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Informaţie generală

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine 
informaţie diversă. Capitole speciale sunt destinate invenţiilor, 
modelelor de utilitate, desenelor şi modelelor industriale, 
mărcilor. Consumatorii acestei informaţii vor putea urmări 
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 publica acte 
oficiale, regulamente, convenţii internaţionale, acorduri 
bilaterale, norme şi standarde ce ţin de domeniu, 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 din codurile normalizate 
ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale — OMPI 

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

Organizaţia Mondială a Proprietăţii
Intelectuale (OMPI) WO

Oficiul European de Brevete EP

Organizaţia Africană de Proprietate 
Intelectuală OA

Organizaţia Regională Africană 
de Proprietate Industrială AP

Armenia AM
Austria AT
Australia AU
Azerbaidjan AZ
Bulgaria BG
Bielarusi BY
Georgia GE
Ghana GH
Grecia GR
Ungaria HU
Italia IT
Japonia JP
Kirghizia KG
Kazabstan KZ
Republica Coreea KR
R.P.D. Coreea KP

Lituania LT
Estonia EE
Canada CA
Elveţia CH
China. CN
Germania DE
Spania ES
Finlanda FI
Franţa FR
Marea Britanie GB
Letonia LV
Moldova MD
Polonia PL
România RO
Federaţia Rusă RU
U.R.S.S. SU
Tadjikistan TJ
Turkmenia TM
Ucraina UA
Statele Unite ale Americii US
Uzbekistan UZ
Slovenia SI
Danemarca DK
Olanda NL
Israel IL
Republica Cehă CZ
Nouă Zeelandă NZ
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I. Invenţii

Cereri de brevet
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CODURILE INID PENTRU 
IDENTIFICAREA DATELOR 

BIBLIOGRAFICE REFERITOARE 
LA INVENŢII

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

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

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

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

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

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

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII 
INTERNAŢIONALE A 

BREVETELOR

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

ploziv.
G - Fizică.
H - Electricitate.

CODURILE NORMALIZATE 
OMPI PENTRU IDENTIFICAREA 

TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET 

DE INVENŢIE, CONFORM  
NORMEI ST.16:

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

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

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

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

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

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

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

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

G2 - al treilea nivel de publicare: descrierea invenţiei 
pentru brevet de invenţie, eliberat pe răspun
derea solicitantului, fără examinarea în fond 
(se aplică pentru publicarea care urmează 
documentul cu codul F l, F2).
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(21) 93-0040 A
(51) A 01 N 33 /0 0 , 02
(22) 01.07.93
(31) 1454/92-0
(32) 06.05.92
(33) CH
(71) Ciba-Geigy AG, CH
(72) Hans Gut, CH; Wolfgang Paul Iwanzik, ID;

Martin Schulte, CH
(54) Preparat sinergetic şi procedeu de 

distrugere selectivă a buruienilor
(57) Invenţia se referă la preparatul sinergetic, 

care conţine o combinaţie erbicidă de 
substanţe active utile pentru distrugerea 
selectivă a buruienilor, de pildă, pe 
plantaţiile de cereale, sorg şi secară, în spe
cial porumb.
In conformitate cu invenţia, se propune un 
preparat sintetic nou pentru distrugerea 
selectivă a buruienilor, care în calitate de 
substanţă activă conţine, dintr-o parte, N- 
[2-(3,3,3 -trifluorpropil) -fenil sulfonil] -N' -(4 - 
metoxi-6-metil-l,3,5-triazină-2-il)-uree cu 
formula 1

CHjCHjCFj

sau sărurile ei compatibile cu agrochimia, 
şi pe de altă parte, cantitatea sinergetic 
eficientă a unuia din compuşii chimici bine 
cunoscuţi, întrebuinţaţi în calitate de 
erbicid şi menţionaţi în sursa publicată şi 
în textul descrierii în formă de formulă 
chimică (II-XXIV) . Procedeul de distrugere 
selectivă a buruienilor prevede acţiunea 
cantităţii eficiente a preparatului erbicid 
descris mai sus asupra plantei cultivabile 
sau pe spaţiul ei vital.
Prelucrarea cu ajutorul preparatului sus- 
numit se efectuează cu normele de consum, 
care constituie de la 0,01 kg până la 2 kg 
de cantitate de substanţă activă la hectar.

(21) 93-0045 A
(51) A 01 M 21 /04; A 01 N 4 7  /28
(22) 28.07.1993
(31) 02400/92-3; 02647/92-4
(32) 30.07.1992; 26.08.1992
(33) CH
(71) CIBA-GEIGY AG, CH
(72) Iutta Glock, Elmar Kerber, DE
(54) R em ediu erb icid  selectiv
(57) Invenţia se referă la un remediu de control 

selectiv al buruienilor şi plantelor cultiva
bile, mai ales a grâului şi orzului, care de 
rând cu bazele inerte şi adaosuri conţine în 
calitate de substanţă biologic activă un 
amestec, care constă din: 
a) sulfoniluree în cantitate eficientă pentru 
erbicidele cu formula I

R3

in care:
R reprezintă hidrogen sau Cj-C8 alchil,
X reprezintă hidrogen sau clor.
Procedeul de combatere selectivă a buruie
nilor în culturile folositoare prevede preluc
rarea seminţelor plantelor cultivabile sau 
a suprafeţei de semănat cu o cantitate de 
0,001-2 kg/ha ori 0,001 până la 5 kg/ha de 
compus cu formula I indicat mai sus.

m care:
Rj şi R2 , independent unul de altul, 
reprezintă metil sau metoxi grupă;
R3 reprezintă hidrogen, halogen, metil sau 
metoxi;
b) erbicid-antagonist derivatul chinolinei cu 
formula II

9



B O P I1/1995

(21) 93-0047 A în care:
(51) A 01 M 21/04; A 01N  47/28 Rj reprezintă metil sau metoxi şi
(22) 28.07.93 R2 reprezintă hidrogen sau metil, precum
(31) 92810582.4 şi sărurile acestor compuşi cu aminele, ba
(32) 30.07.92 zele metalelor alcaline sau alcalinopămân-
(33) EP toase, sau cu bazele de amoniu cuaternare.
(71) CIBA-GEIGY AG, CH
(72) Rolf Schurter, Verner Fory, CH
(54) Sulfoniluree nouă
(57) Invenţia se referă la o substanţă nouă, la

procedeul de obţinere a ei, la preparatul er- 
bicid, care conţine această substanţă în can
tităţi necesare, la procedeul de combatere 
a buruienilor şi de reţinere a creşterii plan
telor în plantaţiile cultivabile.
Substanţa noua:
N - piridilsulfonil-N-pirimidinilureea cu 
formula 1

10
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Brevete de invenţii acordate
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(11) 128 Bl
(51) A 01 B 39/16
(21) 94-0193
(22) 07.06.1994
(30)* Nr. 4777681/15, 08.01.1990, SU
(10)* Brevet, nr.1727571, SU
(71X73) Hudolii Alexei, MD
(72) Hudolii Alexei, Litra Victor, Sologub Dimitrie, 

Frencheli Arcadie, MD
(54) Dispozitiv pentru prelucrarea solului în 

rândurile plantaţiilor multianuale
(57) Domeniul folosirii: invenţia poate fi folosită 

la prelucrarea solului în rândurile de plan
te. Esenţa invenţiei: dispozitivul pentru 
prelucrarea solului în rândurile plantaţiilor 
multianuale conţine organul de funcţionare 
2, instalat pe cadru cu posibilitatea depla
sării faţă de acesta din urmă şi legat cine
matic cu cilindrul hidraulic 4. Pe arborele 
vertical 8 al distribuitorului hidraulic cu ro
binete 7 sunt fixate sonda 9 şi sertăraşul 
distribuitor 13. Acesta din urmă are două 
canale arcuite 14 şi 15 despărţite prin sepa
ratoarele 16 şi 17. In corpul distribuitorului 
hidraulic 7 sunt executate două canale 20 
şi 21, care comunică cu conducta principală 
de refulare şi cu cea de scurgere. Pereţii 
canalelor 20 şi 21 au o formă adecvată for
mei separatoarelor 16 şi 17. în momentul 
interacţiunii cu trunchiul plantei, sonda 9 
roteşte sertăraşul 13 al distribuitorului hid
raulic 7, care debitează lichidul funcţional 
în cilindrul hidraulic 4; acesta din urmă ret

rage organul de funcţionare din rândul de 
plante.
Revendicări: 2 
Figuri: 6

A - A

(11) 129 В 1
(51) A 01 C 1/00
(21) 94-0180
(22) 01.06.1994
(30)* Nr. 4838758 /15, 12.06.1990, SU
(10)* Brevet, nr. 1748690, RU
(7 Щ З ) UNIVERSITATEA AGRARĂ de STAT din 

MOLDOVA, MD
(72) Chivriga Viorel, Bleandur Olga, Vatamaniuc 

Galina, Botnariuc Victor, MD
(54) Procedeu de tratare a seminţelor înain

tea semănatului
(57) Domeniul folosirii: invenţia se referă la agri

cultură şi se poate folosi în producerea se
minţelor şi în lucrările de ameliorare a 
plantelor şi în genetică. Esenţa invenţiei: 
reducerea perioadei de vegetaţie a plantelor 
se obţine datorită iradierii seminţelor cu ra
ze laser, având lungimea de undă 441,7 nm, 
densitatea fluxului 7,5 mW/cm2 în decurs 
de 240-720 min, după care ele se seamănă 
în aceeaşi zi.
Revendicări: 1

(11) 130 B 1
(51) A 01 C 1/00
(21) 94-0182
(22) 01.06.1994
(30)* Nr. 4855720/15, 31.07.1990, SU
(10)* Brevet, nr. 1752220, RU
(71) (73) UNIVERSITATEA AGRARĂ de STAT din

MOLDOVA, MD
(72) Bleandur Olga, Sceglov Alexei, MD
(54) Procedeu de tratare a seminţelor înain

tea semănatului
(57) Domeniul folosirii: invenţia se referă Ia agri

cultură, în special la ameliorarea culturilor 
agricole, şi se poate folosi în procesul de 
ameliorare şi în genetică, cât şi în producţia 
agricolă. Esenţa invenţiei: în calitate de 
factor al cultivării seminţelor înaintea se
mănatului se foloseşte un câmp electric al- 

'ternativ cu frecvenţă industrială, intensi
tatea de 1,25 sau 5 kV/cm şi expoziţia de 3- 
10 min.
Revendicări: 1
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(11) 131 B 1
(51) A 01 G 7 /00
(21) 94-0179
(22) 01.06.1994
(30)* Nr. 4846073 /13, 02.07.1990, SU
(10)* Brevet, nr. 1761046, RU
(71) (73) UNIVERSITATEA AGRARĂ de STAT din

MOLDOVA, MD
(72) Braziţchi Anatol, Bleandur Olga, Sceglova

Larisa, Vatamaniuc Gheorghe, MD
(54) Procedeu de pronosticare a rezistenţei 

porumbului la tăciunele prăfos
(57) Domeniul de folosire: agricultura. Esenţa 

invenţiei: în faza de apariţie a paniculului 
se face evidenţa paniculelor atacate de tă
ciunele prăfos şi se calculează procentul de 
afectare. Pe baza datelor obţinute se deter
mină grupa de rezistenţă după scara de re
zistenţă etalon şi gradul de imunitate, iar 
apoi cu ajutorul ecuaţiei logaritmice a reg- 
resiei se face pronosticul gradului de imu
nitate în faza de coacere completă a porum
bului, se compară cu gradul de imunitate 
al scării etalon şi varietatea de porumb se 
raportează la varietatea sau linia rezis
tentă, dacă gradul de imunitate al varietăţii 
studiate se află în limitele 1,0-3,9 puncte. 
Revendicări: 1

(11) 132 B 1 
(51) A 01 H I /04
(21) 94-0181
(22) 01.06.1994
(30)* Nr. 4866909/13, 17.09.1990, SU 
(10)* Brevet, nr. 1755407, RU
(71) (73) UNIVERSITATEA AGRARĂ de STAT din

MOLDOVA, MD
(72) Chivriga Tatiana, Bleandur Olga, Chivriga

Viorel, Drozdov Veaceslav, Macarenco 
Boris, Cerepnev Arcadi, Vatam aniuc 
Galina, MD

(54) Procedeu de obţinere a unor forme de 
porumb cu un conţinut înalt de pro
teină

(57) Folosirea: agricultura, în particular procedeu 
de selecţie a plantelor. Esenţa invenţiei: 
asupra seminţelor uscate la aer se acţio
nează cu un câmp de frecvenţă ultraînaltă 
cu lungimea de undă 5,6 mm, densitatea 
fluxului de putere 5 mW/cm2 timp de 120- 
240 min sau cu un câmp de frecvenţă ul
traînaltă cu lungimea de undă 7,2 mm, den
sitatea fluxului de putere 10 mW/cm2 timp 
de 10-15 sau 60-180 min.
Revendicări: 1

(11) 133 B 1
(51) A 01 H I /04
(21) 94-0183
(22) 01.06.1994
(30)* Nr. 4719397 /13, 11.07.1989, SU
(10)* Brevet, nr. 1692404, RU
(71) (7 3) UNIVERSITATEA AGRARĂ de STAT din

MOLDOVA, MD
(72) Drozdov Veaceslav, Bleandur Olga, Popescu

Olga, MD
(54) Procedeu de selectare a formelor precoce 

de porumb
(57) Invenţia se referă la agricultură şi poate fi 

folosită la staţiunile experimentale de ame
liorare a plantelor şi alte instituţii cu profil 
biologic pentru aprecierea în condiţii de la
borator a materialului iniţial în toate eta
pele procesului ameliorativ pentru grupele 
de coacere. Scopul invenţiei constă în spo
rirea preciziei, simplificarea şi accelerarea 
procedeului. Se efectuează analiza biochi
mică în vederea determinării conţinutului 
de prolină al boabelor, pe baza cantităţii 
căruia se fac concluzii cu privire la grupul 
de coacere a plantelor. In calitate de forme 
precoce se aleg cele cu un conţinut redus 
de prolină.
Revendicări: 1

(11) 134 Bl
(51) A 01H 1/04
(21) 94-0184
(22) 01.06.1994
(30)* Nr. 4867042 /13, 20.07.1990, SU
(10)* Brevet1, nr. 1738168, RU
(71) (73) UNIVERSITATEA AGRARĂ de STAT din

MOLDOVA, MD
(72) Caisîn Februarii, Bleandur Olga, Zaiţeva 

Iulia, MD
(54) Procedeu de selectare a formelor de 

porumb rezistent la polignire
(57) Domeniul folosirii: agricultură, fitotehnie, 

procedee de ameliorare a plantelor. Esenţa 
invenţiei: seminţele iniţiale ale plantelor 
analizate se tratează cu o doză de 1,5-20,0 
Ci de radiaţie gama. Seminţele tratate se 
seamănă şi se obţine prima generaţie. Se 
analizează şi se selectează formele de po
rumb rezistente la polignire ale generaţiilor 
următoare.
Revendicări: 1
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(11) 135 B l
(51) A 01 H I /106
(21) 94-0186
(22) 01.06.1994
(30)* Nr. 4908064/13, 06.02.1991, SU 
(10)* Brevet, nr. 1784143, RU
(71) (73) UNIVERSITATEA AGRARĂ de STAT din

