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Informaţie generală

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine  
in form aţie  d iversă . C apitole  speciale  sun t d estin a te  
invenţiilor, modelelor de utilitate, desenelor şi m odelelor 
industriale, mărcilor. Consumatorii acestei inform aţii vor  
putea urm ări starea juridică a obiectelor de proprietate  
industrială, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, 
rezumatele brevetelor de invenţii, cererile depuse pentru  
obţinerea protecţiei obiectelor de proprietate industrială, 
decăderile protecţiilor etc. în  Buletinul Oficial se vor mai 
p u b lica  acte oficia le , regu lam en te, con ven ţii in tern a 
ţionale, acorduri bilaterale, norme şi standarde ce ţin de 
dom eniu, taxe etc.

Doritorii pot beneficia de paginile Buletinului pentru  
a face publicitate invenţiilor proprii, altor soluţii tehnice 
şi activităţi.

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială se poate procura de la Agenţia de Stat pentru 
Protecţia Proprietăţii Industriale, str. Andrei Doga, 24, .bloc 1, preţul unui exemplar - 4 lei.
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Extras d in  codu rile  norm alizate ale O rganizaţiei Mondiale de P roprietate Intelectuală -OMPI 
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează sau înregistrează titluri de proprietate

industrială (lista este actualizată de OMPI în 1995)

w o Organizaţia
Mondială 
de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

EP Oficiul European 
de Brevete (OEB)

EA Oficiul Euroasiatic 
de Brevete (OEAB)

OA Organizaţia Africană 
de Proprietate 
Intelectuală (OAPI)

AP Organizaţia 
Regională Africană 
de Proprietate 
Industrială (ARIPO)

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AG Antigua şi Barbuda
AI Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AN Antalele Olandeze
AO Angola
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AW Aruba ' t

AZ Azerbaidjan

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

CA Canada
CF Republica

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

Capului Verde

CY Cipru
CZ Republica Cehă

DE Germania
DJ Djibouti
DK Danemarca
DM Dominique
DO Republica

Dominicană
DZ Algeria

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

FI Finlanda
FJ Fidji
FK Insulele Falkland 

(Malvine)
FM Micronesia 

(Stat Federativ)
FO Insulele Faro
FR Franţa

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

şi insulele
Sandvici de Sud

GT Guatemala
GW Guineea-Bissau
GY Guiana

HK Hong Kong
HN Honduras
HR Croaţia
HT Haiti
HU Ungaria

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia

JM Jamaica
JO Iordania
JP Japonia

KE Kenya
KG Kirghizstan

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

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

LA Laos
LB liban
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Sri I «oka
LR liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxemburg
LV Letonia
LY Libia

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

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

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

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

OM Oman

PA Panama
PE Peru
PG Papua-Noua Guinee
PH Filipine
PK Pakistan
PL Polonia
FT Portugalia
PW Palau
PY Paraguay

QA Qatar

RO România
RU Federaţia Rusă
RW Ruanda

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

SR Suriname
ST SaoTomee 

şi Principe
SV Salvador
SY Siria
SZ Swaziland

TC Insulele TurqueS 
şiCaîques

TD Ciad
TG Togo.
TJ Tadjikistan
TM Turkmenistan
TH Thailanda
TN Tunisia
TO Tonga
TP EastTimor
TR Turcia
TT Trinidad-Tobago
TV Tuvalu
TW Taiwan

(Provincie Chineză)
TZ Republica Unită 

a Tanzaniei
UA Ucraina
UG Uganda
US Statele Unite 

ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan

VA Saint-Siege
VC Saint Vincent 

et Grenadines
VE Venezuela
VG Insulele

Virgine Britanice
VN Vietnam
VU Vanuatu

WS Samoa

YE Yemen
YU Iugoslavia
ZA Africa de Sud
ZM Zambia
ZR Zair
ZW Zimbabwe
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I. Invenţii
Cereri de brevet

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

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

DATELOR BIBLIOGRAFICE  
REFERITOARE  

LA INVENŢII

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

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

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

ţării, conform normei ST.3 OMPI
(74) Numele mandatarului autorizat
(86) Cerere internaţională PCT: numărul şi data
(87) Publicarea internaţională PCT: numărul

şi data
(54) Titlul invenţiei
(57) Rezumatul sau revendicările

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

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

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII 
INTERNAŢIONALE  

A BREVETELOR

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

Exploziv.
G - Fizică.
H - Electricitate.

CODURILE NORMALIZATE  
OMPI PENTRU IDENTIFICAREA  

TIPURILOR DE DOCUMENTE  
DE BREVET DE IVENŢIE, 
CONFORM NORM EI ST.16:

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

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

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

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

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

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

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

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

G2 -  al treilea nivel de publicare: descrierea 
brevetului de invenţie, eliberat pe răs
punderea solicitantului, fără examinarea 
în fond (se aplică pentru publicarea care 
urmează documentul cu codul FI, F2).

8
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(21) 95-0180 A
(51) A  61H  39/00, A  61N1/14
(22) 02.02.1995
(71) Institutul de Fizică Aplicată al Academiei 

de Ştiinţe a RM, MD
(72) Bologa Mircea, Bologa Andrei, Uciteli Iulii, 

MD
(54) R eflexostim ulator electroion ic 

E lectro ion ic stim ulator o f  reflexes
(57) Invenţia se referă la tehnica medicală, în 

special la dispozitive pentru reflexoterapie. 
Scopul invenţiei constă în diminuarea 
traumării suprafeţei pielii la efectuarea 
şedinţei de reflexoterapie şi lărgirea posi
bilităţilor funcţionale ale dispozitivului. 
Reflexostimulatorul electroionic conţine un 
electrod de tensiune înaltă 2 şi unul legat 
la pământ 6, o garnitură dielectrică poroasă 
3, instalată la capătul de funcţionare al 
corpului dielectric 1, un alimentator de 
tensiune înaltă 7. Noutatea invenţiei constă 
în aceea că reflexostim ulatorul este 
asamblat cu un capac legat la pământ 5, 
instalat la capătul nefuncţional al corpului

1, în corpul dielectric 1 sunt executate 
orificii tehnologice directe 10. La capacul 
legat la pământ 5 este întărit un electrod 
legat la pământ 6, care este executat cu 
posibilitatea de schimb şi de fixare a poziţiei 
lui relativ cu corpul dielectric 1 al reflexo- 
stimulatorului. Electrodul legat la pământ 
6 şi garnitura dielectrică poroasă 3 sunt 
executate cu posibilitate de schimb. 
Reflexostimulatorul electroionic este asam
blat cu un electrod suplimentar 11, exe
cutat în formă de bucşă unilaterală deschisă 
şi instalat la capătul de funcţionare deschis 
al corpului dielectric al reflexostimulato- 
rului. Garnitura dielectrică poroasă 3 este 
instalată în interiorul electrodului supli
mentar 11. Electrodul suplimentar 11 este 
executat cu posibilitatea de schimb, de 
mişcare şi de fixare a poziţiei lui relativ la 
corpul dispozitivului 1.

Revendicări: 2 
Figuri: 1

(21) 95-0180 A

9
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B

fe

b
<
№

(2 1 ) 9 5 0 1 7 2  A

(51)C 07 D 327/04; 317/24,34; 405/04; 
413/0442,14; 47 300

( 2 2 )  3 0 .1 2 .1 9 9 4
( 3 1 )  0 7 /7 0 3 ,3 7 9
( 3 2 )  2 1 .0 5 .1 9 9 1
(3 3 )  U S

(71) BioChem Pharma Inc., CA
(72) Tarek Mansour, Haolun Jin, Allan H.I. 

TSE, CA
(5 4 ) P r o c e d e e  d e  s i n t e z ă  d ia s t e r e o s e le c t iv ă  

a  n u c le o z i d e lo r
M e t h o d  o f  n u c le o s i d e s  d i a s t e r e o s e le o -  
t i v  s y n t h e s i s

(57) Invenţia se referă la procedeele diastereo- 
selective de obţinere a nucleozidelor cis şi 
analogilor optic activi şi a derivaţilor nucleo
zidelor.
Invenţia face posibilă obţinerea nucleo
zidelor cis sau a analogilor optic activi şi a 
derivaţilor nucleozidelor.
Procedeele, conform invenţiei proptise, 
indud etapa de glicozidare a bazei purinice 
sau pirimidinice solicitate sau a analogilor 
ei, sau a derivaţilor intermediarului 
formulei

în care R3 reprezintă un carbonil substituit 
sau un derivat carbonilic substituit.

Revendicări: 41

(21) 95-0185A
(51) C 12K 1/06
(22) 23.02.1995
(71)(72) Crudu Valeriu, MD
(5 4 )  P r o c e d e u  d e  p r e g ă t i r e  a  m e d i u l u i  n u 

t r i t i v  p e n t r u  c u l t i v a r e a  m i c o b a c t e r i -  
i l o r  d e  t u b e r c u l o z ă  
M e t h o d  o f  p r é p a r a t i o n  o f  n u t r i t iv e  m e 
d i u m  f o r  t u b e r c u l o s e  m i c o b a c t e r i e s  
c u l t i v a t i o n

(57) Invenţia se referă la medicină, anume la 
microbiologie, şi poate fi folosită pentru 
diagnosticul bacteriologic al tuberculozei. 
Procedeul constă în aceea că în calitate de 
sursă a nutriţiei de azot se utilizează un 
amestec de aminoadzi hidrolizat, cu conţi
nutul azotului aminic şi al azotului total de 
10,7% şi 13,2%, corespunzător (masă%). 
Ingredienţii se utilizează în următoarele 
proporţii (masă %):

minim, optim, maxim.

Amestec de amino- 
acizi hidrolizat 0,27 0,33 0,4
Glicerină 0,53 0,67 0,8
Masă de ou 66,67 66,67 66,67
Verde malahit 0,67 0,67 0,67
Apă distilată r e s t u 1

Revendicări: 1

Dihidrogenofosfat
de potasiu
Sulfat de magneziu
Amivit
Citrat de fier
amoniacal

0,4 0,47 0,53
0,0067 0,013 0,02 
0,027 0,033 0,04

0,0013 0,00167 0,02
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(21) 95-0278 A
(51) D 02 G 2^30
(22) 02.03.1995
(31) 92015151
(32) 29.12.1995
(33) RU
(71) Institutul Central de Cercetări Ştiinţifice al 

Industriei de Bumbac şi Societatea pe 
Acţiuni “Manufactura din Reutov”, RU

(72) Litvinenco Liudmila, Lavrentieva Ecate- 
rina, Rebarber Tamara, Tiurina Valentina, 
RU

(54) F ire toarse pentru  articole tricotate şi 
p rocedeu  de obţin ere a lor 
Y arn  fo r  k n ited  a rtic les  g ood s  and 
m ethod therefor

(57) Invenţia se referă la industria textilă, în Spe
cial la firele toarse pentru articole 
tricotate şi la procedeul de obţinere a lor. 
Procedeul propus constă în amestecarea 
fibrelor poliamidice cu fire complexe de 
viscoză şi fibre de lână, dar nu simt deter
minate condiţiile necesare pentru obţinerea 
fibrelor toarse cu o rezistentă sporită a for
mei lor şi a proprietăţilor de consum ame
liorate ale utilajului de tors bumbacul cu 
utilizarea fibrelor de bumbac în  locul 
fibrelor de lână.
Sarcina invenţiei constă în formarea unor

fire toarse pentru articole tricotate şi 
crearea unui procedeu de obţinere a lor, 
care asigură realizarea rezultatului tehnic, 
ce constă în sporirea rezistentei formei 
firelor toarse cu  fibre de bum bac. şi a 
articolelor din ele, sporind rezistenta la 
îndoire cu proprietăţi de consum şi aspect 
exterior ameliorat şi stabilitatea procesului 
tehnologic de formare a firelor toarse cu 
utilajul de tors bumbac.

Revendicări: 2

(21) 95-0277 A
(51)D 03D lfiO 0
(22) 02.03.1995
(31) 93-019447/12
(32) 14.04.1993
(33) RU
(71) Institutul Central de Cercetări Ştiinţifice al 

Industriei de Bumbac şi Institutul de In al 
Rusiei, RU

(72) Necrasova Irina, Lavrentieva Ecaterina, 
Iliin Lev, Şumliahscaia Irina, Dmitriev 
Anatolii, Cornev Alexei, RU

(54) Ţesătură
F abric m aterial

(57) Invenfia se referă la industria textilă, în 
special la obţinerea noilor tipuri de ţesături 
pentru asortimentul de cămăşi bărbăteşti, 
rochii şi rochii-costume.
Scopul prezentei invenţii constă în lărgirea 
asortimentului de ţesături din grupul ce in
clude cămăşi bărbăteşti, rochii şi rochii- 
costume cu proprietăfi de consum amelio
rate şi în economisirea resurselor de mate
rie primă, ceea ce are o mare importantă 
în condiţiile deficitului de materie primă. 
Scopul se realizează prin aceea că în 
ţesătura dată, executată din fire de urzeală

pe baza fibrelor de bumbac şi a firelor de 
bătealăpe baza fibrelor de in şi a celor chimice, 
firele de urzeală conţin suplimentar câlfi şi fi
bre scurte de in în proporţii egale ale compo
nentelor de in, precum şi fibre de viscoză de 
modul înalt, totodată firele conţin suplimentar 
fibre de bumbac, iar fibrele chimice reprezintă 
fibre de viscoză de modul înalt.

Revendicări: 1
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(21) 95-0186 A
(51)F23C14/L8
( 2 2 )  2 8 .0 2 .1 9 9 5

(71) AŞP “Tehnologia” Chişinău, MD
(72) Belov Iurie, Oloi Andrei, MD
(5 4 ) P r o c e d e u  d e  a r d e r e  e fe c t iv ă  a  c o m b u s ti 

b i lu lu i
M e t h o d  f o r  e f e c t i v  c o m b u s t i b le  i n c i n -  
e r a t i o n

(57) Invenţia se referă la ramura energeticii şi 
poate fi utilizată la instalaţiile termoener- 
getice (cazane, centrale electrotermice 
etc.).
Procedeul constă în aceea că combustibilul 
înainte de ardere se supune conversiei de 
oxidare cu abur în prezenţa catalizatorului 
nu într-o instalaţie specială, dar în zona 
iniţială a flăcării arzătorului pentru arderea 
tradiţională a combustibilului. în zona 
iniţială a flăcării din exterior este un ecran, 
ce limitează alimentarea cu aer.
Datorită conversiei combustibilului cu abur 
se formează oxid de carbon şi oxigen, care 
ard considerabil mai deplin decât pulveriza
rea simplă a combustibilului. Concomitent 
produsele de ardere datorită conţinutului 
ridicat de abur au un coeficient mai ridicat 
de cedare de căldură şi cedează mai multă

căldură pereţilor cazanului. 'Aceşti’ doi 
factori fac posibilă sporirea bruscă a 
randamentului instalaţiei termoenergeţice. 
Economisirea presupusă a gazului este de 
până la 15%, a păcurii de până la 30%.

Revendicări: 2

(21) 95-0177 A
(5 1 ) H  0 1 F  2 7 /1 2

(22) 16.02.1995
(71) Institutul de Fizică Aplicată al Academiei 

de Ştiinţe a RM, MD
(72) Bologa Mircea, Cojuhari Ivan, Malahov Ale- 

xandr, MD
(5 4 )  S i s t e m  d e  r ă c i r e  a l  t r a n s f o r m a t o r u l u i  

d e  f o r ţ ă
C o o l i n g  s y s t e m  f o r  p o w e r  t r a n s -  

f o r m e r

(57) Invenţia se referă la electrotehnică, în spe
cial la dispozitivele electrotehnice de răcire 
a aparatelor electrice şi anume: a apara
telor de înaltă tensiune, aparatelor umplute 
cu lichid dielectric, transformatoarelor de 
forţă, emiţătoarelor roentgen etc. 
Sistemul funcţionează în modul următor 
(vezifig.).
Existenţa acului 3, instalat coaxial cu tubul 
2 şi 5 ale radiatorului de răcire şi conectat 
prin intermediul redresorului 4 la bobinajul 
de înaltă tensiune al transformatorului 1, 
creează o presiune suplimentară a lichi
dului în radiator, ce duce la intensificarea 
cedării de căldură şi la reducerea diferenţei 
maximale de temperatură de două ori în 
comparaţie cu convenţia liberă.
Existenţa canalului 6, orientat de la radia

tor spre sectoarele încărcate termic, duce 
de asemenea la reducerea temperaturii, 
care în cele din urmă majorează durata de 
funcţionare a transformatorului şi puterea 
lui specifică.

Revendicări: 2 
Figuri: 1
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Brevete de invenţii acordate

Orice persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la 
AGEPI, revocarea în tot sau în parte a hotărârilor de acordare, în termen de 6 
luni de la data 31 august 1996 pentru neîndeplinirea cel puţin a uneia din 
condiţiile prevăzute de art. 4-7 din Legea 461-XIII privind brevetele de invenţie.
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(11) 450 f i
(51) A  0 1 C 1/00
(21) 95-0420
(22) 19.12.1995
(71) (73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Duca Maria, Duca Gheorghe, Port Angela, 

MD
(54) P roced eu  de tratare a sem inţelor de 

faso le  înainte de semănat 
M eth od  fo r  beans treatm ent b e fore  
sow ing

(57) Invenţia se referă la agricultură şi poate 
fi utilizată la cultivarea fasolelor.
Esenţa invenţiei constă în faptul că se pro
pune un procedeu de tratare a seminţelor 
de fasole înainte de semănat cu o substanţă 
biologic activă, în calitatea ei folosind so
luţie apoasă a lactatului de zinc în concen
traţie de 100-200 mg/l timp de 4 ore. 
Rezultatul tebnic al invenţiei constă în 
aceea că zincul care intră în componenţa 
lactatului de zinc exercită funcţia de cata
lizator şi participă la intensificarea activi
tăţii enzimelor ce acţionează asupra meta
bolismului glucidelor, proteinelor şi al fos
forului, ceea ce asigură sporirea vitezei 
germinative cu 12,1-17,3% şi a facultăţii 
germinative cu 8,6-11,1% în comparaţie cu 
procedeul cunoscut.

Revendicări: 1

(11) 451 FI
(51) A  0 1 C 1/00, A 01N  37/02
(21) 96-0011
(22) 24.01.1996
(71) (73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Duca Maria, Duca Gheorghe, Port Angela, 

MD
(54) F*rocedeu de tratare a  sem inţelor de 

fasole înainte de sem ănat 
M eth od  fo r  bean s treatm ent b e fo re  
sow ing

(57) Invenţia se referă la agricultură şi poate 
fi utilizată la cultivarea fasolelor.
Esenţa invenţiei constă în faptul că se pro
pune un procedeu de tratare a seminţelor 
de fasole înainte de semănat cu o substanţă 
biologic activă, în calitatea ei folosind so
luţie apoasă a acidului citric în concen
traţie de 10-100 mg/l timp de 4 ore. 
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în 
aceea că acidul citric, participând la cata- 
bolismul substanţelor de rezervă glucido- 
lipido-proteice din seminţe, asigură ener
gia necesară pentru germinare.

Revendicări: 1

(11) 452 FI
(51) A  0 1 C 1/00, A  01N  63yOO
(21) 94-0248
(22) 18.07.1994
(71) (73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Mogâldea Vladimir, Şalaru Vasile, MD 
(54) P ro ce d e u  de tra tare  a sem in ţe lor

p lantelor legum icole înainte de semă
nat
M eth od  fo r  vegetab le  cu ltu re  seeds 
treatm ent be fore  sow ing 

(57) Invenţia se referă la agricultură şi poate 
fi utilizată pentru tratarea seminţelor 
plantelor legumicole înainte de semănat. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se pro
pune un procedeu de tratare a seminţelor 
plantelor legumicole înainte de semănat cu 
soluţie de algă albastră Synechocystis Sali
na Wisl. B-141 în concentraţie de 1,0-1,5 g 
biomasă absolut uscată la 1 litru de soluţie 
timp de 2-3 ore.
Rezultatul tehnic constă în acţiunea biosti- 
mulatoare a fitohormonilor, care se conţin 
în Synechocystis Salina Wisl. B-141 şi care 
intensifică procesele fiziologice din semin
ţe, asigurând reducerea perioadei de ger
minare a lor cu 2-3 zile.

(11)453 B2
(51) A  23 L  2/54; A  23 N 13*08
(21) 94-0343
(22) 13.10.1994
(71X73) Universitatea Tehnică a Moldovei, MD
(72) Lupaşco Andrei, Bernic Mircea, Cotelevici 

Natalia, Rojco Veaceslav, Plitoc Valeriu, 
MD

(54) P roced eu  de u scare  a  ardeiu lu i 
M ethod fo r  pepper drying

(57) Invenţia se referă la industria alimentară 
şi farmaceutică şi poate fi folosită în tehno
logia şi instalaţiile de uscare a ardeiului. 
Sarcina invenţiei constă în intensificarea 
procesului de uscare a ardeiului. 
Procedeul constă în aceea că uscarea con- 
vectivă a ardeiului se efectuează la tem
peratura agentului de uscare 60-65°C pâ
nă la umiditatea de 35-36%, apoi uscarea 
se prelungeşte în decurs de 30-32 min. prin 
combinarea încălzirii convective la aceeaşi 
temperatură a agentului de uscare şi a 
încălzirii în câmp electromagnetic de 
înaltă frecvenţă cu intensitatea câmpului 
electromagnetic de 16575-16580 V/in. 
Procedeul propus asigură micşorarea du
ratei procesului de uscare până la 180-182 
min. m loc de 325 min., conform procedeu
lui cunoscut.

Revendicări: 1
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(1 1 )  4 6 4  F I
(5 1 ) A  2 4  B  ^ 1 8
(2 1 ) 9 5 -0 3 8 4
( 2 2 )  2 3 .1 1 .1 9 9 5

(71) (73) Combinatul de tutun din Chişinău, 
MD

(72) Panfil Gheorgbe, Rotundu Filip, Sajin Ion, 
Savceuc Anton, MD

(5 4 )  D i s p o z i t i v  p e n t r u  c u r ă ţ a r e a  t u t u n u 
l u i  î n  f l u x  d e  a e r
A p p a r a t u s  f o r  t o b a c c o  t r e a t m e n t  i n  
a i r  f l a v

(57) Dispozitivul pentru curăţarea tutunului în 
flux de aer se referă la industria tutunului 
şi este destinat curăţării tutunului în foi în 
flux de aer, separând de el adaosurile gre
le.
Dispozitivul include vin conductor de ali
mentare 4, o cupă de înfoiere 5, în partea 
posterioară a căreia este amplasat un co
lector de adaosuri grele 6.
Nou în dispozitiv este aceea că capătul su
perior al conductorului de alimentare 4 pe 
tot perimetrul secţiunii este dotat cu fal- 
ţuri verticale 13 cu capete deschise în di
recţia mişcării tutunului, fundul 11 colec
torului de adaosuri grele este executat din 
două pante înclinate, totodată el este înzes
trat suplimentar cu o uşă secundară.

