul

tatea să declare că pe teritoriul lor nu se poate 
acorda protecţie acestei mărci Un astfel de refuz 
nu va putea fi opus decât numai în condiţiile 
care ar fi aplicate, în virtutea Convenţiei de la 
Paris'pentru Protecţia Proprietăţii Industriale,

44



BOPI6/1994

unei mărci depuse pentru înregistrare naţională. 
Totuşi, protecţia nu va putea să fie refuzată, nici 
chiar parţial, pentru singurul motiv că legislaţia 
naţională nu îngăduie înregistrarea decât într- 
un număr limitat de clase, sau pentru un număr 
limitat de produse sau de servicii.

2) Administraţiile care vor dori să exercite 
ace stă facultate, vor trebui să notifice Biroului 
internaţional, refuzul lor, indicând toate 
motivele, în termenul prevăzut de legislaţia lor 
naţională şi, cel mai târziu, înainte de expirarea 
unui an socotit de la data înregistrării 
internaţionale a mărcii sau a cererii de extindere 
a protecţiei formulate în conformitate cu arti
colul 3 ter.

3) Biroul internaţional va transmite fără 
întârziere Administraţiei ţării de origine şi 
titularului mărcii sau mandatarului lui, dacă 
acesta a fost indicat B iroului de către 
Administraţia respectivă, unul din exemplarele 
declaraţiei de refuz astfel notificată. Cel interesat

va avea aceleaşi căi de recurs ca şi când marca 
ar fi fost depusă de el direct în ţara în care 
protecţia este refuzată.

4) Motivele de refuz al mărcii vor trebui să 
fie comunicate de Biroul internaţional celor 
interesaţi, la cererea lor.

5) Administraţiile care, în termenul sus- 
indicat de maximum un an, nu vor adresa 
Biroului internaţional nici o hotărâre de refuz 
provizoriu sau definitiv cu privire la înregis
trarea unei mărci sau la o cerere de extindere a 
protecţiei, vor pierde, în ceea ce priveşte marca 
în  cauză, beneficiul facultăţii prevăzute la 
alineatul 1) al prezentului articol.

6) Invalidarea unei mărci internaţionale nu 
va putea fi pronunţată de autorităţile competente 
fără a se fi dat posibilitatea titularului mărcii 
să-şi valorifice drepturile în timp util. Inva
lidarea va fi notificată Biroului internaţional.

Articolul 5 bis
Piesele justificative privind legitimitatea 

folosirii unor anumite elemente în compunerea 
mărcii, cum simt steme, blazoane, portrete, 
distincţii onorifice, titluri, nume comerciale sau 
nume de persoane altele decât cel al depună

torului, sau alte inscripţii asemănătoare care ar 
putea fi reclamate de Administraţiile ţărilor 
contractante, vor fi scutite de orice legalizare, 
precum şi de orice formă de certificare alta decât 
aceea a Administraţiei ţării de origine.

Articolul 5 ter
1) Biroul internaţional va elibera oricărei 

persoane care o va cere, în schimbul unei taxe 
stabilite prin regulamentul de aplicare, o copie 
a menţiunilor înscrise în registru cu privire la o 
anumită marcă.

2) Biroul internaţional va putea de ase
menea, în schimbul unei remuneraţii, să preia

efectuarea de cercetări de anterioritate pe baza 
mărcilor internaţionale.

3) Extrasele din registrul internaţional 
cerute pentru a fi produse într-una din ţările 
contractante vor fi scutite de orice legalizare.

Articolul 6
1) înregistrarea unei m ărci la Biroul 

internaţional se face pentru o perioadă de 20 ani, 
cu posibilitate de reînnoire în condiţiile stabilite 
la articolul 7.

2) La expirarea unui termen de 5 ani de la 
data înregistrării internaţionale, aceasta devine 
independentă de marca naţională înregistrată 
în prealabil în ţara de origine, sub rezerva 
următoarelor dispoziţii.

3) Protecţia rezultând din înregistrarea 
internaţională care a făcut sau nu obiectul unei 
transmiteri, nu va mai putea fi invocată în total 
sau în parte atunci când, înăuntrul celor 5 ani 
de la data înregistrării internaţionale, marca 
naţională înregistrată în prealabil în ţara de 
origine în conformitate cu articolul 1, nu va mai 
beneficia în total sau în parte de protecţia legală

în această ţară. Aceasta se va întâmpla şi atunci 
când această protecţie legală va fi încetată ulte
rior ca urmare a unei acţiuni introduse înainte 
de expirarea termenului de 5 ani.

4) în caz de radiere voită sau din oficiu, 
Administraţia ţării de origine va cere radierea 
mărcii la Biroul internaţional, care va proceda 
la efectuarea acestei operaţii. în  caz de acţiune 
judiciară , Administraţia sus-menţionată va 
comunica Biroului internaţional, din oficiu sau 
la cererea solicitantului, copia de pe actul de 
introducere a acţiunii judiciare sau de pe oricare 
alt document care justifică introducerea acţiunii 
precum şi de pe hotărârea rămasă definitivă; 
Biroul va face menţiune despre aceasta în  
registrul internaţional.
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Articolul 7
1) înregistrarea va putea fi mereu reînnoită 

pentru o perioadă de 20 ani, socotită de la 
expirarea perioadei precedente, prin simpla 
depunere a taxei de înregistrare de bază şi, dacă 
este cazul, a taxelor de înregistrare suplimentare 
şi a complementelor de taxă de înregistrare 
prevăzute de articolul 8, alineatul 2).

2) Reînnoirea nu va putea aduce nici o 
modificare înregistrării precedente în ultima sa 
formă.

3) Prima reînnoire efectuată în conformitate 
cu dispoziţiile Actului de la Nisa din 15 iunie

1957 sau ale prezentului Act, va trebui să conţină 
indicaţia claselor clasificării internaţionale la 
care se referă înregistrarea.

4) Cu 6 luni înainte de expirarea termenului 
de protecţie, Biroul internaţional va reaminti 
titularului mărcii şi mandatarului lui, printr-un 
aviz oficios, data exactă a acestei expirări.

5) în schimbul depunerii unei suprataxe 
stabilite prin regulamentul de aplicare, se va 
acorda un termen de gratie de 6 luni pentru 
reînnoirea înregistrării internaţionale.

Articolul 8
1) Administraţia tării de origine va avea 

facultatea să stabilească după dorinţa şi să 
perceapă în avantajul său o taxă naţională, pe 
care ea o va pretinde de la titularul mărcii a cărei 
înregistrare internaţională sau reînnoire este 
cerută.

2) înregistrarea unei mărci la Biroul in
ternaţional va fi supusă achitării prealabile a 
unei taxe de înregistrare internaţională, care va 
cuprinde:

a) o taxă de înregistrare de bază;
b) o taxă de înregistrare suplimentară 

pentru orice clasă a clasificării internaţionale în 
plus de a treia, în care vor fi încadrate produsele 
şi serviciile la care se aplică marca;

c) un complement de taxă de înregistrare 
pentru orice cerere de extindere a protecţiei în 
conformitate cu articolul 3 ter.

3) Totuşi, taxa de înregistrare suplimentară 
specificată la alineatul 2), litera b) va putea să 
fie achitată într-un termen care va fi stabilit de 
regulamentul de aplicare, dacă numărul claselor 
de produse sau de servicii a fost fixat sau 
contestat de Biroul internaţional, şi aceasta fără 
a se aduce vre-un prejudiciu datei de înregis
trare. Dacă, la expirarea termenului menţionat, 
taxa de înregistrare suplimentară nu a fost 
achitată, sau dacă lista produselor sau serviciilor 
nu a fost redusă de depunător în măsura 
necesară; cererea de înregistrare internaţională 
va fi considerată abandonată.

4) Totalul anual al diferitelor încasări rea
lizate de înregistrarea internaţională, cu excepţia 
celor prevăzute sub literele b) şi c) ale alineatului
2), va fi repartizat în părţi egale între ţările părţi 
la prezentul Act prin grija Biroului inter

naţional, după ce vor fi scăzute cheltuielile şi 
obligaţiile financiare cerute de Aplicarea Actului 
respectiv. Dacă în momentul intrării în vigoare 
a prezentului Act, o ţară nu l-a ratificat încă sau 
nu a aderat încă la el, ea va avea dreptul, până 
la data la care va produce efect ratificarea sau 
aderarea sa, la o parte din excedentul de încasări 
calculat în baza Actului anterior care i se aplică.

5) Sumele care provin din taxele de înre
gistrare suplimentare menţionate la alineatul 2), 
litera b), vor fi repartizate la expirarea fiecărui 
an între ţările părţi la prezentul Act sau la Actul 
de la Nisa din 15 iunie 1957, proporţional cu 
numărul mărcilor pentru care a fost cerută 
protecţia în fiecare dintre aceste ţări în cursul 
anului expirat, acest număr fiind afectat, în ceea 
ce priveşte ţările cu examinare pealabilă, de un 
coeficient care va fi stabilit prin regulamentul 
de aplicare. Dacă în momentul intrării în vigoare 
a prezentului Act, o ţară nu l-a ratificat încă sau 
nu a aderat încă la el, ea va avea dreptul, până 
la data la care va produce efect ratificarea sau 
aderarea sa, la o parte din sumele calculate în 
baza Actului de la Nisa.

6) Sumele care provin din complementele 
de taxe de înregistrare menţionate la alineatul
2), litera c), vor fi repartizate după regulile 
alineatului 5) între ţările care au făcut uz de 
facultatea prevăzută la articolul 3 bis. Dacă în 
momentul intrării în vigoare a prezentului Act 
o ţară nu l-a ratificat încă sau nu a aderat încă 
la el, ea va avea dreptul până la data la care va 
produce efect ratificarea sau aderarea sa, la o 
parte din sumele calculate în baza Actului de la 
Nisa.

Articolul 8 bis
Titularul înregistrării internaţionale poate 

oricând să renunţe la protecţia în una sau în 
mai multe din ţările contractante, printr-o 
declaraţie remisă Administraţiei ţării sale,

pentru a fi comunicată Biroului internaţional, 
care o va notifica ţărilor la care se referă această 
renunţare. Această declaraţie nu este supusă nici 
unei taxe.
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Articolul 9
1) Administraţia ţării titularului va notifica 

de asemenea Biroului internaţional anulările, 
radierile, renunţările, transmiterile şi alte 
schimbări aduse înscrierii mărcii în registrul 
naţional, dacă aceste schimbări modifică şi 
înregistrarea internaţională.

2) Biroul va înscrie aceste schimbări în 
registrul internaţional, le va notifica la rândul 
său Administraţiilor ţărilor contractante şi le va 
publica în publicaţia sa.

3) Se va proceda la fel în cazul când titularul

înregistrării internaţionale va cere să fie redusă 
lista produselor sau serviciilor la care se aplică 
înregistrarea.