MOLDOVA, MD
(72) Prisacari Alexandr, Bleandur Olga, Cerepnev

Arcadii, Cucin Lev, Rebrova Tatiana, MD 
(54) Procedeu de tratare a polenului de 

porumb
(57) Domeniul folosirii: biotehnologie, agricultură, 

investigaţii genetico-ameliorative. Esenţa 
invenţiei: capacitatea de fecundare a pole
nului se sporeşte acţionând asupra lui cu o 
radiaţie electromagnetică cu lungimea de 
undă milimetrică, operaţia executându-se 
în anumite regimuri.
Revendicări: 1

(11) 136 B 1
(51) A 01N 9 y24, C 07 C 122 /00
(21) 94-0158
(22) 14.02.1994
(31) Nr. 99071/76
(32) 18.08.1976
(33) JP
(30)* Nr. 2512152/05, 17.08.1977, SU 
(10)* Brevet, nr. 686596, SU
(71) (73) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIM

ITED, JP
(72) Masachika Hirano, Isao Ohno, Nobuo Ohno,

Akihiko Mine, JP 
(54) Compoziţie insecticidă 
(57) Invenţia se referă la remediile chimice de 

protecţie a plantelor.
Scopul invenţiei constă în investigarea re
mediilor insecticide noi, care posedă o acti
vitate înaltă insecticidă şi toxicitate minoră 
pentru plante şi mamifere.
Compoziţia insecticidă conţine o origine efi
cientă pe bază de a-ciano-3-fenoxibenzil-2- 
(4-clorfenil)-izovalerianat optic activ descris 
prin formula:

CN

CN -  O

o ° - d * o cu
/ \  

CH- CH, 
J 3

totodată conţinutul originii eficiente în 
compoziţie constituie 0,1-90 % de masă. 
Revendicări: 1

(11) 137 F 1
(51) A 23 K 1/165
(21) 94-0305
(22) 18.08.1994
(71X73) ludin Iuri, RU; Tighinean Gheorghe, MD;

Berzan Ion, MD; Merculov Serghei, RU 
(54) Procedeu de preparare a nutreţului 
(57) Se propune un procedeu de preparare a nut

reţurilor pentru animalele domestice, în ca
re materia primă vegetală se mărunţeşte, 
se umezeşte, se adaugă sare de bucătărie 
şi alte suplimente furajere, se efectuează 
hidroliza fermentativă cu un ferment prepa
rat în prealabil, ca suplimente furajere se 
folosesc drojdiile de vin sau de bere, care 
se introduc peste 2-20 ore de la începutul 
hidrolizei, iar peste 6-9 ore după introdu
cerea drojdiilor de vin sau de bere se termi
nă hidroliza.
Procedeul propus exclude necesitatea folo
sirii suplimentelor furajere costisitoare şi 
asigură utilizarea ecologic pură a deşeurilor 
produselor de vinuri şi bere.
Revendicări: 1

(11) 138 F 2 
(51) A 23 L 1/06
(21) 93-0026
(22) 12.04.1993
(71) (73) INSTITUTUL de CERCETĂRI ŞTIIN

ŢIFICE şi PROIECTĂRI TEHNOLOGICE 
în INDUSTRIA ALIMENTARĂ, MD

(72) Bantâş Lina, Ivasiuc Natalia, Arakceeva Lud-
mila, Koroliov Iurie, MD 

(54) Procedeu de fabricare a dulceţii 
(57) Invenţia se referă la domeniul industriei alimen

tare şi anume la metoda de fabricare a dulceţii. 
Fructele se triază conform calităţii, gradului de 
coacere, dimensiunilor şi se spală, 
în continuare fructele uscate prin metoda 
sublimării se încarcă în aparatul vacuum cu 
rarefiere, în care se aduce sirop de zahăr cu o 
concentraţie de 68-73%, la temperatura de 70- 
80“C.
Fructele se ţin în sirop 10-15 min, se ambalează 
şi se închid ermetic. Fructele în dulceaţa finită 
constituie 44-55% din masa netto. Cota masei 
substanţelor uscate în dulceaţa dată constituie 
71-73%. Obţinută într-un astfel de mod, dulceaţa 
se caracterizează prin calitate înaltă. Având în 
vedere că în proces practic lipseşte prelucrarea 
termică a fructelor, se păstrează la maximum 

.gustul lor iniţial, culoarea, aroma şi forma. Nu 
se distrug vitaminele. Fiind de o calitate înaltă 
şi posedând un aspect admirabil, produsul va fi 
competitiv pe piaţa mondială.
Revendicări: 1.
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(11) 139 B 1
(51) A 61 B 17 /00
(21) 94-0058
(22) 15.03.1994
(71) (73) INSTITUTUL de ONCOLOGIE, MD
(72) Babco Victor, Camâşov lacov, Babco Vladislav,

MD
(54) M etodă  de  p ro fila x ie  a s in d rom u lu i 

hum eroscapular în  cazul m astectom iei 
radicale

(57) Invenţia se referă la medicină şi, în particu
lar, la chirurgie şi poate fi folosită în maste- 
ctomia radicală privind cancerul glandei 
m am are.
Scopul invenţiei constă în preîntâmpinarea 
sindromului humeroscapular şi micşorarea 
limforeei în perioada postoperatorie. 
Aceasta se obţine astfel: în cazul mastecto
miei radicale cu păstrarea ambilor muşchi 
pectorali se formează un lambou muscular 
prin disecare şi excizie de la peretele toracic 
al părţii marginale a muşchiului mare tora
cic cu menţinerea lamboului vascular inter
muscular; partea distală a lamboului se 
aşează sub muşchiul mic toracic şi se fixea
ză de-a lungul fasciculului vasculonervos. 
Sindromul scapulohumeral la pacienţii 
operaţi prin metoda propusă are loc cu 
23,9% mai rar decât la pacienţii trataţi prin 
metoda obişnuită.
Limforeea postoperatorie în grupa de con
trol se observă în mediu 22,7 zile, iar la pa
cienţii operaţi prin metoda propusă 15,7 zi
le, adică cu 7 zile mai puţin.
Revendicări: 1

(11) 140 B 1 
(51) A 61 B 17/32
(21) 94-0127
(22) 22.04.1994
(71)(72)(73) Barbăroşie Alexandru, Miligrom Moisei, 

Burian Petru, Chindzerschi Vasile, 
Grigoriev Vladimir, Pancenco Sergiu, Terzi 
Alexandru, MD 

(54) Bisturiu ch irurgical 
(57) Invenţia se referă la medicină în special la 

instrumentele medicale de tăiere, de exem
plu, la bisturie. Problema tehnică este con
fecţionarea unui bisturiu chirurgical steril 
de unică folosinţă cu lamă de tăiere demon- 
tabilă.
Bisturiul chirurgical conţine un dispozitiv 
de fixare (1) şi o lamă demontabilă, execu
tată în formă de corp (2) cu un element de 
tăiere (3), instalat în el, şi o canelură longi
tudinală care se intersectează cu un orificiu 
transversal formând raborduri, iar dispo
zitivul de fixare (1) este utilat cu un fixator 
al lamei demontabile cu posibilitatea de in
teracţiune cu rabordurile.
Revendicării
F igurii

(11) 141 B 1
(51) C 07 C 39/04; 39 /08; 37 /60
(21) -94-0196
(22) 30.05.1994
(31) Nr. 8903098
(32) 19.12.1989
(33) NL
(30)* Nr. 4831905 /04, 18.12.1990, SU
(10)* Brevet, nr. 2001902, RU
(71X73) STAMICARBON B.V./NL
(72) Wim Buijs, Leon Hubertus Barbara Frijn, 

Matthias Robert Jozef Offermanns, NL
(54) Procedeu de obţinere a fenolului substi

tuit
(57) Folosirea: în industriea fenolilor substituiţi. 

Esenţa invenţiei: produsul cu formula: 
(R ^ X R J O y O y C /iH , în care (R;) - (Rs) 
reprezintă H cu condiţia, că cel puţin Rj 
sau R5 reprezintă H sau Cj - C6 cicloalchil, 
arii, arilchil, aminogrupă, halogen sau 
nitrogrupă. Condiţiile reacţiei: sinteza se 
efectuează prin decarboxilare cu hidroliză 
ulterioară în faza lichidă a acidului carbo
nic corespunzător în prezenţa catalizatoru
lui dizolvat, care conţine cupru şi formează 
arilcarboxilatul de cupru. Totodată anterior 
se oxidează catalizatorul cu gaz, care con
ţine oxigen, la temperatura de 120 - 190°C, 
iar ulterior se supune reacţiei cu acidul

\

arilcarbonic în mediu fără oxigen în pre
zenţa apei luate într-un surplus molar de 
40 - 200 ori faţă de cantitatea arilcarboxil- 
arilcarboxilatului obţinut la temperatura de 
225 - 270°C şi presiunea de 0,1 - 2,5 MPa. 
Fenolul substituit obţinut se separă prin 
distilare, iar catalizatorul se returnează în 
zona reacţiei pentru utilizare repetată. 
Revendicări: 7
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(11) 142 B 1
(51) C 07 D 461/00
(21) 94-0159
(22) 14.02.1994
(31) Nr. 549.105
(32) 20.11.1985
(33) ES
(30)* Nr. 4028528/23-04, 19.11.1986, SU 
(10)* Brevet, nr. 1435153, SU
(71) (73) COVEX, S.A., ES
(72) Fernando Calvo Mondelo, ES
(54) P rocedeu  de obţinere a esterului acidului 

apovin cam in ic
(57) Invenţia se referă la compuşii heterociclici. 

Scopul invenţiei constă în majorarea ran
damentului produsului cu destinaţie specia
lă şi simplificarea procesului.
Esterul acidului apovincaminic se obţine 
prin eterificarea acidului apovincaminic cu 
alcoolul etilic în mediul acetonitrilului şi 
procesul se efectuează în prezenţa 2-fluor- 
1,3,5-treinitrobenzenului şi a 4-dimetilami- 
nopiridinei în calitate de agent de eterifi- 
care la temperatura de cameră timp de 3-5 

. ore.
Revendicări: 1

(11) 143 B 1
(51) C 07 D 473/06
(21) 94-0166
(22) 21.04.1994
(31) Nr. 4230/86
(32) 09.10.1986
(33) HU
(30)* Nr.-4355201/23-04, 19.02.1988, SU 
(10)* Certificat de autor, nr. 1602862, SU
(71) (73) Chinoin Gyogyszer es Vegyeszeti Termekek

Gyara Rt., HU
(72) Korbonits Dozso, Minker Emil, Vargai 

Zoltan, Heja Gergely, Kovacs Gabor, 
Gottsegen Agnes, Antus Sandor, Virag 
Sandor, Bolehovsky Andrea, Marton Jeno, 
Marmarosine Kellner Katalin, .Debreczeni 
Lorand, Tardos Laszlo, Kormoczy Peter, 
Gergely Vera, Horvath Gabor, HU

(54) D erivaţi ai oxadiazolilalchilpurinei, care 
m anifestă activitate antitusivă 

(57) Invenţia se referă la substanţele heterociclice, 
în particular, la derivaţii oxadiazolilalchil
purinei cu formula generală:

N(CHa)-C(0)-NH-C(0)-q=C-N =CH - - A

- C =N - O - CR = N

în care A reprezintă -CH ,-, R, reprezintă - 

C2H5; OH2C1, -< h)  ,C 6H6CH2,CH3.(CH2)3; 

CHS(CH2)4, (CHa)2-CH; CH2- 0  • HC1;

-CH, - N o *HC1;l V_/

CH2 - C=CH - C(OCH3) = C(OCH,)-CH=CH;

(CH2)3 - C(O) - OH; C6H5; C6H4 - 2 -OH sau 
C6H4 - 2 - C(O) -OH sau când A reprezintă 
(CH2)„  şi
a) n=l sau 2, Rj reprezintă (C2H5)2N-CH2» 
HC1;
b) n=2 sau 4, Rj reprezintă O  -(C H 2)2* 

HC1;
c) n=3 sau 4, Rj reprezintă (C2H5)2 N-(CH2)2 

<HC1;
d) n=l - 4, Rj reprezintă CH3, care manifes
tă activitate antitusivă, ceea ce poate fi uti
lizat în medicină. Scopul este obţinerea 
substanţelor noi mai active din clasa dată. 
Sinteza, de exemplu, a 3,7-dihidro-3-metil 
-7- [(5- clormetil - 1,2,4 - oxadiazol -3-0) 
metil]- lH-purină -2,6-dionului are loc prin 
acilarea a 2 -[3-metilxantin -7-il] acetami- 
dooximului cu cloracetilclorură în prezenţa 
Na2C 03 în mediul acetonei anhidre. Compu
şii noi cu toxicitatea DL60 =250 -700 mg/kg 
au o mai mare activitate antitusivă în doze 
mai mici, în comparaţie cu compuşii cunos
cuţi, şi ei nu exercită acţiune de blocare a 
respiraţiei dar considerabil o ameliorează.
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(11) 144 B 1
(51) C U B  9 /00
(21) 94-0116
(22) 14.04.1994
(30)» №. 5009005 /13, 23.08.1991, SU 
(10)» Brevet, nr. 1838956, SU
(71) (73) FABRICA de PARFUMERII şi COS

METICE "VIORICA”, MD
(72) Reabco Victoria, Bolohan Mihail, Romaniuc

Vasilie, Guţul Ludmila, Ciorba Marina, 
Dolghiţer Nina, MD

(54) C om poziţie de substanţe odorante 
(57) Domenii de utilizare: industria de parfumerii, 

în special compunerea compoziţiilor de sub
stanţe odorante folosite la producerea par- 
fumurilor şi apelor de colonie.
Esenţa invenţiei: în formula compoziţiei int
ră următoarele substanţe, în părţi de masă: 
soluţie alcoolică de 1% a musconei 0,1-0,9; 
compoziţia "Meteore” 0,3-0,7; cedrol 0,5-1,5; 
compoziţia “Buchet estival” 0,6-1,8; alde- 
hidă lilial (butii-alfa-metil-hidrocinamili- 
denă-antranilat) 0,9-1,7; acetatde izobornil 
0,1-1,9; vertofix 1,1-2,7; compoziţia “Şalita” 
1,5-3,1; ulei volatil de cătuşnică 1,0-2,9; so
luţie alcoolică de 1% a ironei 1,1-3,0; cu- 
marină 1,1-2,9; mosc cetonă 1,5-2,8; gera- 
niol 1,1-2,9; compoziţia “Fleirol” 1,0-2,9; 
acetat de vetiveril 2,1-3,0; ulei de coriandru
3.0- 4,5; metiliononă 2,1-4,1; heliotropină
2.1- 3,9; alcool benzilic 4,0-5,9; compoziţia 
“Ulei de patciuli nr.4” 4,0-5,1; soluţie alcoo

lică de 1 % a rezinoidului de galbanum 4,0- 
5,9; soluţie alcoolică de 10% a uleiului de 
iris 4,2-5,7; ulei volatil de lavandă 5,0-7,1; 
santal A 6,0-8,0; compoziţia "Florală nr. 1” 
9,0-10,5 şi soluţie alcoolică de 10% a uleiului 
volatil de trandafir 16,1-29,5.
Revendicări: 1