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în 
aceea că ea face posibilă realizarea descăr
cării continue a adaosurilor grele de sol 
nisipos din amestecul de tutun deplasabil 
şi fluxul de aer, conducând la îmbună
tăţirea procesului de curăţare şi separare 
a tutunului.

Revendicări: 1 
Figuri: 3

(1 1 )  4 5 5  F I  

(5 1 )  A  6 1 K  9 /0 0

(21) 95-0300
(22) 27.07.1995
(71)(72)(73) Agarcov Alexandr, MD 
(54) Bază pen tru  cataplasm ă de muştar 

M ustard p laster base 
(57) Invenţia se referă la materiale pentru for

mele profilactico-medicinale şi poate fi uti
lizată la confecţionarea cataplasmelor de 
muştar.
Esenţa invenţiei constă în aplicarea flizeli- 
nului adeziv în calitate de bază în confec
ţionarea cataplasmelor de muştar. 
Rezultatul tehnic constă în aceea că dato
rită structurii poroase a flizelinului adeziv 
se îmbunătăţeşte permeabilitatea la aer a 
produselor finite ce exclude senzaţia de 
usturime şi face posibilă folosirea materia
lului sus-numit pentru tratamentul copi
ilor. Structura flizelinului adeziv şi posibi
litatea lui de a se încleia sub acţiunea pre
siunii şi a temperaturii permite excluderea 
scuturării prafului de muştar în procesul

păstrării, transportării şi aplicării cata  ̂
plasmelor de muştar.

Revendicări: 1
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(1 1 )  4 6 6  F I
(5 1 )  C  0 2  F 1 /7 0

(21) 95-0213
(22) 28.03.1995
(71) (73) Universitatea de Stat din Moldova, 

MD
(72) Duca Gheorghe, Gonta Maria, MD
(5 4 )  P r o c e d e u  d e  p u r i f i c a r e  a  a p e i  p o t a 

b i l e  d e  n i t r i t - i o n
M e t h a d  f o r  n i t r i t - i o n  p o l lu t e d  w a t e r  
p u r i f i c a t i o n

(57) Invenţia se referă la domeniul epurării 
apelor şi anume la micşorarea concen
traţiei de nitriţi în apa potabilă.
Esenţa invenţiei constă în faptul că se 
propune un procedeu de purificare a apei 
potabile de nitrit-ion, care include preluc
rarea apei cu un reducător, caracterizat 
prin aceea că în calitate de reducător se 
utilizează acidul ascortuc în următorul 
raport molar [AAs]: [NO2] -  10:1, în ace
laşi timp purificarea apei efectuându-se 
timp de 30-40 min.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în 
aceea că acidul ascorbic interacţionează 
cu cationul de nitrozoniu, transformân- 
du-1 în agent neactiv denitrozat şi anume

oxidul de azot(II) şi micşorând concen
traţia de nitrit-ion în apa potabilă de.lOori, 
ceea ce duce la ameliorarea ei.

Revendicări: 1 
Figuri: 5

(1 1 ) 4 5 7  F I
(5 1 )  C  0 7  D  4 7 3 /0 4 , C  0 7  D  4 8 7 /0 4 ;  A  6 1 K  3 3 /  

5 0 5 ,  A  6 1 K  3 3 /4 3 5

(21) 95-0113
(22) 30.12.1994
(31) 93 07746
(32) 25.06.1993
(33) FR
(71) (73) LABORATOIRES UPSA S. A., FR
(72) Bru-Magniez Nicole, Launay Michèle, 

Teulon Jean-Marie, FR
(5 4 )  D e r i v a ţ i  n o i  d e  n a f t i r i d i n ă ,  p r o c e 

d e u  d e  p r e p a r a r e  a  l o r ,  c o m p o z i ţ i i  
f a r m a c e u t i c e  c a r e  l e  c o n ţ i n ,  u t i l i z a 
r e a  l o r  c a  m e d i c a m e n t e  d e  a n t i r e -  

p r o d u c e r e
N e w  n a p h t i r i d i n  d e r i v a t i v e s ,  p r e p a 
r a t i o n  m e t h o d , p h a r m a c e u t i c a l  c o m 
p o s i t i o n s  c o n t a i n i n g  t h e s e  d e r i v a t i 

v e s ,  t h e i r  u t i l i z a t i o n  a s  a n t i r e p r o 

d u c t i v e  m e d i c i n e s

(57) Invenţia se referă la derivaţii cu formula:

R

^2
precum şi la sărurile lor aditive şi la utili
zarea lor în terapeutică ca medicamente 
cu proprietăţi de antireproducere care 
fac posibil tratamentul eficient al bolilor 
de cancer, psoriazis, ateroscleroză, feno
menelor de restenoză sau altor patologii 
ale reproducerii celulare.

Revendicări: 13
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(11) 458 FI 
(51) C 12 G 3/06
(21) 96-0001
(22) 09.01.1996
(71)(72)(73) Heifeţ Zinovii, Tar an Nicolae, Scor- 

banova Elena, MD
(54) C om p oz iţie  d e  in g red ien te  p en tru  

votca  specială
Y ngredients com position  fo r  special 
vodka

(57) Invenţia se referă la industria de lichior şi 
votcă şi anume la producerea votcii speci
ale.
Rezultatul tehnic constă în obţinerea vot
cii cu prospeţime şi aromă fină de culturi 
citrice, ameliorând calitatea ei şi lărgind 
asortimentul.
Compoziţia de ingrediente pentru votca 
specială conţine sirop de zahăr şi soluţie 
apoasă de alcool, care suplimentai’ include 
esenţă sau ulei de lămâie, esenţă sau ulei 
de portocale şi acid citric cu următoarea 
corelaţie a ingredientelor, 11 la 1000 dai de 
cupaj:
esenţă sau ulei de lămâie 8,0-12,0
esenţă sau ulei de portocale 0,8-1,2 
sirop de zahăr 700,0-900,0
acid citric, kg 20,0-40,0
soluţie apoasă de alcool r e s t u l

(11) 459 FI Ift)
(51) C 12 N1/00, 1/02 |g
(21) 94-0164 |U
(22) 24.05.1994
(71) (73) Universitatea de Stat din Moldova, MD | El
(72) Codreanu Svetlana, Rudic Valeriu, Gulea | ̂

Aurelian, MD | ̂
(54) P rocedeu  de separare a b iom asei de |M

prop ion ibacterii
M ethod fo r  prop ion ibacteriu m s b io - 
mass separation

(57) Invenţia se referă la biotehnologie şi poate 
fi folosită în microbiologie la obţinerea sub
stanţelor biologic active, aşa ca vitamina 
B 2̂ (cianocobalamina) şi porfirinele, care 
pot fi utilizate în medicină, industria far
maceutică, alimentară şi chimică.
Procedeul include centrifugarea suspen
siei de microorganisme la 2000 - 5000 
rot./min., timp de 5-10 minute, spălarea 
masei celulare, uscarea la 105°C şi cântă
rirea ei, unde în calitate de soluţie de spă
lare se foloseşte soluţia de acetat de amo
niu de 1-2%.
Rezultatul tehnic constă în excluderea
pierderilor vitaminei B 2̂ şiporfirinelor, ce
permite determinarea conţinutului lor 
veridic în biomasă.

Revendicări: 1

Revendicări: 1

(11) 460 FI
(51) C 12 P 1/04, C 01 G 51/02
(21) 95-0296
(22) 12.07.1995
(71) (73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Gulea Aurelian,Noviţchi Ghenadii, Rudic 

Valeriu, Codreanu Svetlana, MD
(54) P rocedeu  de sinteză a eianocobalam i- 

nei
M ethod fo r  cianocobalam in synthesis

(57) Invenţia se referă la biotehnologie şi în 
special la procedeele microbiologice de sin
teză a compuşilor bioactivi.
Esenţa invenţiei constă în faptul că proce
deul propus prevede cultivarea bacteriilor 
propionice în mediu nutritiv cu extract de 
porumb, utilizând în calitate de stimula
tor al sintezei sursa de cobalt, unde în cali
tate de sursă de cobalt se utilizează acetil- 
acetonatul de eobalt(II) dihidrat în 
cantitate de 10,0-12,0 mg/l.

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în fap
tul că introducerea în componenţa mediu
lui nutritiv a acetilacetonatului de co- 
balt(II) dihidrat asigură sporirea sintezei 
cianocobalaminei.

Revendicări: 1
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Lista brevetelor de invenţie 
eliberate la 31 iulie 1983

Nr.
brevetului

(11)

Clasificarea 
Internaţională 
a Brevetelor 

(51)

Nr.
depozit

(21)

Data
depozit

(22)

Nr.
B O P I

1 2 3 4 5

363 A01H5/08 95-0153 30.01.1995 1/96
364 AOlHfj/08 95-0154 30.01.1995 1/96
365 A01H5/08 95-0155 30.01.1995 1/96
366 A01H5/08 95-0157 30.01.1995 1/96
367 A01HJV08 95-0158 30.01.1995 1/96
384 C07D501/06

C07D501/34
C07D501/36
C07D501/46

94-0373 11.11.1994 1/96

400 A01N2^18 94-0306 14.09.1994 2/96
401 A01N4S/36 95-0030 23.12.1994 2/9 6
402 A21C1/06

A23L1/16
95-0096 02.11.1994 2/96

405 A61K7/00
A61K35/14

94-0327 25.08.1994 2/96

408 A61K31/135
A61K9/00

94-0328 25.08.1994 2/96

412 A61N5W6 94-0337 28.09.1994 2/96
413 A61N5/06 94-0338 28.09.1994 2/96
419 C07C2E/24,17/24 95-0220 13.12.1994 2/96
421 C07D217/26,401/12 

A61K31/47
95-0078 30.12.1994 2/96

424 C07D417/12 94-0326 14.07.1994 2/96
426 C07D501/36

A61K31/545
95-0077 30.12.1994 2/96

429 C12N1/10,1/14,1/20; 
C12Q 1/10,1/32

95-0222 22.12.1994 2/96

431 C12N15/21 94-0340 17.10.1994 2/96
443 A23L1/16 94-0341 17.10.1994 3/96
448 B61B1^12 94-0342 17.10.1994 3/96
503 C07K7/06

A61K37/02
95-0391 29.12.1994 3/96

504 D08B1/26 94-0339 28.09.1994 3/96
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III. Mărci
Cereri de înregistrare

0  
К  

А
1
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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 In

ternationale 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 şţ/sau serviciilor
(58) Disclamări
(59) Indicarea culorilor revendicate
(64) Numărul şi data de înregistrare ante

rioară
(73) Numele sau denumirea şi adresa titula

rului mărcii
(77) Adresa poştală a titularului mărcii
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(21) 000130
(22) 28.07.1993
(73) F irm a “TA M T, Societate cu  răspun

dere  lim itată, MD '
Str. S.Rahmaninov, nr.: 55a, MD-2039, 
Chişinău, Republica Moldova

(54)

(21) 000183
(22) 06.09.1993
(73) Com pania “UNICORD”, MD

Str. Belgrad, nr. 19, bloc 3, MD-2060, Chi
şinău, Republica Moldova 

(54)

11NHKD
(51)(57)
35 - operaţii de export-import, operaţii comer

ciale, marketing;
39 - turism.

(21) 000154
(22) 04.08.1993
(73) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA, also trading as HONDA MO
TOR CO., LTD., J P
No. 1-1,2-chome, Minami-aoyama, Mina- 
to-ku, Tokyo, Japonia 

(54)

VTEC

(51X57)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, 

aeriană şi navală.

(21)000182
(22)06.09.1993
(73) C om pania “UNICORD”, MD

Str. Belgrad, nr. 19, bloc 3, MD-2060, Chi
şinău, Republica Moldova 

(54)

UNKCED

(51)(57)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte.

(21) 000327
(22) 24.08.1993
(73) Firm a de C on fecţii d in  or. Bender, 

MD
Str. S.Lazo, nr. 16, 278100, or. Bender, 
Republica Moldova 

(54)

B C C T p A
(51)(57)
25 - îmbrăcăminte, rochii, bluze, fuste.

(21) 001584
(22) 05.05.1994
(73) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE 

Parkstrasse 51,22605 Hamburg, Germa
nia 

(54)

BASTOS
(51)(57)

(51)(57) 34-tutun brut sau prelucrat, articole pentru
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte. fumători, chibrituri.
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(21)002116
(22)31.01.1994
(73) L ’OREAL (Société anonym e), FR 

14, rue Royale, 75008, Franţa
(54)

MODELING
(51)(57)
03 - preparate pentru înălbire şi alte substanţe 

pentru spălat, preparate pentru curăţare, 
lustruire, degresare şi prelucrare abra
zivă; săpun; parfumerie, uleiuri eterice, 
cosmetică, lotiuni pentru păr; praf şi pas
tă de dinţi.

(21)002288 
(22) 18.04.1994
(73) E lf A tochem  A gri S.A., FR

1, rue des Freres Lumière B.P. 9, 78373 
Plaisir Cedex., Franţa

(54)

PENNSTYL

(51)(57)
01 - produse chimice destinate agriculturii, în 

special, acaricide.

( 2 1 )  0 0 3 4 7 7

(22) 09.12.1994
(73) FIRM A ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCE

RE ŞI COMERŢ “DESIGN-BIROU”, 
MD
Str. Bulgară, nr.34, MD-2061, Chişinău, 
Republica Moldova

(51X57)
05 - preparate farmaceutice, substanţe diete

tice pentru scopuri medicooale, preparate 
medicinale pentru scopuri medicale, loti
uni, unguente, uleiuri, mixturi, lăptişor 
de matcă, mase biologice de jenşen, ier
buri medicinale, ceai, preparate biologice 
pentru scopuri farmaceutice, preparate 
vitaminoase, produse alimentare pentru

copii, băuturi dietetice, produse dietetice 
alimentare; bomboane medicinale, cara
mele, tablete, pilule, compoziţii pentru 
băi; băuturi dietetice pentru scopuri me
dicinale, infuzii medicinale; siropuri pen
tru scopuri farmaceutice, substanţe toni
fiante, substanţe tonice; pâine dietetică; 
elixire; microorganisme;

29 - produse alimentare conservate, gemuri,
magiun, pireuri şi paste din fructe şi legu
me, sucuri din legume şi fructe, fructe za
harisite;

30 - ceai, cafea, surogate de cafea, articole de
patiserie, articole de cofetărie, îngheţată, 
miere, sirop din melasă, sosuri, mirodenii;

32 - băuturi nealcoolice, extracte, concentrate,
ape de masă, compoziţii pentru lichioruri, 
limonade, siropuripentrubăuturi, sucuri 
de fructe, extracte din fructe;

33 - băuturi alcoolice, aperitive, brandy, vin
uri, whisky, votcă, cidru, gin, cocteiluri, 
lichioruri, infuzii, extracte de spirt şi 
esenţe, balsamuri.

(21) 003610
(22) 15.12.1994
(73) W orldw ide B rands, Inc., (“W BI” ) a 

corporation of the State of Delaware, US 
1209 Orange Street Wilmington, Dela
ware, Statele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi obiecte 

din aceste materiale sau placate, nein- 
cluse în alte clase; giuvaiere, pietre preţi
oase, orologerie şi alte instrumente pen
tru cronometrat, şi toate produsele indu
se în clasa 14;

18 - piele şi imitaţii de piele, articole din aceste 
materiale, care nu sunt incluse în alte 
dase, piei de animale, cufere şi valize; um
brele de ploaie şi de soare, bastoane; cra- 
vaşe, bice, hamuri şi articole de şelărie, şi 
toate produsele incluse în clasa 18;

24 - batiste;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole

pentru acoperit capul, şi toate produsele 
incluse în clasa 25.
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(21) 003611
(22) 15.12.1994
(7 3 )  W o r l d w i d e  B r a n d s ,  I n c . ,  ( “W B I ” ) a  

c o r p o r a t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  D e la w a r e ,  

U S

1209 Orange Street Wilmington, Dela
ware, Statele. Unite ale Americii

(54)

WINSTON
(51X57)
14 - metale preţioase şi aliajele lor şi obiecte 

din aceste materiale sau placate, nein- 
cluse în alte clase; giuvaiere, pietre preţi
oase, orologerie şi alte instrumente pen
tru cronometrat, şi toate produsele inclu
se în clasa 14;

18 - piele şi imitaţii de piele, articole din aceste 
materiale, care nu sunt incluse în alte 
dase, piei de animale, cufere şi valize; um
brele de ploaie şi de soare, bastoane; cra- 
vaşe, bice, hamuri şi articole de şelărie, şi 
toate produsele incluse în clasa 18;

24 - batiste;
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole

pentru acoperit capul şi toate produsele 
incluse în clasa 25.

( 2 1 )  0 0 3 9 7 0

(22) 27.12.1994
(73) SOCIETATEA PE ACŢIUNI FABRI

CA DE VINURI “CHIRSOVA”, MD 
s. Chirsova, 278711, Comrat, Republica 
Moldova

fTl IT 
CHIR5UVO

(54)

(51X57)
32 - bere; apă minerală, gazoasă şi alte băuturi

nealcoolice, băuturi şi sucuri de fructe; 
siropuri şi alte preparate semifabricate 
pentru fabricarea băuturilor;

33 - băuturi alcoolice.

( 2 1 )  0 0 4 3 5 3

(22) 23.01.1995
(73) SOCIETATEA PE ACŢIUNI DE TIP  

ÎNCHIS S.A. “ZUBREŞTI”, MD 
s.Zubreşti, r-nul. Străşeni, Republica Mol
dova 

(54)

(61X67)
33 - vinuri.

(61X57)
33 - băuturi alcoolice.

(21) 004186
(22) 14.12.1994
(73) COM PAGNIE FINANCIERE DES 

PRODUITS ORANGINA, F R
1, La Canebiere, F-13001, Marseille, 
Franţa

( 2 1 )  0 0 4 3 6 7

(22) 27.01.1995
(73) G.D.SEARLE & CO., US

5200 Old Orchard Road, Skokie, IL 60077, 
Statele Unite ale Americii 

(54)

CYTOTEC
23
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(51)(57)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igie

nice, substanţe dietetice pentru uz medi
cal, alimente pentru copii, plasturi, mate
riale pentru pansamente; materiale pen
tru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; substanţe pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare, fun
gicide, erbicide.

(2 1 ) 0 0 4 3 8 5

(22) 30.12.1994
(31) 93034693
(32) 15.07.1993
(33) RU
( 7 3 )  B A X T E R  I N T E R N A T I O N A L  I N C . ,  

c o r p o r a t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  D e la w a r e ,  
U S

One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 
Statele Unite ale Americii

MOSMEB
(51X57)
03 - preparate pentru curăţarea instrumen

telor chirurgicale;
10 - aparate şi instrumente chirurgicale şi 

medicale; instrumente chirurgicale de 
tăiat, strâns, constricţie, continentă, obtu
rare, dilatare, sondaj, cateterism, drenaj, 
extracţie a lichidului, aplicare a suturilor 
şi ligaturilor în diverse domenii ale prac
ticii chirurgicale, inclusiv bisturie, foarfe
ce, dălţi, osteotoame, chiurete, disectoare, 
elevatoare, pense ciupitoare de os, pense 
ciupitoare, perforatoare, ferăstraie, troca- 
re, ace pentru biopsie, toate fiind chirurgi
cale, precum şi retractoare, pense “tire- 
balle”, pense cu doi dinţi, pense hemosta
tice, pense pentru anse, comţanguri, reti- 
nacule tisulare, portace; sonde lacrimale, 
cavitare, biliare, canelate; dilatatoareure- 
trale, uterine şi de valvule mitrale; tuburi 
şi canule de aspiraţie; ace şi instrumente 
chirurgicale pentru ligaturare, chirurgia 
generală, procedurile care tin de rect şi de 
intestinul gros, chirurgia plastică şi repa
ratorie, chirurgia toracală şi cardiovascu
lară, procedurile ginecologice şi obstétri
cale, chirurgia urologică, microchirurgie, 
chirurgia oftalmologică, chirurgia auricu
lară şi intraauriculară, procedurile repa
ratorii şi cele care tin de sinusurile nazale 
şi amigdale, procedurile bucale, laringi- 
ane, bronhoscopice şi esofagoscopice, chi

rurgia pediatrică, neurochirurgie, chirur
gia ortopedică; ace pentru biopsie, der
matome şi pense pentru biopsie; echipa
ment pentru anestezie, în special, tuburi 
de aspiraţie, tuburi de intubatie, port- 
tuburi; instrumente medicale electronice, 
în special, tonometre şi tonografe electro
nice pentru ochi; instrumente diagnosti
ce, în special, stetoscoape, endoscoape; 
cearşafuri şi şervetele pentru folosire în 
chirurgie; aparatură chirurgicală, în spe
cial, dispozitive pentru dezinfectia, trans
portarea şi păstrarea instrumentelor chi
rurgicale; sisteme pentru pomparea aeru
lui în garouri; mese pentru examinare şi 
tratament; instrumente pentru neuro
chirurgie.

( 2 1 )  0 0 4 3 8 6

(22) 30.12.1994
(31) 93034694
(32) 15.07.1993
(33) RU
(7 3 )  B A X T E R  I N T E R N A T I O N A L  I N C . ,  

C o r p o r a t io n  o f  t h e  S t a t e  o f  D e la w a r e ,  

U S

One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 
Statele Unite ale Americii

(54)

MOCMEfl

(51X57)
03 - preparate pentru curăţarea instrumente

lor chirurgicale;
10- aparate şi instrumente chirurgicale şi me

dicale; instrumente chirurgicale de tăiat, 
strâns, constricţie, continentă, obturare, 
dilatare, sondaj, cateterism, drenaj, ex
tracţie a lichidului, aplicare a suturilor şi 
ligaturilor în diverse domenii ale practicii 
chirurgicale, inclusiv bisturie, foarfece, 
dălţi, osteotoame, chiurete, disectoare, 
elevatoare, pense ciupitoare de os, pense 
ciupitoare, perforatoare, ferăstraie, tro- 
care, ace pentru biopsie, toate fiind chi
rurgicale, precum şi retractoare, pense 
“tire-baUe”, pense cu doi dinţi, pense he
mostatice, pense pentru anse, comtan- 
guri, retinacule tisulare, portace; sonde 
lacrimale, cavitare, biliare, canelate; dila- 
tatoare uretrale, uterine şi de valvule mi
trale; tuburi şi canule de aspiraţie; ace şi 
instrumente chirurgicale pentru ligatu
rare, chirurgia generală, procedurile care 
tin de rect şi de intestinul gros, chirurgia
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plastică şi reparatorie, chirurgia toracală 
şi cardiovasculară, procedurile gineco
logice şi obstétricale, chirurgia urologică, 
microchirurgie, chirurgia oftalmologică, 
chirurgia auriculară şi intraauriculară, 
procedurile reparatorii şi cele care ţin de 
sinusurile nazale şi amigdale, procedurile 
bucale, laringiane, bronhoscopice şi eso- 
fagoscopice, chirurgia pediatrică, neuro
chirurgie, chirurgia ortopedică; ace pen
tru biopsie, dermatome şi pense pentru 
biopsie; echipament pentru anestezie, în 
special, tuburi de aspiraţie, tuburi de in- 
tubaţie, porttuburi; instrumente medicale 
electronice, în special, tonometre şi ton- 
ografe electronice pentru ochi; instrumen
te diagnostice, în special, stetoscoape, en- 
doscoape; cearşafuri şi şerveţele pentru 
folosire în chirurgie; aparatură chirur
gicală, în special, dispozitive pentru de- 
zinfecţia, transportarea şi păstrarea in
strumentelor chirurgicale; sisteme pentru 
pomparea aerului în garouri; mese pentru 
examinare şi tratament; instrumente 
pentru neurochirurgie.