4) Aceste operaţii pot fi supuse unei taxe, 
care va fi fixată prin regulamentul de aplicare.

5) Adăugarea ulterioară pe listă a unui nou 
produs sau serviciu nu poate fi obţinută decât 
printr-un nou depozit efectuat în conformitate 
cu dispoziţiile articolului 3.

6) Substituirea unui produs sau serviciu 
altuia, este asimilată adăugării.

Articolul 9 bis
1) Atunci când o marcă înscrisă în registrul 

internaţional va fi transmisă unei persoane 
stabilite într-o ţară contractantă alta decât ţara 
titularului înregistrării internaţionale, tran
smiterea va fi notificată Biroului internaţional 
de Administraţia ţării cedentului. Biroul inter
naţional va înregistra transmiterea, o va notifica 
celorlalte Administraţii şi o va publica în 
publicaţia sa. Dacă transmiterea a fost efectuată 
înainte de expirarea termenului de 5 ani socotit 
de la data înregistrării internaţionale, Biroul 
internaţional va cere consimţământul Admi
nistraţiei ţării noului titular şi va publica, dacă 
este posibil, data şi numărul de înregistrare a 
mărcii în ţara noului titular.

2) în nici un caz nu va fi înregistrată tran
smiterea unei mărci înscrise în registrul in
ternaţional atunci când transmiterea este făcută 
în favoarea unei persoane care nu are dreptul 
să depună o marcă internaţională.

3) Atunci când o transmitere nu a putut fi 
înscrisă în registrul internaţional, fie ca urmare 
a refuzului ţării noului titular de a-şi da con
simţământul, fie pentru că a fost făcută în fa
voarea unei persoane care nu are dreptul să 
ceară o înregistrare internaţională Administraţia 
ţării fostului titular va avea dreptul să ceară 
Biroului internaţional să radieze marca din 
registrul lui.

Articolul 9 ter
1) Dacă cesiunea unei mărci internaţionale 

pentru numai o parte din produsele sau serviciile 
înregistrate este notificată Biroului interna
ţional, aceasta o va înscrie în registrul său. Fie
care din ţările contractante va avea facultatea 
să nu admită validitatea acestei cesiuni, dacă 
produsele sau serviciile cuprinse în partea astfel 
cedată sunt similare cu cele pentru care marca 
rămâne înregistrată în favoarea cedentului.

2) B iroul internaţional va înscrie de 
asemenea o cesiune a mărcii internaţionale 
pentru numai una sau unele dintre ţările 
contractante.

3) Dacă în cazurile precedente intervine o 
schimbare a ţării titularului, Administraţia de 
care aparţine noul titular va trebui, dacă marca 
internaţională a fost transmisă înainte de 
expirarea termenului de 5 ani socotit de la data 
înregistrării, să dea consimţământul cerut de 
dispoziţiile articolului 9 bis.

4) Dispoziţiile alineatelor precedente nu 
sunt aplicabile decât sub rezerva aplicării 
articolului 6 quater al Convenţiei de la Paris 
pentru Protecţia Proprietăţii Industriale.

Articolul 9 quater
1) Dacă mai multe ţări ale Uniunii speciale 

convin să realizeze unificarea legilor lor naţonale 
în materie de mărci, ele vor putea să notifice 
Directorului general:

a) că o Administraţie comună se va 
substitui Administraţiei naţionale a fiecăreia 
dintre ele, şi

b) că ansamblul teritoriilor ţărilor respec

tive va trebui să fie considerat ca o singură ţară 
pentru aplicarea totalităţii sau unei părţi a 
dispoziţiilor care precedă prezentul articol.

2) Această notificare nu va produce efect 
decât după 6 luni de la data la care ea va fi 
comunicată de Directorul general celorlalte ţări 
contractante.
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Articolul 10
1) a) Uniunea specială are o Adunare 

constituită din ţările care au ratificat prezentul 
Act sau care au aderat la el.

b) Guvernul fiecărei ţări este reprezentat 
de un delegat, care poate fi asistat de supleanţi, 
de consilieri şi de experţi.

c) Cheltuielile fiecărei delegaţii sunt su
portate de guvernul care a desemnat-o, cu 
excepţia cheltuielilor de deplasare şi a indemni
zaţiilor de întreţinere socotite pentru un delegat 
de fiecare ţară membră, care simt în sarcina 
Uniunii speciale.

2) a) Adunarea:
I) se ocupă de toate problemele care se 

referă la menţinerea şi la dezvoltarea Uniunii 
speciale şi la aplicarea prezentului Aranjament;

II) dă directive Biroului internaţional cu 
privire la pregătirea conferinţelor de revizuire, 
acordând cuvenită consideraţie observaţiilor 
ţărilor Uniunii speciale care nu au ratificat 
prezentul Act, sau care nu au aderat la el;

III) modifică regulamentul de aplicare şi 
stabileşte cuantumul taxelor de înregistrare 
menţionate la articolul 8.2) şi a celorlalte taxe 
privind înregistrarea internaţională;

IV) examinează şi aprobă rapoartele 
Directorului general care se referă la Uniunea 
specială şi dă acestuia toate directivele utile în 
problemele care sunt de competenţa Uniunii 
speciale;

V) stabileşte programul, adoptă bugetul 
trienal al Uniunii speciale şi aprobă bilanţul ei;

VI) adoptă regulamentul financiar al 
Uniunii speciale;

VII) crează comitetele de experţi şi 
grupele de lurcu pe care ea le consideră utile 
pentru realizarea obiectelor Uniunii speciale;

VIII) hotărăşte care sunt ţările nemem
bre ale Uniunii speciale şi care sunt organizaţiile 
interguvemamentale şi internaţionale neguver
namentale care pot fi admise la întrunirile sale 
în calitate de observatori;

IX) adoptă modificările articolelor 10 
până la 13;

X) întreprinde orice altă acţiune potrivită 
pentru realizarea obiectelor Uniunii speciale;

XI) îndeplineşte orice alte sarcini pe care 
le implică prezentul Aranjament.

2) b) Asupra problemelor care interesează 
de asemenea şi alte Uniuni administrate de 
Organizaţie, Adunarea statuează având cu

noştinţă de avizul Comitetului de coordonare al 
Organizaţiei.

3) a) Fiecare ţară membră a Adunării dis
pune de un vot.

b) Jumătate din ţările membre ale Adunării 
constituie cvorumul.

c) Cu toate dispoziţiile subalineatului b), 
dacă, în timpul unei sesiuni, numărul ţărilor 
reprezentate este mai mic de jumătate, dar este 
egal sau mai mare de o treime a ţărilor membre 
ale Adunării, aceasta poate să ia hotărâri; totuşi, 
hotărârile Adunării, cu excepţia celor care se 
referă la procedura sa, nu devin executorii decât 
atunci când sunt îndeplinite urm ătoarele 
condiţii. Biroul internaţional comunică aceste 
hotărâri ţărilor membre ale Adunării care nu au 
fost reprezentate, invitându-le ca, în termen de 
trei luni de la data comunicării, ele să exprime 
în scris votul sau abţinerea lor. Dacă, la 
expirarea acestui termen, numărul de ţări care 
şi-au exprimat astfel votul sau abţinerea este cel 
puţin egal cu numărul de ţări care a lipsit pentru 
a se atinge cvorum ul în tim pul sesiunii, 
hotărârile respective devin executorii, cu condiţia 
ca, totodată, să fie  întrunită m ajoritatea 
necesară.

d) Sub rezerva dispoziţiilor articolului 13.2), 
hotărârile Adunării se iau cu o majoritate de 
două treimi a voturilor exprimate.

e) Abţinerea nu este considerată ca vot.
f) Un delegat nu poate să reprezinte decât 

o singură ţară şi nu poate să voteze decât în 
numele acesteia.

g) Ţările Uniunii speciale care nu sunt 
membre ale Adunării simt admise la întrunirile 
ei în calitate de observatori.

4) a) Adunarea se întruneşte o dată la 
fiecare trei ani în sesiune ordinară în baza 
convocării Directorului general şi, în afara unor 
cazuri excepţionale, în cursul aceleiaşi perioade 
şi în acelaşi loc cu Adunarea generală a Orga
nizaţiei.

b) Adunarea se întruneşte în sesiune ex
traordinară în baza convocării făcute de Di
rectorul general la cererea unui sfert din ţările 
membre ale Adunării.

c) Ordinea de zi a fiecărei sesiuni este 
pregătită de Directorul general.

5) Adunarea adoptă regulamentul său in
terior.
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Articolul 11
1) a) Sarcinile referitoare la înregistrarea 

internaţională, precum şi celelalte sarcini admin
istrative care revin Uniunii speciale sunt 
asigurate de Biroul internaţional;

b) Biroul internaţional pregăteşte în spe
cial întrunirile şi asigură secretariatul Adunării 
şi al comitetelor de experţi şi grupuri de lucru 
pe care aceasta poate să le creeze.

c) Directorul general este cel mai înalt 
funcţionar al Uniunii speciale şi el o reprezintă.

2) Directorul general şi oricare dintre 
membrii personalului desemnat de el participă, 
fără drept de vot, la toate întrunirile Adunării şi 
ale oricărui comitet de experţi sau grup de lucru 
pe care aceasta poate să le creeze. Directorul 
general sau un m em bru al personalului

desemnat de el este din oficiu secretarul acestor 
organe.

3) a) Biroul internaţional pregăteşte, în 
baza directivelor Adunării, conferinţele de 
revizuire a dispoziţiilor Aranjamentului, altele 
decât cele prevăzute de articolele 10 până la 13.

b) Biroul internaţional poate să consulte 
organizaţii interguvernam entale şi inter
naţionale ne guvernamentale pentru pregătirea 
conferinţelor de revizuire.

c) Directorul general şi persoanele de
semnate de el participă la discuţii în aceste 
conferinţe, fără drept de vot.

4) Biroul internaţional execută orice alte 
sarcini care îi sunt atribuite.

Articolul 12
1 a) Uniunea specială are un buget.

b) Bugetul Uniunii speciale cuprinde 
încasările şi cheltuielile proprii ale Uniunii 
speciale, contribuţia  acesteia la  bugetul 
cheltuielilor comune ale Uniunilor, precum şi, 
dacă este cazul, suma pusă la dispoziţia 
bugetului Conferinţei Organizaţiei.

c) Sunt considerate ca fiind cheltuieli 
comune ale Uniunilor, cheltuielile care nu sunt 
atribuite exclusiv U niunii speciale, ci de 
asemenea unei alte sau unor alte uniuni admin
istrate de Organizaţie. Partea Uniunii speciale 
la aceste cheltuieli comune este proporţională 
cu interesul pe care îl prezintă pentru ea aceste 
cheltuieli.

2) Bugetul Uniunii speciale este stabilit 
ţinând seama de cerinţele de coordonare cu 
bugetele celorlalte Uniuni administrate de 
Organizaţie.