(11) 145 B 1
(51) C 12 G 1/02; C 12 G 3/00
(21) 94-0017
(22) 25.01.1994
(71)(72) Duca Boris, Odagiu Ştefan, Roşioru Ma

rina, Tudorache Tatiana, Ciobanu Ioana, 
MD

(73)
(54)
(57)

Odagiu Ştefan, MD
Băutură de tip brendi “Botna”
Invenţia se referă la industria vinificaţiei, şi 

anume la o compoziţie de fabricare a bău
turii tari.
Avantajul tehnic este lărgirea bazei de ma
terie primă pentru prepararea băuturilor 
tari. Băutura de tip brendi “Botna” prevede 
cupajarea alcoolului divin maturat cu sirop 
de zahăr, zahăr caramelizat şi apă deduri- 
zată, în care se introduce adăugător alcool 
rectificat din melasă şi deşeuri vinicole, 
alcool divin şi extract de stejar având 
următoarea proporţie de componente, %: 
Alcool divin maturat - 10,0-25,0
Alcool divin - 30,0-50,0
Alcool rectificat din
melasă şi deşeuri vinicole - 32,0-41,0
Extract de stejar' - 4,0-8,0
Sirop de zahăr - 0,8-1,2
Zahăr caramelizat - 0,2-0,3
Apă dedurizată - restul
Revendicări: 1

(11) 146 B 1
(51) C 12 P 7/06; G 12 G 1/02
(21) 94-0050
(22) 22.02.1994
(71)(72) Duca Boris, Odagiu Ştefan, Roşioru Ma

rina, Scurtu Vladimir, Gagarina Galina, 
Tudorache Tatiana, C iobanu Ioana, 
Musteaţă Grigore, MD

(73) Odagiu Ştefan, MD
(54) Procedeu pentru producerea alcoolului 

etilic
(57) Procedeul se referă la industria alimentară, 

şi anume la un procedeu de obţinere a alcoo
lului etilic.
Rezultatul tehnic este utilizarea rămăşiţe
lor viti-vinicole.
Procedeul prevede acidularea melasei cu 
acid sulfuric sau clorhidric, diluarea ei cu 
apă, introducerea substanţelor nutritive, le- 
vurilor, rediluarea melasei, fermentarea 
amestecului obţinut, distilarea şi rectifica
rea lui.
Noutatea constă în acidularea melasei până 
la pH 2,8-3,4, diluarea şi rediluarea cu de
şeuri viti-vinicole aşa ca levuri-rămăşiţe şi 
/sau borhot divin şi /sau suc de difuzie din 
boştină, iar fermentarea amestecului se 
produce cu levuri autolizate la o doză de 
2,0-4,0% voi. Levurile autolizate viti-vini- 

'cole fiind preparate din levuri-rămăşiţe de 
la producerea vinului de masă amestecate 
cu deşeuri viti-vinicole şi /sau melasă la o 
proporţie 1:2.
Revendicări: 2
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(11) 147 B 1
(51) F 2 3 Q 9 /0 O
(21) 94-0263
(22) 11.07.1994
(30)* Nr.4690036 /06, 05.04.1989, SU 
(10)* Certificat de autor, nr. 1839218, SU 
(76) Vlasov Igor, Hairullin Rafie, Şkedov Vladimir, 

Muslimov Ravili, RU 
(54) D ispozitiv  de aprindere 
(57) Utilizarea: pentru aprinderea arzătoarelor 

agregatelor de cazane şi ale altor dispozitive 
de ardere a combustibilului.
Scopul este sporirea fiabilităţii de exploa
tare şi reducerea consumului de combusti
bil.
Esenţa invenţiei: în corp 1 sunt amplasate 
un ajutaj 11 cu duze multiple, duzele 17 
fiind amplasate periferic, un tub de deto
nare 4 cu sector de ieşire 5, amplasat peri
feric în ajutaj 11, un tub 7 de admisiune a 
amestecului gaze-aer şi un niplu 13 de des
cărcare a aerului cu jiclor 14.
Tubul de detonare 4, tubul 7 şi niplul 13 
sunt comunicate cu camera de detonare 12. 
în ajutaj 11 sunt fixate sectoarele de intrare 
ale tuburilor de impulsuri 15, conectate cu 
semnalizatorul de contact 10 al făcliei. 
Ajutajul 11 are orificii radiale 16 de admi
siune a aerului secundar, alăturate forfecă
rilor de ieşire ale duzelor 17. La corp 1 sunt 
conectate niplurile 2 şi 3 de admisiune, res
pectiv, a aerului şi gazului. Dispozitivul con
ţine o bujie electrică 8. în timpul funcţio
nării dispozitivului o parte din amestecul

gaze-aer, formată în corp 1, se transvasează 
prin tub 7 în camera de detonare 12, unde 
prin niplu 13 şi jiclor 14 se avansează şi 
aer pur. După admisiunea tensiunii la bujie 

■ 8 amestecul gaze-aer în apropierea bujiei, 
unde este acumulată sarcina de "împinge
re”, exploadează şi prin tub 4 se extinde un 
val cu partea "de aprindere” a sarcinii, în 
rezultatul cărui fapt în sectorul de ieşire 5 
al tubului 4 apare impulsul flăcării, care 
aprinde fluxul gaze-aer de bază, care se 
scurge prin duze 17.
Pe forfecările duzelor 17 are loc rarefierea, 
ceea ce asigură aspirarea aerului prin orifi
cii 16 şi formează dezvoltarea zonei de recir- 
culare cu condiţii favorabile de ardere, care 
fac posibilă reducerea consumului de com
bustibil şi sporirea fiabilităţii de exploatare. 
Revendicări: 1
Figuri: 3
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II. Modele de utilitate

Modele de utilitate înregistrate

19



B O P I1/1995

CODURILE NORMALIZATE OMPI PENTRU IDENTIFICAREA 
TIPURILOR DE DOCUMENTE DE ÎNREGISTRARE A MODELULUI DE 

UTILITATE, CONFORM NORMEI ST.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 - al treilea nivel de publicare: descrierea mo
delului de utilitate înregistrat pe răspunderea 
solicitantului, fără examinarea în fond (se 
aplică pentru publicarea care urm ează 

- documentul cu codul W l, W2).

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR 
BIBLIOGRAFICE REFERITOARE LA MODELE DE UTILITATE

(11) Numărul modelului
(21) Numărul(ele) atribuit(e) cereriiQor)
(22) Data(ele) depozitului
(31) Numârul(ele) depozitului prioritar
(32) Data(ele) depozitului prioritar
(33) Ţara depozitului cererii prioritare 
(51) Clasificarea internaţională
(57) Rezumatul

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

citantei)
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(11) 4 W 2
(21) 0006 U
(51) A 45 C 3/00,1/L0
(22) 19.07.1994
(71)(72)(73) Şahov Adolf, MD
(54) Pungă pentru monede
(57) Punga pentru monede se referă la obiectele 

de uz personal conform clasei A 45 C, se 
deosebeşte de modelele cunoscute prin 
aceea că cavităţile pentru amplasarea 
monedelor sunt executate în formă de ca
mere plane amplasate simetric una faţă de 
alta, care au orificii longitudinale de obser
vare pentru supravegherea aranjării mone
delor şi manipularea lor în procesul extra
gerii, au un dispozitiv pentru evitarea că
derii monedelor în formă de clichet cu proe
minenţă transversală de formă triunghiu
lară.
Punga pentru monede propriu-zisă are un 
magnet.
Această perfecţionare simplifică construc
ţia şi îmbunătăţeşte comoditatea în proce
sul folosirii pungii pentru monede, de ase
menea, face posibilă depistarea, cu o preci
zie înaltă, a monedelor false de valoare 
nominală mare.
Revendicări: 2 
Figuri: 3

6

Fig. 1

(11) 5 W 1
(21) 0005
(51) B 02 C 7/06
(22) 30.12.1993
(71X73) INSTITUTUL de CERCETĂRI ŞTIINŢI

FICE şi TEHNOLOGICE PENTRU ZOO
TEHNIE şi MEDICINĂ VETERINARĂ 
A.Ş.P. “TEVIT”, MD

(72) Revenco Andrei, Lâsov Ivan, Kinah Andrei, 
MD

(54) Moară cu discuri
(57) Dispozitivul poate fi folosit în industria pro

ducerii nutreţului combinat, în cea alimen
tară, de măcinat şi altele.
Scopul constă în mărirea eficienţei proce
sului de măcinare prin coordonarea confi
guraţiei şi parametrilor cu diametrul părti
celelor supuse măcinării.
Moara cu discuri conţine un corp, un buncăr 
cu clapetă de reglare, un disc fixat şi unul 
rotitor cu canale şi suprafaţă zimţată. Ca
nalele de la centrul discului spre periferie 
au înălţimea redusă sistematic, iar para
metrii lor depind de diametrul părticelelor 
supuse măcinării.
Dispozitivul asigură admisia mai intensă 
a materialului la măcinare, ceea ce măreşte 
eficienţa procesului.
Revendicări: 1 
Figuri: 3

(11) 6 W 1
(21) 0004
(51) F  04 D 29/30
(22) 01.07.1993
(71X73) UZINA EXPERIMENTALĂ MECANICĂ A 

MOLDCOOP, MD
(72) Polivianîi Anatol, Milter Mihai, MD
(54) Ventilator centrifug
(57) Modelul de utilitate se referă la domeniul 

construcţiei ventilatoarelor. Problema teh
nică constă în elaborarea construcţiei venti
latorului centrifug cu randament mai înalt. 
Esenţa: ventilator centrifug, care conţine o 
roată de funcţionare cu mistrie din foi (din 
plăci) în formă de arc, îndoiate în direcţia 
curentului, muchiile de intrare şi de ieşire 
a cărora sunt tăiate din partea intrării 
aerului sub un unghi de 55-70“ faţă de 
coardă pe toată lungimea mistriei până la 
mărimea muchiilor de 0,2-0,3 mm.

•Revendicări: 1 
Figuri: 4
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III. Mărci

Cereri de înregistrare
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR 
BIBLIOGRAFICE REFERITOARE LA MĂRCI SAU DENUMIRI DE

ORIGINE

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

Internaţionale a Produselor şi Serviciilor 
pentru înregistrarea mărcii

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

(56) Indicaţia că marca este o marcă tridimen
sională

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

titularului mărcii
(77) Adresa poştală a titularului mărcii

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

(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor 
înregistrate la oficiul de brevete al fostei 
U.R.S.S. (nr. documentului, data depozi
tului, codul ţării)
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(21) 000116 
(22) 14.07.1993
(73) REMEDIA LIMITED, IL

P.O. Box 33111, Tel-Aviv, Israel
(54)

REMEDIA
(51X57)
5 - produse alimentare pentru copii şi produse die

tetice. •

(21) 000117
(22) 14.07.1993
(73) B E N SO N  AND H EDG ES (O V E R SE A ) 

LIMITED, GB
Windsor House 50, Victoria Street, London, 
SWIH ONL, Anglia

(54)

B E N S O N  & H E D G E S
(51X57)
34 - ţigări, tutun pentru ţigări, produse din tutun, 

articole pentru fumători, brichete, chibrituri.

(21) 000119
(22) 19.07.1993
(73) TAMBRANDS INC., SU

777 Westchester Avenue White Plains, State 
of New York, Statele Unite ale Americii

(54)

CCMPAK
(51X57)
5 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice; pro

duse dietetice pentru copii şi bolnavi; plasturi; 
materiale pentru pansamente, materiale pen
tru plombe şi mulaje dentare, dezinfectante, 
subtanţe erbicide şi substanţe contra dăună
torilor.

(21) 000120
(22) 19.07.1993
(73) TAMBRANDS INC., SU

777 Westchester Avenue White Plains, State 
of New York, Statele Unite ale Americii

(54)

TAMPETS
(51)(57)
5 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice, pro

duse dietetice pentru copii şi bolnavi; plasturi, 
materiale pentru pansamente, materiale pen
tru plombe şi mulaje dentare, dezinfectante, 
substanţe erbicide şi substanţe contra dăună
torilor. .

(21) 000175
(22) 24.08.1993
(73) SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITA

TĂ “ALIANŢA”, MD
str.Crutaia, 15, 277024, Chişinău, Moldova

(54)

(51X57)
19 - căptuşeală, garnisaje nemetalice de construcţie; 
37 - construcţia şi reparaţia clădirilor.

(21) 000216
(22) 10.09.1993
(73) CPC INTERNATIONAL INC., INTERNATI

ONAL PLAZA, US
Engl wood Cliffs, New Jersey 07632, Statele 
Unite ale Americii

(54)

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

surogate de cafea, făină şi paste făinoase, pâi
ne, pesmeţi, prăjituri, articole de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, glucoză; drojdie de 
bere, prafuri de copt; sare, muştar, piper, oţet, 
sosuri, mirodenii, gheaţă.

(21) 000217
(22) 10.09.1993
(73) CPC INTERNATIONAL INC., INTERNATI

ONAL FLAZA, US
Englwood Cliffs, New Jersey 07632, Statele 
Unite ale Americii

(54)
DELI

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

surogate de cafea, făină şi paste făinoase, pâi
ne, pesmeţi, prăjituri, articole de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, glucoză; drojdie de 
bere, prafuri de copt; sare, muştar, piper, oţet, 
sosuri, mir.odenii, gheaţă.