(21) 004490
(22) 28.03.1995
(73) VELCRO INDUSTRIES, B.V.(VIBV), 

NL
Hoekenrode 6, 1102 BR Amsterdam, 
Olanda

VELCRO

(54)

(59) Culori revendicate - alb, negru, bordo, 
brun, albastru, verde, galben.

(51X57)
34 - produse din tutun.

(21) 004499
(22) 12.04.1995
(73) PH ILIP MORRIS PRODUCTS, INC.,

us
3601 Commerce Road, Richmond, Vir
ginia 23234, Statele Unite ale Americii 

(54)

0

4

X

STANTON
(61X67)
34 - tutun brut sau prelucrat, articole pentru 

fumat, chibrituri.

(51X57)
26 - fermoare demontabile, în special, fermo

are de tip “urechiuşă-capsă“ şi compo
nentele acestora.

(21) 004495
(22) 10.03.1995
(73) EMPRESAS LA MODERNA, S.A. DE 

C.V..M X
Av.Fco.I.Madero 2750 Pte., 64000 Monte
rrey, N.L., Mexico

(21) 004500
(22) 14.04.1995
(73) AIWA CO., LTD., J P

2-11, Ikenohata 1-chome, Taito-ku, To
kyo, Japonia 

(54)
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(51)(57)
37 - instalarea, repararea şi deservirea apara

turii şi dispozitivelor electrice, electro
nice, de telecomunicaţie şi medicale şi 
accesoriilor şi pieselor acestora.

(21) 004510
(22) 20.04.1995
(73) BAN CA DE EXPORT IM PO RT A 

MOLDOVEI “EXIMBANK”, MD 
Bd. Ştefan cel Mare, nr. 6, Chişinău, 2001, 
Republica Moldova

(54)

( 5 1 ) ( 5 7 )

36 - asigurări, afaceri financiare, afaceri mo
netare, afaceri imobiliare.

(21) 004514
(22) 26.04.1995
(73) MARS, INCORPORATED, US

6885 Elm Street, McLean, Virginia 
22101-3883, Statele Unite ale Americii

(54)

MILKY WAY PLAY BALL

(51X57)
30 - făină, produse cerealiere, articole din 

produse cerealiere de consum uman, orez, 
inclusiv orez în pachete pentru fiert şi 
fiert în prealabil sau deshidratat; pastă; 
produse sub formă de paste pentru pâine, 
mâncăruri preparate sau semifabricate, 
aperitive şi gustări uşoare, servite între 
dejun, prânz şi cină care conţin produsele 
sus-numite sau cu adaos de cartofi, came, 
peşte, pasăre, legume, mirodenii; ceai, 
cafea, surogate de cafea, cacao, ciocolată 
lichidă, produsele sus-numite în formă de

extracte (lichide sau solide), băuturi pre
parate sau în pachete, inclusiv cele pen
tru a fi distribuite prin automate, sau în 
formă de paste, sau în formă de supli
mente sau umpluturi pentru produse de 
cofetărie sau brutărie şi umpluturi pentru 
articole de patiserie, toate conţinând pro
dusele sus-menţionate; melasă, zahăr, 
miere, sosuri (cu excepţia produselor pen
tru asezonarea salatelor); produse de cofe
tărie nemedicinale; gheaţă, îngheţată, 
glazură, produse din îngheţată, dulciuri 
congelate; pâine, torte, checuri, prăjituri, 
biscuiţi, articole de cofetărie, bomboane, 
deserturi, ciocolată, articole din ciocolată, 
umpluturi pentru produse de cofetărie 
sau brutărie şi umpluturi pentru articole 
de patiserie şi aperitive, toate conţinând 
produsele sus-menţionate.

(21) 004518
(22) 20.04.1995
(73) THE TIMKEN COMPANY, US

1835 Dueber Ave., S.W. Canton, Ohio 
44706, Statele Unite ale Americii

TIMKEN

(51X57)
06 - oţel, oţel aliat în formă de lingouri, semifa

bricate, blumuri, bare, ţevi etc.;
07 - transmisii pentru motoare, rulmenţi cu

role şi piese pentru aceştea, cafcase de 
lagăre, capace, plăci de obturare şi piese 
pentru carcase de lagăre, bucşe, capace 
pentru bucşe, plăci de obturare, garnituri 
şi piese pentru bucşe, plăci de obturare 
pentru bolţuri de lubrifiere, dălţi, tuburi 
pentru conveiere, frâne, sisteme de frâ
nare şi piese pentru ele, melci şi pinioane;

12 - transmisii pentru motoare; piese de 
schimb pentru automobile; frâne şi siste
me de frânare şi piese pentru ele; cutii de 
viteze pentru divizarea momentului de 
torsiune între axul din faţă şi puntea din 
spate pentru autocamioanele grele, divi- 
zoare pentru momentul de torsiune şi 
acumulatoare pentru momentul de tor
siune pentru motoarele autocamioanelor 
grele, piese pentru ele, osii pentru auto
mobile, roţi, ansambluri multiaxiale şi 
piese pentru ele.
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(21) 004538
(22) 21.02.1995
(73) SCIENTEFIC-ATLANTA, INC, a Geor

g ia  corporation , US 
One Technology Parkway, South City of 
Norcross, Georgia 30092-2967, Statele 
Unite ale Americii

(54)

(59) Culori revendicate: albă, neagră, albastră.
(61X57)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, 

geodezice, electrice, fotografice, cinemato
grafice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizat, de control (verificare), de sal
vare şi didactice; aparate pentru înregis
trarea, transmiterea şi reproducerea su
netelor sau imaginilor,.purtători magne
tici de date, discurhacuştice; distribui
toare automate şi mecanisme pentru apa
ratele cu plată prealabilă; case de bani 
înregistratoare, maşini de calcul, echipa
ment pentru prelucrarea informaţiei, 
computere, aparate extinctoare şi toate 
articolele incluse în clasa 09;

37 - construcţie, instalaţie, reparare şi deservi
re tehnică de: a) sisteme de telecomuni
caţie de toate tipurile; b) sisteme de gene
raţie, transmisie, amplificare, monitor, 
analiză, măsurare, control şi recepţie a 
semnalelor electrice, electronice şi acus
tice; c) sisteme pentru transmiterea, re
cepţia şi distribuirea sunetelor şi ima
ginilor, inclusiv sisteme similare prin sa
telit şi cablu; d) sisteme pentru păstrarea 
şi căutarea (selectarea) datelor electro
nice codificate;

38 - servicii de telecomunicaţii, inclusiv cele
telegrafice, telefonice, radio şi televizate, 
prin cablu şi prin satelit; transmitere şi 
distribuire de date informative de toate 
tipurile.

(21) 004541
(22) 30.03.1995
(73) BROEX, S A ., a C orporation  o f  Pana

ma, PA
Caile 117, Transistmica (Pueblo Nuevo) 
Panama, Republica Panama

(54)

J U M B o l H j U M B Q
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(51X57)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din

carne; supe şi bulionuri, semifabricate 
pentru pregătirea supelor şi bulionurilor, 
preparate pentru pregătirea bulionurilor; 
legume şi fructe conservate, uscate şi fier
te; jeleuri, marmelade; produse lactate; 
uleiuri şi grăsimi comestibile;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-
go, surogate de cafea; făină şi paste făi
noase; pâine, prăjituri, checuri, articole de 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de mela
să, drojdii, prafuri de copt; sare, muştar, 
piper, oţet, sosuri, mirodenii, gheaţă ali
mentară.

(21) 004542
(22) 30.03.1995
(7 3 ) B R O E X , S .A .,  a  C o r p o r a t i o n  o f  P a n a 

m a , P A

Caile 117, Transistmica (Pueblo Nuevo) 
Panama, Republica Panama 

(54)

JUMBO
CUBE
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(51X57)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din

carne; supe şi bulionuri, semifabricate 
pentru pregătirea supelor şi bulionurilor, 
preparate pentru pregătirea bulionurilor; 
legume şi fructe conservate, uscate şi fier
te; jeleuri, marmelade; produse lactate; 
uleiuri şi grăsimi comestibile;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă,
sago, surogate de cafea; făină şi paste făi
noase; pâine, prăjituri, checuri, articole de, 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de mela
să, drojdii, prafuri de copt; sare, muştar, 
piper, oţet, sosuri, mirodenii, gheaţă ali
mentară.

(21) 004566
(22) 28.04.1995
(73) EMPRESAS LA MODERNA, S.A. DE 

C.V.,M X
Av. Fco. I.Madero 2750 Pte., 64000 Mon
terrey, N.L., Mexic 

(54)

(59) Culori revendicate: alb, roşu, auriu. 
(51X57)
34 - tutun, produse de tutun.

(21) 004570
(22) 10.05.1995
(73) GLAXO GROUP LIMITED, GB

Glaxo House, Berkeley Avenue, Green- 
ford, Middlesex UB6 ONN, Anglia 

(54)

LACIPIL

(51X57)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice.

(21) 004571
(22) 05.05.1995
(73) S.R.L. “INPROM ”, MD

Str. Ion Creangă, nr. 55, ap. 43, MD-2039, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54)

(61X57)
09 - gazomètre;
37 - lucrări inginereşti de construcţii; con

strucţie;
39 - transport, agenţii de turism;
42 - lucrări inginereşti de proiectare; cofetării.

(21) 004572
(22) 10.05.1995
(73) Firm a industrială şi de com erţ “Com 

b in atu l de p rod u cere  d in  or.C h işi- 
nău”, S.R.L., MD
Str. Solnecinaia, nr. 87, MD-2011, s. Cod
ru, Chişinău, Republica Moldova 

(54)

(51X57)
29 - came, peşte, păsări şi vânat; concentrate 

din came; fructe şi legume conservate, us
cate şi fierte; jeleuri, dulciuri, compoturi; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile;
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32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri de fructe; siro
puri şi alte preparate pentru fabricarea 

; băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

( 2 1 )  0 0 4 5 7 3

(22) 10.05.1995
(73) VIACOM INTERNATIONAL INC., US 

1515 Broadway New York, NY 10036, Sta
tele Unite ale Americii

VIACOM
(51)(57)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, 

geodezice, electrice, fotografice, cinemato
grafice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizat, de control (verificare), de sal
vare şi didactice; aparate pentru înregis
trarea, transmiterea şi reproducerea sune
telor sau imaginilor, purtători magnetici de 
date, discuri acustice; distribuitoare auto
mate şi mecanisme pentru aparatele cu 
plată prealabilă; case de bani înregistra
toare, maşini de calcul, echipament pentru 
prelucrareajbiformatiei, computere, apara
te extinctoare şi toate produsele incluse în 
clasa 09;

41 - educaţie, organizarea procesului de instrui
re, divertisment, activitate sportivă şi cul
turală şi toate serviciile incluse în clasa 41.

(2 1 )  0 0 4 5 8 3  ( a d ă u g â n d  n r .  0 0 1 6 1 1 )

(22) 17.05.1995
(31) 001611 (pentru produsele din cl.16 şi pen

tru o parte de produsele din cl. 09)
(32) 25.03.1994
(33) MD
(7 3 )  I N T E L  C O R P O R A T I O N ,  U S

3065 Bowers Avenue, Santa Clara, Califor
nia 95051, Statele Unite ale Americii 

(54)

ПЕНТИУМ
(51)(57)

(32)25.03.1994
09 - computere, părţi componente şi rechizite, 

programe computeriale;
16 - hârtie, carton şi articole din aceste materi

ale, neincluse în alte clase; produse impri
mate; artico le de legătorie; fotografii, pa- 
petărie, materiale adezive pentru pape- 
tărie sau menaj, materiale pentru artişti 
plastici; pensule; maşini de scris şi articole 
de birou (cu excepţia mobilei); materiale 
didactice şi intuitive (cu excepţia apara
telor); materiale plastice pentru ambalaje 
(neincluse în alte dase); cărţi de joc; carac
tere tipografice; clişee tipografice.

(22) 17.05.1995
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, 

geodezice, electrice, fotografice, cinemato
grafice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizat, de control (verificare), de sal
vare şi didactice; aparate pentru înregis
trarea, transmiterea şi reproducerea sune
telor sau imaginilor, purtători magnetici de 
date, discuri acustice; distribuitoare auto
mate şi mecanisme pentru aparatele cu 
plată prealabilă; case de bani înregistra
toare, maşini de calcul, echipament pentru 
prelucrarea informaţiei, computere, apara
te extinctoare.

( 2 1 )  0 0 4 5 8 5

(22) 15.05.1995
(7 3 ) S o c i e t a t e a  p e  A c ţ i u n i  “ I a l t e x g a l -A u r i -  

c a ” , M D

Str. Alexandru cel Bun, nr.30,2782721, Ialo- 
veni, Republica Moldova 

(54)

(51)(57)
25 - articole tricotate;
26 - articole de galanterie, dantele şi articole

brodate, şireturi, panglici; flori artificiale;
35 - management în domeniul business-ului;

activitate administrativă în domeniul busi
ness-ului;

36 - misitie.

( 2 1 )  0 0 4 6 0 5

(22) 29.05.1995
(7 3 ) C H E V R O N  C O R P O R A T I O N ,  U S

225 Bush Street, San Francisco, California • 
94104, Statele Unité aie Americii
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(54)

PRO-GARD
(51X57)
01 - aditivi chimici comercializaţi cu amănun

tul, pentru utilizare cu carburanţi pentru 
motoare cu ardere internă.

(21) 004615
(22) 01.06.1995
(73) SOCIETATEA TEHNICO-ŞTIINŢIFI- 

CĂ “OENOLAB” (STŞ “OENOLAB”), 
MD
Str. Puşkin, nr. 42, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

(54)

C e n t a u r
(21) 004613
(22) 10.05.1995
(73) WARNACO Ш С., US

90 Park Avenue, New York, NY 10016, 
Statele Unite ale Americii 

(54)

4 PRIVATE PLEASURES

(61X57)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe 

pentru spălat; preparate pentru curăţat, 
lustruit,- degresat şi abrazat; săpunuri; 
parfumerie, uleiuri eterice, produse cos
metice, loţiuni pentru păr; prafuri şi paste 
de dinţi şi toate produsele incluse în clasa 
03;

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

(51X57)
33 - băuturi alcoolice.

(21) 004616
(22) 01.06.1995
(73) SOCIETATEA TEHNICO-ŞTIINŢIFI- 

CĂ “OENOLAB” (STŞ “OENOLAB”), 
MD
Str. Puşkin, nr. 42, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

Кентавр
(51X57)
33 - băuturi alcoolice.

(21) 004614
(22) 01.06.1995
(73) SOCIETATEA TEHNICO-ŞTIINŢIFI- 

CĂ “OENOLAB” (STŞ “OENOLAB”), 
MD
Str. Puşkin, nr. 42, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(54)

(21) 004618
(22) 09.06.1995
(73) în treprin derea  de cercetare  şi pro

ducţie  a  “RDM ” S.R.L., MD 
Str.Miron Costin, nr. 25, MD-2068, Chi
şinău, Republica Moldova 

(54)

MlRABELLA

(51X57)
33 - băuturi alcoolice.
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(51)(57)
09 - aparate şi instrumente pentru scopuri şti

inţifice, control, încercarea materialelor 
(maşini şi instrumente), transport fero
viar (aparate pentru asigurarea securi
tăţii);

42 - lucrări inginereşti şi de construcţie, cerce
tări tehnico-ştiinţifice.

(21) 004619
(22) 12.06.1995
(7 3 )  P R I M A L C O  L T D ,  F I

Porkkalankatu 13, 00180 Helsinki, Fin
landa

(61X67)
33 - băuturi alcoolice cu aromă de răchiţele.

(21) 004628
(22) 10.05.1995
(7 3 )  S o u z a  C r u z ,  S .A . ,  B R

Rua Candelaria 66, Caixa Postal 160-ZC- 
00, Rio de Janeiro, Brazilia

(54)

(51X57)
34 - ţigări, tutun, produse de tutun, rechizite 

de fumat, brichete, chibrituri.

(21) 004629
(22) 10.05.1995
(7 3 )  S o u z a  C r u z ,  S .A . ,  B R

Rua Candelaria 66, Caixa Postal 160-ZC- 
00, Rio de Janeiro, Brazilia 

(54)

FREE

(51X57)
34 - ţigări, tutun, produse de tutun, rechizite 

de fumat, brichete, chibrituri.
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(21) 004630
(22) 18.05.1995
(7 3 ) S o u z a  C r u z ,  S .A . ,  B R

Rua Candelaria 66, Caixa Postal 160-ZC- 
00, Rio de Janeiro, Brasilia

(54)

CONTINENTAL

(51X57)
34 - ţigări, tutun, produse de tutun, rechizite 

de fumat, brichete, chibrituri.

(21) 004631
(22) 18.05.1995
(7 3 )  S o u z a  C r u z ,  S .A . ,  B R

Rua Candelaria 66, Caixa Postal 160-ZC- 
00, Rio de Janeiro, Brazilia

(54)

MINISTER

(5 1 X 5 7 )

34 - ţigări, tutun, produse de tutun, rechizite 
de fumat, brichete, chibrituri.

(21) 004632
(22) 18.05.1995
(7 3 )  S o u z a  C r u z ,  S .A . ,  B R

Rua Candelaria 66, Caixa Postal 160-ZC- 
00, Rio de Janeiro, Brazilia 

(54)

FREE

(5 1 X 5 7 )

34 - ţigări, tutun, produse de tutun, rechizite 
de fumat, brichete, chibrituri.

(21) 004633
(22) 20.05.1995
(7 3 )  S o u z a  C r u z ,  S .A . ,  B R

Rua Candelaria 66, Caixa Postal 160-ZC- 
00, Rio de Janeiro, Brazilia

(54)

(5 1 X 5 7 )

34 - ţigări, tutun, produse de tutun, rechizite 
de fumat, brichete, chibrituri.

(21) 004634
(22) 05.06.1995
(7 3 ) S m i t h K l i n e  B e e c h a m  p . l .c . ,  G B

New Horizons Court, Brentford, Midd
lesex TW8 9EP, Anglia 

(54) ^

SB
S n u t h K I i n e  B e e c h a m

(5 1 X 5 7 )

03 - preparate pentru albit şi alte substanţe 
pentru spălat; preparate pentru curăţat, 
lustruit, degresat şi abrazat; săpunuri; 
parfumerie, uleiuri eterice, produse cos
metice, lotiuni pentru păr; prafuri şi paste 
de dinţi;

05 - produse farmaceutice, veterinare şi igie
nice, substanţe dietetice pentru uz me
dicinal, alimente pentru copii, plasturi, 
materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi mulaje den
tare; dezinfectante; substanţe pentru dis
trugerea animalelor dăunătoare, insecti
cide, fungicide, erbicide;
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09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, 
geodezice, electrice, fotografice, cinemato
graficei optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizat, de control (verificare), de sal
vare şi didactice; aparate pentru înregis
trarea, transmiterea şi reproducerea su
netelor sau imaginilor, purtători magne
tici de date, discuri acustice; distribui
toare automate şi mecanisme pentru apa
ratele cu plată prealabilă; case de bani 
înregistratoare, maşini de calcul, echipa
ment pentru prelucrarea informaţiei, 
computere, aparate extinctoare;

16 - hârtie, carton şi articole din aceste mate
riale, neincluse în alte clase; produse im
primate; articole de legătorie; fotografii, 
papetărie, materiale adezive pentru pape- 
tărie sau menaj, materiale pentru artişti 
plastici; pensule; maşini de scris şi artico
le de birou (cu excepţia mobilei); materia
le didactice şi intuitive (cu excepţia apara
telor); materiale plastice pentru ambalaje 
(neincluse în alte dase); cărţi de joc; carac
tere tipografice; clişee tipografice;

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

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă,
sago, surogate de cafea, făină şi produse 
cerealiere, pâine; articole de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop din me
lasă, drojdie, prafuri de copt, sare, muş
tar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă alimentară;

32 - bere; ape minerale şi gazoase, şi alte bău
turi nealcoolice; băuturi şi sucuri de fruc
te, siropuri şi alte preparate pentru fabri
carea băuturilor.

(21) 004635
(22) 05.06.1995
(7 3 )  S m i t h K l i n e  B e e c h a m  p . l .c . ,  G B

New Horizons Court, Brentford, Midd
lesex TW8 9EP, Anglia

(51X57)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe 

pentru spălat; preparate pentru curăţat, 
lustruit, degresat şi abrazat; săpunuri; 
parfumerie, uleiuri eterice, produse cos
metice, loţiuni pentru păr; prafuri şi paste 
de dinţi;

05 - produse farmaceutice, veterinare şi igie
nice, substanţe dietetice pentru uz me
dicinal, alimente pentru copii, plasturi, 
materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi mulaje den
tare; dezinfectante; substanţe pentru dis
trugerea animalelor dăunătoare, insecti
cide, fungicide, erbicide;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, 
geodezice, electrice, fotografice, cinemato
grafice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizat, de control (verificare), de sal
vare şi didactice; aparate pentru înregis
trarea, transmiterea şi reproducerea su
netelor sau imaginilor, purtători magne
tici de date, discuri acustice; distribui
toare automate şi mecanisme pentru apa
ratele cu plată prealabilă; case de bani 
înregistratoare, maşini de calcul, echipa
ment pentru prelucrarea informaţiei, 
computere, aparate extinctoare;

16 - hârtie, carton şi articole din aceste mate
riale, neincluse în alte clase; produse im
primate; articole de legătorie; fotografii, 
papetărie, materiale adezive pentru pape
tărie sau menaj, materiale pentru artişti 
plastici; pensule; maşini de scris şi arti
cole de birou (cu excepţia mobilei); mate
riale didactice şi intuitive (cu excepţia 
aparatelor); materiale plastice pentru am
balaje (neincluse m alte dase); cărţi de joc; 
caractere tipografice; clişee tipografice;

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

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă,
sago, surogate de cafea, făină şi produse 
cerealiere, pâine; articole de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop din me
lasă, drojdie, prafuri de copt, sare, muş
tar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă alimentară;

32 - bere; ape minerale şi gazoase, şi alte bău
turi nealcoolice; băuturi şi sucuri de fruc
te, siropuri şi alte preparate pentru fabri
carea băuturilor.
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(21) 004636
(22) 09.11.1994
(73) Société C ooperative Vigneronne des 

Grandes Caves, IL 
25 Hacarmel Street P.O.B. 2 Rishon le - 
Zion 75100, Israël 

(54)

STOPKA

(51X57)
33 - vinuri, lichioruri, spirturi şi băuturi alco

olice (cu excepţia berii).