3) Mijloacele de finanţare a bugetului 
Uniunii speciale sunt următoarele:

I) taxele de înregistrare şi alte taxe 
privind înregistrarea internaţională, precum şi 
taxele şi alte sume datorate pentru serviciile pe 
care le prestează Biroul internaţional în numele 
Uniunii speciale;

II) produsul vânzării publicaţiilor Bi
roului internaţional care se referă la Uniunea 
specială şi drepturile aferente acestor publicaţii;

III) donaţiile, legatele şi subvenţiile;
IV) chiriile, dobânzile şi alte diverse 

venituri.
4) a) Cuantumul taxelor de înregistrare 

menţionate la articolul 8.2) şi al celorlalte taxe 
privind înregistrarea internaţională este fixat de 
Adunare, în baza propunerii Directorului gen
eral.

b) Acest cuantum este fixat în aşa fel 
încât încasările Uniunii speciale care provin din 
taxele de înregistrare, altele decât taxele

suplim entare şi com plem entele de taxe 
menţionate la articolul 8.2) b) şi c), din taxe şi 
celelalte surse de venituri, să asigure cel puţin 
acoperirea cheltuielilor Biroului internaţional 
care privesc Uniunea specială.

c) în cazul când bugetul nu este adoptat 
înainte de începerea unui nou exerciţiu fi
nanciar, bugetul anului precedent va fi reluat, 
în condiţiile stabilite de regulamentul financiar.

5) Sub rezerva dispoziţiilor alineatului 4)
a), cuantumul taxelor şi al. sumelor datorate 
pentru celelalte servicii prestate de Biroul 
internaţional în numele Uniunii speciale, este 
fixat de Directorul general, care raportează 
despre aceasta în faţa Adunării.

6) a) Uniunea specială are un fond de 
rulment constituit din remiterea unică a unei 
sume de către fiecare ţară a Uniunii speciale. 
Dacă fondul devine insuficient, Adunarea 
hotărăşte majorarea lui.

b) Valoarea remiterii iniţiale a fiecărei 
ţări pentru constituirea fondului menţionat, sau 
a participării ei la majorarea acestuia, este 
proporţională cu contribuţia ţării respective, în 
calitatea ei de membră a Uniunii de la Paris 
pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, la 
bugetul acestei Uniuni pentru anul în cursul 
căruia este constituit fondul sau este hotărâtă 
majorarea.

c) Proporţia şi condiţiile de remitere sunt 
hotărâte de Adunare în baza propunerii Di
rectorului general şi cu avizul Comitetului de 
coordonare al Organizaţiei.

d) Atât timp cât Adunarea îngăduie ca 
fondul de rezervă al Uniunii speciale să fie folosit 
ca fond de rulment, Adunarea poate să suspende 
aplicarea dispoziţiilor subalineatelor a), b) şi c).

7) a) Acordul cu privire la sediu încheiat cu 
ţara pe al cărei teritoriu se află sediul Orga
nizaţiei prevede că, dacă fondul de rulment este
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insuficient, această ţară acordă avansuri. 
Cuantumul acestor avansuri şi condiţiile la care 
ele sunt acordate formează obiectul, în fiecare 
caz în parte, a unor acorduri separate între ţara 
respectivă şi Organizaţie.

b) Ţara prevăzută la subalineatul a) şi 
Organizaţia au dreptul, fiecare, să denunţe 
printr-o notificare făcută în scris înţelegerea cu

privire la acordarea de avansuri. Denunţarea 
produce efect la trei ani după expirarea anului 
în cursul căruia a fost făcută notificarea.

8) Verificarea gestiunii este asigurată, în 
condiţiile stabilite de regulamentul financiar, de 
una sau mai multe ţări ale Uniunii speciale, sau 
de controlori din afară care sunt, cu 
consimţământul lor, desemnaţi de Adunare.

Articolul 13
1) Propuneri de modificare a articolelor 10, 

11 şi 12 şi a prezentului articol vor putea fi 
prezentate de orice ţară membră a Adunării, sau 
de Directorul general. Aceste propuneri simt 
comunicate de Directorul general ţărilor membre 
ale Adunării cu cel puţin 6 luni înainte de a fi 
supuse examenului Adunării.

2) Orice modificare a articolelor prevăzute 
la alineatul 1) este adoptată de Adunare. 
Adoptarea se face cu trei pătrimi din voturile 
exprimate; totuşi, orice modificare a articolului 
10 şi a prezentului alineat este adoptată cu patru 
cincimi din voturile exprimate.

3) Orice modificare a articolelor prevăzute 
la alineatul 1) întră în vigoare la o lună după 
primirea de către Directorul general, din partea 
a trei pătrimi din ţările care erau membre ale 
Adunării în momentul când a fost adoptată 
modificarea, a notificărilor scrise de acceptare, 
efectuată în  conform itate cu  norm ele 
constituţionale ale ţărilor respective. Orice 
modificare a acestor articole acceptată în acest 
fel, leagă toate ţările care simt membre ale 
Adunării în momentul când modificarea intră 
în vigoare, sau care vor deveni membre ale ei la 
o dată ulterioară.

Articolul 14
1) Fiecare ţară a Uniunii speciale care a 

semnat prezentul Act poate să-l ratifice şi, dacă 
nu l-a semnat, poate să adere la el.

2) a) Orice ţară din afara Uniunii speciale, 
parte la Convenţia de la Paris pentru protecţia 
Proprietăţii Industriale, poate să adere la 
prezentul Act şi să devină, prin aceasta, membră 
a Uniunii speciale.

b) De îndată ce Biroul internaţional este 
informat că o astfel de ţară a aderat la prezentul 
Act, el adresează Administraţiei acestei ţări, în 
conformitate cu articolul 3, o notificare colectivă 
cu privire la mărcile care beneficiază, în acel 
moment, de protecţia internaţională.

c) Această notificare asigură, prin ea 
însăşi, acestor mărci, beneficiul dispoziţiilor 
precedente pe teritoriul ţării respective şi face 
să curgă term enul de un an în  cursul 
Administraţiei interesate poate să facă declaraţia 
prevăzută la articolul 5.

d) Totuşi, o astfel de ţară poate să de
dare, atunci când ea aderă la acest Act, că, cu 
excepţia mărcilor internaţionale care au făcut 
în prealabil în această ţară obiectul unei 
înregistrări naţionale identice încă în vigoare, 
şi care vor fi imediat recunoscute la cererea celor 
interesaţi, aplicarea acestui Act este limitată la 
mărcile care sunt înregistrate începând din ziua 
când aderarea devine efectivă.

e) Această declaraţie scuteşte Biroul 
internaţional de obligaţia de a face notificarea 
colectivă sus-indicată. El se limitează să notifice 
mărcile pentru care îl vor parveni, în termenul 
de un an de la aderarea noii ţări, cererile de a

beneficia de excepţia prevăzută la subalineatul
d), cu precizările necesare.

f) Biroul internaţional nu face notificarea 
colectivă acelor ţări care, atunci când aderă la 
prezentul Act, declară că înţeleg să facă uz de 
facultatea prevăzută la articolul 3 bis. In afară 
de aceasta, ţările respective pot să declare, 
concomitent, că aplicarea acestui Act este 
limitată la mărcile care sunt înregistrate din ziua 
când aderarea lor devine efectivă; totuşi, această 
limitare nu atinge mărcile internaţionale care 
au făcut în prealabil, într-o astfel de ţară, obiectul 
unei înregistrări naţionale identice şi care vor 
putea sta la baza unor cereri de extindere a 
protecţiei formulate şi notificate în conformitate 
cu articolele 3 ter şi 8.2) c).

g) înregistrările de mărci care au făcut 
obiectul vre-uneia din notificările prevăzute la 
acest alineat sunt considerate ca substituite 
înregistrărilor efectuate direct în  noua ţară 
contractantă înainte de data efectivă a aderării 
ei.

3) Instrumentele de ratificare şi de aderare 
se depun Directorului general.

4) a) Faţă de primele cinci ţări care au depus 
instrumentele lor de ratificare sau de aderare, 
prezentul Act intră în vigoare la 3 luni după 
depunerea celui de-al cincilea din aceste 
instrumente.

b) Faţă de orice altă ţară, prezentul Act 
intră în vigoare la 3 luni după data la care 
ratificarea sau aderarea ei a fost notificată de 
Directorul general, în afara cazului când în 
instrumentul de ratificare sau de aderare s-ar fi
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indicat o dată posterioară. în  acest ultim caz, 
prezentul Act intră în vigoare faţă de această 
ţară la data astfel indicată.

5) Ratificarea sau aderarea atrage de plin 
drept acceptarea tuturor clauzelor şi asigurarea 
tuturor avantajelor stipulate de prezentul Act.

6) După intrarea în vigoare a prezentului 
Act, o ţară nu va putea să adere la Actul de la

1) Prezentul Aranjament rămâne în vigoare 
fără limită de durată.

2) Orice ţară poate să denunţe prezentul 
Act, printr-o notificare adresată Directorului 
general. Această denunţare atrage şi denunţarea 
tuturor Actelor anterioare şi ea nu-şi produce 
efectul decât faţă de ţara care a făcut-o, 
Aranjamentul rămânând în vigoare şi executoriu 
faţă de celelalte ţări ale Uniunii speciale.

3) Denunţarea produce efect la un an după 
ziua în  care D irectorul general a primit 
notificarea.

Nisa din 15 iunie 1957 decât dacă ratifică 
totodată prezentul Act, sau dacă aderă la el. 
Aderarea la Acte anterioare Actului de la Nisa 
nu este admisă, nici chiar odată cu ratificarea 
prezentului Act sau cu aderarea la el.

7) Dispoziţiile articolului 24 al Convenţiei 
de la Paris pentru Protecţia  Proprietăţii 
Industriale se aplică prezentului Aranjament.

il 15
4) Facultatea de denunţare prevăzută de 

prezentul articol nu poate fi exercitată de o ţară 
înainte de expirarea unui termen de 5 ani de la 
data la care ea a devenit membră a Uniunii 
speciale.

5) Mărcile internaţionale înregistrate îna
inte de data la care denunţarea devine efectivă 
şi care nu au fost refuzate în termenul de un an 
prevăzut la articolul 5, beneficiază în continuare, 
pe toată durata protecţiei internaţionale, de 
protecţia pe care ele ar avea-o dacă ar fi fost 
depuse direct în această ţară.

Articolul 16
1) a) Prezentul Act înlocuieşte, în relaţiile 

dintre ţările Uniunii speciale în al căror nume 
el a fost ratificat, sau care au aderat la el, 
începând din ziua în care el intră în vigoare faţă 
de ele, Aranjamentul de la Madrid din 1891, în 
formele sale anterioare prezentului Act.

b) Totuşi, fiecare ţară a Uniunii speciale 
care a ratificat prezentul Act sau care a aderat 
la el, rămâne legată în relaţiile ei cu ţările care 
nu au ratificat prezentul Act sau care nu au 
aderat la el, de textele anterioare pe care ea nu 
le-a denunţat înainte de aceasta în virtutea 
articolului 12.4) al Actului de la Nisa din 15 iunie 
1957.