(21) 000242
(22) 07.10.1993
(73) CARTIER INTERNATIONAL B.V., NL 

Herengracht 436, Amsterdam, Olanda
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(54)

C A R T I E R
(51X57)
3 - săpunuri, parfumuri, uleiuri eterice, loţiuni pen

tru păr; preparate pentru igiena gurii;
6 - obiecte din metale simple, şi anume: inele pen

tru chei, bride pentru monede, obiecte de artă 
din materiale simple, cu excepţia obiectelor din 
bronz;

8 - cuţite, furculiţe şi linguri, cuţite de buzunar,
foarfece, brice;

9 - produse optice, ochelari, ochelari de soare, rame
şi tocuri pentru ochelari, sticle optice;

14 - produse din metale preţioase sau placate; biju
terii, pietre preţioase, orologerie şi alte instru
mente pentru cronometrat;

16 - rechizite pentru cancelarie, imprimate, carne
ţele pentru notiţe, cărţi de joc.;

18 - piele şi obiecte din piele incluse în clasa 18, 
genţi pentu femei, genţi pentru călătorie, gea
mantane şi valize plate pentru documente;

20 - mobilă, oglinzi, rame pentru pictură, obiecte
de artă, obiecte pentru înfrumuseţare (sau 
decorative), casete din lemn, plută, paie, lozie, 
nuiele (răchită) corn, os, fildeş, fanoni de bale
nă, scoici, chihlimbar, “spumă de mare”, sidef, 
celuloid şi imitaţii ale acestor materiale sau 
din mase plastice;

21 - vase din sticlă, vase din porţelan şi faianţă de
uz casnic., obiecte decorative din aceste mate
riale;

25 - îmbrăcăminte, accesorii pentru îmbrăcăminte, 
incluse în clasa 25, curele, fulare, cravate, ghe
te, încălţăminte;

28 - jocuri, jucării, obiecte sportive;
33 - vinuri, lichioruri;
34 - tutun, ţigări, articole pentru fumători.

(21) 000326
(22) 28.10.1993
(73) C O O P E R A T IV A  DE PR O D U C E R E  ŞI 

COMERŢ “COOPPRODCOMERŢ” , MD
str.Ştefan cel Mare, 119, 278250, Chişinău, 
Moldova

(54)

(51X57)
29 - produse alimentare conservate; 
36 - intermediere;

39 - păstrarea mărfurilor la depozite.

(21) 000432
(22) 19.11.1993
(73) BROWN AND WILLIAMSON TOBACCO 

CORPORATION, 1500 Brown and William
son Tower, Louisville
Galleria, Louisville, Kentucky, Statele Unite 
ale Americii

(54)

HILTON

(51X57)
34 - ţigări, tutun pentru ţigări, produse din tutun, 

articole pentru fumători, brichete, chibrituri.

(21) 000457
(22) 28.12.1993
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

US
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

(54)

UNI
(51)(57)
16 - faşe confecţionate din hârtie şi/sau celuloză, 

faşe pentru o singură folosinţă.

(21) 000478
(22) 13.01.1994
(31) 140052
(32) 19.07.1991
(33) RU
(73) BLOCKBUSTER ENTERTAINMENT COR

PORATION
St.ln Delaware, 1 Blockbuster Plaza, Ft. Lau
derdale, Florida, Statele Unite ale Americii

(54)
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(51X57)
41 - educaţie şi organizarea distracţiilor, inclusiv 

servicii pentru închirierea înregistrărilor video 
şi sonore pe casete, pelicule, bobine şi discuri, 
utilajului pentru înregistrarea, executarea şi 
rebobinarea înregistrărilor video şi sonore pe 
casete, pelicule, bobine şi discuri şi a altor dis
pozitive pentru distracţia la domiciliu.

(58) Cuvântul 'video” nu este obiect independent 
al protecţiei juridice.

(21) 000479
(22) 13.01.1994
(31) 140053
(32) 19.07.1991
(33) RU '
(73) BLOCKBUSTER ENTERTAINMENT COR

PORATION
St.In Delaware, 1 Blockbuster Plaza, Pt. Lau
derdale, Florida, Statele Unite ale Amerieii

(54)

BLOCKBUSTER VIDEO
(51)(57)
41 - educaţie şi organizarea distracţiilor, inclusiv 

servicii pentru închirierea înregistrărilor video 
şi sonore pe casete, pelicule, bobine şi discuri, 
utilajului pentru înregistrarea, executarea şi 
rebobinarea înregistrărilor video şi sonore pe 
casete, pelicule, bobine şi discuri şi a altor dis
pozitive pentru distracţia la domiciliu.

(58) Cuvântul “video” nu este obiect independent 
al protecţiei juridice.

(21) 000511
(22) 26.01.1994
(31) 84279
(32) 15.11.1993
(33) CZ
(73) N  B U D E JO V IC K Y  BU DVAR n.p.37001 

CESKE BUDEJOVICE
Republica Cehă

(54)

(51X57) 
32 - bere

(21) 000672
(22) 07.02.1994

(73) RHONE-POULENC AGROCHIMIE, FR
14-20 Rue Pierre Baizet, 69009, Lyon, Franţa

(54)

ADONIS
(51X57)
5 - substanţe pentru distrugerea insectelor dăună

toare, fungicide, erbicide.

(21) 000748
(22) 09.03.1994
(73) M ASTERCARD  IN TE R N A TIO N A L IN 

CORPORATED, US
888 Seventh Avenue New York, NY 10106, 
Statele Unite ale Amerieii

(54)

MASTERBANKING
(51)(57)
03 - asigurarea cu programe pentru maşini de calcul 

(programe înregistrate), în particular asigu
rarea cu programe cu privire la serviciile de 
achitare a conturilor familiale;

16 - publicaţii, broşuri, prospecte, buclete, jurnale 
de înregistrare, reviste (ediţii periodice), chi
tanţiere;

36 - operaţiuni bancare.

(21) 000964
(22) 25.03.1994
(73) CENTRUL DE PROIECTARE A ÎNTRE

PRINDERILOR ŞI DE PRESTARE A SER
V ICIILO R DE INGIN EERIN G ŞI M A R 
KETING, MD
bd. Negruzzi 2, 277001, Chişinău, Moldova

(54)

CE PROS ERVING

(51X57)
42 - lucrări de elaborare în domeniul construcţiei.

(21) 000967
(22) 25.03.1994
(73) COMPANIA PE ACŢIUNI DE ASIGURARE 

“ CARAT”, MD
str.Bănulescu-Bodoni nr.45,277012, Chişinău,
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Moldova
(54)

й

(51X57)
36 • asigurare

rea şi reproducerea semnalelor acustice; 
11 - aparate electrice pentru încălzirea apei; 
16 - benzi colorate pentru imprimante.

(21) 001055
(22) 21.03.1994
(30)* 144912, 24.10.1991, SU 
(73) MERISEL, INC., US

200 Continental Bulevard, E l Segundo, Cali
fornia, 90245, Statele Unite ale Americ.ii

(54)

MERISEL
(51X57)
09 - computere, părţile componente şi rechizitele 

acestora, programe de computer;
41 - servicii didactice şi de antrenament ce se refe

ră la computer.

(21) 001017
(22) 01.04.1994
(73) SOCIETATEA PE ACŢIUNI LINK, MD 

Bd. Prospectul M oscovei, 12/2, 277068, 
Chişinău, Moldova

(54)

(51X57)
9 - maşini electronice de calcul; centrale telefonice; 

aparate de încasat, aparate pentru înregistra
rea şi reproducerea semnalelor acustice;

11 - aparate electrice pentru încălzirea apei;
16 - benzi colorate pentru imprimante.

(21) 001069
(22) 25.03.1994
(73) INTEL CORPORATION, US

3065 Bowers Avenue, Santa Clara, California 
95051, Statele Unitp ale Americii

(54)

ИНТЕЛ
(51)(57)
09 - plate şi blocuri de procesoare video; microproce

soare, plate ale schemelor electronice, sisteme 
integrate ale memoriei, programe ale siste
melor de operare, microcontroloare, computere, 
procesoare, dispozitive de procesoare centrale 
(DOC), cip de semiconductoare, dispozitive de 
intrare şi de ieşire pentru computere, blocuri 
de comandă, blocuri ale memoriei, dispozitive 
de păstrare ale memoriei, programe înregis
trate pentru computer, registre, dispozitive 
pentru control şi programare ale sistemelor 
schemelor integrate, sisteme de memorie pe
riferică, microcomputere, minicomputere, sis
teme pentru computere, modeme, utilaj pentru 
prelucrarea datelor, reţele neutre (conductoa
re), incluse în clasa 9.

(21) 001018 
(22) 01.04.1994
(73) SOCIETATEA PE ACŢIUNI LINK, MD

Prospectul Moscovei, 12^2, 277068, Chişinău, 
Moldova

(54)

(51)(57)
9 - maşini electronice de calcul; centrale telefonice; 

aparate de încasat, aparate pentru înregistra-

(21) 00Ш 4
(22) 14.03.1994
(73) COLHOZUL AGROFIRM Ă “ ZG U R IŢA ” , 

MD
satul Zguriţa, raionul Drochia, 279431, Mol
dova

(54)
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(51X57)
31 - produse agricole, legumicole, forestiere şi pro

duse din grâne; fructe şi legume proaspete; se
minţe-

(21) 001125
(22) 17.03.1994
(30)* 144908, 25.10.1991, SU
(73) MERISEL (UK) LIMITED, GB

941 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8, 9DD, UK Marea Britanie

(54)

S0FTEACH
(51X57)
09 - computere, părţile lor componente şi rechizite, 

programe pentru computer;
41 - servicii de învăţământ şi antrenament, ce se 

referă la computere.

(21) 001143
(22) 31.01.1994
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, JP

30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, 
Japonia

(54)

C A N O N M f t T I C
(5 1 )(5 7 )

09 - aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţi
fice, geodezice, electrice, fotografice, cinema
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizat, de control, de salvare şi didactice; 
aparate pentru înregistrare şi redare sau repro
ducere sonoră sau imaginară; purtători mag
netici ai informaţiei, discuri (plăci); aparate de 
comerţ şi mecanisme pentru aparate cu plată 
prealabilă; aparate de case de bani, maşini de 
calculat, utilaj pentru prelucrarea informaţiei; 
aparate extinctoare.

(21) 001144
(22) 31.01.1994
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, JP

30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, 
Japonia

(54)

C A N O M A T E
(51X57)
09 - aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţi

fice, geodezice, electrice, fotografice, cinemato
grafice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizat, de control, de salvare şi didactice; 
aparate pentru înregistrare şi redare sau repro
ducere sonoră sau imaginară; purtători magne
tici ai informaţiei, discuri (plăci); aparate de 
comerţ şi mecanisme pentru aparate cu plată 
prealabilă; aparate de case de bani, maşini de 
calculat, utilaj pentru prelucrarea informaţiei;

aparate extinctoare.

(21) 001145
(22) 31.01.1994
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, JP

30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, 
Japonia

(54)

C A N O N M A T E
(51)(57)
09 - aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţi

fice, geodezice, electrice, fotografice, cinema
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizat, de control, de salvare şi didactice; 
aparate pentru înregistrare şi redare sau repro
ducere sonoră sau imaginară; purtători mag
netici ai informaţiei, discuri (plăci); aparate de 
comerţ şi mecanisme pentru aparate cu plată 
prealabilă; aparate de case de bani, maşini de 
calculat, utilaj pentru prelucrarea informaţiei; 
aparate extinctoare.

(21) 001146
(22) 31.01.1994
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, J P

30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, 
Japonia

(54)

C A N O H A T I C
(51X57)
09 - aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţi

fice, geodezice, electrice, fotografice, cinemato
grafice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizat, de control, de salvare şi didactice; 
aparate pentru înregistrare şi redare sau repro
ducere sonoră sau imaginară; purtători magne
tici ai informaţiei, discuri (plăci); aparate de 
comerţ şi mecanisme pentru aparate cu plată 
prealabilă; aparate de case de bani, maşini de 
calculat, utilaj pentru prelucrarea informaţiei; 
aparate extinctoare.

(21) 001147
(22) 01.02.1994
(31) 83957
(32) 03.11.1993
(33) Ceskă republika
(73) BUDEJOVTCKY BUDVAR, n.p., C.S 

37001 Ceske Budejovice, Republica Cehă
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(5 -1)

(51X57) 
32 - bere.

(21) 001149.
(22) 12.04.1994
(73) TWENTIETH CENTURY FOX FILM COR

PORATION, US
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, Cali
fornia 90064, Statele Unite ale Americii

(54)

TWENTIETH CENTURY FOX
(51)(57)
9 - aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţifice, 

navale, geodezice, electrice, fotografice, cinema
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizat, de control, de salvare şi didactice; 
maşini pentru înregistrarea, transmiterea, re
producerea sunetelor şi imaginilor; purtători 
magnetici de informaţie, discuri de înregistrare 
a sunetului; automate de comerţ şi mecanisme 
pentru aparatele cu plată prealabilă; aparate 
de încasat, maşini de calcul, aparate de prelu
crare a informaţiei MEC; aparate extinctoare;

41 - educaţie şi recreere, divertisment.

(21) 001150'
(22) 12.04.1994
(73) TWENTIETH CENTURY FOX FILM COR

PORATION, US
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, Cali
fornia 90064, Statele Unite ale Americii

(54)

FOX RECORDS
(51X57)
9 - aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţifice, 

navale, geodezice, electrice, fotografice, cinema
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizat, de control, de salvare şi didactice; 
maşini pentru înregistrarea, transmiterea, re
producerea sunetelor şi imaginilor; purtători 
magnetici de informaţie, discuri de înregistrare 
a sunetului; automate de comerţ şi mecanisme 
pentru aparatele cu plata prealabilă; aparate 
de încasat, maşini de calcul, aparate de prelu
crare a informaţiei MEC; aparate extinctoare;

41 - educaţie şi recreere, divertisment.

(21) 001151
(22) 12.04.1994
(73) TWENTIETH CENTURY FOX FILM COR

PORATION, US
10201 West-Pico Boulevard, Los Angeles, Cali
fornia 90064, State]e Unite ale Americii

(51X57)
9 - aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţifice, 

navale, geodezice, electrice, fotografice, cine
matografice, optice, de cântărit, de măsurat, 
de semnalizat, de control, de salvare şi didac
tice; maşini pentru înregistrarea, transmite
rea, reproducerea sunetelor şi imaginilor; 
purtători magnetici de informaţie, discuri de 
înregistrare a sunetului; automate de comerţ 
şi mecanisme pentru aparatele cu plată 
prealabilă; aparate de încasat, maşini de cal
cul, aparate de prelucrare a informaţiei MEC; 
aparate extinctoare;

41 - educaţie şi recreere, divertisment.

(21) 00H52
(22) 12.04.1994
(73) TWENTIETH CENTURY FOX FILM COR

PORATION, US
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, Cali
fornia 90064, Statele Unite ale Americii

(51X57)
9 - aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţifice, 

navale, geodezice, electrice, fotografice, cine
matografice, optice, de cântărit, de măsurat, 
de semnalizat, de control, de salvare şi didac
tice; maşini pentru înregistrarea, transmi
terea, reproducerea sunetelor şi imaginilor; 
purtători magnetici de informaţie, discuri de 
înregistrare a sunetului; automate de comerţ 
şi mecanisme pentru aparatele cu plată pre
alabilă; aparate de încasat, maşini de calcul, 
aparate de prelucrare a informaţiei MEC; apa
rate extinctoare;

41 - educaţie şi recreere, divertisment.