(21) 004637
(22) 12.05.1995
(73) B aker H ughes Incorporated , US 

3900 Essex Lane, Suite 1200, Houston, 
Texas 77057, Statele Unite ale Americii 

(54)

BIRD

(51X57)
07 - utilaj pentru separare centrifugă, maşini 

de filtrare cu vid, inclusiv instalaţii din 
una sau mâi multe maşini de acest tip; 
piese pentru produsele sus-numite.

(21) 004638
(22) 08.02.1995
(73) C ellu larV ision  T ech n ology  & Tele

com m unications, L P ,, US 
Dag Hammarskjöld Boulevard, Suite 12 
Freehold, NEW JERSEY 07728, Statele 
Unite ale Americii 

(54)

CELLULARVISION

(5 1 X 5 7 )

09 - echipamente pentru televiziune unidirec
ţională şi bidirecţională concomitentă, 
comunicaţie conferenţială, comunicaţie 
telefonică, informaţională, folosind canale 
televizate;

38 - servicii în vederea televiziunii unidirec
ţionale şi bidirecţionale concomitente, 
comunicaţiei conferenţiale, comunicaţiei 
telefonice, informaţionale, folosind canale 
televizate.

(21) 004642
(22) 19.06.1995
(73) KRAKOWSKIE ZAKLADY FARMA- 

CEUTYCZNE “PO LFA ” SPOLKA 
AKCYJNA OF KRAKOW, PL  
Mogilska Str., 80, 31-546, Krakow, Po
lonia

TUSUPREX
(5 1 X 5 7 )

05 - preparate farmaceutice.

(21) 004644
(22) 20.06.1995
(73) FIRMA DE PRODUCERE “POLARIS” 

S .R L., MD
Str. A.Hâjdeu, nr. 72, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova

(54)

(51X57)
11 - instalaţii de iluminat.

(21) 004646
(22) 23.06.1995
(73) WARNACO INC., (a Delaware C orpo

ration), US
90 Park Avenue, New York, New York 
10016, Statele Unite ale Americii 

(54)

WARNER’S MERRY WIDOW
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(51X57)
25 - încălţăminte, îmbrăcăminte, articole pen

tru acoperit capul.

(21) 004647
(22) 23.06.1995
(73) WARNACO INC., (a Delaware Corpo

ration), US
90 Park Avenue, New York, New York 
10016, Statele Unite ale Americii

(54)

MERRY WIDOW

(51x 57)
25 - încălţăminte, îmbrăcăminte, articole pen

tru acoperit capul.

(21) 004648
(22) 23.06.1995
(73) LEINERHEALTH PRODUCTS, INC., 

a  D elaw are C orporation , US 
901 East 233rd Street, Carson, California 
90745-6204, Statele Unite ale Americii 

(54)

YOUR LIFE

(51X57)
05 - preparate vitaminoase.

(21) 004650
(22) 26.06.1995
(73) SOCIETE COOPERATIVE VIGNE

RONNE DES GRANDES CAVES 
RICH O N -LE-ZION  AND ZICRON- 
JACO BLTD ., IL
25 Hacarmel Street, Richon-Le-Zion 
75100, Israël 

(54)

CARMEL

(51X57)
33 - vinuri, lichioruri, băuturi spirtoase şi 

băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(21) 004655
(22) 23.06.1995
(73) MILLER BREWING COMPANY, US 

3939 West Highland Boulevard, Milwau
kee, Wisconsin 53201, Statele Unite ale 
Americii

(54)

RED DOG
(51X57)
32 - bere, ape minerale şi gazoase şi alte bău

turi nealcoolice; băuturi şi sucuri de fruc
te, siropuri şi alte preparate pentru fabri
carea băuturilor.

(21) 004657
(22) 29.06.1995
(73) THE BOOTS COMPANY PLC, GB 

Nottingham NG2 3AA, Anglia 
(54)

(51)(57)
03 - preparate de toaletă nemedicinale; săpu

nuri, parfumuri; uleiuri eterice, déodo
rante de uz personal; preparate pentru 
dinţi şi păr.

(21) 004658
(22) 29.06.1995
(73) THE BOOTS COMPANY PLC, GB 

Nottingham NG2 3AA, Anglia 
(54)

(51X57)
03 - preparate de toaletă nemedicinale; săpu

nuri, parfumuri; uleiuri eterice, déodo
rante de uz personal; preparate pentru 
dinţi şi păr.
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(21) 004659
(22) 29.06.1995
(73) MERCK & CO., INC, US

One Merck Drive, P.O.Box 100, White- 
house Station, New Jersey, Statele Unite 
ale Americă

m  î ;  "

PROPECIA
(51)(57)
05 - preparate farmaceutice, veterinare şi igie

nice; substanţe dietetice pentru scopuri 
medicale, alimentaţie pentru copii; plas
turi, materiale pentru pansamente; mate
riale pentru plombarea dinţilor şi confec
ţionarea mulajelor dentare; substanţe de
zinfectante; preparate pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbici- 
de; toate articolele incluse în clasa 05.

(21) 004660
(22) 28.06.1995
(73) ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ 

“NOVICON STEAUA”, MD 
Str. Cehov, nr. 27, ap. 16, 270200, Bălţi, 
Republica Moldova 

(54)

(51)(57)
35 - publicitate, management în domeniul bu- 

siness-ului, activitate administrativă în 
domeniul business-ului, servicii prestate 
de oficii;

39 - transport, organizarea călătoriilor;
41 - educaţie, organizarea procesului didactic,

organizarea acţiunilor culturale de in
struire, tele- şi radioemisiuni;

42 - cafenele, comercializarea produselor in
dustriale şi alimentare, îngrijire medi
cală, igienică şi cosmetică, servicii nein- 
cluse în alte clase.

(21) 004673
(22) 20.04.1995
(73) UNILEVER N.V., NL

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Olanda 
(54)

NORDA
(5 1 X 5 7 )

29 - peşte şi produse din peşte.

(21) 004675
(22) 10.05.1995
(73) ADVANCED MICRO DEVICES, INC., 

a D elaw are C orporation , US 
One AMD Place P.O. Box 3453 Sunny
vale, California, 94088-3453, Statele Uni
te ale Americă

(54)

AMD
(51)(57)
09 - circuite integrate semiconductoare, micro

procesoare, panouri pentru computere, 
software pentru computere.

(21) 004676
(22) 10.05.1995
(73) ADVANCED MICRO DEVICES, INC., 

a D elaw are C orporation , US 
One AMD Place P.O. Box 3453 Sunny
vale, California, 94088-3453, Statele Uni
te ale Americii

(54)

ADVANCED MICRO DEVICES

(51X57)
09 - circuite integrate semiconductoare, micro

procesoare, panouri pentru computere, 
software pentru computere.

(21) 004677
(22) 10.05.1995
(73) ADVANCED MICRO DEVICES, INC., 

a D elaw are C orporation , US 
One AMD Place P.O. Box 3453 Sunny
vale, California, 94088-3453, Statele Uni
te ale Americii
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(54)

1 2

(51X57)
09 - circuite integrate semiconductoare, micro

procesoare, panouri pentru computere, 
software pentru computere.

(21) 004678
(22) 24.05.1995
(73) THE HOUSE OF EDGEWORTH IN

CORPORATED, CH 
Grienbachstrasse 11, CH 6300, Zug, El
veţia 

(54)

(61X57)
34 - ţigări, tutun şi articole din tutun; brichete, 

chibrituri, articole pentru fumători.

42 - tipar ofset, consultaţii în vederea alegerii 
profesiei, consultaţii profesionale (care nu 
ţin de operaţiuni de afaceri), birouri pen
tru redactarea materialelor (pregătirea 
către tipar), alcătuirea reportajelor, re
portajelor fotografice, raporturilor, comu
nicărilor, dărilor de seamă.

(21) 004681
(22) 06.07.1995
(73) FIRMA “TATIANA”, MD

Str. M.Kogălniceanu, nr.26, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54)

iTOWblAMiMiGMilWMit

(51)(57)
16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi arti

cole din carton, materiale didactice (cu 
excepţia aparatelor);

35 - publicitate şi afaceri;
42 - tipar ofset, consultaţii în vederea alegerii 

profesiei, consultaţii profesionale (care nu 
ţin de operaţiuni de afaceri), birouri pen
tru redactarea materialelor (pregătirea 
către tipar), alcătuirea reportajelor, re
portajelor fotografice, raporturilor, comu
nicărilor, dărilor de seamă.

©
K

*

(21) 004680
(22) 06.07.1995
(73) FIRM A “TATIANA”, MD

Str. M.Kogălniceanu, nr.26, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54)

(51X57)
16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi arti

cole din carton, materiale didactice (cu 
excepţia aparatelor);

35 - publicitate şi afaceri;

(21) 004682
(22) 06.07.1995
(73) FIRMA “TATIANA”, MD

Str. M.Kogălniceanu, nr.26, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54)

(51X57)...............................
16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi arti

cole din carton, materiale didactice (cu 
excepţia aparatelor);

35 - publicitate şi afaceri;
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42 - tipar ofset, consultaţii în vederea alegerii 
profesiei, consultaţii profesionale (care nu 
ţin de operaţiuni de afaceri), birouri pen
tru redactarea materialelor (pregătirea 
către tipar), alcătuirea reportajelor, re
portajelor fotografice, raporturilor, comu
nicărilor, dărilor de seamă.

(21) 004686
(22) 10.07.1995
(73) FA B R IC A  DE VINURI ŞI CONIA

CURI CĂLĂRAŞI, MD 
Str. Călăraşilor, nr.10, Călăraşi, Repub
lica Moldova

(59) Culori revendicate: verde, alb, negru.
(61X57)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(21) 004688
(22) 10.07.1995
(73) ASOCIAŢIA DE PRODUCŢIE “ARO

MA”, MD
Str. Toma Ciorbă, nr.38, Chişinău, Re
publica Moldova

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

(21) 004703
(22) 17.07.1995
(73) ZENECA LIMITED, GB

15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, 
Anglia

(54)

TENORMIN
(51X57)
05 - substanţe şi preparate farmaceutice.

(21) 004704
(22) 17.07.1995
(73) ZENECA LIMITED, GB

15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, 
Anglia 

(54)

TOMUDEX

(51)(57)
05 - substanţe şi preparate farmaceutice.

(21) 004705
(22) 17.07.1995
(73) ZENECA LIMITED, GB

15 Stanhope Gate, London W 1Y 6LN, 
Anglia 

(54)

FULGIN
(51X57)
05 - substanţe şi preparate farmaceutice.

(21) 004706
(22) 17.07.1995
(73) ZENECA LIMITED, GB

15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, 
Anglia 

(54)

TENORETIC
(51)(57)
05 - substanţe şi preparate farmaceutice.
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(21) 004707
(22) 17.07.1995
(73) ZENECA LIMITED, GB

15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, 
Anglia 

(54)

(21) 004711
(22) 17.07.1995
(73) ZENECA LIMITED, GB

15 Stanhope Gate, London W lY  6LN, 
Anglia 

(54)

MYSOLINE SEROQUEL

(51X57)
05 - substanţe şi preparate farmaceutice.

(61X57)
05 - substanţe şi preparate farmaceutice.

(21) 004708
(22) 17.07.1995
(73) ZENECA LIMITED, GB

15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, 
Anglia

(54)

(21) 004712
(22) 17.07.1995
(73) ZENECA LIMITED, GB

15 Stanhope Gate, London W lY  6LN, 
Anglia 

(54)

ATR0MID HIBISCRUB
(51X57)
05 - substanţe şi preparate farmaceutice.

(51)(57)
05 - substanţe şi preparate farmaceutice.

(21) 004709
(22 ) 17.07.1995
(73) ZENECA LIMITED, GB

15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, 
Anglia 

(54)

(21) 004713
(22) 17.07.1995
(73) ZENECA LIMITED, GB

15 Stanhope Gate, London W lY  6LN, 
Anglia 

(54)

HIBITANE ZOLADEX
(51X57)
05 - substanţe şi preparate farmaceutice. (51X57)

05 - substanţe şi preparate farmaceutice.

(21) 004710
(22) 17.07.1995
(73) ZENECA LIMITED, GB

15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, 
Anglia 

(54)

(21) 004714
(22) 17.07.1995
(73) ZENECA LIMITED, GB

15 Stanhope Gate, London W lY  6LN, 
Anglia 

(54)

ZESTRIL
NOLVADEX

(51)(57)
05 - substanţe şi preparate farmaceutice. (51X57)

05 - substanţe şi preparate farmaceutice. 
39

w
A

r
g

e



MD - BOPI $/1996

(21) 004715
(22) 17.07.1995
(73) ZENECA LIMITED, GB

15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, 
Anglia

(54)

VIVALAN
(61X57)
05 - substanţe şi preparate farmaceutice.

(21) 004716
(22) 17.07.1995
(73) ZENECA LIMITED, GB

15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, 
Anglia 

(54)

CAS0DEX
(51X57)
05 - substanţe şi preparate farmaceutice.

(21) 004717
(22) 17.07.1995
(73) ZENECA LIMITED, GB

15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, 
Anglia

(54)

FLU0THANE
(51X67)
05 - substanţe şipreparate farmaceutice.

(21) 004718
(22) 17.07.1995
(73) ZENECA LIMITED, GB

15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, 
Anglia 

(54)

ARIMIDEX
(51X57)
05 - substanţe şi preparate farmaceutice.

(54)

MERONEM
(51X57)
05 - substanţe şi preparate farmaceutice.

(21) 004720
(22) 17.07.1995
(73) ZENECA LIMITED, GB

15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, 
Anglia 

(54)

ACCOLATE
(51X57)
05 - substanţe şi preparate farmaceutice.

(21) 004721
(22) 17.07.1995
(73) ZENECA LIMITED, GB

15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, 
Anglia 

(54)

DIPRIVAN
(51X57)
05 - substanţe şi preparate farmaceutice.

(21) 004722
(22) 19.07.1995
(73) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 

LIMITED, GB
The Pavilions, Bridgwater Road, Bed- 
minster Down, Bristol, BS13 8AR, Anglia 

(54)

(21) 004719
(22) 17.07.1995
(73) ZENECA LIMITED, GB

15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, 
Anglia

(51X57)
32 - băuturi nealcoolice; siropuri şi alte prepa

rate pentru fabricarea băuturilor nealco
olice; băuturi de fructe şi sucuri de fructe.
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(21) 004723
(22) 19.07.1995
(73) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 

LIMITED, GB
The Pavilions, Bridgwater Road, Bedmin- 
ster Down, Bristol, BS13 8AR, Anglia

BRISTOL CREAM
(51X57)
33 - vinuri, băuturi spirtoase, lichioruri.

(21) 004724
(22) 19.07.1995
(73) ALT JED DOMECQ SPIRITS & WINE 

LIMITED, GB
The Pavilions, Bridgwater Road, Bedmin- 
ster Down, Bristol, BS13 8AR, Anglia 

(54)

HARVEYS
(51X57)
33 - vinuri, băuturi spirtoase, lichioruri.

(54)

ZUKO
(51)(57)
32 - bere, ape minerale şi gazoase şi alte bău

turi nealcoolice; băuturi şi sucuri de fruc
te, siropuri şi alte preparate pentru fabri
carea băuturilor.

(21) 004778
(22) 04.08.1995
(73) COMPANIA DE PRODUCTOS ALI- 

MENTOS Y  SERVICOS “CORPORA 
S.A.”, CL
General Baquedano 1278, Santiago, Chile 

(54)

YUPI
(51X57)
32 - bere, ape minerale şi gazoase şi alte bău

turi nealcoolice; băuturi şi sucuri de fruc
te, siropuri şi alte preparate pentru fabri
carea băuturilor.

0
8
>4$

8

(21) 004776
(22) 04.08.1995
(73) COM PANIA DE PRODUCTOS ALI- 

MENTOS Y  SERVICOS “CORPORA 
S.A.”, CL
General Baquedano 1278, Santiago, Chile

CO RONADO
(51X57)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, 

sago, surogate de cafea, făină şi produse 
cerealiere, pâine, articole de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop din me
lasă, drojdie, prafuri de copt, sare, muş
tar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă alimentară.

(21) 004777
(22) 04.08.1995
(73) COM PANIA DE PRODUCTOS ALI- 

MENTOS Y  SERVICOS “CORPORA 
S.A.”, CL
General Baquedano 1278, Santiago, Chile

(21) 004779
(22) 04.08.1995
(73) COMPANIA DE PRODUCTOS ALI- 

MENTOS Y  SERVICOS “CORPORA 
S.A.”, CL
General Baquedano 1278, Santiago, Chile

(54)

ORJAS
(51X57)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, 

sago, surogate de cafea, făină şi produse 
cerealiere, pâine, articole de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop din me
lasă, drojdie, prafuri de copt, sare, muş
tar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă alimentară.

(21) 004780
(22) 04.08.1995
(73) COMPANIA DE PRODUCTOS ALI- 

MENTOS Y  SERVICOS “CORPORA 
S.A.”, CL
General Baquedano 1278, Santiago, Chile
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(54)

VA N  C O O K

(51)(57)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, 

sago, surogate de cafea, făină şi produse 
cerealiere, pâine, articole de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop din me
lasă, drojdie, prafuri de copt, sare, muş
tar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă alimentară.

(21) 004781
(22) 04.08.1995
(7 3 )  C O M P A N I A  D E  P R O D U C T O S  A L I -  

M E N T O S  Y  S E R V I C O S  “ C O R P O R A  
S .A .” ,  C L

General Baquedano 1278, Santiago, Chile
(54)

F L A S H

(51X57)
32 - bere, ape minerale şi gazoase şi alte bău

turi nealcoolice; băuturi şi sucuri de fruc
te, siropuri şi alte preparate pentru fabri
carea băuturilor.

(21 ) 004783
(22) 04.08.1995
(7 3 )  C O M P A N I A  D E  P R O D U C T O S  A L I -  

M E N T O S  Y  S E R V I C O S  “ C O R P O R A  
S .A .” ,  C L

General Baquedano 1278, Santiago, Chile 
(54)

1 A F F

(51X57)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, 

sago, surogate de cafea, făină şi produse 
cerealiere, pâine, articole de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop din me
lasă, drojdie, prafuri de copt, sare, muş
tar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă alimentară.

(21) 004784
(22) 04.08.1995
(7 3 )  C O M P A N I A  D E  P R O D U C T O S  A L I -  

M E N T O S  Y  S E R V I C O S  “ C O R P O R A  
S .A .” ,  C L

General Baquedano 1278, Santiago, Chile
(54)

Y U Z

(51)(57)
32 - bere, ape minerale şi gazoase şi alte bău

turi nealcoolice; băuturi şi sucuri de fruc
te, siropuri şi alte preparate pentru fabri
carea băuturilor.

(21) 004787
(22) 04.08.1995
(7 3 ) E M P R E S A S  L A  M O D E R N A ,  S .A .  D E  

C .V . ,  M X

Av.Fco.I.Madero N.2750 Pte., 64000 Mon
terrey, Nuevo Leon, Mexico '

(51X57)
34 - produse din tutun.

(21) 004790
(22) 10.08.1995
(7 3 ) A Ş P  “ M I C R O N ” , M D

Bd. Decebal, nr.139, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(54)

(51X57)
09 - pupitre de mixaj.

(21) 004796
(22) 19.12.1994
(7 3 ) D O R T M U N D E R  A C T I E N -B R A U E R E I  

A G , D E

Steigerstrasse 20,44145 Dortmund, Ger
mania
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(54)

DAB
(51X57) , 
32 - bere.

(21) 004797
(22) 19.12.1994 -k.
(73) DORTMUNDER ACTTEN-BRAUEREI 

AG, DE
Steigerstrasse 20,44145 Dortmund, Ger
mania 

(54) ' _

Hansa

(51X57) 
32 - bere.

(21) 004798
(22) 19.12.1994
(73) ASSOCIAZIONE RADIO MARIA, IT 

Piazza S.Michele, 3-frazione oreno 20059, 
Vimercate, Milano, Italia

(54)

RADIO MARIA
(51X57)
38 - staţii de radiodifuziune.

(21) 004804
(22) 09.08.1995
(73) “TELEGRAF-INFORM -PLUS” S.A., 

MD
Str.Grenobl, nr.193, MD-2043, Chişinău, 
Republica Moldova 

(54)

(51X57)
16 - producţie de tipar; 
35 - reclamă.

(21) 004806
(22) 04.08.1995
(73) COMPANIA DE PRODUCTOS ALI- 

MENTOS Y SERVICOS “CORPORA 
S.A.”, CL
General Baquedano 1278, Santiago, Chile 

(54)

(51X57)
32 - bere, ape minerale şi gazoase şi alte bău

turi nealcoolice; băuturi şi sucuri de fruc
te, siropuri şi alte preparate pentru fabri
carea băuturilor.

(21) 004807
(22) 04.08.1995
(73) COMPANIA DE PRODUCTOS ALI- 

MENTOS Y  SERVICOS “CO RPORA 
S.A.”, CL
General Baquedano 1278, Santiago, Chile 

(54)

(51)(57) .
32 - bere, ape minerale şi gazoase şi alte bău

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

(21) 004823
(22) 18.07.1995
(73) COMPANIA COM ERCIALĂ DE IN

FORMAŢII “LOGOS-PRES” S A ., MD 
Bd. Ştefan cel Mare, nr. 180, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova
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(54)

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

(5i)(57)
16 - hârtie şi articole din hârtie; carton şi arti

cole din carton; cărţi, imprimate, reviste 
şi periodice; materiale didactice (cu excep
ţia aparatelor); caractere tipografice; cli
şee tipografice;

35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerci
ale; administrare comercială, servicii de 
birou şi alte servicii incluse în această cla
să;

36 - consultaţii în probleme de credit;
38 - telecomunicaţii şi alte servicii incluse în

această clasă;
39 - birou de excursii, organizarea călătoriilor

şi excursiilor;
41 - educaţie, organizarea procesului de in

struire, divertisment, activitate sportivă 
şi culturală şi alte servicii incluse în 
această clasă;

42 - consultaţii profesionale (care nu ţin de
operaţiuni de afacere); organizarea expo- 

. ziţiilor; servicii juridice; activitate come- 
v rcială : cumpărarea şi comercializarea 

produselor şi mărfurilor, materiei prime, 
pieselor de schimb şi pieselor de comple
tare, elaborări inginereşti; elaborarea 
programelor computeriale, servicii de 
design.