2) Ţările din afara Uniunii speciale care

devin  părţi la prezentul Act, îl aplică 
înregistrărilor internaţionale efectuate de Biroul 
internaţional prin intermediul Administraţiei 
naţionale a oricărei ţări a Uniunii speciale care 
nu este parte la prezentul Act, numai dacă aceste 
înregistrări internaţionale satisfac condiţiile care 
sunt prescrise de prezentul Act pentru aceste 
ţări. în  ceea ce priveşte înregistrările  
internaţionale efectuate la Biroul internaţional 
prin intermediul Administraţiilor naţionale ale 
ţărilor din afara Uniunii speciale care devin părţi 
la prezentul Act, aceste ţări admit ca ţara sus
menţionată să le pretindă ca înregistrările să 
îndeplinească condiţiile prescrise de cel mai re
cent Act la care ea este parte.

Articolul 17
1) a) Prezentul Act este semnat intr-un 

singur exemplar, în limba franceză şi este depus 
pe lângă Guvernul Suediei.

b ) După consultarea guvernelor 
interesate, Directorul general va întocmi texte 
oficiale în alte limbi pe care Adunarea va putea 
să le indice.

2) Prezentul Act rămâne deschis sem
năturilor, la Stockholm, până la 13 ianuarie 
1968.

3) Directorul general transmite două copii 
de pe textul semnat al prezentului Act, certifi
cate conforme de Guvernul Suediei, guvernelor

tuturor ţărilor Uniunii speciale şi, la cerere, 
guvernului oricărei alte ţări.

4) Directorul general înregistrează pre
zentul Act la Secretariatul O rganizaţiei 
Naţiunilor Unite.

5) Directorul general notifică guvernelor 
tuturor ţărilor Uniunii speciale semnăturile, 
depunerea instrumentelor de ratificare sau de 
aderare şi a declaraţiilor incluse în aceste 
instrumente, intrarea în vigoare a tuturor 
dispoziţiilor prezentului Act, notificările de 
denunţare şi notificările făcute în aplicarea 
articolelor 3 bis, 9 quater, 13,14.7) şi 15.2).
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Articolul 18
1) Până la intrarea în funcţie a primului 

Director general, menţiunile din prezentul Act 
cu privire la Biroul internaţional al Organizaţiei 
sau la Directorul general sunt considerate că se 
referă la Biroul Uniunii instituit prin Convenţia 
de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Indus
triale, respectiv la Directorul său.

2) Ţările Uniunii speciale care nu au ra
tificat prezentului Act sau care nu au aderat la 
el pot să exercite timp de cinci ani după intrarea 
în vigoare a Convenţiei care instituie Or
ganizaţia, dacă vor dori, drepturile prevăzute de

articolele 10 până la 13 ale prezentului Act, ca şi 
când ele ar fi legate de aceste articole. Orice ţară 
care va dori să exercite aceste drepturi va depune 
în acest scop Directorului general o notificare 
făcută în scris care produce efect la data primirii 
ei. Ţările care vor proceda astfel vor fi consider
ate ca membre ale Adunării până la expirarea 
perioadei respective.

Drept care, subsemnaţii, având cuvenită 
împuternicire în acest scop, au semnat prezentul 
Act.

Făcut la Stockholm, la 14 iulie 1967.
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ПЕРЕВОД

и н ф о р м а ц и ю . С п е ц и а л ь н ы е  гл ав ы  п о с в я щ е н ы  и з о б р е т е н и я м , п о л е з н ы м  м о д ел я м , 
п р о м ы ш л ен н ы м  м оделям  и  р и сун к ам , товар н ы м  зн акам . П о тр еби тел и  э т о й  и н ф о р м ац и и  
см о гу т  п р о сл ед и ть  ю р и д и ч еск о е  п ол ож ен и е о б ъ ек то в  п р о м ы ш л ен н о й  с о б с т в е н н о с т и , 
зар еги стр и р о в ан н ы х н а  тер р и то р и и  Р есп уб л и к и  М о л д о в а, а  так ж е р еф ер а ты  п а тен то в  
н а  и зо б р етен и я , зая вк и  н а  пол уч ен и е охр ан ы  о б ъ ек то в  п р о м ы ш л ен н о й  с о б с т в е н н о с т и , 
ан н ул и р о в ан и е о хр ан ы  и  т .п . В  О ф и ц и ал ьн о м  Б ю л л етен е так ж е б у д ут  о п у б л и к о в ан ы  
о ф и ц и а л ь н ы е  д о к у м е н т ы , п о л о ж ен и я , м еж д ун ар о д н ы е со гл а ш е н и я , д в у х с т о р о н н и е  
д о го в о р ы , н о р м ы  и  стан дар ты  п о  в о п р о сам  д ан н о й  о б л асти , п о ш л и н  и  т.д .

Ж ел аю щ и е м огут воспользоваться страницам и Бю ллетеня для рекл ам и рован и я свои х 
и зо б р е те н и й , тех н и ч еск и х  р еш ен и й  и  д р уго й  д еятел ьн ости .

О ф и ц и а л ьн ы й  Б ю л л етен ь П р ом ы ш л ен н ой  С о б с т в е н н о с т и  м о ж н о  п р и о б р е ст и  в  

Г о суд а р ств е н н о м  А ген тств е  п о  охр ан е п р о м ы ш л ен н о й  с о б с т в е н н о с ти , у л .А .Д о ги  24/1, 

сл ед ую щ и м  образом :

♦  П о л уго д о вая  п о д п и ск а  сто и м о стью  6 л ей  —  6 м еся ц ев  д л я  п о д п и сч и к о в  

Р е сп у б л и к и  М ол дова.

♦  О тдел ьн ы е эк зем п л яр ы  сто и м о стью  2 л ей  за 1 н ом ер.
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выписка двухбуквенных кодов Всемирной Организации 
Интеллектуальной Собственности — ВОИС (1вО 3166) для 

представления наименований международных организаций и 
государств, которые выдают или регистрируют охранные документы 

в области охраны промышленной собственности

Всемирная организация интеллек-
туальной собственности (ВО И С) 
Европейское патентное

\УО Беларусь В У

ведомство (ЕРО )
Африканская Организация интел-

ЕР Канада С А

лектуальнойсобственности (ОАП И ) 
Африканская региональная органи
зация промыш ленной собствен

О А Ш вейцария С Н

ности (АРИ П О ) А Р Армения А М
Австрия А Т Китай с ы
Азербайджан л г Австралия А и
Болгария в б Германия Б Е
Финляндия и Эстония ЕЕ
Ф ранция г а Испания Е8
Великобритания о в Литва Ь Т
Грузия Б Е Латвия и/
Гана о н Молдова М Б
Греция О К Польша Р Б
Венгрия н и Румыния КО
Италия ГГ Российская Федерация я и
Япония 1Р С С С Р э и
Кыргызстан к в Туркменистан т м
Таджикистан ТГ Украина и л
Казахстан ш С Ш А ш
Узбекистан т Словения Б1
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I. Изобретения

Выданные патенты на изобретения 
согласно охранным документам 
бывшего СССР.
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Коды №Ю (ИНИД) для 
идентификации 

библиографических данных, 
относящиеся к изобретениям

(11)Н ом ер патента
( 5 1 )М е ж д у н а р о д н а я  п а т е н т н а я

классификация
(21) Номер(а) заявки(ок)
(22) Дата подачи заявки
(31) Н омер(а), присвоенный приоритетной 

заявке
(32) Дата(ы) подачи приоритетной заявки
(33) Страна приоритетной заявки
(56) С пи сок документов-прототипов
(71) Фамилия(и) заявителя(ей)
(72) Фамилия(и) изобретателя(ей)
(73) Фамилия(и) владельца(ов) патента
(74) Ф амилия патентного поверенного
(54) Название изобретения
(57) Реферат или формула изобретения

(10)* О хранный документ бывшего С С С Р  
(И документа, словесное обозначение 
вида документа, код страны)

(30)* Приоритетные данные заявок заре
гистрированных в Патентном Ведом
стве бывшего С С С Р  (И документа, дата 
подачи заявки, код страны)

Коды ВОИР для идентификации 
различных видов 

опубликованных патентных 
документов, в соответствии со 

стандартом вТ-16:

А  - первый уровень публикации,исполь
зуется в печатных документах.

В 1 - второй уровень публикации, исполь
зуется для публикации, когда документ 
с  кодом А  н е публиковался.

В2 - второй уровень публикации, исполь
зуется для публикации, следующ ей за 
публикацией с  кодом А.

С 2 - третий уровень публикации, исполь
зуется для публикаций, когда документ 
с  кодом В не публиковался.

С 2 - третий уровень публикации, исполь
зуется для публикации, следующ ей за 
публикацией с  кодом В.

Международная патентная 
классификация:

А  — Удовлетворение жизненных потребно
стей человека.

В —  Различные технологические процессы.
С  —  Химия и металлургия.
Б  —  Текстиль и бумага.
Е  —  Строительство. Горное дело.
Р  —  Механика: освещение, отопление, дви

гатели и насосы, оружие и  боеприпасы, 
взрывные работы.

О  —  Физика.
Н  —  Электричество.
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( 1 1 ) 2 5  В 1 (51) А  01 О  17/00
(21) 93-0067/05 (22) 4.05. 94
(30)* 4775784/15,29.12.1989, Б и  
(10)* А вторское свид-во № 1713497, Б и
(71)(72)(73) Скурту Г.И.
(54) С п о со б  ф ормирования виноградного 

куста.
(57) См.стр.: 9.
Фигуры:2. Фиг.:2

(11)2 6  В 1 (51) А  01 N  43/28, 43/40, 43/653 
(21) 94-0023 (22) 09.02.1994(31) 595/86 
(32)14.02.1986 (33) С Н  
(30)* 4202023/23-05, 13.02.87, БИ 
(10)* П атент №1612984
(71) (73) Циба - Г ей ш  (СН )
(72) Рейнхард Я никс (Б Е ), Роберт Нифелер 

(СН )
(54) Ф унгицидное средство в форме суспен

дируемого концентрата и  способ борьбы 
с  грибками.

(57) См.стр.: 9.

(11)27 В 1 (51) С  07 С  69/757 
(21) 94-0021 (22) 09.02.94
(31) 2693/83 (32) 18.05.83 (33) С Н  
(30)*3740550/23-04,17.05.84.su 
(10)*Патент №1400503
(56) П атент Б Е  №13032259,кл.А  01 N  31/06, 
1982.Патент С Н  №1632394, к л .А 0 1 N  31/06, 
1982. Ш г е т .Б о с .  1956,78,4405
(71) (73) Циба - Гейш , А Г  (СН )
(72) Х анс Георг Бруннер (СН )
(54) С п особ получения произодных цикло- 

гександионкарбоновой кислоты.
(57) См.стр.: 9.