(21) 00H53
(22) 12.04.1994
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(73) TWENTIETH CENTURY FOX FILM COR
PORATION, u s
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, Cali
fornia 90064, Statele Unite ale Americii

(54)

FOX VIDEO
(51)(57)
9 - aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţifice, 

navale, geodezice, electrice, fotografice, cinema
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizat, de control, de salvare şi didactice; 
maşini pentru înregistrarea, transmiterea, re
producerea sunetelor şi imaginilor; purtători 
magnetici de informaţie, discuri de înregistrare 
a sunetului; automate de comerţ şi mecanisme 
pentru aparatele cu plată prealabilă; aparate 
de încasat, maşini de calcul, aparate de prelu
crare a informaţiei MEC; aparate extinctoare;

41 - educaţie şi recreere, divertisment.

(21) 001154
(22) 12.04.1994
(73) TWENTIETH CENTURY FOX FILM COR

PORATION, US
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, Cali
fornia 90064, Statele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
9 - aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţifice, 

navale, geodezice, electrice, fotografice, cine
matografice, optice, de cântărit, de măsurat, 
de semnalizat, de control, de salvare şi didac
tice; maşini pentru înregistrarea, transmite
rea, reproducerea sunetelor şi imaginilor; pur
tători magnetici de informaţie, discuri de în
registrare a sunetului; automate de comerţ şi 
mecanisme pentru aparatele cu plată prea
labilă; aparate de încasat, maşini de calcul, a- 
parate de prelucrare a informaţiei MEC; a- 
parate extinctoare;

41 - educaţie şi recreere, divertisment.

(21) 001155
(22) 12.04.1994
(73) TWENTIETH CENTURY FOX FILM COR

PORATION, US
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, Cali
fornia 90064, Statele Unite ale Americii

(54)

FOX
(51X57)
9 - aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţifice, 

navale, geodezice, electrice, fotografice, cinema
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de

semnalizat, de control, de salvare şi didactice; 
maşini pentru înregistrarea, transmiterea, re
producerea sunetelor şi imaginilor; purtători 
magnetici de informaţie, discuri de înregistrare 
a sunetului; automate de comerţ şi mecanisme 
pentru aparatele cu plată prealabilă; aparate 
de încasat, maşini de calcul, aparate de prelu
crare a informaţiei MEC; aparate extinctoare;

41 - educaţie şi recreere, divertisment.

(21) 00H56
(22) 12.04.1994
(73) NEW ZEALAND DAIRY BOARD, NZ

Pastoral House, 25 The Terrace, Wellington, 
Noua Zeelanda 

(54)

(51X57) '
29 - lapte şi produse lactate inclusiv unt, brânzeturi, 

praf de lapte, uleiuri şi grăsimi comestibile; 
margarină, amestec de grăsimi pentru sandvi
şuri; albumine alimentare şi produse albumi- 
noase; produse folosite ca suplimente alimen
tare.

(21) 001157
(22) 12.04.1994
(73) NEW ZEALAND DAIRY BOARD, NZ

Pastoral House, 25 The Terrace, Wellington, 
Noua Zeelanda 

(54)

(51X57)
29 - lapte şi produse lactate inclusiv unt, brânzeturi, 

praf de lapte, uleiuri şi grăsimi comestibile; 
margarină, amestec de grăsimi pentru sandvi
şuri; albumine alimentare şi produse albumi- 
noase; produse folosite ca suplimente alimen
tare.

(21) 001159
(22) 12.04.1994
(73) NEW ZEALAND DAIRY BOARD, NZ

Pastoral House, 25 The Terrace Wellington, 
Noua Zeelanda
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(5 4 )

New Zealand 
Milk Products

(51X57)
29 - lapte, unt, caşcaval, praf de lapte şi alte produse 

lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; mar- 
garină; proteină şi produse proteice; produse 
folosite în calitate de ingrediente alimentare.

(58) Cuvintele “NEW ZEALAND MILK PROD
UCTS” nu sunt obiecte independente ale 
protecţiei juridice.

(21) 0(M80
(22) 02.02.1994
(73) KRKA, TOVAKNA ZDRAVIL, SI

P.O., C.esta Herojev 45, 68000 Novo Mesto, 
Slovenia

(54)

MAGNESOL
(51X57)
5 - preparate farmaceutice.

(21) 00H84
(22) 02.02.1994
(73) KRKA, TOVAKNA ZDRAVIL, SI

P.O., Cesta Herojev 45, 68000 Novo Mesto, 
Slovenia

(54)

LECITON
(51X57)
5 - preparate farmaceutice, medicamente.

(21) 00H85
(22) 17.03.1994
(73) IATANIA PARFUMS DE PARIS LIMITED, 

GB
Lornamead House, 1/5 Newington Causeway, 
London SEl 6ED, Anglia

(54)

CELS1US
(51X57)
03 - articole de toaletă (preparate pentru scopuri 

igienice), materiale cosmetice, săpunuri, şam- 
poane, uleiuri eterice, unghii artificiale, gene 
artificiale, remedii pentru îngrijirea unghiilor, 
preparate pentru înlăturarea cosmeticii, par- 
fumuri, materiale cosmetice lichide (loţiuni)

pentru pâr, preparate pentru coafat părul, ma
teriale pentru depilarea părului (depilatoare), 
materiale de. toaletă, contra transpiraţiei, 
déodorante de uz personal.

(21) 001188
(22) 04.04.1994
(73) PACE MICRO TECHNOLOGY LIMITED, 

GB
Victoria Road, Saltaire, Shipley, B018 3LF, 
Marea Britanie

(54)

PACE
(51X57)
09 - videomagnetofoane, interfaţă pentru compu

tere, fişe magnetice codificate, dispozitive 
magnetice de codificat, discuri - compacte (au
dio-video), benzi magnetice pentru computere, 
microcompresoare, modeme, monitoare (utilaj), 
monitoare (programe), “şoareci” (dispozitive 
pentru prelucrarea informaţiei), purtători 
magnetici de informaţie, dispozitive periferice 
de maşini de calcul, printeri de maşini de cal
cul, asigurare programică (programe înregis
trate), programe operaţionale pentru compu
tere, procesoare de maşini de calcul, scanere 
pentru citirea informaţiei, dispozitive de citire 
pentru computere, aparate telefonice, televi
zoare, aparate telefonice de transmisiune, sa
teliţi pentru cercetări ştiinţifice.

(21) 001189
(22) 04.04.1994
(73) BOLS STROTH M ANN BREN N EREIEN  

GMBH & Co. KG, DE
Sollingweg 41, 32427 Minden, Germania

(54)

ROGOSCHIN
(51X57)
33 - vodcă

(21) 001219
(22) 31.03.1994
(30)* 167843, 15.10.1992, SU
(73) BEROL CORPORATION, US

105 Westpark Drive, Brentwood, Tennessee 
37024, Statele Unite ale Americii

(54)

MIRADO
(51)(57)
16 - tocuri, tocuri de caligrafie, tocuri cu peniţe, 

creioane, creioane colorate, creioane pentru 
marcat, peniţe pentru tocuri, bolduri pentru 
desen, creioane pentru desen, clame şi agrafe 
pentru hârtie, cerneală, călimări, linii pentru 
desen, radiere, inclusiv radiere pentru şterge
rea cernelii, plicuri (de cancelarie); suporturi 
şi tocuri pentru stilouri, suporturi pentru cretă,
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protectoare pentru creioane (cu excepţia celor 
clin metale preţioase şi placate); hârtie şi arti
cole din hârtie, care nu sunt cuprinse în alte 
clase; rechizite de birou; cărţi, cărţi pentru vop
sit, reviste şi periodice imprimate.

(21) 001220
(22) 31.03.1994
(30)* 167841, 15.10.1992, SU
(73) BEROL CORPORATION, US

105 Westpark Drive, Brentwood, Tennessee 
37024, Statele Unite ale Americii

(54)

PRISMACOLOR
(51X57)
16 - tocuri, tocuri de caligrafie, tocuri cu peniţe, 

creioane, creioane colorate, creioane pentru 
marcat, peniţe pentru tocuri, bolduri pentru 
desen, creioane pentru desen, clame şi agrafe 
pentru hârtie, cerneală, călimări, linii pentru 
desen, radiere, inclusiv radiere pentru şterge
rea cernelii, plicuri (de cancelarie); suporturi 
şi tocuri pentru stilouri, suporturi pentru cretă, 
protectoare pentru creioane (cu excepţia celor 
din metale preţioase şi placate); hârtie şi arti
cole din hârtie, care nu sunt cuprinse în alte 
clase; rechizite de birou; cărţi, cărţi pentru vop
sit, reviste şi periodice imprimate.

(21) 001221
(22) 31.03.1994
(30)* 167840, 15.10.1992, SU
(73) BEROL CORPORATION, US

105 Westpark Drive, Brentwood, Tennessee 
37024, Statele Unite ale Americii 

(54)

YIKES!
(51)(57)
16 - tocuri, tocuri de caligrafie, tocuri cu peniţe, 

creioane, creioane colorate, creioane pentru 
marcat, peniţe pentru tocuri, bolduri pentru 
desen, creioane pentru desen, clame şi agrafe 
pentru hârtie, cerneală, călimări, linii pentru 
desen, radiere, inclusiv radiere pentru şterge
rea cernelii, plicuri (de cancelarie); suporturi 
şi tocuri pentru stilouri, suporturi pentru cretă, 
protectoare pentru creioane (cu excepţia celor 
din metale preţioase şi placate); hârtie şi arti
cole din hârtie, care nu sunt cuprinse în alte 
clase; rechizite de birou; cărţi, cărţi pentru vop
sit, reviste şi periodice imprimate.

(21) 001225
(22) 17.03.1994
(73) AEG OLIMPIA OFFICE GmbH, DE

26357 Wilhemshaven, Germania
( 5 4 )

Omega
(51X57)
1 -developatoare şi fixatori pentru aparatele de fo- 

tocopiat şi pentru aparatele electrostatice de 
fotocopiat.

(21) 001258
(22) 28.03.1994
(30)* 160515, 16.06 1992, SU 
(73) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 

AUF ACTIENjDE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Ger
mania

(54)

HENKO AUTOMAT
(51X57)
3 - substanţe pentru albit şi spălat; substanţe pentru 

curăţat, lustruit, degresat şi şlefuit; săpunuri; 
parfumuri, uleiuri eterice, produse cosmetice, 
loţiuni pentru păr; preparate pentru igiena gu
rii şi alte produse incluse în clasa 3.

(21) 001259
(22) 28.03.1994
(30)* 160516, 16.06.1992, SU 
(73) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 

AUF ACTIEN, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Ger
mania

(54)

XEHKO AYTOMAT
(51X57)
3 - substanţe pentru albit şi spălat; substanţe pentru 

curăţat, lustruit, degresat şi şlefuit; săpunuri; 
parfumuri, uleiuri eterice, produse cosmetice, 
loţiuni pentru păr; preparate pentru igiena 
gurii' şi alte produse incluse în clasa 3.

(21) 001260 
(22) 28.03.1994
(73) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 

AUF ACTIEN, DE
Henkelstrasse 67, D -40191, Düsseldorf, 
Germania

(54)

ALEX
(51)(57)
3 - agenţi detergenţi şi preparate pentru înălbire, 

preparate pentru curăţirea, lustruirea, înmu
ierea, degresarea, înlăturarea petelor şi pre
lucrarea abrazivă.

(21) 001261
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(22) 28.03.1994
(73) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 

AUF AKTIEN, DE
Henkelstrasse 67, D-4019I, Düsseldorf, Ger
mania

(54)

EXIT
(51)(57)
03 - agenţi detergenţi şi preparate pentru albit, pre

parate pentru înlăturarea petelor, preparate 
pentru dedurizare; preparate pentru curăţat, 
lustruit, degresat şi şlefuit.

(21) 001262 
(22) 28.03.1994
(73) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 

AUF AKTIEN, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Ger
mania

(54)

LOSK
(51)(57)
03 - agenţi detergenţi şi preparate pentru albit, pre

parate pentru înlăturarea petelor, preparate 
pentru dedurizare; preparate pentru curăţat, 
lustruit, degresat şi şlefuit.

(21) 001263
(22) 28.03.1994
(73) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 

AUF AKTIEN, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Ger
mania

(54)

MIR
(51X57)
3 - agenţi detergenţi şi preparate pentru albit, 

preparate pentru înlăturarea petelor, prepa
rate pentru dedurizare; preparate pentru cu
răţat, lustruit, degresat şi şlefuit.

(21) 001264
(22) 28.03.1994
(73) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 

AUF AKTIEN, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Ger
mania

(54)

MIR COULEURS
(51X57)
03 - agenţi detergenţi şi preparate pentru albit, 

preparate pentru înlăturarea petelor, prepa
rate pentru dedurizare; preparate pentru cu
răţat, lustruit, degresat şi şlefuit.

(21) 001265

(22) 28.03.1994
(73) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 

AUF AKTIEN, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Ger
mania

(54)

CLIN
(51X57)
03 - agenţi detergenţi şi preparate pentru albit, 

preparate pentru înlăturarea petelor, prepa
rate pentru dedurizare; preparate pentru cu
răţat, lustruit, degresat şi şlefuit.

(21) 001266 
(22) 28.03.1994
(73) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 

AUF AKTIEN, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Ger
mania

(54)

MIR LAINE
(51)(57)
03 - agenţi detergenţi şi preparate pentru albit, 

preparate pentru înlăturarea petelor, prepa
rate pentru dedurizare; preparate pentru cu
răţat, lustruit, degresat şi şlefuit.

(21) 001267
(22) 28.03.1994
(73) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 

AUF AKTIEN, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Ger
mania

(54)

MIR EXPRESS
(51X57)
03 - agenţi detergenţi şi preparate pentru albit, 

preparate pentru înlăturarea petelor, prepa
rate pentru dedurizare; preparate pentru cu
răţat, lustruit, degresat şi şlefuit.

(21) 001268 
(22) 28.03.1994
(73) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 

AUF AKTIEN, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Ger
mania

(54)

SILAN
(51X57)
03 - agenţi detergenţi şi preparate pentru albit, 

preparate pentru înlăturarea petelor, prepa
rate pentru dedurizare; preparate pentru cu
răţat, lustruit, degresat şi şlefuit.

(21) 001269
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(22) 28.03.1994
(73) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 

AUF AKTIEN, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, 
Germania

(54)

MISTOL
(51X57)
03 - agenţi detergenţi şi preparate pentru albit, 

preparate pentru înlăturarea petelor; prepa
rate pentru dedurizare, preparate pentru cu
răţat, lustruit, degresat şi şlefuit.

(21) 001270
(22) 28.03.1994
(73) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 

AUF AKTIEN, DE
Henkelstrsse 67, D-40191, Düsseldorf, Ger
mania

(54)

ESTRELLA
(51)(57)
03 - agenţi detergenţi şi preparate pentru albit, 

preparate pentru înlăturarea petelor; prepa
rate pentru dedurizare; preparate pentru cu
răţat, lustruit, degresat şi şlefuit.