(21) 005012
(22 ) 15.11.1995
(73) Société C ooperative V igneronne des 

Grandes Caves R ichon-Le-Zion and 
Z icron -Jacob  Ltd., IL 
25 Hacarmel Street, Richon-le-Zion 
75100, Israël 

(54)

TAÏGA

(51X57)
33 - vinuri, lichioruri şi băuturi alcoolice (cu 

excepţia berii).

(21) 005275
(22) 15.03.1996
(73) Societatea  pe A cţiu n i d e  finanţe  şi 

prod u cţie  “EXITON-F1N”, MD 
Str. Alecu Russo, nr. 1, MD-2068, Chi
şinău, Republica Moldova 

(54)

(51X57)
05 - produse alimentare dietetice pentru copii; 
30 - produse alimentare pentru sugaci.

(21) 005314
(22) 29.02.1996
(73) B on darciu c N icolae F iodor, MD 

Bd. Ştefan cel Mare, nr. 3,*ap. 20, MD- 
2061, Chişinău, Republica Moldova 

(54)

(59) Culori revendicate: albă, neagră, culoarea 
smaraldului, albastră, oranj, culoarea 
bronzului.

(51X57)
33 - băuturi alcoolice.
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(21) 005345
(22) 02.02.1996
(73) Firm a com ercia lă  de producţie  “EU- 

RO-VIN” S.R.L., MD 
Str. Miron Costin, nr. 7, MD-2068, Chi- 
şinău, Republica Moldova 

(54)'

(51)(57)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comer

ciale; administrare comercială, servicii de 
birou;

42 - comercializarea produselor alimentare.

(21) 005359
(22) 05.04.1996
(73) SOCIETATEA PE ACŢIUNI MIXTĂ 

MOLDO-CIPRIOTĂ DE TIP  ÎNCHIS 
“AROMA-PLUS”, MD 
Str. Bucuriei, nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

W (54 )- V  , %

FORTY
(51)(57)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(21) 005360
(22) 05.04.1996
(73) SOCIETATEA PE ACŢIUNI MIXTĂ 

MOLDO-CIPRIOTĂ DE TIP  ÎNCHIS 
“AROMA-PLUS”, MD 
Str. Bucuriei, nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova

(54)

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

(21) 005361
(22) 05.04.1996
(73) SOCIETATEA PE ACŢIUNI MIXTĂ 

MOLDO-CIPRIOTĂ DE T IP  ÎNCHIS 
"AROMA-PLUS", MD 
Str. Bucuriei, nr. 20, MD-2004, Chişinău 
Republica Moldova
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(54) (54)
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(51)(57)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(21) 005378
(22) 18.03.1996
(73) Agrofirm a cooperatistă de producţie 

şi com erţ "TOAMNA DE AUR", MD 
Bd. Ştefan cel Mare, nr. 148/19, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova

(51X57)
29 - carne, peşte, fructe şi legume conservate,

jeleuri, gemuri, conserve;
30 - îngheţată, miere;
32 - bere, apă minerală şi gazoasă şi alte bău

turi nealcoolice;
39 -turism.

(21) 005388
(22) 10.04.1996
(73) Societatea  pe A cţiun i TN CON", MD 

Str. A. Lăpuşneanu, nr. 16, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54)
v.fV'

• ■

i n c f ) «

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

te; jeleuri, dulciuri, compoturi; ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi co
mestibile; pectin alimentar;

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

35 - publicitate, gestiunea afacerilor comer
ciale; administrare comercială, servicii de 
birou; marketing;

36 - asigurări, afaceri financiare, afaceri mo
netare, afaceri imobiliare;

37 - construcţie, reparaţie, servicii de insta
lare;
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39 - transport; ambalarea şi depozitarea măr
furilor;

42 - aprovizionare cu produse alimentare şi 
băuturi; servicii agricole; servicii juridice; 
elaborări ştiinţifice şi industriale; consul
taţii în domeniul tehnicii şi tehnologiilor.

(21) 005425
(22) 02.05.1996
(73) S.R.L. “VERO”, MD

Bd. C. Negruzzi, nr. 6, ap. 42, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova

(54)

(51)(57)
16 -  hârtie, carton, şi articole din aceste mate

riale, neincluse în alte clase; produse im
primate; articole de legătorie; fotografii, 
papetărie, materiale adezive pentru pape- 
tărie sau menaj, materiale pentru artişti 
plastici; pensule; maşini de scris şi arti
cole de birou (cu excepţia mobilei); mate
riale didactice şi intuitive (cu excepţia 
aparatelor); materiale plastice pentru am
balaje (neincluse în alte dase); cărţi de joc; 
caractere tipografice; clişee tipografice şi 
toate produsele induse în această dasă;

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte bău
turi nealcoolice; băuturi şi sucuri de fruc
te, siropuri şi alte preparate pentru fabri
carea băuturilor şi toate produsele induse 
în această clasă;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii) şi toate
produsele incluse în această clasă;

35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerci
ale; administrare comercială, servicii de 
birou şi toate serviciile incluse în această 
clasă;

39 - transport; ambalarea şi depozitarea măr
furilor; organizarea călătoriilor şi toate 
serviciile induse în această clasă;

42 - realizarea mărfurilor.

(21) 005420
(22) 02.05.1996
(73) S.R.L. “AUGUST GRUP”, MD

Str. Melestiu, nr. 7, MD-2042, Chişinău, 
Republica Moldova 

(54)

(51X57)
16 - hârtie, carton şi articole din aceste mate

riale, neincluse în alte clase; produse im
primate; articole de legătorie; fotografii, 
papetărie, materiale adezive pentru pape
tărie sau menaj, materiale pentru artişti 
plastici; pensule; maşini de scris şi arti
cole de birou (cu excepţia mobilei); mate
riale didactice şi intuitive (cu excepţia 
aparatelor); materiale plastice pentru 
ambalaje (neinduse în alte clase); cărţi de 
joc; caractere tipografice; clişee tipogra
fice şi toate produsele incluse în această 
clasă;

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi site bău
turi, nealcoolice; băuturi şi sucuri de fine
ţe, siropuri şi alte preparate pentru fabri
carea băuturilor, toate produsele incluse 
în această clasă;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii) şi toate
produsele incluse în această dasă;

35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerci
ale; administrare comercială, servicii de 
birou şi toate serviciile incluse în această 
clasă;

39 - transport; ambalarea şi depozitarea măr
furilor; organizarea călătoriilor şi toate 
serviciile incluse în această clsisă;

42 - realizarea mărfurilor.

(21) 005433
(22) 02.05.1996
(73) S.R.L. “AUGUST”, MD
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(54)

Str. Melestiu, nr. 7, MD-2042, Chişinău, 
Republica Moldova

i

(51X57)
16 - hârtie, carton şi articole din aceste mate

riale, neincluse în alte clase; produse im
primate; articole de legătorie; fotografii, 
papetărie, materiale adezive pentru pape- 
tărie sau menaj, materiale pentru artişti 
plastici; pensule; maşini de scris şi arti
cole de birou (cu excepţia mobilei); mate
riale didactice şi intuitive (cu excepţia 
aparatelor); materiale plastice pentru am
balaje (neincluse în alte dase); cărţi de joc; 
caractere tipografice; clişee tipografice şi 
toate produsele incluse în această clasă;

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte bău
turi nealcoolice; băuturi şi sucuri de fruc
te, siropuri şi alte preparate pentru fabri
carea băuturilor, toate produsele incluse 
în această clasă;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii) şi toate
produsele incluse în această clasă;

35 - publicitate, gestiunea afacerilor comer
ciale; administrare comercială, servicii de 
birou şi toate serviciile incluse în această 
clasă;

39 - transport; ambalarea şi depozitarea măr
furilor; organizarea călătoriilor şi toate 
serviciile incluse în această clasă;

42 - realizarea mărfurilor.

(21) 005435
(22) 26.01.1996
(73) COMPANIA AERIANĂ “AIR MOLDO

VA INTERNATIONAL” S.A., MD 
Aeroportul Internaţional, MD-2026, Chi
şinău, Republica Moldova 

(54)

(51X57)
16 - produse imprimate;
35 - publicitate, gestiunea afacerilor comer

ciale; administrare comercială, servicii de 
birou şi toate serviciile incluse în clasa 35;

39 - transport; ambalarea şi depozitarea măr
furilor; organizarea călătoriilor şi toate 
serviciile incluse în clasa 39;

42 - servicii prestate de hoteluri de diverse 
tipuri.

(21) 005436
(22) 26.01.1996
(73) COMPANIA AERIANĂ “AIR MOLDO

VA INTERNATIONAL” S.A., MD 
Aeroportul Internaţional, MD-2026, Chi
şinău, Republica Moldova

(51X57)
39 - transport; ambalarea şi depozitarea măr

furilor; organizarea călătoriilor şi toate 
serviciile incluse în clasa 39.

(21) 005444
(22) 15.05.1996
(73) Societatea  pe A cţiu n i d e  finanţe şi 

produ cţie  “EXITON-FIN”, MD 
Str. Alecu Russo, nr. 1, MD-2068, Chişi
nău, Republica Moldova 

(54)

A ir M oldova International
COMPANIA ARRIANA -AIR MOLDOVA INTERNATIONAL • S.A.

(51)(57)
05 - produse alimentare pentru copii.
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(21) 005505
(22) 03.06.1996
(73) Agrofirm a cooperatistă  de producţie 

şi com erţ “Toam na de a u t”, MD 
Bd. Ştefan cel Mare, nr. 14f/19, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova

(54)

(54)

DUET

(51X57)
30 - îngheţată.

CORNELUŞ

(51X57)
30 - îngheţată.

(21) 005506
(22) 03.06.1996
(73) A grofirm a cooperatistă  de producţie 

şi com erţ “Toam na de au r”, MD 
Bd. Ştefan cel Mare, nr. 14£/L9, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova

(54)

(21) 005508
(22) 03.06.1996
(73) Agrofirm a cooperatistă de producţie  

şi com erţ “Toam na d e  au r”, MD 
Bd. Ştefan cel Mare, nr. 14ŞT9, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54)

GUGUŢĂ

(51)(57)
30 - îngheţată.
----------------------------------------------------------------  M

VALENTINA

(51X57)
30 - îngheţată.

(21) 005509
(22) 03.06.1996
(73) Agrofirm a cooperatistă de producţie  

şi com erţ “Toam na de au r”, MD 
Bd. Ştefan cel Mare, nr. 148/19, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54)

fii

X

(21) 005507
(22) 03.06.1996
(73) Agrofirm a cooperatistă de producţie 

şi com erţ “Toam na de aur”, MD 
Bd. Ştefan cel Mare, nr. 14£/19, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova

TOAMNA DE AUR

(51X57)
30 - îngheţată.
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Lista mărcilor înregistrate

Se publică următoarele date: numărul depozitului, data 
depozitului, numărul acordat mărcii, data acordării, numărul clasei 

de produse şi/sau servicii, denumirea titularului, ţara, numărul BOPI 
în care s-a publicat cererea de înregistrare

Nr.
depozit

Data
depozit

Nr.
marcă

acordat

Data
acordării Clase TITULAR

Nr.
BOPI

003317 28.11.1994 3808 01.07.1996 32 THE CONCENTRATE MANU
FACTURING COMPANY OF 
IRELAND, ALSO TRADING AS 
SEVEN-UP INTERNATIONAL, 
AN IRISH CORPORATION,
BM

3/1996

003285 18.01.1994 3809 01.07.1996 03 BEIERSDORF IG„ DE 3/1996
003273 24,08.1994 3810 01.07.1996 03 THE BODY SHOP INTERNA

TIONAL PLC., GB
3/1996

003309 28.11.1994 3811 01.07.1996 32 THE CONCENTRATE MANU
FACTURING COMPANY OF 
IRELAND, ALSO TRADING AS 
SEVEN-UP INTERNATIONAL, 
AN IRISH CORPORATION,
BM

31996

002881 16.09.1994 3812 19.06.1996 29, 30 MARS INCORPORATED, US 2/1996
003351 10.11.1994 3813 19.06.1996 05 ISTITUTO LUSOFARMACO 

D'ITALIA S.P.A., IT
2/1996

003352 10.11.1994 3814 19.06.1996 05 ISTITUTO LUSOFARMACO 
D’ITALIA S.P.A., IT

2/1996

003353 10.11.1994 3815 19.06.1996 05 ISTITUTO LUSOFARMACO 
D’ITALIA S.P.A., IT

2/1996

003354 10.11.1994 3816 19.06.1996 05 ISTITUTO LUSOFARMACO 
D’ITALIA S.P.A., IT

2/1996

003355 10.11.1994 3817 19.06.1996 05 ISTITUTO LUSOFARMACO 
D’ITALIA S.P.A., IT

2/1996

003575 22.12.1994 3818 19.06.1996 05 ISTITUTO LUSOFARMACO 
D’ITALIA S.P.A., IT

2/1996

003576 22.12.1994 3819 19.06.1996 05 ISTITUTO LUSOFARMACO 
D’ITALIA S.P.A., IT

2/1996

003577 22.12.1994 3820 19.06.1996 05 ISTITUTO LUSOFARMACO 
D’ITALIA S.P.A., IT

2/1996

003578 22.12.1994 3821 19.06.1996 05 ISTITUTO LUSOFARMACO 
D’ITALIA S.P.A., IT

2/1996

003579 22.12.1994 3822 19.06.1996 05 ISTITUTO LUSOFARMACO 
D'ITALIA S.P.A., IT

2/1996

005003 09.11.1995 3823 21.06.1996 03 S.A. “FABRICA DE BRÂNZE
TURI DIN CAHUL’’, MD

3/1996

003236 10.11.1994 3824 23.05.1996 35 UNIVERSITATEA AGRARĂ
DE STAT DIN MOLDOVA, MD

2/1996

003249 14.11.1994 3825 23.05.1996 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 
INC, US

2/1996

003138 27.09.1994 3826 17.05.1996 31 CHIQUITA BRANDS INC., A 
DELAWARE CORPORAT

12/1995
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002485 12.07.1994 3827 17.05.1996 34 AMERICAN CIGARETTE 
COMPANY (OVERSEAS) 
LIMITED, CH

6/1995

004608 02.06.1995 3828 17.05.1996 01, 02, 04, 
05, 31, 37, 
39,42

ZENECA LIMITED, GB 1/1996

000362 09.11.1993 3829 03.07.1996 29, 31, 32, 
33

FABRICA DE VTNIFICAŢIE
DIN FĂLEŞTI, MD

9/1995

000027 11.03.1993 3830 03.07.1996 20, 24, 25, 
26

COMBINATUL REPUBLICAN 
DE INSTRUIRE ŞI PRO
DUCŢIE AL INVALIZILOR 
“BUNĂTATE”, MD

3/1996

001076 06.04.1994 3831 03.07.1996 37, 39, 42 TRUSTUL “MOLDELECTRO- 
MONTAJ”, MD

3/1995

001927 31.05.1994 3832 03.07.1996 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 
INC., A VIRGINIA 
CORPORATION, US

31996

002508 14.07.1994 3835 03.07.1996 34 BRITISH-AMERICAN TOBAC
CO COMPANY LIMITED, GB

3/1995

001926 31.05.1994 3833 03.07.1996 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 
INC., A VIRGINIA 
CORPORATION, US

3/1996

002509 14.07.1994 3836 03.07.1996 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 
INC., A VIRGINIA 
CORPORATION, US

3/1995

002760 02.09.1994 3837 03.07.1996 18 PONY INTERNATIONAL,
INC., A CORPORATION OF 
THE STATE OF DELAWARE, 
US

1/1996

002808 08.09.1994 3838 03.07.1996 25 ASCO GROUP LIMITED, US 1/1996
002828 08.09.1994 3839 03.07.1996 03 THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY, US
1/1996

003248 11.11.1994 3840 03.07.1996 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHI- 
KIKAISHA (TOYOTA
MOTOR CORPORATION), JP

12/1995

004811 16.08.1995 3841 03.07.1996 06, 07,09, 
12

S.A. “AGAT”, MD 1/1996

004410 22.03.1995 3834 01.07.1996 42 SA "UNIVERSCOM", MD 3/1996
000223 20.09.1993 3842 10.07.1996 34 GALLAHER LIMITED, GB 12/1995
003307 23.11.1994 3843 11.07.1996 39,41 S.A. ‘ACVILA’', MD 3/1996
003609 15.12.1994 3864 18.07.1996 14 WORLDWIDE BRANDS, INC 

(“WBI”), A CORPORATION OF 
THE STATE OF DELAWARE,
US

3/1996

003796 28.12.1994 3844 16.07.1996 05 BAXTER INTERNATIONAL 
INC., CORPORATION OF THE 
STATE OF DELAWARE, US

3/1996

003810 06.12.1994 3845 16.07.1996 05 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
COMPANY, A DELAWARE 
CORPORATION, US

3/1996

003811 06.12.1994 3846 16.07.1996 05 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
COMPANY, A DELAWARE 
CORPORATION, US

3/1996

003812 06.12.1994 3847 16.07.1996 05 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
COMPANY, A DELAWARE 
CORPORATION, US

3/1996

003813 06.12.1994 3848 16.07.1996 05 MEAD JOHNSON & COMPANY, A 
DELAWARE CORPORATION, US

3/1996

003814 06.12.1994 3849 16.07.1996 05 MEAD JOHNSON & COMPA
NY, A DELAWARE CORPO
RATION, US

3/1996
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003083 16.09.1994 3851 17.07.1996 03 HENKEL KOMMANDITGE
SELLSCHAFT AUF AKTIEN,
DE

9/1995

004355 24.01.1995 3852 16.07.1996 09,16, 38, 
41

PAY TV PROPERTIES
LIMITED, LI

3/1996

004356 24.01.1995 3853 16.07.1996 09,16, 38, 
41

PAY TV PROPERTIES
LIMITED, LI

3/1996

003608 15.12.1994 3863 18.07.1996 14 WORLDWIDE BRANDS, INC 
(“W BI”), A CORPORATION OF 
THE STATE OF DELAWARE,
US

2/1996

003438 10.10.1994 3861 18.07.1996 12, 37 GENERAL MOTORS CORPO
RATION, A  DELAW ARE COR
PORATION, US

2/1996

003437 10.10.1994 3860 18.07.1996 12, 37 GENERAL MOTORS 
CORPORATION, A DELA
WARE CORPORATION, US

2/1996

003400 13.10.1994 3859 18.07.1996 30 WM. WRIGLEY IR. COMPANY,
A DELAWARE CORPORA
TION, US

2/1996

003399 13.10.1994 3858 18.07.1996 30 WM. WRIGLEY IR. COMPANY,
A DELAWARE CORPORA
TION, US

2/1996

003398 13.10.1994 3857 18.07.1996 30 WM. WRIGLEY IR. COMPANY,
A DELAWARE CORPORA
TION, US

2/1996

003397 13.10.1994 3856 18.07.1996 30 WM. WRIGLEY IR. COMPANY,
A DELAWARE CORPORA
TION, US

2/1996

003396 13.10.1994 3855 18.07.1996 30 WM. WRIGLEY IR. COMPANY,
A DELAWARE CORPO
RATION, US

2/1996

003395 10.10.1994 3854 18.07.1996 12, 37 GENERAL MOTORS CORPO
RATION, A DELAWARE 
CORPORATION, US

2/1996

002503 14.07.1994 3870 19.07.1996 01, 03 LOCTITE CORPORATION, A 
CORPORATION ORGANIZED 
AND EXISTING UNDER THE 
LAWS OF THE STATE OF DE
LAWARE, US

7/1995

000610 22.11.1993 3850 19.07.1996 07 AKTIEBOLAGET ELECTRO
LUX, SE

3/1996

002838 30.08.1994 3871 19.07.1996 35, 37 ÎNTREPRINDEREA COOPE
RATIVĂ ”IANUS”, MD

1/1996

004824 22.08.1995 3873 19.07.1996 09 INTEL CORPORATION, US 3/1996
004825 22.08.1995 3874 19.07.1996 09 INTEL CORPORATION, US 3/1996
002212 30.06.1994 3866 19.07.1996 11 Ebtech Corporation, US 4/1995
002213 30.06.1994 3867 19.07.1995 11 EBCO Manufacturing Compa

ny, US
4/1995

002214 30.06.1994 3868 19.07.1996 05 ,10 T.J. SMITH & NEPHEW LTD,
GB

4/1995 :

002216 30.06.1994 3869 19.07.1996 29 VALIO LTD, FI 4/1995
003214 7.11.1994 3872 19.07.1996 34 BRITISH-AMERICAN TOBA

CCO COMPANY LIMITED, GB
3/1996

003529 13.12.1994 3862 18.07.1996 32, 39 SOCIETATEA PE ACŢIUNI
“NOROC”, MD

3T996

004383 28.12.1994 3865 18.07.1996 33 SOVHOZUL-FABRICÄ “BU
CHETUL MOLDOVEI”, MD

2/1996
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Lista mărcilor reînnoite

se publică următoarele date: nr. mărcii, data expirării termenului de reînnoire, 
numărul clasei de produse şi/sau servicii, denumirea şi adresa titularului, 
codul ţării conform ST.3 OMPI

(116)
Nr.

marcă

(186) Data 
de expirare a 
termenului 
de reînnoire

(511)
Clase

(732) Denumirea şi adresa titularului, 
codul ţării conform ST.3 OMPI

1 2 3 4
R139 23.07.2006 09 SONY KABUSHIKIKAISHA (ALSO

TRADING AS SONY CORPORATION), JP
7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japonia

R344 12.07.2006 07,12 IVECO N.V., NL
5, Prof. Bavincklaan, Bavinck Staete,
NL -1183 ATAMSTELVEEN, Olanda

R223 18.09.2006 05 RHONE-POULENC AGROCHIMIE, FR
14-20, rue Herre Baizet, 69009 Lyon, Franţa
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IV. Desene şi modele industriale
Cereri de înregistrare

| И | £ |
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Codurile INID

ale cererilor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale au următoarea semnificaţie :

(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data priorităţii de expoziţie 
(28) Numărul de desene/ modele
(31) Numărul depozitului prioritar
(32) Data depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului prioritar

(51) Clasificarea internaţională 
(54) Denumirea produsului
(71) Numele şi adresa solicitantului
(72) Numele autorului
(74) Numele mandatarului autorizat 
(81) Numărul de depozit internaţional, 

conform Aranjamentului de la Haga

Codurile INID

ale desenelor şi modelelor industriale

înregistrate au următoarea 
semnificaţie :

(11) Numărul certificatului 
(15) Data de înregistrare 
(17) Durata valabilităţii
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data priorităţii de expoziţie 
(28) Numărul de desene/modele
(31) Numărul depozitului prioritar

(32) Data depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului prioritar
(43) Data de publicare a cererii examinate 
(51) Clasificarea internaţională 
(54) Denumirea produsului
(71) Numele şi adresa solicitantului
(72) Numele autorului
(73) Numele sau denumirea şi adresa 

titularului
(74) Numele mandatarului autorizat 
(81) Numărul de depozit internaţional,

conform Aranjamentului de la Haga

**
91
ti
0
ti

ti

9Î

$
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(21) 0037 
(51) 15-03
(22) 12.02.1996 
(28)1
(54) P lug cu  lăţimea razei de acţiune dirija- 

b ilă
(71) SA . “B.P.Ş.P. în domeniul complexelor de 

maşini pentru mecanizarea lucrărilor în 
livezi, vii, pepiniere şi plantaţii de arbuşti 
fructiferi”, MD
str. Uzinelor, nr. 21, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova

(72) Ianovskii Iulii Samuilovici (UA), Buguţkii 
Valerii Vladimirovici (UA)
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Lista desenelor şi modelelor industriale
înregistrate

Se publică următoarele date: numărul acordat, numărul depozitului, data 
depozitului, clasele, denumirea titularului, ţara, numărul BOPI în care s-a publicat 
cererea de înregistrare

Nr.
acor
dat

Nr.
depozit

Data
depozit Clasele Titular Nr.BOPI

27 0032 25.05.1995 6-01 întreprinderea de Producţie şi 
Comerţ "ICAM" S.A., MD

11/1995

28 0034 06.07.1995 9-03 NEDAIVODA Serghei 
Alexandrovici, MD

1 y  1995
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VI.Modificări intervenite în statutul juridic 
al cererilor sau titlurilor de protecţie ale 

obiectelor de proprietate industrială

1. La cererea de înregistrare a mărcii nr. 004380 (BOPI nr. 10/1995) la codurile 
INID pentru identificarea datelor bibliografice se adaugă: (59) Culori 
revendicate: galben, bronz, alb, negru.