(11) 28 В 1 (51)С  07 Б  233/58; А  61 К  31/415
(21) 94-0091 (22) 16.03.94
(31) 142580 (32) 7.01.88 (33) ЦБ
(31) 279194 (32) 6.12.88 (33) ЦБ
(30)*4613475/04, 6.01.89, Б и
(10)* П атент №1814646, БЦ
(71) (73) Е.И .Д ю пон Д е Немур Энд Компани

(ЦБ)
(72) Д эви д Д ж он  К ари ни , Д ж он Д ж онас 

Витаутас Дансиа, Панкрас Чор Бун Вонг 
(ЦБ)

(54) С п особ получения производных имида
зола.

(57) См.стр.: 10.

(11) 29 В, (51) С  07 В  265/36,279/16; А  01 N 
25/32

(21) 94-0022 (22) 9.02.94 
(31) 560564 (32) 12.12.83 (33) Ш
(30)* 3825504/23-04, 11.12.84, БЦ 
(10)* П атент № 1321374, Б и
(71) (73) Циба - Гейш , А Г  (С Н )
(72) Х анс М озер (СН )
(54) С пособ получения 4-ацил-2,3-дигидро- 

1,4-бензоксазинов или - бензтиазинов
(57) См.стр.: 10.

(11) 30 В 1 (51) С  07 Н  3/08
(21) 94-0106/05 (22) 16.03.94
(31) 7943933 (32) 20.12.79 (33) в В  
(31) 8010629 (32) 28.03.80 (33) в В  
(31) 8011086 (32) 2.04.80 (33) О В
(31) 8016668 (32) 20.05.80 (33) О В  
(31) 8036711 (32) 14.11.80 (33) О В  
(30)* 3221447/23-04, 19.12.80, БЦ 
(10)* П атент №1176844,30.08.85, БИ
(71)(73) Тей т Э н д Лайл П аблик Л имитед

Компани (ИВ)
(72) Грехэм Джаксон, М айкл Ральф Дженнер, 

Дэвид Уэйт, Джон Клайв Уильямс (О В) 
(54) С пособ получения 4,Г,6'-трихлор-4,Г,6'-

тридезоксигалакгосахарозы.
(57) См.стр.: 10.

( 1 1 ) 3 1  В 1 (51) С  07 Н  5/02 
(21) 94-0111 (22) 23.03.94 
(31) 8821804.5 (32) 16.09.88 (33) О В  
(31) 8822673.3 (32) 27.09.88 (33) О В  
(30)* 4742019/04,15.09.89, БИ
(71)  (73) Т ей т Э нд Лайл П аблик Лимитед 

Компани (ИВ)
(72) Риаз Ахмед Хан, Джордж Генри Сэнки, 

Ф илип Дж он Сим псон, Николас М .Вер- 
нон  (ОВ)

(54) С пособ получения сахаролозы.
(57) См.стр.: 11.

(11) 32 В , (51) С  07 Н  5/02; С  13 К  13/00 
(21) 94-0112/05 (22) 23.03.94
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(31) 80/23819 (32) 21.07.80 (33) й В  
(30)* 3271752/23-04, 17.12.80, БИ 
(10)* П атент №1205773, Б и
(71) (73) Тейт энд Лайл Пабяик Компани (ОВ)
(72) М айкл Рольф Дженнер и  Д ей в и д  Вайт 

(ОВ)
(54) С п о с о б  получения кристаллической 

безводной 4,Г,6'-трихлор-4,Г,6’- триде- 
оксигалактосахарозы.

(57) См.стр.: 11.

( 1 1 ) 3 3  В , (51) С  07 Н 5/02
(21) 94-0115/05 (22) 23.03.94
(31) 8818430.4 (32) 3.08.88 (33) в В
(30)* 4614838/04,2.08.89, БП
(71) (73) Тейт Энд Лайл Паблик Лимитед Ком

пани (в В )
(72) Нигел Д ж он Хомер, Трэхам Дж эксон, 

Д ж ордж  Г ен ри  С анкэй, Ф илип Д ж он 
С им псон (О В)

(54) С пособ получения хлорированных про
изводных сахара.

(57) См.стр.: 11.

58



III. Товарные знаки

Заявки на регистрацию товарных знаков
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КОДЫ 1МЮ (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИЕСЯ 

К ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(11) Н омер регистрации
(15) Дата регистрации
(17) С рок действия правовой охраны
(18) Дата истечения срока действия право

вой охраны
(21) Номер заявки
(22) Дата подачи заявки
(31) Н омер заявки, на основании которой 

испраш ивается конвенционный прио
ритет

(32) Д ата  подачи заявки, на основан и и  
которой испраш ивается конвенцион
ны й приоритет

(33) Страна приоритетной заявки
(51) Указание класса или классов в соот

ветствии с  М еждународной классифи
кацией товаров и  услуг при регистрации 
знаков

(53) Фигуративная классификация
(54) Изображение товарного знака1
(55) У казан и е н а то, что зн ак является 

коллективным

(56) У казан и е на то, что зн ак  является 
объемным

(57) П еречень товаров и/или услуг, для 
обозначения которых зарегистрирован 
товарный знак

(58) И склю чен и е из охраны  отдельны х 
элементов знака (дискламация)

(59) Указание заявленных цветов
(64) Номер и  дата предш ествующ ей регис

трации
(73) Имя и  адрес владельца товарного знака
(77) А дрес для перепи ски владельца т о 

варного знака

(10)* Охранный документ бывшего С С С Р  
(К  охранного докум ен та, словесн ое 
обозначение вида охранного документа, 
код страны)

(30)* Приоритетные данные заявок зарегис
трированных в  П атентном Ведомстве 
бывшего С С С Р  (К  заявки, дата подачи 
заявки, код страны)

1 См. изображения товарных знаков (54) и перечень товаров и услуг (57) в варианте 
на государственном языке
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(22) 11.02.1993 (21) 000006
(73) ХЫНЧЕШТСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗА

ВОД.
Молдова,278500, г.Хынчешть, ул.Индус- 
триальная, 10

(54) См. стр.: 17 - -
(53) 3.48; 8.3.
(59) Черно-белый 
(51) 29

(22) 12.02.1993 (21) 000007
(73) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ

ВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УШ И Т. 
Молдова, 278270, г.Кшпинев, Дурлешты, 
улДонич, 23 

(54) См. стр.: 17 
(53) 19.11; 24.13; 26.1; 26.11.
(59) Черно-белый 
(51) 5, 10, 35, 36, 42.
(58) Изображения реторты и креста не явля

ются предметом самостоятельной право
вой охраны.

(22) 30.03.1993 (21) 000036
(73) ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ 

ФАБРИКА “ ВИОРИКА” ,
Молдова, 277069, г.Кишинев, ул.Ме- 
саджер, 1 

(54) См. стр.: 17
(59) Черно-белый 
(51) 3, 16, 20, 21, 35, 42.

(22) 30.03.1993 (21) 000039
(73) ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ 

ФАБРИКА “ ВИОРИКА” .
Молдова, 277069, г.Кишинев, ул.Ме- 
саджер, 1.

(54) См. стр.: 17 
(53) 5.5.
(59) Черно-белый 
(51) 3, 16, 20, 21, 35, 42.

(22) 6.04.1993 (21) 000056
(73) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ EAST- 

AUTO-LADA” .
Молдова, 277020, прД.Кантемир, 110 

(54) См. стр.: 18 
(53) 26.1; 27.5.
(59) Черно-белый 
(51) 37, 39.

(22) 14.05.1993 (21) 000079
(73) КИШИНЕВСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕС

КИЙ КОМБИНАТ.
Молдова, 277004, ул.Петру Мовилэ, 35 

(54) См. стр.: 18 
(53) 20.5; 26.4; 26.15 
(59) Черно-белый 
(51) 16
(58) Слова “ COMBINATUL POLIGRAFIC” 

не являются предметом самостоятельной 
правовой охраны.

(22) 24.05.1993 (21) 000082
(73) ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ 

ФАБРИКА “ ВИОРИКА” .
Молдова, 277069, г.Кишинев, ул.Меса- 
джер, 1

(54) См. стр.: 18 
(53) 27.5
(59) Черно-белый 
(51) 3, 20, 35, 42.

(22) 24.05.1993 (21) 000084
(73) ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ 

ФАБРИКА “ВИОРИКА” .
Молдова, 277069, г.Кишинев, ул.Меса- 
джер, 1.

(54) См. стр.: 18 
(53) 5.3; 20.1; 26.4; 27.5.
(59) Черно-белый 
(51) 3, 20, 35, 42.

(22) 24.05.1993 (21) 000085
(73) ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ 

ФАБРИКА “ ВИОРИКА” .
Молдова, 277069, г.Кишинев, ул.Меса- 
джер, 1.

(54) См. стр.: 18 
(53) 5.5; 27.5.
(59) Черно-белый 
(51) 3, 20, 35, 42.

(22) 24.05.1993 (21) 000086
(73) ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ 

ФАБРИКА “ ВИОРИКА” .
Молдова, 277069, г.Кишинев, ул.Меса- 
джер, 1.

(54) См. стр.: 19 
(53) 5.3; 27.5.
(59) Черно-белый 
(51) 3, 20, 35, 42.
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1

(22) 2.07.1993 (21) 000101
(73) К О Р П О Р А Ц И Я  “А М О К О М ”  О.О.О. 

М олдова, 277028, г.К иш и нев, ул.Х ы н- 
чештъ, 38.

(54) См . стр.: 19 
(53) 5.5; 26.1.
(59) Ч ерно-белы й .
(51) 12, 24, 25, 29, 30, 31, 35, 41.

(22) 24.08.1993 (21) 000179
(73) Б Е Н Д Е Р С К А Я  О БУВН А Я Ф А Б Р И К А . 

М олдова, 278100, г.Бендеры, ул.М осков
ская, 21.

(54) См . стр.: 19 
(53) 27.5.
(59) Ч ерно-белы й 
(51) 18, 25.

(22) 13.10.1993 (21) 000292
(73) С.П .М олдо-болгар “ M A ŞG A I” .
М олдова, 277023, г.Киш инев, у л А Д о г а , 37/ 

57
(54) См. стр.: 19 
(53) 26.1; 27.5.
(59) Черно-белый 
(51) 11.

(22) 8.11.1993 (21)000358
(73) О Б Щ Е С Т В О  С  О ГРА Н И Ч Е Н Н О Й  О Т

В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю  “ S O R D I” . 
М олдова, г.К иш инев, ул.М илеску С пэ- 
тару, 17, кв. 10.

(54) См . стр.: 20 
(53) 24.1; 27.5.
(59) Черно-белый 
(51) 35; 41.
(58) Обозначение “ S R L ” не является пред

метом самостоятельной правовой охраны.