(21) 001272
(22) 28.03.1994
(73) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 

AUF AKTIEN, DE
Henkelstrasse 67, D-40191, Düsseldorf, Ger
mania

(54)

(51X57)
03 - agenţi detergenţi şi preparate pentru albit, pre

parate pentru înlăturarea petelor, preparate 
pentru dedurizare; preparate pentru curăţat, 
lustruit degresat şi şlefuit.

(21) 001274'
(22) 10.02.1994
(10)* T3703575, 09.07.1993, Ucraina 
(73) ACTIONERNE TOVARISTVO “ROSTOC”, 

UA
str. Zabolotnogo, 20a, 252161, Kiev, Ucraina

( 5 4 )

Р О С Т О К

(51)(57)
35 - operaţii de afaceri, studierea pieţei, import-

export, vânzare la licitaţie, reclamă;
36 - acreditive (eliberarea), bănci de economii, ope

raţii bancare, investiţie de capital (serviciile 
trusturilor de investiţii), cliring (sistemul de 
decontare reciprocă), schimbul banilor, credite, 
asigurare, finanţare, hârtii de valoare (operaţii 
de bursă cu hârtii de valoare);

42 - închirierea maşinilor de calcul, elaborarea 
programelor pentru MEC, tipărire, tipar de 
ofset.

(21) 001277
(22) 31.03.1994
(73) BRITISH-AM ERICAN TO B AC CO  COM

PANY LIMITED, GB
Millbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex 
TW18 1DY, Anglia

(54)

Скиф
(51)(57)

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

(21) 001278
(22) 31.03.1994
(73) BRITISH-AM ERICAN TO B AC CO  COM

PANY LIMITED, GB
Millbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex 
TW18 1DY, Anglia

(54)

Козак
(511(57)
34 - ţigări, tutun, produse de tutun, rechizite de 

fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 001279 •
(22) 31.03.1994
(73) BRITISH-AM ERICAN TO B AC CO  COM 

PANY LIMITED, GB
Millbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex 
TW18 1DY, Anglia

(54)

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

fumat, brichete şi chibrituri.
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(21) 001280 
(22) 31.03.1994
(73) BRITISH -AM ERICAN  TOBACCO COM

PANY LIMITED, GB
Millbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex 
TW18 1DY, Anglia

(54)

O i a M a H
(51X57)
34 - ţigări, tutun, produse de tutun, rechizite de 

fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 001281 
(22) 31.03.1994
(73) BRITISH -AM ERICAN  TOBACCO COM

PANY LIMITED, GB
Millbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex 
TW18 1DY, Anglia

(54)

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

fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 001282 
(22) 31. 03. 1994
(73) BRITISH -AM ERICAN TOBACCO COM

PANY LIMITED, GB
Millbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex 
TW18 1DY, Anglia

(54)

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

fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 001283
(22) 31.03.1994
(73) BRITISH-AM ERICAN TOBACCO COM

PANY LIMITED, GB
Millbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex 
TW18 1DY, Anglia

(54)

Глобус
(51X57) '
34 • ţigări, tutun, produse de tutun, rechizite de 

fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 001284
(22) 31.03.1994
(73) BRITISH-AM ERICAN TO B AC CO  COM

PANY LIMITED, GB
Millbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex 
TW18 1DY, Anglia

(54)

P yTa
(51)(57)
34 - ţigări, tutun, produse de tutun, rechizite de 

fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 001285
(22) 31.03.1994
(73) BRITISH-AM ERICAN TO B AC CO  COM

PANY LIMITED, GB
Millbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex 
TW18 1DY, Anglia

(54)

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

fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 001286 
(22) 31.03.1994
(73) BRITISH-AM ERICAN TO B AC CO  COM

PANY LIMITED, GB
Millbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex 
TW18 1DY, Anglia

(54)

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

fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 001287
(22) 31.03.1994
(73) BRITISH-AM ERICAN TO B AC CO  COM 

PANY LIMITED, GB
Millbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex 
TW18 1DY, Anglia

(54)

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

fumat, brichete şi chibrituri.
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(21) 001288 
(22) 31.03.1994
(73) BRITISH -AM ERICAN TOBACCO COM

PANY LIMITED, GB
Millbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex 
TW18 1DY, Marea Brilanie

(54)

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

fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 001289
(22) 31.03.1994
(73) BRITISH -AM ERICAN TOBACCO COM

PANY LIMITED, GB
Millbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex 
TW18 1DY, Marea Britanie 

(54)

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

fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 001290
(22) 31.03.1994
(73) BRITISH -AM ERICAN TOBACCO COM

PANY LIMITED, GB
Millbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex 
TW18 1DY, Marea Britanie

(54)

Диамант
(51)(57)
34 - ţigări, tutun, produse de tutun, rechizite de 

fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 001291
(22) 31.03.1994
(73) BRITISH-AM ERICAN TOBACCO COM

PANY LIMITED, GB
Millbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex 
TW18 1DY, Marea Britanie 

(54)

T  e T M a H
(51)(57)
34 - ţigări, tutun, produse de tutun, rechizite de 

fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 001292
(22) 31.03.1994
(73) BRITISH-AM ERICAN TO B AC CO  COM 

PANY LIMITED, GB
Millbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex 
TW18 1DY, Marea Britanie

(54)

Гурт
(51)(57) •
34 - ţigări, tutun, produse de tutun, rechizite de 

fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 001293
(22) 31.03.1994
(73) BRITISH-AM ERICAN TO B AC CO  COM 

PANY LIMITED, GB
Millbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex 
TW18 1DY, Marea Britanie

(54)

Кречет
(51)(57)
34 - ţigări, tutun, produse de tutun, rechizite de 

fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 001294
(22) 31.03.1994
(73) BRITISH-AM ERICAN TO B AC CO  COM

PANY LIMITED, GB
Millbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex 
TW18 1DY, Marea Britanie

(54)

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

fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 001295
(22) 31.03.1994
(73) BRITISH-AM ERICAN TO B AC CO  COM 

PANY LIMITED, GB
Millbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex 
TW18 1DY, Marea Britanie

(54)

Дума
(51)(57)
34 - ţigări, tutun, produse de tutun, rechizite de 

fumat, brichete şi chibrituri.
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(21) 001320
(22) 04.04.1994
(73) INTERNATIONAL BUZINESS MASHINES 

CORPORATION, US 
Old Orchard Road, Armonk, N.Y. 10504, 
Statele Unite ale Americii

(54)

PS/ValuePoint
(51X57)
9 - utilaj pentru computere, programe pentru com

putere;
16 - instrucţiuni cu privire la aplicarea programelor.

(21) 001321
(22) 04.04..1994
(73) INTERNATIONAL BUZINESS MASHINES 

CORPORATION, US 
Old Orchard Road, Armonk, N.Y. 10504, 
Statele Unite ale Americii

(54)

ThinkPad
(51X57)
09 - utilaj pentru computere, programe pentru com

putere;
16 - instrucţiuni cu privire la aplicarea programelor.

(21) 001329
(22) 04.04.1994
(73) INTERNATIONAL BUZINESS MASHINES 

CORPORATION, US
Old Orchard Road, Armonk, N.Y. 10504, 
Statele Unite ale Americii

(54)

POWER PC
(51)(57)
09 - computere şi piesele lor, în special cipuri elec

tronice, programe de computer;
16 - materiale tipărite, referitoare la computere şi 

la piesele lor, la programele de computer, la 
instalaţia şi deservirea computerelor, la 
aplicarea tehnologiei semiconductoare;

35 - servicii referitoare la reclama computerelor şi 
a pieselor lor, în special, a cipurilor semicon
ductoare şi a programelor de computer;

37 - servicii pentru instalarea şi deservirea compute
relor şi a programelor pentru ele;

42 - consultaţii pentru specialişti cu privire la 
problemele aplicării tehnologiei semiconduc
toare, în special a cipurilor semiconductoare.

(21) 001343
(22) 20.04.1994
(73) FABRICA DE CONFECŢII “DANA”, MD 

str.Independenţei, 75,279900, Soroca, Moldova

(54)

Ф а п а

(51X57)
25 - îmbrăcăminte.

(21) 001344
(22) 20.04,1994
(73) FABRICA DE CONFECŢII “DANA”, MD 

str.Independenţei, 75,279900, Soroca, Moldova
(54)

(51X57)
25 - îmbrăcăminte.

(21) 001345
(22) 20.04.1994'
(73) SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIM I

TATĂ “STĂC”, MD
str. Păcii, 38, 279200, Bălţi, Moldova

(54)

(51X57)
35 - operaţiuni de export-import, marketing.
(58) Litere “S.R.L.” nu sunt obiecte independente 

ale protecţiei juridice.

(21) 001361
(22) 01.02.1994'
(73) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPO

RATION, US
685 Third Avenue, New York, NY 10017, 
Statele Unite ale Americii 

(54)

MICRQVAL
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(51X57)
5 - preparate medicinale şi farmaceutice.

(21) 001367
(22) 01.02.1994
(73) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPO

RATION, US
685 Third Avenue, New York, NY 10017, 
Statele Unite ale Americii

(54)

STEDIRIL
(51X57)

5 - preparate medicinale şi farmaceutice.

(21) 001395
(22) 27.04.1994
(73) FIRMA “TISH” S .R L., MD

str.Albişoara, 16/2, ap. 105, 277074, Chişinău, 
Moldova

(54)

DOS Navigator
(51X57)
16 - calendare, hârtie, materiale imprimate;
35 - publicitate şi afaceri;
42 - crearea .produselor soft pentru diverse domenii 

de activitate, crearea şi comercializarea bazelor 
de date; prestarea serviciilor informaţionale cu 
utilizarea calculatoarelor şi reţelelor; sisteme 
editoriale şi imprimare cu ajutorul calcu
latorului.

(21) 001396
(22) 27.04.1994
(73) FIRMA “TISH” S.RL., MD

str.Albişoara, 16/2, ap. 105, 277074, Chişinău, 
Moldova

(54)

TISH
(51)(57)
16 - calendare, hârtie, materiale imprimate;
35 - publicitate şi afaceri;
42 - crearea produselor soft pentru diverse domenii 

de activitate, crearea şi comercializarea bazelor 
de date; prestarea serviciilor informaţionale cu 
utilizarea calculatoarelor şi reţelelor; sisteme 
editoriale şi imprimare cu ajutorul calcula
torului.

(21) 001398
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(5 4 )

* ■ BOUNTY
(59) Culori revendicate:azuriu, albastru, alb, verde, 

cafeniu.

(51X57)
30 - mirodenii pentru paste făinoase şi produse de 

cofetărie; făină, produse cerealiere, folosite în 
alimentaţie; orez pentru fiert, în pachete, fiert 
în prealabil sau deshidratat; paste, condi
mente, amestecuri de condimente; umpluturi 
pentru pâine, în special, care conţin grăsimi 
comestibile şi ciocolată, dulciuri cu migdale şi 
nugă, ceai pentru scopuri nemedicinale, cafea, 
cacao, ciocolată lichidă, produsele sus-numite 
în formă de extracte (lichide sau solide), gata 
de întrebuinţare, sau în ambalaj (pachete), 
precum şi pentru a fi distribuite prin maşini 
automate; melasă, zahăr, miere, sosuri (cu ex
cepţia produselor pentru asezonarea salatelor), 
îngheţată, glazură, produse din îngheţată şi 
dulciuri congelate; pâine, fursecuri, prăjituri, 
patiserie şi cofetărie, produse din zahăr, 
ciocolată, umpluturi pentru produsele din aluat 
şi aperitive preparate din produsele sus-numi
te, budinci, deserturi, aperitive şi alte produse 
pentru întrebuinţarea între dejun, prânz şi ci
nă, în special, care conţin cereale, ciocolată, 
cacao, checuri şi /  sau produse din aluat.

(21) 001399
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

(59) Culori revendicate: auriu, alb, roşu.
(51)(57)
30 - mirodenii pentru paste făinoase şi produse de 

cofetărie; făină, produse cerealiere, folosite în 
alimentaţie; orez pentru fiert, în pachete, fiert 
în prealabil sau deshidratat; paste, condimen
te, amestecuri de condimente; umpluturi pen
tru pâine, în special, care conţin grăsimi co
mestibile şi ciocolată, dulciuri cu migdale şi 
nugă, ceai pentru scopuri nemedicinale, cafea, 
cacao, ciocolată lichidă, produsele sus-numite 
în formă de extracte (lichide sau solide), gata
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de întrebuinţare, sau în ambalaj (pachete), pre
cum şi pentru a fi distribuite prin maşini au
tomate; melasă, zahăr, miere, sosuri (cu ex
cepţia produselor pentru asezonarea salatelor), 
îngheţată, glazură, produse din îngheţată şi 
dulciuri congelate; pâine, fursecuri, prăjituri, 
patiserie şi cofetărie, produse din zahăr, cio
colată, umpluturi pentru produsele din aluat 
şi aperitive preparate din produsele sus-nu- 
mite, budinci, deserturi, aperitive şi alte pro
duse pentru întrebuinţarea între dejun, prânz 
şi cină,în special, care conţin cereale, ciocolată, 
cacao, checuri şi /  sau produse din aluat.

(21) 001400
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(59) Culori revendicate: alb, gri, roşu, cafeniu, auriu.
(51X57)
30 - mirodenii pentru paste făinoase şi produse de 

cofetărie; făină, produse cerealiere, folosite în 
alimentaţie; orez pentru fiert, în pachete, fiert 
în prealabil sau deshidratat; paste, condi
mente, amestecuri de condimente; umpluturi 
pentru pâine, în special, care conţin grăsimi 
comestibile şi ciocolată, dulciuri cu migdale şi 
nugă, ceai pentru scopuri nemedicinale, cafea, 
cacao, ciocolată lichidă, produsele sus-numite 
în formă de extracte (lichide sau solide), gata 
de întrebuinţare, sau în ambalaj (pachete), 
precum şi pentru a fi distribuite prin maşini 
automate; melasă, zahăr, miere, sosuri (cu 
excepţia produselor pentru asezonarea sa
latelor), îngheţată, glazură, produse din în
gheţată şi dulciuri congelate; pâine, fursecuri, 
prăjituri, patiserie şi cofetărie, produse din za
hăr, ciocolată, umpluturi pentru produsele din 
aluat şi aperitive preparate din produsele sus- 
numite, budinci, deserturi, aperitive şi alte pro
duse pentru întrebuinţarea între dejun, prânz 
şi cină, în special, care conţin cereale, ciocolată, 
cacao, checuri şi /  sau produse din aluat.

(21) 001401
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(59) Culori revendicate: cafeniu, negru, albastru, 
auriu.