2. La cererea de înregistrare a mărcii nr. 004381 (BOPI nr. 10/1995) la codurile 
INID pentru identificarea datelor bibliografice se adaugă: (59) Culori 
revendicate: roşu, bronz, alb, negru.

3. La cererea de înregistrare a mărcii nr. 004382 (BOPI 10/1995) la codurile 
INID pentru identificarea datelor bibliografice se adaugă: (59) Culori revendicate: 
verde, bronz, alb, negru.

4. La cererea de înregistrare a mărcii nr. 004383 (BOPI S/1996) la codurile 
INID pentru identificarea datelor bibliografice se adaugă: (59) Culori revendicate: 
verde, bronz, alb, negru.

5. La marca nr. 1257 (BOPI 5/1995, nr. cererii de înregistrare 000736, publicată 
în BOPI 10/1995) în datele referitoare la adresa titularului cuvântul 
TACARACHO se va scrie TAKARACHO.

Erată

1. La brevetul de invenţie nr. 356 FI (depozit nri 95-0281), publicat în BOPI 
nr. 12^1995, din titlu se omite: BKM F - 3292 D. .

2. La cererea de înregistrare a mărcii nr. 004601 (BOPI 6/1996) clasa 05 se va 
citi: ... plasturi, materiale pentru pansamente, materiale...
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VIII. Materiale de informare 
şi documentare 
din domeniul proprietăţii 
industriale

APROBAT 
prin ordinul 

Directorului General 
al AGEPI

din 30 iulie 1996 nr. 61

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

1. In cazul în care termenul de valabilitate a bretetului Republicii 
Moldova eliberat pentru o invenţie protejată.prin certificat de autor sau 
prin brevetul U.R.S.S. în ultimul an de valabilitate este mai mic decât 12 
luni, pentru fiecare lună de valabilitate se plăteşte a 12-a parte din 
cuantumul taxei anuale corespunzătoare.

2. Fiecare lună necompletă se achită în întregime.
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Completarea tuturor rubricilor solicitantul le va face la maşina de dactilografiat sau la calcula
tor în limba de stat, clar şi lizibil, în 3 exemplare şi le va depune direct la AGEPI sau le va expedia 
prin poştă.

R eferin ţa  solicitantului/m andatarului se va completa de solicitani/de mandatar, 
indicându-se numărul şi data de ieşire.

Rubrica I

In cazul persoan elor fiz ice  se va completa cu majusculă numele complet, codul ţării, adresa 
completă, telefonul şi faxul cu indicativul zonei, contul bancar. Persoanele fizice vor indica ţara 
ai căror cetăţeni simt. în cazul în care nu dispun de cetăţenie vor indica domiciliul ori ţara în care 
au întreprindere industrială sau comercială. în cazul persoanelor jurid ice  se va indica denumirea 
oficială şi completă a unităţii(lor), indicând în paranteze abrevierea ei (lor), dacă este, codul ţării, 
adresa completă, telefonul şi faxul cu indicativul zonei, contul bancar.
Persoanele juridice vor indica codul ţării în baza legislaţiei căreia au fost constituite, 
în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova, întreprindere străină se consideră unitatea, 
capitalul statutar al căreia constă exclusiv din investiţii străine, 
în  cazul în care spaţiul dat va fi insuficient, completarea se va face pe o filă aparte.

Rubrica II

Se va completa de solicitant, se va indica numărul alineatului articolului 9 din Legea nr. 461/ 
1995 privind brevetele de invenţie în baza căruia se solicită eliberarea brevetului de invenţie şi 
anume:

al. (7) - dacă solicitantul este inventator sau succesorul lui în drepturi, inclusiv succesor prin 
moştenire sau testament, succesor conform contractului de cesiune;

al. (9) ■ dacă dreptul la brevet pentru invenţia creată de salariat în exercitarea atribuţiilor sale 
de serviciu sau executând o sarcină concretă încredinţată în scris de patron (invenţie de serviciu) 
aparţine patronului, conform contractului încheiat între ei;

al.(ll) - dacă dreptul la brevet pentru invenţia creatăîn baza unui contract de cercetări ştiinţifice 
sau de experimentare-proiectare este stabilit prin acest contract;

al. (13) - dacă patronul, în termen de 60 de zile de la data când a fost informat de către 
inventator despre invenţia de serviciu creată, nu va depune cerere, nu va cesiona dreptul la depunerea 
cererii oricărei alte persoane şi nu-i va da inventatorului o dispoziţie în scris pentru păstrarea 
invenţiei în secret, inventatorul are dreptul să depună cererea şi să obţină brevetul pe numele său.

Se va completa titlul invenţiei.
Se va completa Clasificarea Internaţională de Brevete (abrevierea - CI. Int.), se va indica 

secţiunea, dasa, subclasa, grupa şi subgrupa.

Rubrica III

Se va completa printr-un X una din cele două căsuţe prevăzute, respectiv căsuţa care corespunde 
situaţiei cererii de brevet de invenţie.

în cazul când INVENTATORULUI) este (simt) acelaşi (aceiaşi) cu SOLICITANTUL, se va 
completa rubrica III a.

în cazul când INVENTATORULUI) va fi (vor fi) menţionatei) la Rubrica VIII, se va completa 
rubrica III b.
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Rubrica IV

Rubrica IV a se va completa, dacă este cazul, de MANDATAR (mandatar autorizat sau 
împuternicit prin procură).

Rubrica IV b  se va completa de SOLICITANTUL desemnat pentru corespondenţa cu AGEPI, 
dacă vor fi mai mulţi SOLICITANŢI şi nu va fi desemnat mandatarul autorizat.

Rubrica V

Se va completa numai în cazul depunerii cererii divizionare. La rubrica aceasta se va indica 
numărul şi data depunerii cererii de brevet de invenţie divizate.

Rubrica VI

Se va completa de solicitanţii care au făcut deja unul sau mai multe depozite în
alte state, oficii regionale sau internaţionale şi doresc să revendice prioritatea acestora în 

Republica Moldova.
In toate cazurile de invocare a priorităţii se va indica clar şi exact numărul şi data cererii 

iniţiale, codul ţării care a eliberat actul de prioritate.
Dacă cererea iniţială este regională sau internaţională, conform procedurii PCT, în loc de 

codul ţarii se va indica codul oficiului respectiv.
Dacă au fost invocate priorităţi multiple, atunci la această rubrică se vor indica datele sus- 

numite pentru fiecare cerere în parte.

Rubrica VII

Se va completa printr-un X una din căsuţele prevăzute, se va indica respectiv numărul de file 
din fiecare exemplar depus.

Rubrica VIII

Se va completa, dacă va fi cazul, numele şi prenumele inventatorilor.
Inventatorii naţionali vor indica adresa completă, codul ţării şi vor semna.
Inventatorul(ii) străin(i) va(vor) indica numele complet şi codul ţării.

Rubrica IX

Se va completa de SOLICITANT sau de MANDATAR, se va indica cu majusculă numele în 
dar.

Dacă sunt mai mulţi solicitanţi, cererea va fi semnată de toţi aceştia.
Dacă solicitantul este persoană juridică, cererea va fi semnată de conducătorul unităţii şi 

ştampilată. In acest caz se va indica funcţia semnatarului.

Rubrica X

Rubrica X  a se va completa de persoana care a depus cererea la AGEPI, alta decât solicitantul/ 
mandatarul, se va indica numele complet şi actul de identitate.

Rubrica X b  o va semna persoana care a primit documentele cererii.

Pentru orice alte explicaţii suplimentare văputeţi adresa direct la  Registratura  
AGEPI, relaţii la telefonul 49-30-16, interior 6.
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093 /NP/01  / A / 8 / Z

Referinţa Se completează de către AGEPI
solicitantului /  mandatarului Registratura A GEPI Registrul Naţional de Cereri

intrare: de Brevet
Nr. Nr. (21) Nr. depozit

Data Data (22) Data depozit

Către: AGENŢIA DE STAT PENTRU PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE
A R E P U B L I C I I  M O L D O V A

Str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova, tel. (3732) 44-01-19, fax 44-01-19 
Cont bancă: USD, nr. 840070632, BCA, "Banca Socială", Chişinău, cod 280101703;

MDL, nr. 1141436, BCA, "Banca Socială”, Chişinău, cod 280101703;

C E RE R E  DE B R EV E T  DE I N V E N Ţ I E
___________________ Cererea se va completa în 3 exemplare dactilografiate.________________

I. (71) SOLICrTANT(I) (nume oau denumire completă, cod ţară conform normei ST. 3 OMPI, 
adresă completă, telefon şi fax cu indicativul zonei, cont bancă)

II. SOLICIT(ĂM) în baza Legii nr. 461/1995 art.9 alin.............  eliberarea pe numele
meu(nostru) a unui brevet pentru invenţia cu 
(54) TITLUL

(51) CI. Int.

III. DECLAR(ĂM) că INVENTATOR(I) este (sunt)
(75) a) acelaşi (aceiaşi) cu SOLICITANTUL □
(72) b) persoanele menţionate în rubrica V I I I O

IV. REPREZENTARE:
(74) a) MANDATAR (nume complet, adresă completă, telefon şi fax cu indicativul zonei, cont bancă şi nr. 

procură)

(71) b) SOLICITANTUL desemnat pentru corespondenţa cu AGEPI (în cazul în care sunt mai 
mulţi SOLICITANŢI: nume sau denumire completă, adresă completă, 
telefon şi fax cu indicativul zonei)

V. (62) CEREREA de brevet este DIVIZIONARĂ din cererea de brevet nr._________data
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VI. (30) PRIORITATE INVOCATĂ:
(31) Nr. (32) data

Nr. data
Nr. data

(33) ţara 
ţara 
ţara

VII. DOCUMENTE DEPUSE:
Nr. file, Nr. ex. Nr. file, Nr. ex.

în limba de stat: ex. documente anexate: ex.
□ - formular cerere tip □ - dovadă de plată a taxei
□  - descriere □ - dovadă de înlesnire
□  - revendicări □ - act de prioritate
□ - desene □ - procură
□ - rezumat □ - declaraţie privind publi-
în altă limbă: carea anterioară a invenţiei
D - descriere alte documente:

0  - revendicări □ -

□  - desene □ -

□  - rezumat □ -

VIII. DECLARAREA INVENTATORILOR
Nr.
crt.

(72) N u m e l e  .
şi p r e n u m e l e

A d r e s a
c o m p l e t ă

Semnătura
inventatorului

IX. Semnătura solicitantului(lor), mandata
rului (numele în clar) :

L. Ş. Data

X. a) Persoana care a depus cererea, alta decât 
solicitantul, mandatarul (numele complet şi 
actul de identitate):

b) Semnătura de primire a cererii la AGEPI 
(numele în clar):

XL Registratura A G E P I  ieşire: 
Nr.
Data
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2 0 7  / N P / 0 1 / A / 4 / Z
Referinţa Se completează de către AGEPI
solicitantului /  mandatarului Registratura A GEPI Registrul Naţional de Cereri

• intrare: de Brevet:
Nr. Nr. (21) Nr. depozit
Data Data (22) Data depozit

către: Ag en ţia  d e  stat  pentru  protecţia  proprietăţii industriale
A R E P U B L I C I I  M O L D O V A

Str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldovu, tel. 44-32-53, fux 44-01-19 
Cont bancă: USD, nr. 840070632, BCA, "Banca Socială", Chişinău, cod 280101703;

MDL, nr. 1141436, BCA, “Banca Socială", Chişinău, cod 280101703.

C E R E R E  DE B R E V E T  DE I N V E N Ţ I E  
ÎN BAZA CERTIFICATULUI DE AUTOR

_________________Cererea se va completa în 2 exemplare dactilografiate.
I. (71) SOLICITANT(I) (nume sau denumire completă,cod ţară conform normei ST. 3 ОМИ, adresă 

completă, telefon şi fax cu indicativul zonei)

II. SOLICIT(ĂM) în baza Legii nr. 461/1995 art. 46 anularea certificatului de autor nr. 
şi eliberarea unui brevet pentru invenţia cu 
(54) TITLUL

(51) CI. Int.

III. REPREZENTARE:
(74) a) MANDATAR (nume complet, adresă completă, telefon şi fax cu indicativul zonei, cont bancă şi 

nr. procură)

(71) b) SOLICITANTUL desemnat pentru corespondenţa cu AGEPI (în cazul în care sunt mai 
mulţi SOLICITANŢI: nume complet, adresă completă, telefon şi fax cu indicativul zonei)
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2 0 7  / N P / 0 1 / A / 4 / Z

IV. DOCUMENTE DEPUSE:

în limba de stat:
Nr. file, 

ex.
Nr.
ex. alte documente:

Nr. file, 
ex.

Nr.
ex.

D - formular cerere tip
□ - rezumat
□  - revendicări

□  - copie autorizată a
certificatului de autor

□ - dovadă de plată a taxei
□ - procură
□ -

VIII. INVENTATORI:
Nr.
ert.

(72) Numele 
şi prenumele

A d r e s a
c o m p l e t ă

Semnătura
inventatorului

IX. Semnătura solicitantului(lor), mandata
rului (numele în clar)

X. Persoana care a depus cererea, alta decât 
solicitantul, mandatarul (numele complet şi actul 
de identitate)

Semnătura de primire a cererii la AGEPI 
(numele în clar)

Semnătura titularului certificatului 
(denumirea în clar)

XI. Registratura A G E P I  ieşire :

Nr.

L. Ş. Data
Data
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395 / N P / 0 1 / A / 5 / Z
Referint  a Se completează de către A G E PI
solicitantului/ mandatarului: Registratura A G E PI intrare :
Nr. Nr.

Data Data

Către: AGENŢIA DE STAT PENTRU PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE 
A R E P U B L I C I I  M O L D O V A

Str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova, tel. 44-32-53, fax 44-01-19 
Cont bancă: USD, nr. 840070632, BCA, ’ Banca Socială", Chişinău, cod 230101703;

MDL, nr. 1141436, BCA, "Banca Socială”, Chişinău, cod 280101703.

C E R E R E
DE EXAMINARE ÎN FOND A CERERII DE BREVET DE INVENŢIE

Cererea se completează într-un exemplar dactilografiat.

I. SOLICITANT(I) (nume sau denumire completă)

II. SOLICIT(ĂM ) în baza Legii nr. 461/1995 art. 16(8) examinarea în fond 
a cererii de brevet de invenţie cu :
(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

III. Documente anexate
□  - dovadă de plată a taxei □  - dovadă de înlesnire

IV. Semnătura solicitantului(lor), 
mandatarului (numele în clar):

V. Persoana care a depus cererea, alta 
decât solicitantul, mandatarul 
(numele complet şi actul de identitate)

L. Ş. Data

Semnătura de primire a cererii la 
AGEPI (numele în clar):
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Referinţa
solicitantului/ mandatarului : 
Nr.

Data

Către: AGENŢIA DE STAT PENTRU PROTECŢIA PROPRIETĂŢII 
INDUSTRIALE A REPUBLICII MOLDOVA

Str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova, tel. 44-32-53, fax 44-01-19 
Cont bancă: USD, nr. 840070632, BCA, "Banca Socială", Chişinău, cod 280101703;

MDL, nr. 1141436, BCA, “Banca Socială", Chişinău, cod 280101703.

C E R E R E
DE ELIBERARE A BREVETULUI DE INVENŢIE 

FĂRĂ EXAMINAREA ÎN FOND A CERERII
Cererea se completează intr-un exemplar dactilografiat.

I. SOLICITANT® (nume sau denumire completă)

II. SOLICIT(ĂM) în baza Legii nr. 461 /  1995 art. 16 (9) eliberarea pe 
numele meu (nostru) a unui brevet de invenţie fără examinare în fond, 
pe răspunderea mea(noastră) în baza cererii de brevet de invenţie cu:

(21) Nr. depozit

(22) Data depozit

III. Documente anexate :
O  - raport de documentare i | - dovadă de plată a taxei

IV. Semnătura solieitantului(lor), man
datarului (numele în clar):

V. Persoana care a depus cererea, 
alta decât solicitantul,
mandatarul (numele complet şi îictul 
de identitate)

L. Ş. Data Semnătura de primire a cererii la 
AGEPI (numele complet)

______________ 3 9 6 / N P / 0 1 / A / 3 / Z
Se completează de către A G E PI

Registratura A G E PI intrare :
Nr.

Data

67



M D -BO PItyl996

IX. Informaţie internaţională
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ARANJAMENTUL DE LA MADRID PRIVIND 
ÎNREGISTRAREA INTERNAŢIONALA A MĂRCILOR

Stelian MARINESCU 
Director

PATENTMARK 
International Office

Romanian and European Patent Attorney

reptul acordat cetăţenilor ţărilor uni
unii de a-şi înregistra cu prioritate 

mărcile de fabrică şi de comerţ în ori
care dintre ţările uniunii, deşi constituia un 
progres rem arcabil, se realiza printr-o 
procedură greu de înlăturat, reclamând în 
acelaşi timp şi cheltuieli însemnate. Dacă 
marca se referea la un produs care putea fi 
vândut în mai multe ţări, titularul ei era 
obligat să îndeplinească în toate acele ţări 
formalităţile de depozit ale mărcii (care de 
multe ori erau diferite de cele din ţara de 
origine), să traducă actele necesare în limbile 
tuturor acestor ţări, să plătească taxe şi să 
numească reprezentanţi pe care să-i însărci
neze cu îndeplinirea formalităţilor necesare 
în toate ţările în care voia să înregistreze 
marca.

Pe lângă cheltuielile însemnate pe 
care era nevoit să le suporte titularul mărcii, 
acesta se confrunta şi cu riscul ca termenul 
de prioritate să expire mai înainte ca el să 
aibă posibilitatea de a îndeplini actele necesare 
pentru înregistrarea mărcii în faţa autorită
ţilor competente din toate aceste ţări.

Existenţa unui asemenea risc a 
determinat pe cei interesaţi să propună, cu 
prilejul Conferinţei de la Roma din anul 1886, 
introducerea sistemului de înregistrare 
internaţională a mărcilor de fabrică şi de 
comerţ, această înregistrare urmând să aibă 
ca efect recunoaşterea ei de către toate ţările 
uniunii. Tot cu acest prilej s-a propus ca 
efectuarea ei să fie încredinţată Biroului de la 
Berna.

Conferinţa de la Roma s-a încheiat 
fără a se lua o decizie în această privinţă, fapt 
care a determinat reluarea propunerii la 
Conferinţa de la Madrid din luna aprilie 1891. 
Deoarece, cu prilejul discutării ei, nu s-a putut

realiza un acord unanim între statele membre 
ale uniunii, reprezentanţii statelor care au 
acceptat propunerea au semnat aranjamentul, 
cunoscut sub denumirea de Aranjamentulde 
la Madrid din 14 aprilie 1891, care a intrat în 
vigoare la 15 iulie 1894. Ca efect al acestui act 
s-a realizat o uniune restrânsă între cele 5 
state semnatare, care funcţiona în cadrul 
uniunii alcătuite din toate statele semnatare 
ale Conferinţei de la Paris.

Ulterior au aderat la acest aranjament 
şi alte state, astfel că în prezent din uniunea 
restrânsă creată prin semnarea lui fac parte 
peste 35 de ţări şi anume: Algeria, Austria, 
Benelux, Bulgaria, China, Croaţia, Cuba, 
Republica Cehă, Republica Populară Democra
tă Coreea, Egipt, Elveţia, Federaţia Rusă, 
Franţa, Germania, Italia, Liechtenstein, Mo
naco, Mongolia, Maroc, Polonia, Portugalia, 
România, Republica Slovacă, Slovenia, Spania, 
San Marino, Sudan, Ucraina, Ungaria, Viet
nam şi Yugoslavia.

Aranj amentul de la Madrid a suferit, 
la rândul său, următoarele modificări: la 
Bruxelles la 14 decembrie 1900, la Washing
ton la 11 iunie 1911, la Haga la 6 noiembrie 
1925, la Londra la 2 iunie 1934, la Nisa la 15 
iunie 1957 şi la Stockholm la 14 iulie 1967. 
Cel mai important dintre aceste acte a fost 
revizuirea de la Nisa, prin care s-au adus 
modificări dispoziţiilor fundamentale.