(22) 12.11.1993 (21) 000367
(73) ЗАВОД П О  Р Е М О Н Т У  АВТО М О БИ Л ЕЙ  

N  1 ■ -
М олдова, 277018, г.К иш инев, ул.Буре- 
биста, 5

(54) См. стр.: 20 
(53) 15.1, 26.4; 27.5.
(59) Черно-белый 
(51) 6, 8, 12, 37.

(22) 3.12.1993 (21) 000398
(73) Б ЕЛ ЬЦ К И Й  М Е Х О В О Й  К О М Б И Н А Т . 

Молдова, 279200, г.Бэлць, ул.Александри, 
2

(54) См. стр.: 20 
(53) 3.1; 26.4; 27.5.
(59) Черно-белый 
(51) 25, 37, 40.

(22) 15.12.1993 (21) 000408
(73) А К Ц И О Н Е РН О Е  О Б Щ Е С Т В О  ’’Е Д Ю О - 

8 Е К У 1С Е ” .
Молдова, 278221, г.Киш инев, пос.С ы н- 
жера, ул.31 Августа, 38 

(54) См. стр.: 20 
(53) 1.15; 27.5.
(59) Черно-белый 
(51) 19, 35, 37, 42.
(58) Словесные обозначения “ БА Р К Ю О З Е К - 

У 1 С Е ” н е являются предм етом  сам ос
тоятельной правовой охраны.

(22) 31.03.1994 (21) 000998
(73) К О М М Е Р Ч Е С К О -С Т Р А Х О В А Я  К О М 

П А Н И Я  “T U D O R  С °” .
Молдова, 277068, г.Киш инев, ул.М ирон 
К остин, 13/3,кв.58.

(54) См. стр.: 21
(59) Черно-белый
(51) 25, 35, 36, 37, 39, 42.
(58) Обозначение “ С°” не является предметом 

самостоятельной правовой охраны.

(22) 27.04.1994 (21) 001450
(73) О Б Щ Е С Т В О  С  О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й  О Т

В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю  “ R IG M A ”  S.R.L. 
М олдова, 278100, г.Б ен дер , ул.П роти - 
гайловская, 7а 

(54) См. стр.: 21 
(53) 3.1; 27.5
(59) Черно-белый 
(51) 25

(22) 27.04.1994 (21) 001451
(73) О Б Щ Е С Т В О  С  О ГР А Н И Ч Е Н Н О Й  О Т

В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю  “ R IG M A ”  S.R.L. 
Молдова, 278100, г.Бендеры, ул.Протигай- 
ловская, 7а 

(54) См. стр.: 21 
(53) 3.1, 27.5.
(59) Черно-белый 
(51) 25.
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(15) 3.06.1994 (11) 78
(18) 4.02.2003
(30)* 32665, 4.02.1963, SU (21) 000616
(10)* 25134, SU (22) 8.12.1993
(73) Aktiebolaget Electrolux, Stockholm, SE 
(77) Luxbacken IS  -105 45 Stockholm (Швеция) 
(54) См. erp.: 23 
(59) Черно-белый 
(51) 11

(15) 24.05.1994 (11) 79
(18) 15.12.1998
(30)* 110797, 15.12.1988, SU (21) 000627 
(10)* 86143, SU (22) 27.12.1993
(73) NISSAN S1DOSHA KABUSHIKIKAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co, Ltd), 
Yokohama, JP

(77) N 02 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Япония)

(54) См. стр.: 23 
(59) Черно-белый 
(51) 7, 12.

(15) 24.05.1994 (11) 80
(18) 27.03.2000
(30)* 120308, 27.03.1990, SU (21) 000628 
(10)* 91999, SU (22) 27.12.1993
(73) NISSAN Л DOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co, LTD), 
Yokohama, JP

(77) N 02 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Япония).

(54) См. стр.: 23 
(59) Черно-белый 
(51) 12

(15) 24.05.1994 (11) 81
(18) 27.03.2000
(30)* 120318, 27.03.1990, SU (21) 000629 
(10)* 92003, SU (22) 27.12.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co, LTD), 
Yokohama, JP

(77) N 02 Takaracho, Kahagawa-ku, Yokohama
ski, Kanagawa-ken (Япония)

(54) См. стр.: 23 
(59) Черно-белый 
(51) 12

(15) 24.05.1994 (11) 82
(18) 27.03.2000
(30)* 120316, 27.03.1990, SU (21) 000630 
(10)* 92001, SU (22) 27.12.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co, LTD), 
Yokohama, JP

(77) N 02 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Япония)

(54) См. стр.: 23 
(59) Черно-белый 
(51) 12

(15) 24.05.1994 (И ) 83
(18) 27.03.2000
(30)* 120317, 27.03.1990, SU (21) 000631 
(10)* 92002, SU (22) 27.12.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co, LTD), 
Yokohama, JP

(77) N 02 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Япония)

(54) См. стр.: 24 
(59) Черно-белый 
(51) 12

(15) 24.05.1994 (11) 84
(18) 27.03.2000
(30)* 120315, 27.03.1990, SU (21) 000632 
(10)* 92000, SU (22) 27.12.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co, LTD), 
Yokohama, JP

(77) N02, Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Япония)

(54) См. стр.: 24 
(59) Черно-белый 
(51) 12

(15) 24.05.1994 (11) 85
(18) 27.03.2000
(30)* 120305, 27.03.1990, SU (21) 000633 
(10)* 91996, SU (22) 27.12.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co, LTD), 
Yokohama, JP

(77) N 02 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Япония)

(54) См. стр.: 24 
(59) Черно-белый 
(51) 12
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(15) 24.05.1994 (11) 86
(18) 28.12.1998
(30)* 110965, 28.12.1988, SU (21) 000634 
(10)* 87864, SU (22) 27.12.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKIKAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co, LTD), 
Yokohama, JP

(77) N02Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Япония)

(54) См. стр.: 24 
(59) Черно-белый 
(51) 12

(15) 24.05.1994 (11) 87
(18) 6.12.1999
(30)* 117043, 6.12.1989, SU (21) 000635 
(10)* 94299, SU (22) 27.12.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor CO, LTD), 
Yokohama, JP

(77) N 02 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Япония)

(54) См. стр.: 24 
(59) Черно-белый 
(51) 12

(15) 24.05.1994 (11) 88
(18) 27.03.2000
(30)* 120307, 27.03.1990, SU (21) 000636 
(10)* 91998, SU (22) 27.12.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co, LTD), 
Yokohama, JP

(77) N 02 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Япония)

(54) См. стр.: 25 
(59) Черно-белый 
(51) 12

(15) 26.05.1994 (11) 89
(18) 19.03.2001
(30)* 133135, 19.03.1991, SU (21) 000451 
(10)* 102194, SU (22) 01.12.1993
(73) HYATT INTERNATIONAL CORPORA

TION, Chicago, US
(77) Madison Plaza, 200 West Madison Street, 

Chicago Illinois 60606 (Соединенные 
Штаты Америки).

(54) См. стр.: 25 
(59) Черно-белый 
(51) 35, 42.
(58) Слово “PARK” не является предметом 

самостоятельной правовой охраны,

(15) 31.05.1994 (11) 90
(18) 19.03.2001
(30)* 133134, 19.03.1991, SU (21) 000450 
(10)* 99975, SU (22) 01.12.1993
(73) HYATT INTERNATIONAL CORPORA

TION, Chicago, US
(77) Madison Plaza, 200 West Madison Street, 

Chicago, Illinois 60606 (Соединенные 
Штаты Америки).

(54) См. стр.: 25
(59) Черно-белый 
(51) 35, 42.

(15) 26.05.1994 (11) 91
(18) 4.02.1998
(30)* 108104, 4.02.1988, SU (21) 000466 
(10)* 83794, SU (22) 14.12.1993
(73) THE POLO/LAUREN COMPANY, NEW 

YORK, US
(77) 1107 Fifth Avenue, New York, NY 10128 
(Соединенные Штаты Америки)
(54) См. стр.: 25 
(59) Черно-белый 
(51) 3

(15) 31.05.1994 (11) 98
(18) 27.03.2000
(30)* 120309, 27.03.1990, SU (21) 000715 
(10)* 92007, SU (22) 5.01.1994
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co, LTD), 
Yokohama, JP

(77) N 02 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Япония)

(54) См. стр.: 25 
(59) Черно-белый 
(51) 12

(15) 26.05.1994 (11) 99
(18) 4.02.1998
(30)* 108103, 4.02.1988, SU (21) 000465 
(10)* 83793, SU (22) 10.12.1993
(73) THE POLO/LAUREN COMPANY, NEW 

YORK, US
(77) 1107 Fifth Avenue, New York, NY 10128 
(Соединенные Штаты Америки)
(54) См. стр.: 26 
(59) Черно-белый 
(51)3

(15) 24.05.1994 (11) 100
(18) 12.11.1995
(30)* Z654/85, 9.09.1985; 28445, 20.09.1985,YU

(21)000705
(10)* 498512, SU (IR) (22) 5.01.1994
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(73) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, P.O., SI 
(77) Cesta herojev 45, 68000 N ovo Mesto 

(Словения)
(54) См. crp.: 26 
(59) Черно-белый 
(51)5

(15) 26.05.1994 (11) 101
(18) 20.04.1998
(30)*Z-789/87, 8.10.1987; 30492,20.10.1987, YU

(21)000708
(10)* 523392, SU(IR) (22) 5.01.1994
(73) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, P.O., SI 
(77) Cesta herojev 45, 68000 N ovo Mesto 

(Словения)
(54) См. стр.: 26 
(59) Черно-белый 
(51) 5

(15) 31.05.1994 (11) 106
(18) 19.03.2001
(30)* 133133, 19.03.1991, SU (21) 000452 
(10)* 109034, SU (22) 01.12.1993
(73) HYATT INTERNATIONAL CORPORA

TION Chicago, US
(77) Madison Plaza, 200 West Madison Street, 

Chicago, Illinois 60606 (Соединенные 
Штаты Америки)

(54) См. стр.: 26 
(59) Черно-белый 
(51) 35, 42.
(58) Слово “ PARK” не является предметом 

самостоятельной правовой охраны.

(15) 26.05.1994 (11) 112
(18) 15.12.1998
(30)* 110806, 15.12.1988, SU (21) 000714 
(10)* 86250, SU (22) 05.01.1994
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKIKAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., LTD), 
Yokohama, JP

(77) N 02 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama- 
shi, Kanagawa-ken (Япония)

(54) См. стр.: 26
(59) Черно-белый 
(51) 7, 12.