(51)(57)
30 - mirodenii pentru paste făinoase şi produse de 

cofetărie; făină, produse cerealiere, folosite în 
alimentaţie; orez pentru fiert, în pachete, fiert 
în prealabil sau deshidratat; paste, con
dimente, amestecuri de condimente; umpluturi 
pentru pâine, în special, care conţin grăsimi 
comestibile şi ciocolată, dulciuri cu migdale şi 
nugă, ceai pentru scopuri nemedicinale, cafea, 
cacao, ciocolată lichidă, produsele sus-numite 
în formă de extracte (lichide sau solide), gata 
de întrebuinţare, sau în ambalaj (pachete), 
precum şi pentru a fi distribuite prin maşini 
automate; melasă, zahăr, miere, sosuri (cu 
excepţia produselor pentru asezonarea 
salatelor), îngheţată, glazură, produse din 
îngheţată şi dulciuri congelate; pâine, furse
curi, prăjituri, patiserie şi cofetărie, produse 
din zahăr, ciocolată, umpluturi pentru produ
sele din aluat şi aperitive preparate din pro
dusele sus-numite, budinci, deserturi, aperitive 
şi alte produse pentru întrebuinţarea între 
dejun, prânz şi cină,în special, care conţin 
cereale, ciocolată, cacao, checuri şi /  sau 
produse din aluat.

(21) 001402
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

/ { ; / :  v

(59) Culor.i revendicate: roşu, galben, cafeniu, negru.
(51)(57)
30 - mirodenii pentru paste făinoase şi produse de 

cofetărie; făină, produse cerealiere, folosite în 
alimentaţie; orez pentru fiert, în pachete, fiert 
în prealabil sau deshidratat; paste, condimen
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te, amestecuri de condimente; umpluturi 
pentru pâine, în special, care conţin grăsimi 
comestibile şi ciocolată, dulciuri cu migdale şi 
nugă, ceai pentru scopuri nemedicinale, cafea, 
cacao, ciocolată lichidă, produsele sus-numite 
în formă de extracte (lichide sau solide), gata 
de întrebuinţare, sau în ambalaj (pachete), pre
cum şi pentru a fi distribuite prin maşini auto
mate; melasă, zahăr, miere, sosuri (cu excepţia 
produselor pentru asezonarea salatelor), în
gheţată, glazură, produse din îngheţată şi dul
ciuri congelate; pâine, fursecuri, prăjituri, pa
tiserie şi cofetărie, produse din zahăr, ciocolată, 
umpluturi pentru produsele din aluat şi ape
ritive preparate din produsele sus-numite, bu
dinci, deserturi, aperitive şi alte produse pen
tru întrebuinţarea între dejun, prânz şi cină, 
în special, care conţin cereale, ciocolată, caca- 
o, checuri şi /  sau produse din aluat.

(21) 001403-
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

(59) Culori revendicate: cafeniu, alb.
(51X57)
30 - mirodenii pentru paste făinoase şi produse de 

cofetărie; făină, produse cerealiere, folosite în 
alimentaţie; orez pentru fiert, în pachete, fiert 
în prealabil sau deshidratat; paste, condimen
te, amestecuri de condimente; umpluturi 
pentru pâine, în special, care conţin grăsimi 
comestibile şi ciocolată, dulciuri cu migdale şi 
nugă, ceai pentru scopuri nemedicinale, cafea, 
cacao, ciocolată lichidă, produsele sus-numite 
în formă de extracte (lichide sau solide), gata 
de întrebuinţare, sau în ambalaj (pachete), pre
cum şi pentru a fi distribuite prin maşini au
tom ate; melasă, zahăr, miere, sosuri (cu 
excepţia produselor pentru asezonarea 
salatelor), îngheţată, glazură, produse din 
îngheţată şi dulciuri congelate; pâine, furse
curi, prăjituri, patiserie şi cofetărie, produse 
din zahăr, ciocolată, um pluturi pentru 
produsele din aluat şi aperitive preparate din 
produsele sus-numite, budinci, deserturi, ape
ritive şi alte produse pentru întrebuinţarea 
între dejun, prânz şi cină,în special, care conţin 
cereale, ciocolată, cacao, checuri şi /  sau 
produse din aluat.

(21) 001404
(22) 26.04.1994
(73) MARŞ INCORPORATED, US

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

(54)

BANJO
(51)(57)
30 - mirodenii pentru paste făinoase şi produse de 

cofetărie; făină, produse cerealiere, folosite în 
alimentaţie; orez pentru fiert, în pachete, fiert 
în prealabil sau deshidratat; paste, 
condimente, am estecuri de condim ente; 
umpluturi pentru pâine, în special, care conţin 
grăsimi comestibile şi ciocolată, dulciuri cu 
migdale şi nugă, ceai pentru scopuri 
nemedicinale, cafea, cacao, ciocolată lichidă, 
produsele sus-numite în formă de extracte 
(lichide sau solide), gata de întrebuinţare, sau 
în ambalaj (pachete), precum şi pentru a fi 
distribuite prin maşini automate; melasă, 
zahăr, miere, sosuri (cu excepţia produselor 
pentru asezonarea salatelor), îngheţată, gla
zură, produse din îngheţată şi dulciuri con
gelate; pâine, fursecuri, prăjituri, patiserie şi 
cofetărie, produse din zahăr, ciocolată, um
pluturi pentru produsele din aluat şi aperitive 
preparate din produsele sus-numite, budinci, 
deserturi, aperitive şi alte produse pentru 
întrebuinţarea între dejun, prânz şi cină,în spe
cial, care conţin cereale, ciocolată, cacao, che
curi şi /  sau produse din aluat.

(21) 001405
(22) 26.04.1994
(73) MARŞ INCORPORATED, US

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

(54)

MARŞ
(51X57)
30 - mirodenii pentru paste făinoase şi produse de 

cofetărie; făină, produse cerealiere, folosite în 
alimentaţie; orez pentru fiert, în pachete, fiert 
în  prealabil sau deshidratat; paste, 
condimente, am estecuri de condim ente; 
umpluturi pentru pâine, în special, care conţin 
grăsimi comestibile şi ciocolată, dulciuri cu 
migdale şi nugă, ceai pentru scopuri neme- 
udicinale, cafea, cacao, ciocolată lichidă, pro
dusele sus-numite în formă de extracte (lichide 
sau solide), gata de întrebuinţare, sau în 
ambalaj (pachete), precum şi pentru a fi 
distribuite prin maşini automate; melasă, 
zahăr, miere, sosuri (cu excepţia produselor 
pentru asezonarea salatelor), îngheţată, gla
zură, produse din îngheţată şi dulciuri con
gelate; pâine, fursecuri, prăjituri, patiserie şi 
cofetărie, produse din zahăr, ciocolată, umplu
turi pentru produsele din aluat şi aperitive 
preparate din produsele sus-numite, budinci, 
deserturi, aperitive şi alte produse pentru 
întrebuinţarea între dejun, prânz şi cină,în spe-
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ciul, cam conţin cereale, ciocolată, cacao, che
curi şi /  sau produse din aluat.

(21) 001406
(22) 26.04.1994
(73) MARŞ W CORPORATED, US

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101- 
3883, Statele Unite ale Amerio.ii

(54)

R E Y E L S
(51X57)
30 - mirodenii pentru paste făinoase şi produse de 

cofetărie; făină, produse cerealiere, folosite în 
alimentaţie; orez pentru fiert, în pachete, fiert 
în prealabil sau deshidratat; paste, condi
mente, amestecuri de condimente; umpluturi 
pentru pâine, în special, care conţin grăsimi 
comestibile şi ciocolată, dulciuri cu migdale şi 
nugă, ceai pentru scopuri nemedicinale, cafea, 
cacao, ciocolată lichidă, produsele sus-numite 
în formă de extracte (lichide sau solide), gata 
de întrebuinţare, sau în ambalaj (pachete), pre
cum şi pentru a fi distribuite prin maşini au
tom ate; melasă, zahăr, miere, sosuri (cu 
excepţia produselor pentru asezonarea 
salatelor), îngheţată, glazură, produse din 
îngheţată şi dulciuri congelate; pâine, fur
securi, prăjituri, patiserie şi cofetărie, produse 
din zahăr, ciocolată, umpluturi pentru pro
dusele din aluat şi aperitive preparate din pro
dusele sus-numite, budinci, deserturi, aperitive 
şi alte produse pentru întrebuinţarea între de
jun, prânz şi cină,în special, care conţin cereale, 
ciocolată, cacao, checuri şi /  sau produse din 
aluat.

(21) 001407
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

(59) Culori revendicate: cafeniu, roşu,alb, albastru.

(51X57)
29 - fructe, legume şi cartofi conservaţi, congelaţi 

uscaţi sau preparaţi; umpluturi pentru produse 
de bucătărie sau patiserie, carne, peşte, în stare 
proaspătă, congelate sau conservate; păsări, 
vânat, produse marine; făină; produse cere
aliere folosite în alimentare; orez, în pachete, 
pregătit pentru fiert, fiert în prealabil sau des
hidratat, paste făinoase, condimente sau ciu
perci uscate, produse alimentare preparate sau 
semifabricate, supe,umpluturi sau amestecuri

pentru prepararea bucatelor cu conţinut, în 
principal, a produselor menţionate mai sus; 
lapte,produse lactate, şi anume: unt, 
brânzeturi, frişcă, iaurt, brânză de vacă, zară, 
lapte covăşit, brânză dulce de vacă cu 
nucuşoare şi frişcă, inclusiv băuturi pe bază 
de lapte; produse alimentare preparate pe bază 
de proteine şi destinate a fi folosite ca adaosuri 
la alimente în formă de granule, în forme 
texturate sau sub formă pulverulentă; mar
meladă, gemuri, marinade, grăsimi comes
tibile, vegetale şi animale, umpluturi pentru 
produsele de patiserie.

30 - ceai, cafea, surogate de cafea, cacao, ciocolată 
de băut, toate prezentate sub formă de extract 
(lichid sau solid), băuturi gata preparate, fie 
ambalate (în pachete), fie sub formă adecvată 
pentru a fi distribuite prin maşini automate; 
melasă, zahăr, miere, sosuri, (cu excepţia 
produselor pentru asezonarea salatelor); în
gheţată, glazură,produse pe bază de în 
gheţată,produse de patiserie congelate, pâine, 
prăjituri, biscuiţi, chifle, dulciuri, ciocolată, 
produse pe bază de ciocolată, umpluturi pentru 
produse de patiserie şi gustări pe baza pro
duselor menţionate mai sus; gustări şi aperitive 
folosjte între dejun, prânz şi cină, în special pe 
bază de cereale, orez, cartofi, paste făinoase, 
carne, peşte, carne de pasăre, legume, brânze
turi, ciocolată, cacao, prăjituri, şi/sau produse 
de patiserie.

(21) 001408
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(59) Culori revendicate: roşu, negru, galben, verde, 
alb.

(511(57)
29 - fructe, legume şi cartofi conservaţi, congelaţi, 

uscaţi sau preparaţi; umpluturi pentru produse 
de bucătărie sau patiserie, carne, peşte, în stare 
proaspătă, congelate sau conservate; păsări, 
vânat, produse m arine; făină; produse 
cerealiere folosite în alimentare; orez, în pa
chete, pregătit pentru fiert, fiert în prealabil 
sau deshidratat, paste făinoase, condimente 
sau ciuperci uscate, produse alimentare pre
parate sau semifabricate, supe, umpluturi sau 
amestecuri pentru prepararea bucatelor cu con
ţinut, în principal, a produselor menţionate
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mai sus; lapte, produse lactate, şi anume: unt, 
brânzeturi, frişca, iaurt, brânză de vară, zară, 
lapte covăşit, brânză dulce de vacă cu nucu- 
şoare şi frişca, inclusiv băuturi pe bază de 
lapte; produse alimentare preparate pe bază 
de proteine şi destinate a fi folosite ca adaosuri 
la alimente în formă de granule,în forme tex- 
turate sau sub formă pulverulentă; marme
ladă, gemuri, marinade, grăsimi comestibile 
vegetale şi animale, umpluturi pentru pro
dusele de patiserie.

30 - ceai, cafea, surogate de cafea, cacao, ciocolată 
de băut, toate prezentate sub formă de extract 
(lichid sau solid), băuturi gata preparate, fie 
ambalate (în pachete), fie sub formă adecvată 
pentru a fi distribuite prin maşini automate; 
melasă, zahăr, miere, sosuri, (cu excepţia pro
duselor pentru asezonarea salatelor); înghe
ţată, glazură, produse pe bază de îngheţată, 
produse de patiserie congelate, pâine, prăjituri, 
biscuiţi, chifle, dulciuri, ciocolată, produse pe 
bază de ciocolată, umpluturi pentru produse 
de patiserie şi gustări pe baza produselor 
menţionate mai sus; gustări şi aperitive folosite 
între dejun, prânz şi cină, în special pe bază 
de cereale, orez, cartofi, paste făinoase, carne, 
peşte, carne de pasăre, legume, brânzeturi, cio
colată, cacao, prăjituri, şi/sau produse de pati
serie.

(21) 001409
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

(59) Culori revendicate: cafeniu, alb, verde-înehis 
(kaki).

(51X57)
29 - fructe, legume şi cartofi conservaţi, congelaţi, 

uscaţi sau preparaţi; umpluturi pentru produse 
de bucătărie sau patiserie, carne, peşte, în stare 
proaspătă, congelate sau conservate; păsări, 
vânat, produse marine; făină; produse cere
aliere folosite în alimentare; orez în pachete, 
pregătit pentru fiert, fiert în prealabil sau 
deshidratat, paste făinoase, condimente sau 
ciuperci uscate, produse alimentare preparate 
sau semifabricate, supe, umpluturi sau ames
tecuri pentru prepararea bucatelor cu conţinut, 
în principal, a produselor menţionate mai sus; 
lapte, produse lactate, şi anume: unt, brânze
turi, frişca, iaurt, brânză de vacă, zară, lapte 
covăşit,brânză dulce de vacă cu nucuşoare şi 
frişca, inclusiv băuturi pe bază de lapte; pro

duse alimentare preparate pe bază de proteine 
şi destinate a fi folosite ca adaosuri la alimente 
în formă de granule, în forme texturate sau 
sub formă pulverulentă; marmeladă, gemuri, 
marinade, grăsimi comestibile vegetale şi ani
male, umpluturi pentru produsele de patise
rie.

30 - ceai, cafea, surogate de cafea, cacao, ciocolată 
de băut, toate prezentate sub formă de extract 
(lichid sau solid), băuturi gata preparate, fie 
ambalate (în pachete), fie sub formă adecvată 
pentru a fi distribuite prin maşini automate; 
melasă, zahăr, miere, sosuri, (cu excepţia pro
duselor pentru asezonarea salatelor); în 
gheţată, glazură, produse pe bază de îngheţată, 
produse de patiserie congelate, pâine, prăjituri, 
biscuiţi, chifle, dulciuri, ciocolată, produse pe 
bază de ciocolată, umpluturi pentru produse 
de patiserie şi gustări pe baza produselor men
ţionate mai sus; gustări şi aperitive folosite 
între dejun, prânz şi cină, în special pe bază 
de cereale, orez, cartofi, paste făinoase, carne, 
peşte, carne de pasăre, legume, brânzeturi, cio
colată, cacao, prăjituri, şi/sau produse de 
patiserie.