Prin legea din 10 septembrie 1924 Ro
mânia a aderat la acest aranjament cu modi
ficările de la Bruxelles şi Washington, apoi prin 
decretul nr. 54^1958 - 31 martie 1959 - la forma 
revizuită la Nisa, iar prin decretul nr. 427 din 
19 octombrie 1963 la formele revizuite la Haga 
şi la Londra. Textul revizuit la Nisa a intrat 
în vigoare la 15 decembrie 1966. Prin decretul 
nr. 1176 din 28 decembrie 1968, publicat la 6
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ianuarie 1969, România a ratificat forma 
revizuită la Stockholm  în anul 1967 a 
Aranjamentului de la Madrid care a intrat în 
vigoare la 19 septembrie 1970.

Potrivit art. 1 al acestui aranjament, 
cetăţenii ţărilor contractante pot să-şi asigure 
în  toate celelalte ţări, care au semnat 
aranjamentul sau care vor adera la el, 
protecţia mărcilor de fabrică sau de comerţ 
înregistrate în ţara de origine, pe baza 
depozitului acestor mărci la Biroul interna
ţional de la Berna. Cu ocazia revizuirii de la 
Nisa s-a adăugat dispoziţia în baza căreia şi 
mărcile de serviciu pot face obiectul înregis
trării internaţionale. De asemenea, s-a 
precizat că ţările cărora li se aplică acest 
aranjament sunt constituite în uniunea spe
cială pentru înregistrarea internaţională a 
mărcilor.

Potrivit art. 2, cetăţenii ţărilor care 
nu au aderat la acest aranjament, dar care 
sunt domiciliaţi sau posedă întreprinderi 
comerciale ori industriale pe teritoriul uneia 
dintre ţările uniunii restrânse constituite 
printr-însul, sunt asimilaţi cetăţenilor ţărilor 
contractante.

înregistrarea internaţională a mărci
lor de fabrică, de comerţ şi de serviciu se 
întemeiază întotdeauna pe înregistrarea lor 
în ţara de origine, nefiind suficient ca marca 
să fie numai depusă. Noţiunea ţara de origine 
este definită în art. 6 al convenţiei generale.

îndeplinirea condiţiei înregistrării în 
ţara de origine prezintă o însemnătate 
deosebită, mai cu seamă în ţările în care 
înregistrarea nu se acordă decât după un exa
men prealabil. înregistrarea internaţională a 
unei mărci necesită în prealabil adresarea 
unei cereri de înregistrare internaţională 
către administraţia ţării de origine care, la 
rândul său, formulează această cerere în limba 
franceză şi o adresează Biroului internaţional.

Biroul internaţional înregistrează 
imediat mărcile depuse şi notifică această 
înregistrare tuturor administraţiilor ţărilor 
care fac parte din uniunea restrânsă. Mărcile 
înregistrate sunt inserate într-o publicaţie pe
riodică editată de Biroul internaţional (art. 3). 
Din momentul acestei înregistrări (iar nu din 
acela al notificării către administraţia ţării 
interesate) marca este protejată în fiecare din 
ţările contractante în aceeaşi măsură în care 
ar fi fost protejată, dacă ar fi fost depusă di
rect în fiecare ţară (art. 4). înregistrarea 
internaţională nu este însă valabilă în ţara de 
origine a mărcii. Cu ocazia modificării de la 
Washington s-a adăugat dispoziţia potrivit că

reia orice marcă, înregistrată la Biroul 
internaţional înăuntrul termenului prevăzut 
de art. 4 al convenţiei generale, se bucură de 
dreptul de prioritate stabilit prin acel text, fără 
să mai fie necesară îndeplinirea formalităţilor 
prevăzute într-însul. Scutirea de formalităţi, 
prevăzută de modificarea amintită, constituie 
unul dintre avantajele înregistrării internaţio
nale faţă de depozitele naţionale.

Aceasta nu înseamnă că prin consti
tuirea depozitului unei m ărci la Biroul 
internaţional se asigură o protecţie eficace 
acestei mărci în fiecare dintre ţările care 
alcătuiesc uniunea restrânsă. Efectul înregis
trării internaţionale este limitat la faptul că 
marca va avea aceeaşi situaţie ca şi când un 
depozit special ar fi fost făcut direct în fiecare 
dintre aceste ţări. Reglementările interne ale 
acestor ţări îşi păstrează însă întreaga lor 
aplicare, astfel încât administraţiile cărora 
Biroul internaţional le va notifica înregistrarea 
unei mărci vor avea dreptul să declare că 
protecţia mărcii respective nu poate fi acordată 
pe teritoriul lor (art. 5), în cazul în care acea 
marcă nu întruneşte condiţiile cerute de 
reglementările interne pentru a beneficia de 
protecţie.

Astfel, dacă în vreuna dintre aceste 
ţări înregistrarea nu se poate obţine decât în 
urma unui examen prealabil, marca depusă 
la Biroul internaţional va fi supusă acestui 
examen şi va putea fi respinsă.

Cu prilejul modificării aduse la Bru
xelles Aranjamentului de la Madrid s-aprecizat 
că potrivit convenţiei generale refuzul de a 
acorda protecţia mărcii înregistrate la Biroul 
internaţional poate fi opus numai în condiţiile 
în care s-ar referi la o marcă depusă pentru 
înregistrare naţională. Temeiurile refuzului 
pot fi şi cele prevăzute în art. 7 bis, 6 ter şi 6 
quinquies din această convenţie. Adminis
traţiile care intenţionează să exercite acest 
drept trebuie să notifice Biroului internaţional 
refuzul lor, indicând de asemenea, şi temeiu
rile refuzului în termenul prevăzut de legea 
lor naţională şi cel mai târziu în termen de un 
an de la data înregistrării internaţionale a 
mărcii. Biroul internaţional are obligaţia să 
comunice fără întârziere un exemplar al 
declaraţiei de refuz, administraţiei ţării de 
origine, precum şi titularului mărcii. Cel 
interesat are îndrituirea să exercite aceleaşi 
mijloace legale de recurs, ca şi cele pe care le- 
ar fi putut exercita în cazul în care ar fi depus 
marca direct în ţara în care i-a refuzat 
protecţia.

Art. 5 a fost completat la Haga cu dis
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poziţia conform căreia administraţiile care, în 
termen de cel mult un an, nu vor face nici o 
comunicare Biroului internaţional, vor fi consi
derate că au acceptat marca. La Londra s-a 
adăugat dispoziţia potrivit căreia Biroul inter
naţional are obligaţia să comunice motivele 
refuzului unei mărci persoanelor interesate, 
în baza unei cereri făcute în acest sens. De 
asemenea, s-a prevăzut că autorităţile 
competente nu vor putea invalida o marcă 
internaţională fără să-i acorde titularului 
posibilitatea de a-şi valorifica drepturile sale 
în timp util. Invalidarea mărcii va fi notificată 
Biroului internaţional.

Prin art. 11, devenit art. 14 în urma 
revizuirii de la Stockholm, s-a admis că acele 
ţări care nu au luat parte la Aranjamentul de 
la Madrid să poată adera la el în forma cerută 
de convenţia generală. Biroul internaţional, 
informat de o ţară că a aderat la acest aranja
ment, are obligaţia să adreseze neîntârziat 
administraţiei acelei ţări o notificare colectivă 
a mărcilor care, în acel moment, se bucura 
de protecţia internaţională. Această notificare 
asigură, prin ea însăşi, mărcilor indicate în 
cuprinsul ei, beneficiile dispoziţiilor aranja
mentului pe teritoriul ţării, care a aderat; de 
la primirea ei curge şi termenul de un an în 
care administraţia interesată poate refuza 
acordarea protecţiei pentru marca respectivă, 
potrivit art. 5.

Pentru ţările care nu au ratificat 
aranjamentul în forma revizuită la Londra a 
rămas în vigoare redactarea primită cu prilejul 
revizuirii de la Haga, iar pentru statele care 
nu au ratificat aranjamentul în forma revizuită 
la Haga a rămas în vigoare redactarea primită 
cu prilejul revizuirii de la Wasbington.

Cu ocazia revizuirii de la Nisa, Aranja
mentul de la Madrid a suferit o serie de 
modificări importante care, după cum am 
arătat, au intrat în vigoare la 13 decembrie 
1966.

Astfel, art. 3 bis a acordat părţilor care 
fac parte din uniunea restrânsă creată prin 
Aranjamentul de la Madrid, dreptul de a 
notifica oricând directorului general al 
O.M.P.I. că protecţia ce rezultă din înregis
trarea internaţională nu se va extinde în ţara 
în care face uz de acest drept, decât dacă 
titularul mărcii o va cere expres. Această 
notificare nu-şi va produce efectul decât după 
6 luni de la data comunicării ei, comunicare 
care va fi făcută celorlalte ţări contractante 
de către directorul general al O.M.P.I. Acest 
termen nu este însă aplicabil ţărilor care vor 
face uz de facultatea amintită cu prilejul

ratificării sau adeziunii lor.
Introducerea acestui text a fost 

determinată de consideraţii de ordin practic. 
Deoarece înregistrările internaţionale 
produceau automat efecte în toate ţările care 
făceau parte din uniunea restrânsă creată prin 
Aranjamentul de la Madrid, adeziunile 
succesive ale altor state la acest aranjament 
au avut ca urmare împovărarea registrelor lor 
cu un număr uriaş de mărci, dintre care multe 
nici nu erau adeseori utilizate în toate aceste 
ţări. în statele în care reglementările interne 
cereau, drept condiţie prealabilă înregistrării, 
examenul prealabil, autorităţile competente 
erau nevoite să supună acestui examen toate 
mărcile înregistrate internaţional. Din această 
cauză ionele ţări au denunţat aranjamentul, 
iar altele erau pe cale să-l denunţe. Conferinţa 
de la Nisa a fost pusă în alternativă: ori să 
păstreze principiul extinderii automate a 
înregistrării internaţionale în toate ţările 
uniunii restrânse cu riscul ca numărul ţărilor 
aderente să se micşoreze, ori să sacrifice acest 
principiu în scopul dezvoltării teritoriale a 
uniunii. Pentru a evita asemenea situaţii s-a 
recurs la un compromis exprimat în preve
derile art. 3 bis.

Potrivit art. 3 ter, în formularea 
primită prin revizuirea de la Nisa, cererea de 
extindere a protecţiei care rezultă din 
înregistrarea internaţională la o ţară, care a 
făcut uz de facultatea acordată de art. 3 bis, 
trebuie să fie menţionată în mod special în 
cererea de înregistrare internaţională a mărcii.

La data de 1 aprilie 1972 aplicau 
dispoziţiile articolului 3 bis următoarele 16 
ţări: Austria, Benelux, Cehoslovacia, Italia, 
Yugoslavia, Maroc, Monaco, Portugalia, 
Republica Arabă Egipt, Republica Democrată 
Germană, România, San-Marino, Spania, Tu
nisia şi Ungaria.

Dacă cererea de extindere este făcută 
ulterior înregistrării internaţionale a mărcii, 
ea trebuie prezentată prin intermediul 
administraţiei ţării de origine pe formularul 
prescris de regulamentul de aplicare. Ea va fi 
înregistrată imediat de Biroul internaţional, 
care o va notifica fără întârziere administraţiei 
sau administraţiilor interesate şi o va publica 
în foaia periodică a Biroului internaţional.

Cu prilejul revizuirii de la Nisa s-a 
stabilit, de asemenea, că Biroul internaţional 
nu va mai recurge la notificarea colectivă 
prevăzută de art. 11 (actualmente art. 14) către 
statele care, aderând la Aranjamentul de la 
Madrid, au declarat că înţeleg să facă uz de 
facultatea prevăzută la art. 3 bis. Aceste ţări
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vor mai putea declara concomitent că aplicarea 
Actului de la Nisa va fi limitată la mărcile ce 
vor fi înregistrate din ziua în care adeziunea 
lor va deveni efectivă; această limitare nu se 
va putea însă extinde şi asupra mărcilor 
internaţionale care au făcut în prealabil 
obiectul unei înregistrări naţionale identice în 
aceste ţări şi care vor putea da loc la cereri de 
extindere de protecţie, formulate şi notificate 
în conformitate cu art. 3 ter.

Acelaşi art. 11 (actualmente art. 14) 
preciza că adeziunea pe care ţările uniunii 
generale o vor da acestui aranjament va fi 
considerată ca o adeziune la redactarea primită

de textul aranjam entului după ultim a 
revizuire, iar nu ca o adeziune la una dintre 
formele anterioare.

Intrarea în vigoare a textului în forma 
revizuită la Nisa necesită aderarea sau 
ratificarea de cel puţin 12 ţări, precum şi 
împlinirea unui termen de doi ani de la 
depunerea celui de-al 12-lea instrument de 
ratificare sau de aderare. Aceste condiţii au 
fost satisfăcute la 15 decembrie 1966.

Celelalte modificări aduse la Nisa 
Aranjamentului de la Madrid vor fi examinate 
în comentariile legii noastre privind art. 9, 
16, 20 şi 21.

N ota redacţiei
♦Având în vedere faptul că Republica Moldova, printre primele state suverane exsovietice, 

a aderat la Aranj amentul de la Madrid, de asemenea, ţinând cont de procedurile asemănătoare de 
examinare în cadrul AGEPI şi OSIM în baza armonizării legislaţiilor naţionale în domeniu cu cea 
internaţională, credem că acest comentariu va fi de un real folos pentru persoanele interesate: 
examinatori, mandatari autorizaţi, consilieri în proprietate industrială, conducători de unităţi 
etc. ,

♦Pe lângă posibilitatea de a lua cunoştinţă cu opinia argumentată a dlui Stelian Marinescu, 
vă rugăm să ne scrieţi părerile dvs referitor la aranjamentul în cauză, la alte momente importante 
vizând problemele protecţiei proprietăţii industriale în ţară şi în străinătate, nu ezitaţi să lansaţi 
propuneri, să ne trimiteţi articole.

♦Vă asigurăm că vom fi receptivi, iar materialele care vor prezenta un interes deosebit 
pentru publicul larg de specialitate, le vom publica cât mai repede posibil.

Vă invităm la o strânsă co la bora re ! *®

COLABORARE INTERNAŢIONALĂ

'^ă^omitetul organizatoric al unei mari 
expoziţii americane de invenţii şi mărfuri noi 
INPEX invită reprezentanţii tuturor ţărilor 
lumii să participe la cea de-a treisprezecea 
expoziţie ordinară, care va avea loc în perioada 
15-18 mai 1997 în or. Pittsburg, statul Penn
sylvania.

®"INPEX-XIII oferă reprezentanţilor 
firmelor comerciale şi industriale o unică 
posibilitate de a-şi demonstra invenţiile, 
inovaţiile şi mărfurile noi.

în  cadrul expoziţiei INPEX-XII, 
desfăşurată în perioada 16-19 mai 1996, au 
participat reprezentanţi din 32 de ţări, inclusiv 
inventatorii republicii noastre. Au fost 
prezentate peste 900 de exponate, reflectând 
peste 1500 invenţii. Inventatorilor le-au fost 
acordate peste 200 medalii şi distincţii.

arNoua expoziţie INPEX-XIII aşteaptă 
ofertele Dvs.

INFORM AŢIE EXPRES

®'l. In periodica OMPI Industrial Prop
erty and Copyright din iulie/august 1996 este 
publicată Legea Republicii Moldova privind 
brevetele de invenţie în limbile engleză şi

franceză. Drepturile de autor al traducerii 
aparţin OMPI. în luna septembrie biblioteca 
AGEPI va ptim i textele menţionate pe 
dischete.
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Перевод

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальный Бюллетень Промышленной Собственности 
содержит разнообразную информацию. Специальные главы 
посвящены изобретениям, полезным моделям, промышленным 
моделям и рисункам, товарным знакам. Потребители этой 
информации смогут проследить юридическое положение 
объектов промышленной собственности, зарегистрированных 
на территории Республики Молдова, а также рефераты патентов 
на изобретения, заявки на получение охраны объектов 
промышленной собственности, аннулирование охраны и т.п. В 
Официальном Бюллетене также будут опубликованы 
официальные документы, положения, международные 
соглашения, двухсторонние договоры, нормы и стандарты по 
вопросам данной области, пошлин и т.д.

Желающие могут воспользоваться страницами Бюллетеня 
для рекламирования своих изобретений, технических решений 
и другой деятельности.

Официальный Бюллетень Промышленной Собственности можно приобрести в 
Государственном Агентстве по Охране Промышленной Собственности, улДДога 24/1, цена одного 
экземпляра - 4 лея.
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Выписка двухбуквенных кодов Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) 

для представления наименований государств, а также международных организаций издающих 
или осуществляющих регистрацию патентных документов

\УО Всемирная ор га — СЛ К оста— Рика КС Кыртызстав РУ Парагвай
низадия интел— си Куба КН Камбоджия ОА Катар
лектуальной с о б — СУ Зеленого мыса К1 Кирибати
сгвенности  (АОИС) острова КМ К оморские О строва ЛО Румыния

ЕР Е вропейское СУ Кипр ЮЧ С е е т—Кристоф ер ли Российская
патентное Сг Республика Чехия и  Невис Федерация
ведом ство (ЕПО) КР Корея (Народно — ЛШ Руанда

ЕА Евразийское п а — БЕ Германия Демократическая
тентное ведомство Ш Джибути Республика) БА Саудовская Аравия ‘
(ЕАПВ) БК Дания КЛ Корея (Южная) БВ Соломоновы

ОА Африканская ор — ВМ Доминика КШ Кувейт остр ова
ганизация интел— БО Доминиканская КУ Каймановы О строва БС Сейшельские
лектуальной Республика кг Казахстан О строва
собственности т Алжир БВ Судан
(ОАПИ) ЕА Лаос БЕ БОвеция

АР Африканская ре — ЕС Эквадор БВ Ливан БС Сингапур
тон а л ьн ая  орга— ЕЕ Эстония БС С ен т -Л ю си я БН О стров
низадия п р о м ы т — ЕС Египет и Лихтенштейн С вятой Елены
ленной ЕН Западная Сахара БК Ш р и -Л ан ка Б1 Словения
собствен н ости ЕБ Испания БЛ Либерия БК Словакия
(АРИПО) ЕЛ Эритрея ББ Л есото ББ С ьерра—Леоне

ЕТ Эфиопия БТ Литва БМ С а н -М а р и н о
АЕ Объединенные ББ Л юксембург БИ Сенегал

А рабские Эмираты И Финляндия БУ Латвия БО Сомали
АБ Афганистан И Фиджи БУ Ливия БЛ Суринам
АС Антигуа и  Барбуда га Фолклендские БТ С а н -Т о м е
А1 Ангилья (Мальвинские) М А М арокко и  Принсипи
АБ Албания Острова М С М онако БУ Сальвадор

А М Армения га Франция МВ Республика БУ Сирия
АЛ Ангильские БМ М икронезия Молдова Б г Свазиленд

О строва (Федеральное М С Мадагаскар
АО Ангола Государство) мн Маршальские ТС О строва Турк
АЛ Аргентина БО О строва Фаро острова и  Кайкос
АТ Австрия мк Македония ТВ Чад
А и Австралия СА Габон (бывшая Республика те Того
А\У Аруба СВ Великобритания Ю гославия) ТН Тайланд
РО. Азербайджан СВ Гренада МБ Мали ТО Таджикистан

СЕ Грузия ММ Мьянма тм Туркменистан
ВА Босния СН Гана МЛ Монголия ты Тунис

и  Герцеговина а Гибралтар М О Макао то Тонга
вв Барбадос а. Гренландия МР О строва ТР Восточный Тимор
во Бангладеш см Гамбия Северной Марианы тл Турция
ВЕ Бельгия СИ Гвинея мл Мавритания тт Тринидад и Тобаго
ВЛ Буркина Ф асо СЛ Греция МБ М онтсеррат ТУ Тувалу
В й Болгария СБ Ю жная Джорджия М Т Мальта ТУ/ Тайвань
ВН Бахрейн и  Острова ми Маврикий тг Танзания
В1 Бурунди Ю ж ного Сандвича М У Мальдивы
ш Бенин СО Экваториальная МУУ Малави ил Украина
вм Бермудские Гвинея М Х М ексика и с Уганда

О строва ст Гватемала МУ Малайзия ЦБ СШ А
ВЫ Бруней ОЛУ Гвинея—Биссау мг М озамбик цу Уругвай
во Боливия СУ Гайана ш Узбекистан
вл Бразилия ИА Намибия
ВБ Багамские острова НК Гонконг ИЕ Нигер УА Ватикан
ВТ Бутан ни Гондурас N 0 Нигерия УС С ан —Винсент
ВУ О стров Буве НЛ Хорватия N1 Никарагуа и  Гренадины
В\У Ботсвана нт Гаити НЕ Нидерланды УЕ Венесуэла
вх Беяелюкс ни Венгрия N 0 Норвегия УС Виргинские
ВУ Беларусь ЦР Непал О строва
вг Белиз 1В Индонезия МЛ Науру (Британские)

1Е Ирландия иг Новая Зеландия \ЯЧ Вьетнам
С А Канада 1Б Израиль уи Вануату
ел Центрально— пч Индия ом Оман

Африканская ю Ирак ШБ Самоа
Республика 1Л Иран (Исламская РА Панама

се Конго Республика) РЕ Перу УЕ Йемен
сн Швейцария 1Б Исландия РС Папуа—Новая у и Ю гославия
С1 К от д'И вуар гг Италия Гвинея
ск О строва Кука ж Ямайка PH Ф и л и п п и н ы 2А Ю ж но — Африкан -
СБ Чили ю Иордания РК Пакистан ская Республика
см Камерун ЛР Япония РБ Польша гм Замбия
ач Китай РТ Португалия гк Заир
со Колумбия КЕ Кения PW Паула zw Зимбабве
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I. Изобретения 
Заявки на изобретения

Информация, опубликованная в разделах I и II на русском языке, служит 
только для ознакомления с ней заинтересованных лиц и не является 
официальной. Приведенные в этих разделах библиографические данные к 
рефератам являются не полными и предназначены для отыскания полных 
библиографических данных, опубликованных в разделах I и II официальной ' 
части бюллетеня на государственном языке.
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КОДЫ ШГО (ИНИД) 
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К ИЗОБРЕТЕНИЯМ

(11) Номер патента
(51) Международная патентная классифика

ция
(21) Номер(а) заявки(ок)
(22) Дата подачи заявки
(31) Номер(а), присвоенный приоритетной 

заявке
(32) Дата(ы) подачи приоритетной заявки
(33) Страна приоритетной заявки
(56) Список документов-прототипов
(71) Имя заявителя(ей), код страны (СТ.З 

ВОИС)
(72) Имя изобретателя(ей), код страны (СТ.З 

ВОИС)
(73) Имя вяадельца(ов) патента, код страны 

(СТ.З ВОИС)
(74) Имя патентного поверенного
(54) Название изобретения
(57) Реферат или формула изобретения

(10)* Охранный документ бывшего СССР 
(словесное обозначение вида документа, 
N документа, код страны)

(30)* Приоритетные данные заявок зарегис
трированных в Патентном Ведомстве 
бывшего СССР ^  документа, дата 
подачи заявки, код страны)

Международная патентная 
классификация:

А  — Удовлетворение жизненных потребностей 
человека.