(15) 26.05.1994 (11) 113
(18) 6.03.2000
(30)*Z217/88,18.03.1988; 31994,26.08.1988, YU

(21)000713
(10)* 549567, SU(IR) (22)5.01.1994
(73) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, P.O., SI 
(77) Cesta herojev 45, 68000 Novo Mesto 

(Словения)
(54) См. стр.: 27

(59) Черно-белый 
(51) 5

(15) 26.05.1994 (11) 114
(18) 18.03.2000
(30)*Z382/86,15.05.1986; 29746,10.04.1987, YU

(21) 000712
(10)* 549566, SU(IR) (22) 5.01.1994
(73) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, P.O., SI 
(77) Cesta herojev 45, 68000 N ovo Mesto 

(Словения)
(54) См. crp.: 27 
(59) Черно-белый 
(51)5

(15) 24.05.1994 (11) 115
(18) 30.09.1998
(30)*Z452/81, 22.07.1981; 27980,15.01.1985, YU

(21)000711
(10)* 528294, SU(IR) (22) 5.01.1994
(73) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, P.O., SI 
(77) Cesta herojev 45, 68000 N ovo Mesto 

(Словения)
(54) См. стр.: 27 
(59) Черно-белый 
(51) 5

(15) 26.05.1994 (11) 116
(18) 30.09.1998
(30)*Z607/82, 1.11.1982; 26931, 1.06.1983, YU

(21)000710
(10)* 528293, SU(IR) (22) 5.01.1994
(73) KRKA TOVARNA ZRAVIL, P.O., SI 
(77) Cesta herojev 45, 68000 N ovo Mesto 

(Словения)
(54) См. стр.: 27 
(59) Черно-белый 
(51)5

(15) 31.05.1994 (11) 117
(18) 18.03.1999
(30)* 53050, 18.03.1969, SU (21) 000394 j 
(10)* 38826, SU (22) 12.11.1993 ,
(73) CPC INTERNATIONAL Inc., Штат New : 

Jersey, US
(77) P.O. Box 8000, International Plaza, 

Englewood C liffs, N ew Jersey 07632 
(Соединенные Штаты Америки)

(54) См. стр.: 27 
(59) Черно-белый 
(51) 29, 30

(15) 26.05.1994 (11) 118
(18) 22.01.2000
(30)*Z418/89,24.04.1989; 33956,22..1.1990, YU
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(21) 000709
(10)* 554597, SU(IR) (22) 5.01.1994
(73) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, P.O., SI 
(77) Cesta herojev 45, 68000 N ovo Mesto 

(Словения)
(54) См. стр.: 27 
(59) Черно-белый 
(51) 1, 3, 5, 17, 42.

(15) 24.05.1994 (11) 119
(18) 5.07.1999
(30)* 114182, 5.07.1989, SU (21) 000392 
(10)* 88250, SU (22) 12.11.1993
(73) CPC INTERNATIONAL INC., US 
(77) P .О. Box 8000, International Plaza, 

Englewood Cliffs, New Jersey 07632 
(Соединенные Штаты Америки)

(54) См. стр.: 28 
(59) Черно-белый 
(51) 29, 30.

(15) 26.05.1994 (11) 120
(18) 2.11.2000
(30)* 3510, 21.05.1945, SU (21) 000390
(10)* 2515, SU (22) 12.11.1993
(73) CPC. INTERNATIONAL INC., Штата 

New Jersey, US
(77) P .O .B ox 8000, International Plaza, 

Englewood Cliffs, New Jersey 07632 
(Соединенные Штаты Америки)
(54) См. стр.: 28 
(59) Черно-белый 
(51) 29, 30.

(15) 26.05.1994 (11) 121
(18) 8.06.2002
(30)* 94432, 8.06.1982, SU (21) 000389
(10)* 72479, SU (22) 12.11.1993
(73) CPC INTERNATIONAL INC., Штата 

New Jersey, US
(77) P .O .B ox 8000, International Plaza, 

Ehglewood Cliffs, New Jersey 07632 
(Соединенные Штаты Америки)
(54) См. стр.: 28 
(59) Черно-белый 
(51) 29, 30.

(15) 24.05.1994 (11) 122
(18) 6.08.2000
(30)* 124896, 6.08.1990, SU (21) 000310 
(10)* 95395, SU (22)18.10.1993
(73) CPC INTERNATIONAL INC., US 
(77) P .O .B ox 8000, International Plaza, 

Englewood Cliffs, New Jersey 07632

(Соединенные Штаты Америки) 
(54) См. стр.: 28 
(59) Черно-белый 
(51) 30

(15) 31.05.1994 (11)123
(18) 9.10.1996
(30)* 104976, 9.10.1986, SU (21) 000722 
(10)* 81299, SU (22) 5.01.1994
(73) SONY KABUSHIKI KAISHA (also trad

ing as Sony Corporation), Tokyo, JP 
(77) 7-35 Kitashinagawa 6-chome, Shihagawa- 

ku, Tokyo (Япония)
(54) См. стр.: 29 
(59) Черно-белый 
(51) 9
(58) Обозначение “SP”  не является предметом 

самостоятельной правовой охраны.

(15) 31.05.1994 (11) 124
(18) 11.05.2000
(30)* 122046, 11.05.1990, SU (21) 000723 
(10)* 95770, SU (22) 5.01.1994
(73) SONY KABUSHIKI KAISHA (also trad

ing as Sony Corporation), Tokyo, JP 
(77) 7-35 Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa- 

ku, Tokyo (Япония)
(54) См. стр.: 29
(59) Черно-белый 
(51)9

(15) 31.05.1994 (11) 125
(18) 17.01.2001
(30)* 130468, 17.01.1991, SU (21) 000721 
(10)* 101118, SU (22) 5.01.1994
(73) N IH O N  M A R A N T Z K A B U SH IK I 

KAISHA (also trading as Marantz Japon 
Inc.), JP

(77) 35-1 Sagamioho 7-chome, Sagamihara-shi, 
Kahagawa-ken (Япония)

(54) См. стр.: 29 
(59) Черно-белый 
(51) 9
(58) Слово “ STANDARD” и буквы “ SR” не 

являются предметом самостоятельной 
правовой охраны.

(15) 31.05.1994 (11) 126
(18) 24.09.2000
(30)* 57040, 24.09.1970, SU (21)000718
(10)* 41992, SU (22) 5.01.1994
(73) PIONEER KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Pioneer Electronic Corporation), 
Tokyo JP,

(77) 4-1 Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo 
(Япония)
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(54) См. стр.: 29
(59) Черно-белый 
(51)9

(15) 31.05.1994 (11) 127
(18) 24.09.2000
(30)* 57041, 24.09.1970, SU (21) 000717 
(10)* 41993, SU (22) 5.01.1994
(73) PIONEER KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Pioneer Electronic Corporation), 
Tokyo JP

(77) 4-1 Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo 
(Япония)

(54) См. стр.: 29 
(59) Черно-белый 
(51)9

(15) 31.05.1994 (11) 133
(18) 3.11.1996
(30)* 105096, 3.11.1986, SU (21) 000747 
(10)* 81204, SU (22) 9.03.1994
(73) MITA INDUSTRIAL CO., LTD, JP 
(77) No.2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku, 

Osaka (Япония)
(54) См. стр.: 30 
(59) Черно-белый 
(51)2

(15) 31.05.1994 (11) 134
(18) 4.10.1998
(30)* 110044, 4.10.1988, SU (21) 000753 
(10)* 85605, SU (22) 9.03.1994
(73) SOCIETE GENERALE DE SURVELLAN- 

CE S A , CH
(77) 1, place des Alpes, C H -1211 Geneve 1 

(Швейцария)
(54) См. стр.: 30 
(59) Черно-белый 
(51) 42.

(15) 31.05.1994 (11) 135
(18) 9.02.1998
(30)* 108127, 9.02.1988, SU (21) 000393 
(10)* 83798, SU (22) 12.11.1993
(73) CPC INTERNATIONAL INC., US 
(77) P.O. Box 8000, International Plaza, 

Englewood Cliffs, New Jersey 07632 
(Соединенные Штаты Америки)
(54) См. стр.: 30 
(59) Черно-белый 
(51) 29

(15) 31.05.1994 (11) 136
(18) 8.06.2002
(30)* 94430, 8.06.1982, SU (21) 000395

(10)* 72368, SU (22) 3.12.1993
(73) CPC INTERNATIONAL INC, US 
(77) P.O. Box 8000, International Plaza, 

Englewood Cliffs, New Jersey 07632 
(Соединенные Штаты Америки)

(54) См. стр.: 30 
(59) Черно-белый 
(51) 29

(15) 3.06.1994 (11) 137
(18) 24.05.1999
(30)* 53692, 24.05.1969, SU (21) 000724 
(10)* 39269, SU (22) 5.01.1994
(73) SONY KABUSHIKI KAISHA (also trad

ing as Sony Corporation), Tokyo, JP 
(77) 7-35 Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa- 

ku, Tokyo (Япония)
(54) См. стр.: 30 
(59) Черно-белый 
(51)9

(15) 3.06.1994 (11) 138
(18) 13.08.1995
(30)* 102365, 13.08.1985, SU (21) 000725 
(10)* 78453, SU (22) 5.01.1994
(73) SONY KABUSHIKI KAISHA (also trad

ing as Sony Corporation), Tokyo, JP 
(77) 7-35 Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa- 

ku, Tokyo (Япония)
(54) См. стр.: 31 
(59) Черно-белый 
(51)9

(15) 3.06.1994 (11) 139
(18) 23.07.1996
(30)* 104544, 23.07.1986, SU (21) 000726 
(10)* 80292, SU (22) 5.01.1994
(73) SONY KABUSHIKI KAISHA (also trad

ing as Sony Corporation), Tokyo, JP 
(77) 7-35 Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa- 

ku, Tokyo (Япония)
(54) См. стр.: 31 
(59) Черно-белый 
(51)9

(15) 3.06.194 (11) 140
(18) 19.09.200
(30)* 126523, 19.09.1990, SU (21) 000727 
(10)* 96228, SU (22) 5.01.1994
(73) KABUSHIKI KAISHA HATTORY SEIKO 

(also trading as Seiko Corporation), Tokyo, 
JP

68



BOPI6/1994

(77) 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 
(Япония)

(54) См. стр.: 31 
(59) Черно-белый 
(51) 9

(15) 3.06.1994 (11) 141
(18) 27.02.2000
(30)* 119263, 27.02.1990, SU (21) 000728 
(10)* 91470, SU (22) 5.01.1994
(73) KABUSHIKI KAI SH A HATTORY SEIKO 

(also trading as Seiko Corporation), Tokyo, 
JP

(77) 5-11 Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 
(Япония)

(54) См. стр.: 31 
(59) Черно-белый 
(51)14

(15) 3.06.1994 (11) 156
(18) 24.06.1998
(30)* 109262, 24.06.1988, SU (21) 000383 
(10)* 84859, SU (22) 26.11.1993
(73) U NTON UNDERW EAR COMPANY 

INC., US
(77) One Fruit o f  the Loom Drive P.O. Box 

90015, Bowling Green, Kentucky 42102-9015 
(Соединенные Штаты Америки)
(54) См. стр.: 32 
(59) Черно-белый 
(51) 25