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

ли и насосы, оружие и боеприпасы, взры
вные работы.

С  — Физика.
Н — Электричество.

КОДЫ ВОИС для 
ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ 
ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТАНДАРТОМ БТ.16:

А  - первый уровень публикации: опубликован
ная, не прошедшая экспертизу заявка на 
выдачу патента на изобретение.

В1 - второй уровень публикации: опубликован
ная, прошедшая экспертизу заявка на вы
дачу патента на изобретение (применяется 
в публикациях если документ с кодом А  
не был опубликован).

В2 - второй уровень публикаци: опубликован
ная,прошедшая экспертизу заявка на вы
дачу патента на изобретение (применяется 
в публикациях,которые следуют за публи
кациями с кодом А).

С1 - третий уровень публикаций: описание изо
бретения к патенту (применяется в публи
кациях если документ с кодом В1, В2 не 
был опубликован).

С2 - третий уровень публикации: описание изо
бретения к патенту (применяется в публи
кациях которые следуют публикации с ко
дом В1, В2).

Е1 - второй уровень публикации: публикация ре
шения о  выдаче патента на изобретение 
под ответственность заявителя, без прове
дения экспертизы по существу (применя
ется в публикациях если документ с кодом 
А  не был опубликован).

Е2 - второй уровень публикации: публикация 
решения о выдаче патента на изобретение 
под ответственность заявителя, без про
ведения экспертизы по существу (приме
няется в публикациях которые следуют 
публикации с кодом А).

Э1 - третий уровень публикации: описание изо
бретения к патенту, выданному под ответ-. 
ственность заявителя, без проведения экс
пертизы по сущ еству (прим еняется в 
публикациях если докум енты  с кодом  
Е1,Е2 не были опубликованы).

0 2  - третий уровень публикации: описание изо
бретения к патенту, выданному под ответ
ственность заявителя, без проведения экс
пертизы по сущ еству (прим еняется  в 
публикациях которые следуют публикации 
с кодом П ,  Е2).
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(21) 95-0180 А
(54) Электроионны й рефлексостимулятор

(57) Изобретение относится к медицинской 
технике, в частности к устройствам для 
рефлексотерапии. Цель изобретения - 
снижение травматичности кожного 
покрова при проведении сеанса рефлексо
терапии и расширение функциональных 
возможностей устройства. Электроионный 
рефлексостимулятор содержит высоко
вольтный 2 и заземленный электроды 6, 
пористую диэлектрическую прокладку 3, 
установленную на рабочем торце диэлек
трического корпуса 1, высоковольтный 
источник питания 7. Новизна изобретения 
состоит в том, что рефлексостимулятор 
снабжен заземленным колпачком 5, 
установленным на нерабочем торце 
корпуса 1, в диэлектрическом корпусе 1 
выполнены сквозные технологические 
отверстия 10. К заземленному колпачку 
5 крепится заземленный электрод 6, 
выполненный с возможностью переме
щения и фиксации его положения 
относительно диэлектрического корпуса 
1 рефлексосгимулятора. Заземленный 
электрод 6 и диэлектрическая пористая 
прокладка 3 выполняются сменными.

Электроионный рефлексостимулятор 
снабжен дополнительным электродом 11, 
выполненным в виде односторонне открытой 
втулки и крепящимся на открытом рабочем 
торце корпуса рефлексостимулятора. 
Диэлектрическая пористая прокладка 3 
устанавливается внутри дополнительного 
электрода 11. Дополнительный электрод 11 
выполняется сменным, с возможностью 
перемещения и фиксации его положения 
относительно корпуса устройства 1.

(21) 95-0172 А
(5 4 ) С п особы  диастереоселективного синтеза  

нуклеозидов

(57) Изобретение относится кдиастереосел- 
ективным способам получения оптичес
ки активных цис-нуклеозидов и аналогов 
и производных нуклеозидов. 
Изобретение позволят получить опти
чески активные цис-нуклеозиды или 
аналоги и производные нуклеозидов. 
Способы в соответствии с настоящим 
изобретением включают в себя стадию 
гликозидирования требуемого пуриново
го или пиримидинового основания или 
его аналога или производного интерме
диата формулы

{ЦП'"""

у \ в
н3

где' Дз - замещенный карбонил или 
замещенное карбонильное производное.

(21) 95-0185 А
(5 4 ) С пособ приготовления питательной среды  

для культивирования микробактерий тубер

кулеза

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к микробиологии, и может быть 
использовано для бактериологической 
диагностики туберкулеза.
Способ заключается в том, что в качестве 
источника азотистого питания используют 
смесь аминокислот гидролизатная, с 
содержанием общего и аминного азота 
13,2% и 10,7% соответственно (масс%), 
при следующем соотношении компо
нентов (вес%):

миним. ептим.максим. 
Калий фосфорнокис
лый однозамещенный 0,4 0,47 0,53
Магний сернокислый 0,0067 0,013 0,02
Амивит 0,027 0,033 0,04
Железо лимоннокислое
аммиачное 0,0013 0,00167 0,02
Смесь аминокислот ги
дролизатная 0,27 0,33
Глицерин 0,53 0,67
Яичная масса 66,67 66,67
Малахитовая зелень 0,67 0,67
Дистиллированная вода о с т а л ь н

0,4 
0,8 
66,67 
0,67 
о е
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(21) 95-0278 А
(54) Пряжа для трикотажных изделий и способ 

ее получения
(57) Изобретение относится к текстильной 

промышленности и касается пряжи для 
трикотажных изделий и способа ее 
получения.
Данным способом предусмотрено смеши
вание полиамидных волокон с комплек
сными вискозными нитями и с шерстя
ными волокнами и не определены 
условия, необходимые для получения 
пряжи с повышенной формостойкостью 
и улучшенными потребительскими 
свойствами на хлопкопрядильном 
оборудовании при использовании вместо 
шерстяных волокон хлопковых волокон. 
Задачей изобретения является создание 
пряжи для трикотажных изделий и 
способа ее получения, обеспечивающих 
получение технического результата, 
состоящего в повышении формоустойчи- 
вости пряжи с хлопковыми волокнами и 
изделий из нее за счет увеличения 
стойкости к изгибу с улучшенными 
потребительскими свойствами и внешним 
видом и в повышении стабильности 
технолошческого процесса формирования 
пряжи на хлопкопрядильном оборудо
вании.

(21) 95-0277 А
(5 4 ) Т кань

(57) Изобретение относится к текстильной 
промышленности, в частности к получе
нию новых видов тканей сорочечного, 
плательного и костюмно-плательного 
ассортимента.
Целью данного изобретения является 
расширение ассортимента тканей сорочеч
ной, плательной и костюмно-плательной 
групп с улучшенными потребительскими 
свойствами, а также экономия сырьевых 
ресурсов, что имеет большое значение при 
сырьевом дефиците.
Цель достигается за счет того, что в данной 
ткани, выполненной из основных нитей 
на основе хлопкового волокна и уточных 
нитей на основе льняного и химического 
волокон, основные нити дополнительно 
содержат льняной очес и короткое 
льняное волокно при равном соотношении 
льняных компонентов, а также высокомо
дульное вискозное волокно, при этом, 
уточные нити дополнительно содержат 
хлопковое волокно, причем, химическое 
волокно представляет собой высокомо
дульное вискозное волокно.

(21) 95-0186 А
(5 4 ) С п о соб  эф ф ективного  сж игания топлива

(57) Изобретение относится к области энерге
тики и может быть применено в тепло
энергетических установках (котлах, ТЭЦ 
идр.).
Изобретение содержит способ и устрой
ство сжигания топлива (газ, мазут и др.), 
заключающийся в том, что топливо перед 
сжиганием подвергается окислительной 
конверсии паром в присутствии катали
затора не в специальном устройстве, а в 
начальной зоне факела горелки для 
традиционного сжигания топлива. В 
начальной зоне факела снаружи имеется 
экран, ограничивающий поступление 
воздуха.
В результате конверсии топлива паром 
образуются окись углерода и водород, 
которые сгорают гораздо полнее, чем 
просто распыленное топливо. Одновре
менно продукты сгорания из-за повышен
ного содержания пара имеют более 
высокий коэффициент теплоотдачи и 
отдают больше теши к стенкам котла. Эта 
два фактора позволяют резко повысить 
КПД теплоэнергетической установки. 
Предполагаемая экономия газа до 15%, 
мазута до 30%.

(21) 95-0177 А
(5 4 ) С и стем а охлаж дения силового трансф ор

матора
(57) Изобретение относится к электротехнике, 

а именно к электротехническим устройст
вам для охлаждения электрических аппа
ратов, преимущественно высоковольтных, 
заполненных диэлектрической жидкос
тью, силовых трансформаторов, рентге
новских излучателей.
Система работает следующим образом (см. 
фиг.).
Наличие иглы 3, установленной соосно 
трубе 2 и 5 радиатора охлаждения и под
ключенной к высоковольтной обмотке 
трансформатора 1 через выпрямитель 4, 
создает дополнительный напор жидкости 
в радиаторе, что приводит к интенсифи
кации теплоотдачи и понижению макси
мального температурного напора в 2 раза 
по сравнению с естественной конвенцией. 
Наличие канала 6, направленного от 
радиатора на теплонапряженные участки, 
также приводит к уменьшению темпера
туры, что в конечном итоге увеличивает 
ресурс трансформатора и его удельную 
мощность.
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И зобретения по которым приняты 
реш ения о выдаче патентов
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(11) 450 П
(5 4 ) С п о со б  обработки  сем ян ф асоли перед  

посевом
(57) Изобретение относится к сельскому хозяй

ству и может быть использовано при 
выращивании фасоли.
Сущность изобретения состоит в том, что 
предлагается способ обработки семян 
фасоли перед посевом биологически 
активным веществом, в качестве которого 
используют водный раствор лактата пинка 
в концентрации 100-200 мг/л в течение 4 
часов.
Технический результат заключается в том, 
что цинк, который входит в состав лактата 
цинка, выполняет функцию катализатора 
и участвует в интенсификации активности 
ферментов, которые влияют на метабо
лизм углеводов, белков и фосфора, что 
приводит к повышению скорости 
прорастания семян на 12,1-17,3% и 
всхожести семян на 8,6-11,1% по 
сравнению с известным способом.

(11) 451 Р1
(5 4 ) С п особ  предпосевной о бр аботк и  сем ян  

фасоли

(57) Изобретение относится к сельскому хозяй
ству и может быть использовано при 
выращивании фасоли.
Сущность изобретения состоит в том, что 
предлагается способ обработки семян 
фасоли перед посевом биологически 
активным веществом, в качестве которого 
используют водный раствор лимонной 
кислоты в концентрации 10-100 мг/л в 
течение 4 часов.
Технический результат заключается в том, 
что лимонная кислота, участвуя в катабо
лизме запасных веществ углеводо- 
белково-липидного семени, обеспечивает 
необходимую энергию для прорастания 
семян.

(11) 452 F1
(5 4 ) С п о с о б  предпосевной обработки  семян  

овощ ны х культур
(57) Изобретение относится к сельскому хозяй

ству и может быть использовано для 
предпосевной обработки семян овощных 
культур.
Сущность изобретения состоит в том, что 
предлагается способ обработки семян 
овощных культур синей водорослью 
Synechocystis Salina Wisl. В-141 в концен
трации 1,0-1,5 г абсолютно сухой 
биомассы водоросли на литр раствора в 
течение 2-3 часов.
Технический результат изобретения 
заключается в биостимулирующем 
действии фитогормонов, которые содер
жатся в данной водоросли и которые 
интенсифицируют физиологические 
процессы в семенах, обеспечивая 
сокращение периода всхожести семян на 
2-3 дня.

(И) 453 В2
(5 4 ) С пособ суш ки  стручкового  перца

(57) Изобретение относится к пищевой и фар
мацевтической промышленности и может 
быть использовано в технологии и устрой
ствах для сушки перца.
Сущность изобретения заключается в 
интенсификации процесса сушки струч
кового перца.
Способ сушки заключается в том, что 
конвективную сушку перца осуществляют 
при температуре сушильного агента 60- 
65°С до влажности 35-36%, а затем сушку 
проводят сочетанием конвективного 
нагрева с той же температурой сушиль
ного агента и ТВЧ-нагрева с напряжен
ностью электромагнитного поля 16575- 
16580 В/м в течение 30-32 мин. 
Предлагаемый способ сушки сокращает 
время сушки и оно составляет 180-182 
мин. вместо 325 мин. по ранее известному 
способу.
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(11) 454 Г1
(54) Устройство для обработки табака в потоке 

воздуха
(57) Устройство для очистки табака в потоке 

воздуха относится к табачной промыш
ленности и предназначено для очистки 
листового табака в воздушном потоке и 
отделения от него тяжелых примесей. 
Устройство включает подающий трубо
провод 4, разрыхлительный стакан 5, в 
нижней части которого расположен 
сборник тяжелых примесей 6.
Новым в устройстве является то, что 
верхний конец подающего трубопровода 
4 по всему периметру сечения имеет 
вертикальные пазы 13 с краями откры
тыми в сторону движения табака. Дно 11 
сборника тяжелых примесей выполнено 
двускатным уклоном и дополнительно 
снабжено второй дверцей.
Технический результат изобретения 
состоит в том, что оно позволяет 
осуществить непрерывную выгрузку 
тяжелых почвенно-песчанных примесей 
из движущейся смеси табака и воздушного 
потока и улучшить процесс очистки и 
сепарации табака.

(11)455 И
(54) Основа для горчичников
(57) Изобретение относится к материалам для 

лекарственно-профилактических форм и 
может быть использовано в качестве 
основы при производстве горчичников. 
Сущность изобретения заключается в 
применении клеевого флизелина в 
качестве основы для производства 
горчичников.
Технический результат состоит в том, что 
благодаря пористой структуре клеевого 
флизелина улучшается воздухопрони
цаемость горчичника, что исключает 
жжение и дает возможность использовать 
вышеназванный материал для лечения 
детей. Структура клеевого флизелина и 
его возможность под воздействием 
давления и температуры склеиваться 
позволяет исключать осыпание горчицы 
в процессе хранения, транспортировки и 
применения горчичников.

(11)456 Е1
(54) Способ очистки питьевой воды от нитрит- 

ионов
(57) Изобретение относится к области 

очистки питьевой воды, в частности к 
способам очистки питьевой воды от 
нитрит-ионов.
Сущность изобретения состоит в том, 
что процесс очистки питьевой воды от 
нитрит-ионов проводят в присутствии 
восстановителя - аскорбиновой кислоты, 
взятой в молярном соотношении 
[АА8]:[Ж)2]=10:1 в  течение 30-40 минут. 
Технический эффект изобретения заклю
чается в том, что аскорбиновая кислота 
взаимодействует с нигрозоний - катионом, 
превращая его в неактивный нитрази- 
рующий агент окись азота(Н),что 
уменьшает концентрацию нитрит-ионов 
в питьевой воде в 10 раз, повышает ее 
качество.

(11) 457- Е1
(54) Новые производные нафтиридина, способ 

их получения, содержащие их фармацевти
ческие композиции и использование их как 
антирепродуктивные лекарства 

(57) Изобретение относится к производным 
формулы:

Я

*2

а также к их аддитивным солям и их 
использованию в терапии как лекарства 
с антирепродуктивными свойствами, 
позволяющими эффективно лечить 
раковые заболевания, псориаз, атероскле
роз, явления рестеноза или других 
патологий клеточной репродуктивности.
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(11) 458 Р1
(54) Композиция ингредиентов дня водки специ

альной
(57) Изобретение относится к ликеро

водочному производству, а именно к 
производству водки специальной. 
Технический результат состоит в получе
нии водки со свежим и тонким ароматом 
цитрусовых культур, улучшении качества 
и расширении ассортимента. 
Композиция ингредиентов для водки 
специальной содержит сахарный сироп и 
водно-спиртовую жидкость, которая 
дополнительно содержит лимонную 
эссенцию или масло, апельсиновую 
эссенцию или масло и лимонную кислоту 
при следующем соотношении ингредиен
тов, л на 1000 дал купажа: 
лимонная эссенция или масло 8,0-12,0 
апельсиновая эссенция или 
масло 0,8-1,2
сахарный сироп 700,0-900,0
лимонная кислота, кг 20,0-40,0
водно-спиртовая жидкость остальное

(11)459 Р1
(5 4 ) С п особ  отделения би о м ассы  п р оп и он о- 

вокислы х бактерий

(57) Изобретение относится к биотехнологии, 
и может быть использовано при получе
нии биологически активных веществ, 
например, таких как витамин В12 
(цианкобаламин) ипорфирины, которые 
могут быть использованы в медицине, 
фармацевтической, пищевой и хими
ческой промышленностях.
Способ включает центрифугирование 
суспензии микроорганизмов при 2000- 
5000 об./мин. в течение 5-10 минут, 
промывание клеточной массы, ее высуши
вание при 105° С и взвешивание, причем, 
в качестве раствора для промывания 
используется 1-2% раствор ацетата 
аммония.
Технический результат заключается в том, 
что исключаются потери витамина и 
порфиринов, что позволяет определить их 
истинное содержание в биомассе.

( 1 1 ) 4 6 0  И
(5 4 ) С п о соб  синтеза цианокобаламина

(57) Изобретение относится к биотехнологии, 
а именно к микробиологическим способам 
синтеза биологически активных веществ. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
предлагаемый способ синтеза цианоко
баламина предусматривает культивирова
ние пропионовокислых бактерий на 
питательной среде с кукурузным экстрак
том с использованием в качестве стимуля
тора синтеза кобальтсодержащего вещест
ва, где в качестве кобальтсодержащего 
вещества используют ацетилацетонат 
кобальта(И) дищцрат в количестве 10,0- 
12,0 мг/л.
Технический результат изобретения 
состоит в том, что введение в состав 
питательной среды ацетилацетоната 
кобальта(П) дигидрата обеспечивает 
повышение синтеза цианокобаламина.
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VIII. Информационные материалы 
из области промышленной 
собственности

* Утверждены
приказом
Генерального директора 
АОЕР1
от 30 июля 1996 № 61

Разъяснения по применению пошлин, утвержденных постановле — 
нием Правительства Республики Молдова № 415 от 13 июня 1994,

1. Если срок действия патента Республики Молдова, выданного на 
изобретение охраняемое авторским свидетельством или патентом СССР 
в последний год его действия составляет менее 12 месяцев, за каждый 
м есяц  дей стви я  патента уплачивается 12—я часть  разм ер а  
соответствующей годовой пошлины,

2. За каждый неполный месяц пошлина оплачивается как за полный 
месяц,
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Este o instalaţie complexă predestinată pentru 
măsurarea param etrilor fizico-m ecanici ai 
materialelor pulverulente şi ai suspensiilor 
acestora.

Aparatul RŞ-71 se foloseşte la perfecţionarea 
lucrărilor ştiinţifice şi tehnologice care includ 
metodele de studiere a următoarelor fenomene: 
umflarea, precipitarea, formarea sistemelor 
structurate. Din curbele de cinetică înregistrate 
automatizat sunt calculate valorile caracteristice:

- viteza şi presiunea umflării (umiditatea) 
substanţelor pulverulente;

- compoziţia fractionată (granulometrică) şi raza 
echivalentă a particulelor (dispersitatea sau 
măcinarea fină);

- proprietăţile structural-tehnologice şi de 
atracţie moleculară (adeziune) a suspensiilor 
extrem diluate şi concentrate, durabilitatea plas
tică, modulul de rigiditate şi deformare, viscozi- 
tatea (fluiditatea), elasticitatea, plasticitatea şi alţi 
parametri.

Aparatul garantează reproducerea, caracterul de masă al analizelor şi poate fi pe larg utilizat 
în instituţii de învăţământ şi centre de cercetări ştiinţifice. El poate fi predestinat şi laboratoa
relor întreprinderilor industriale şi agricole în calitate de metode expres de control şi pentru 
elaborarea recomandărilor ştiinţific argumentate de reglare a procesului de formare a sistemelor 
structurate, perfecţionarea tehnologiilor de producere a materialelor de construcţie, produselor 
alimentare şi altor ramuri ale economiei naţionale.
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It is diversihed instrument designed for the phisical-mechanical parameters measurement of pow

der materials and thear suspensions.
The instrument equiped with recorder registeres automatically the kinetic curves of sedimenta

tion, swelling and structure formation.
Proceeding from these curves the following values could be calculated:
fraction (granulometric) composition; effective radius of particles; degree of dispersion (fineness of 

milling);
- rate and pressure of powder swelling (moisture absorbtion);
-structural technological parameters of extra diluted and concentrated suspensions; shift strength 

indexes of stiffness and deformation, viscosity (fluidity), and other parameters.
The instrument ensures reproduction in mass analyses and can be widely used in three directions:
- in education to perform 5-10 laboratory works on chemistry technology of materials, phisical- 

colloidal chemistry and physical- chemical mechanics of dispersive systems (colleges and higher 
schools);

- in scientific research, to develop practical recomendations oh materials of different nature produc
tion, technology improvement (institutes for scientific research in construction, food industry, soils etc.);

- in production, as express method for production masses control, to determine (slips) bow they 
meet the needed technological parameters (enterprises, laboratories).

Тензотикеотрометр сдвига РШ-71

Это комплексная установка, предназначенная для измерения физико — механических 
параметров порошковых материалов и их суспензий.

Прибор в комплексе с самописцем автоматически регистрирует кривые кинетики седиментации, 
набухания и структурообразования, по которым производят следующие расчеты:

— фракционного (гранулометрического) состава, эффективного радиуса частиц, дисперсности 
(тонкость помола);

— скорости и давления набухания (влагопоглощения) порошков — структурно -  
технологических параметров предельно разбавленных и концентрированных суспензий: прочность 
сдвига, модули жесткости и деформации, вязкость (текучесть), пластичность и другие параметры.

Установка обеспечивает воспроизводимость, массовость анализов и может быть широко 
использована в трех направлениях:

— дидактическом, для выполнения 5—10 лабораторных работ по химической технологии 
материалов, физ.коллоидной химии и физико-химической механике дисперсных систем 
(колледжи и ВУЗы);

— научно-исследовательском, для разработки практических рекомендаций по 
совершенствованию технологии производства различных по природе материалов (НИИ отраслевого 
характера);

— производственном, в качестве экспресс—метода контроля производственных масс (шликеров) 
на соответствие технологическим параметрам (лаборатории предприятия).

Желающих приобрести прибор, получить физико —механическую характеристику 
порошковых материалов и их суспензий, а также научно — обоснованные рекомендации по 
целенаправленному управлению процессом структурообразования в дисперсных системах просим 
направлять гарантийные заявки.
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