(15) 31.05.1994 (11) 157
(18) 17.09.1999
(30)* 54626, 17.09.1969, SU (21) 000391 
(10)* 40569, SU (22) 12.11.1993
(73) CPC INTERNATIONAL INC., US 
(77) P.O.Box 8000, International Plaza, Engewod 

Cliffs, New Jersey 07632 (Соединенные 
Штаты Америки)

(54) См. стр.: 32
(59) Черно-белый
(51) 1, 2, 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32

(15) 31.05.1994 (И ) 158
(18) 12.11.1996
(30)* 45944, 12.11.1966, SU (21) 000486 
(10)* 33552, SU (22)19.01.1994
(73) WACKER WERKE GmbH & Со KG, 

Munhen, DE
(77) Freussenstrasse 41, 80809 München 

(Германия)
(54) См. стр.: 32 
(59) Черно-белый 
(51)7

(15) 31.05.1994 (11) 161
(18) 24.08.2003
(30)* 66254, 24.08.1973, SU (21) 000387 
(10)* 49220, SU (22) 26.11.1993
(73) IM PE R IA L TO B A C C O  L IM IT E D - 

LIMITEE TRADING as General Cigar 
Company-La Compagnie General Cigar 
Montreal, Quebec, CA 

(77) Montreal, Quebec (Канада)
(54) См. стр.: 33 
(59) Черно-белый 
(51) 34

(15) 31.05.1994 (11) 162
(18) 14.03.1995
(30)* 101291, 14.03.1985, SU (21) 000746 
(10)* 78194, SU (22) 9.03.1994
(73) MITA INDUSTRIAL CO., LTD, JP 
(77) No 2-28, 1-Chôme, Tamatsukuri, Chuo- 

ku, Osaca (Япония)
(54) См. стр.: 33 
(59) Черно-белый 
(51) 1, 9, 16.

(15) 31.05.1994 (11) 163
(18) 8.02.2001
(30)* 131641, 08.02.1991, SU (21) 000380 
(10)* 99222, SU (22) 26.11.1993
(73) BRmSH-AM ERICAN TOBACCO COM

PANY LIMITED, GB
(77) Millbank, Knowle Green, Staines, Middlesex 

TW 18 TDY (Англия)
(54) См. стр.: 33 
(59) Черно-белый 
(51) 34

(15) 3.06.1994 (11) 164
(18) 16.11.2000
(30)* 128328, 16.11.1990, SU (21) 000227 
(10)* 97342, SU (22) 21.09.1993
(73) LONDONTOWN CORPORATION, US 
(77) 1332 Londontown Bulevaid ELDERSBURG 

21784 MARYLAND (США)
(54) См. стр.: 34 
(59) Черно-белый 
(51) 25

(15) 3.06.1991 (11) 165
(18) 3.12.2000
(30)* 129211, 3.12.1990, SU (21) 000230 
(10)* 98357, SU (22) 21.09.1993
(73) WOLVERINE WORLD WIDE INC., US 
(77) 9341 COURTLAND DRIVE ME ROCK- 

FORD MICHIGAN 49351 (СШ А)
(54) См. стр.: 34
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(59) Черно-белый 
(51) 25

(15) 3.06.1994 (11) 166
(18) 22.05.2004
(30)* 99405, 22.05.1984, SU (21) 000231 
(10)* 76135, SU (22) 22.09.1993
(73) ВАТА SCHUH AKTIENGESELLSC

HAFT, CH
(77) CH - 4314 MÖHLIN (Швейцария)
(54) См. стр.: 34 
(59) Черно-белый 
(51) 25
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Разъяснения по применению пошлин, 

утвержденных постановлением  
Правительства Республики М олдова  
N  415 от 13 .06.94.
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Утверждены приказом 
Генерального Директора АСЕР! 
от 14 июля 1994 № 33.

Р А З Ъ Я С Н Е Н И Я
по применению пошлин, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Молдова № 415 от 13.06.94

В  свя зи  с  т е м , ч то  п о стан о вл ен и ем  
П р а в и тел ьств а  Р е сп уб л и к и  М о л д о в а  № 
4 15  о т  13 .0 6.94 “ О  с о в е р ш е н с тв о в а н и и  

с и с т е м ы  о х р а н ы  п р о м ы ш л е н н о й  с о б 
с т в е н н о с т и ”  утверж д ен ы  н о в ы е п ош ли н ы  
за  п а т е н т о в а н и е  и зо б р е те н и й  и  р е г и с 
т р ац и ю  п о л езн ы х м оделей, то вар н ы х зн а

к о в , п р о м ы ш л ен н ы х р и сун к о в  и  м оделей, 
н а и м е н о в а н и й  м е ст  п р о и схо ж д ен и я  т о 

в ар о в , р а зъ я сн я ем  следую щ ее:
1. П о ш л и н ы , у п л а ч ен н ы е за я в и т е 

л ям и  д о  15.07.94 за  со вер ш ен и е п р оц едур  

п о  зая вк ам  н а  вы дач у о хр ан н о го  д о к у 
м ен та , а  так ж е за под д ер ж ан и е п атен то в  
в  си л е, за ч и ты в аю тся  в сч ет со вер ш ен и я  
э ти х  п р о ц ед ур  и  в о звр ату  н е подлеж и т.

2. П р и  опл ате п ош ли н  в со о тветстви и  
с  п .п .4 ,25,36 П р и л о ж ен и я  к  ук азан н о м у 

П о с т а н о в л е н и ю  П р а в и т е л ь с т в а  (д а л е е  
П р и л ож ен и е) за  со вер ш ен и е п р оц едур  п о  

вы даче о х р ан н о го  д о к у м ен та  Р есп уб л и к и  
М о л д о в а  в  со о т в е т ст в и и  с  хо д атай ств о м  

о  вы даче о х р ан н о го  д о к ум ен та  н а  о с н о 

в а н и и  р ан ее в ы д а н н о го  охр ан н о го  д о к у 
м ен та  С С С Р ,  зач и ты вается  ран ее уп л а 

ч ен н ая  п о ш л и н а  за  п од ач у э то го  хо д атай 

ства.
3. П р и  оп л ате п ош л и н  в со о тветстви и  

с  п .п .2 3 ,2 4  П р и л о ж ен и я  за  п р о в ед ен и е  

э к сп е р ти зы  за я в о к  н а  р еги стр ац и ю  т о 
в а р н о г о  з н а к а  и  зн а к а  о б с л у ж и в а н и я ,

п о д ан н ы х д о  15.07.94, зач и ты в ается  ран ее 

у п л а ч е н н а я  п о ш л и н а  за  п о д а ч у  э т и х  
заявок.

4. В  случае о тзы в а за я в к и  н а  вы дачу 

охр ан н о го  д о к у м е н та , п р о ш ед ш ей  то л ь к о  
ф орм альн ую  эк сп е р ти зу , п о ш л и н а , у п л а 

чен ная в  со о т в е т св и и  с  п .п .23 ,2 4  П р и л о 

ж ен и я, п од л еж и т во зв р ату  за  вы ч ето м  из 
ее сум м ы  0,5 м и н и м ал ьн о й  зар п л аты  для 

н ац и о н ал ьн ы х заяви телей  и  25 д ол л аро в 
С Ш А  для и н о стр а н н ы х  зая ви тел ей  (доля 
п ош ли н ы  за  п о д ач у  заявки ).

5. П о  зая вк ам , п о д а н н ы м  в  А в Е Р Г  в 

со о тв етств и и  с  п.85 В р ем ен н о го  п о л о ж е
н и я  и  п о  к о т о р ы м  1 5 . 0 7 . 9 4  б ы л а  

произведена реги страц и я товар н ы х зн аков 
в Н а ц и о н а л ь н о м  Р е г и с т р е  Р е с п у б л и к и  

М о л д о в а , за я в и т е л я м  п р е д о с т а в л я е т с я  
п р аво  п о д а ть  д о  30.12.94 х о д а т а й с тв а  о 

п р од л ен и и  с р о к а  р еги стр а ц и и  т о в а р н о го  
зн ак а  д о  10 л ет, сч и тая  с  д а т ы  п о д ач и  

заявки.
П о ш л и н а за  п р о д л ен и е с р о к а  охр ан ы  

указан н ы х товар н ы х зн ак ов составл яет 1,5 
м и н и м ал ьн ы х зар аб о тн ы х п л ат  д л я  н а ц и 

он ал ьн ы х заяви телей  и  75 д о л л ар о в  С Ш А  

для и н о стр а н н ы х  заявителей .
6. П р и зн а ть  утр а ти в ш и м и  си л у  п .п . 

7 , 9, 10, 13, 19 и  20 Р азъ я сн ен и й  у тв е р 
ж ден н ы х п р и к азо м  Г ен ер ал ьн о го  Д и р е к 

то р а  А в Е Р !  № 45 о т  22 н о я б р я  1993г. (а/ ^

72



Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri

A G E N Ţ I A

TREI G s a
PATENTS, UTILITY MODELS, DESIGNES, 

TRADEMARKS, LICENCES

Address: Trandafirilor str. 31/1-111,277038 Kishinev
Republic of Moldova

Mail address: P.O. Box 3569 KISHINEV-60 Moldova

tel/fax (3732) 55-37-24 
fax (3732) 47-13-36 
TELEX 163241 STRELSU
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ANUNŢ
pentru consilieri în domeniul brevetelor, 
amelioratori şi alte persoane interesate!

Vă atragem atenţia asupra faptului că de la 1 iulie 1994 AGEP1 a 
început reînregistrarea certificatelor de autor ale U.R.S.S. eliberate 
pentru soiuri de plante şi rase de animale în brevete ale Republicii 
Moldova.

Pentru informare vă puteti adresa la AGEPI la adresa:
str. A.Doga, 24/1,
277024, Chişinău. 

Telefoane: 49-31-86, 49-31-87,
44-02-55 (corn. 5),
49-30-16 (com.5).

Вниманию
патентоведов, селекционеров и других заинтересованных лиц!

Обращаем Ваше внимание, что с 1 июля 1994 года АСЕР1 начало 
перегистрацию авторских свидетельств СССР, выданных на сорта 
растений и породы животных, на патенты Республики Молдовы.

Для этого Вам необходимо подать в АСЕР1 ходатайства о выдаче 
патентов Республики Молдова.

П о  всем  в о п р о сам  п р о си м  о б р а щ а ться  в  А О Е Р 1  

п о  адресу:
277024, г. К и ш и н е в , 
ул. А . Д о га , 24/1 

Т ел еф он ы : 49 -31-8 6 , 4 9 -31-8 7 

44-02-55(доб. 5)
49-30- 1б(доб. 5)
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Erate
în  mărcile publicate în BOPI nr. 4-5 sub numerele de înregistrare 57, 58, 

59,72, 73 adresa titularului se va citi în următoarea redacţie: Milam Street.
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