(58) Cuvîntul “Gold” nu este obiect independent al 
protecţiei juridice.

(21) 001410
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

(51)(57) •
29 - fructe, legume şi cartofi conservaţi, congelaţi, 

uscaţi sau preparaţi; umpluturi pentru produse 
de bucătărie sau patiserie, carne, peşte, în stare 
proaspătă, congelate sau conservate; păsări, 
vânat, produse m arine; făină; produse 
cerealiere folosite în  alim entare; orez în 
pachete, pregătit pentru fiert, fiert în prealabil 
sau deshidratat, paste făinoase, condimente 
sau ciuperci uscate, produse alim entare 
preparate sau semifabricate, supe, umpluturi 
sau amestecuri pentru prepararea bucatelor 
cu conţinut, în principal, a produselor menţio
nate mai sus; lapte, produse lactate, şi anu
me: unt, brânzeturi, frişcă, iaurt, brânză de 
vacă, zară, lapte covăşit, brânză dulce de vacă 
cu nucuşoare şi frişcă, inclusiv băuturi pe bază 
de lapte; produse alimentare preparate pe bază 
de proteine şi destinate a fi folosite ca adaosuri 
la alimente în formă de granule, în forme tex
turate sau sub formă pulverulentă; marmela
dă, gemuri, marinade, grăsimi comestibile ve
getale şi animale, umpluturi pentru produsele
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de patiserie.
30 - ceai, cafea, surogate de cafea .cacao, ciocolată 

de băut, toate prezentate sub formă de extract 
(lichid sau solid), băuturi gata preparate, fie 
ambalate (în pachete), fie sub formă adecvată 
pentru a fi distribuite prin maşini automate; 
melasă, zahăr, miere, sosuri, (cu excepţia pro
duselor’ pentru asezonarea salatelor); înghe
ţată, glazură, produse pe bază de îngheţată, 
produse de patiserie congelate, pâine, prăjituri, 
biscuiţi, chifle, dulciuri, ciocolată, produse pe 
bază de ciocolată, umpluturi pentru produse 
de patiserie şi gustări pe baza produselor men
ţionate mai sus; gustări şi aperitive folosite în
tre dejun, prânz şi cină, în special pe bază de 
cereale, orez, cartofi, paste făinoase, carne, peş
te, carne de pasăre, legume, brânzeturi, cioco
lată, cacao, prăjituri, şi/sau produse de patise
rie.

(21) 001411
(22) 26.04.1994
(73) MARŞ INCORPORATED, US

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

(54)

C O M B O S
(51)(57)
29 - fructe, legume şi cartofi conservaţi, congelaţi,

uscaţi sau preparaţi; umpluturi pentru produse 
de bucătărie sau patiserie, carne, peşte, în stare 
proaspătă, congelate sau conservate; păsări, 
vânat, produse marine; făină; produse 
cerealiere folosite în alimentare; orez în 
pachete, pregătit pentru fiert, fiert în prealabil 
sau deshidratat, paste făinoase, condimente 
sau ciuperci uscate, produse alimentare pre
parate sau semifabricate, supe, umpluturi sau 
amestecuri pentru prepararea bucatelor cu con
ţinut, în principal, a produselor menţionate 
mai sus; lapte, produse lactate, şi anume: unt, 
brânzeturi, frişcă, iaurt, brânză de vacă, zară, 
lapte covăşit, brânză dulce de vacă cu nucu- 
şoare şi frişcă, inclusiv băuturi pe bază de lap
te; produse alimentare preparate pe bază de 
proteine şi destinate a fi folosite ca adaosuri 
la alimente în formă de granule, în forme tex- 
turate sau sub formă pulverulentă; marmela
dă, gemuri, marinade, grăsimi comestibile ve
getale şi animale, umpluturi pentru produsele 
de patiserie.

30 - ceai, cafea, surogate de cafea, cacao, ciocolată
de băut, toate prezentate sub formă de extract 
(lichid sau solid), băuturi gata preparate, fie 
ambalate (în pachete), fie sub formă adecvată 
pentru a fi distribuite prin maşini automate; 
melasă, zahăr, miere, sosuri, (cu excepţia pro
duselor pentru asezonarea salatelor); îngheţa
tă, glazură, produse pe bază de îngheţată, pro
duse de patiserie congelate, pâine, prăjituri, 
biscuiţi, chifle, dulciuri, ciocolată, produse pe 
bază de ciocolată, umpluturi pentru produse 
de patiserie şi gustări pe baza produselor men
ţionate mai sus; gustări şi aperitive folosite în

tre dejun, prânz şi rină, în special pe bază de 
cereale, orez, cartofi, paste făinoase, carne, peş
te, carne de pasăre, legume, brânzeturi, cioco
lată, cacao, prăjituri, şi/sau produse de patise
rie.

(21) 001412
(22) 26.04.1994
(73) MARŞ INCORPORATED, US

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

(54)

G A L A X Y
(51)(57)
29 - fructe, legume şi cartofi conservaţi, congelaţi,

uscaţi sau preparaţi; umpluturi pentru produse 
de bucătărie sau patiserie, carne, peşte, în stare 
proaspătă, congelate sau conservate; păsări, 
vânat, produse marine; făină; produse cereali
ere folosite în alimentare; orez în pachete, pre
gătit pentru fiert, fiert în prealabil sau des
hidratat, paste făinoase, condimente sau ciu
perci uscate, produse alimentare preparate sau 
semifabricate, supe,umpluturi sau amestecuri 
pentru prepararea bucatelor cu conţinut, în 
principal, a produselor menţionate mai sus; 
lapte,produse lactate, şi anume: unt, brânze
turi, frişcă, iaurt, brânză de vacă, zară, lapte 
covăşit,brânză dulce de vacă cu nucuşoare şi 
frişcă, inclusiv băuturi pe bază de lapte; pro
duse alimentare preparate pe bază de proteine 
şi destinate a fi folosite ca adaosuri la alimente 
în formă de granule,în forme texturate sau sub 
formă pulverulentă; marmeladă, gemuri, ma
rinade, grăsimi comestibile vegetale şi animale, 
umpluturi pentru produsele de patiserie.

30 - ceai, cafea, surogate de cafea, cacao, ciocolată
de băut, toate prezentate sub formă de extract 
(lichid sau solid), băuturi gata preparate, fie 
ambalate (în pachete), fie sub formă adecvată 
pentru a fi distribuite prin maşini automate; 
melasă, zahăr, miere, sosuri, (cu excepţia 
produselor pentru asezonarea salatelor); înghe
ţată, glazură, produse pe bază de îngheţată, 
produse de patiserie congelate, pâine, prăjituri, 
biscuiţi, chifle, dulciuri, ciocolată, produse pe 
bază de ciocolată, umpluturi pentru produse 
de patiserie şi gustări pe baza produselor men
ţionate mai sus; gustări şi aperitive folosite în
tre dejun, prânz şi cină, în special pe bază de 
cereale,orez, cartofi, paste făinoase, carne, peş- 
te;carne de pasăre, legum e, brânzeturi, 
ciocolată, cacao, prăjituri, şi/sau produse de pa
tiserie.

(21) 001413
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101- 
3883, Statele Unite ale Americii
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(54)

(59) Culori revendicate: galben, brun, negru, alb, 
roşu.

(51X57)
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări şi peşti, malţ, “os” de caracatiţă (pentru 
păsări din colivii), oase comestibile pentru 
câini, aşternut pentru vite, fructe şi legume 
proaspete; cartofi şi preparate din aceste arti
cole, cu scop de folosire în formă de suplimente 
la produsele alimentare.

(21) 001414
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

(51X57)
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări şi peşti, malţ, “os” de caracatiţă (pentru 
păsări din colivii), oase comestibile pentru 
câini, aşternut pentru vite, fructe şi legume 
proaspete; cartofi şi preparate din aceste arti
cole, cu scop de folosire în formă de suplimen
te la produsele alimentare.

(21) 001415
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

6885 Elm Street,McLean, Virginia 22101-3883,

Statele Unite ale Americii
(54)

BISCROK
(51X57)
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări şi peşti, malţ, “os” de caracatiţă (pentru 
păsări din colivii), oase comestibile pentru 
câini, aşternut pentru vite, fructe şi legume 
proaspete; cartofi şi preparate din aceste arti
cole,cu scop de folosire în formă de suplimente 
la produsele alimentare.

(21) 001416
(22) 26.04.1994
(73) MARŞ INCORPORATED, US

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

(54)

SCHMACROS
(51X57)
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări şi peşti, malţ, "os” de caracatiţă (pentru 
păsări din colivii), oase comestibile pentru 
câini, aşternut pentru vite, fructe şi legume 
proaspete; fcartofi şi preparate din aceste arti
cole,cu scop de folosire în formă de suplimente 
la produsele alimentare.

(21) 001417
(22) 26.04.1994
(73) MARŞ INCORPORATED, US

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

(54)

Frolic
(59) Culori revendicate: roşu, verde, violet.
(51)(57)
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări şi peşti, malţ, “os” de caracatiţă (pentru 
păsări din colivii), oase comestibile pentru 
câini, aşternut pentru vite, fructe şi legume 
proaspete; cartofi şi preparate din aceste arti
cole, cu scop de folosire în formă de suplimen
te la produsele alimentare.

(21) 001418
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

WALTHAM
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(51X57)
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări şi peşti, malţ, “os” de caracatiţă (pentru 
păsări din colivii), oase comestibile pentru 
câini, aşternut pentru vite, fructe şi legume 
proaspete; cartofi şi preparate din aceste arti
cole, cu scop de folosire în formă de suplimente 
la produsele alimentare.

(21) 001419
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

(59) Culori revendicate: bej, alb, roşu, negru, auriu 
(51X57)
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări şi peşti, malţ, “os” de caracatiţă (pentru 
păsări din colivii), oase comestibile pentru 
câini, aşternut pentru vite, fructe şi legume 
proaspete; cartofi şi preparate din aceste arti
cole, cu scop de folosire în formă de suplimente 
la produsele alimentare.

(21) 001420
(22) 26.04.94
(73) MARŞ INCORPORATED, US

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

( 5 4 )

WHISKAS COCTAIL
(51)(57)
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări şi peşti, malţ, “os” de caracatiţă (pentru 
păsări din colivii), oase comestibile pentru 
câini, aşternut pentru vite, fructe şi legume 
proaspete; cartofi şi preparate din aceste arti
cole,cu scop de folosire în formă de suplimente 
la produsele alimentare.

(21) 001421
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-

3 8 8 3 , S ta te le  U n ite  a le  A m e r ic ii
(54)

CATSAN
(51)(57)
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări şi peşti, malţ, “os” de caracatiţă (pentru 
păsări din colivii), oase comestibile pentru 
câini, aşternut pentru vite, fructe şi legume 
proaspete; cartofi şi preparate din aceste arti
cole, cu scop de folosire în formă de suplimente 
Ia produsele alimentare.

(21) 001422
(22) 26.04.1994
(73) MARŞ INCORPORATED, US

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

(54)

B R E K K IK S
(51X57)
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări şi peşti, malţ, “os” de caracatiţă (pentru 
păsări din colivii), oase comestibile pentru 
câini, aşternut pentru vite, fructe şi legume 
proaspete; cartofi şi preparate din aceste arti
cole, cu scop de folosire în formă de suplimente 
la produsele alimentare.

(21) 001423
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

(59) Culori revendicate: negru, galben.
(51X57)
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări şi peşti, malţ, "os" de caracatiţă (pentru 
păsări din colivii), oase comestibile pentru 
câini, aşternut pentru vite, fructe şi legume 
proaspete; cartofi şi preparate din aceste arti
cole, cu scop de folosire în formă de suplimente 
la produsele alimentare.

(21) 001424
(22) 26.04.1994
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(73) MARŞ INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101- 
3883, Statele Unite ale Amerieii

(54)

kîtekat
(59) Culori revendicate: roşu, negru.
(51X57)
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări şi peşti, malţ, “os” de caracatiţă (pentru 
păsări din colivii), oase comestibile pentru 
câini, aşternut pentru vite, fructe şi legume 
proaspete; cartofi şi preparate din aceste arti
cole, cu scop de folosire în formă de suplimente 
la produsele alimentare.

(21) 001425
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

(59) Culori revendicate: albastru, galben, roşu, 
cafeniu, auriu.

(51)(57)
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări şi peşti, malţ, “os” de caracatiţă (pentru 
păsări din colivii), oase comestibile pentru 
câini, aşternut pentru vite, fructe şi legume 
proaspete; cartofi şi preparate din aceste arti
cole, cu scop de folosire în formă de suplimente 
la produsele alimentare.

(21) 001426
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

(51X57)
5 - articole de cofetărie m edicinale; produse 

dietetice pentru scopuri medicinale, produse 
alimentare dietetice, produse alimentare 
pentru copii; preparate vitaminoase;

30 - mirodenii pentru paste făinoase şi produse de 
cofetărie; făină, produse cerealiere, folosite în 
alimentaţie; orez pentru fiert, în pachete, fiert 
în prealabil sau deshidratat; paste, condi
mente, amestecuri de condimente; umpluturi 
pentru pâine, în special, care conţin grăsimi 
comestibile şi ciocolată, dulciuri cu migdale şi 
nugă, ceai pentru scopuri nemedicinale, cafea, 
cacao, ciocolată lichidă, produsele sus-numite 
în formă de extracte (lichide sau solide), gata 
de întrebuinţare, sau în ambalaj (pachete), 
precum şi pentru a fi distribuite prin maşini 
automate; melasă, zahăr, miere, sosuri (cu 
excepţia produselor pentru asezonarea 
salatelor), îngheţată, glazură, produse din 
îngheţată şi dulciuri congelate; pâine, 
fursecuri, prăjituri, patiserie şi cofetărie, 
produse din zahăr, ciocolată, umpluturi pentru 
produsele din aluat şi aperitive preparate din 
produsele sus-numite, budinci, deserturi, 
aperitive şi alte produse pentru întrebuinţarea 
între dejun, prânz şi cină, în special, care conţin 
cereale, ciocolată, cacao, checuri şVsau produse 
din aluat.

(21) 001427
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

(59) Culori revendicate: roşu, cafeniu, galben, oranj.
(51)(57)
30 - mirodenii pentru paste făinoase şi produse de 

cofetărie; făină, produse cerealiere, folosite în 
alimentaţie; orez pentru fiert, în pachete, fiert 
în prealabil sau deshidratat; paste, condi
mente, amestecuri de condimente; umpluturi 
pentru pâine, în special, care conţin grăsimi 
comestibile şi ciocolată, dulciuri cu migdale şi 
nugă, ceai pentru scopuri nemedicinale, cafea, 
cacao, ciocolată lichidă, produsele sus-numite 
în formă de extracte (lichide sau solide), gata 
de întrebuinţare, sau în ambalaj (pachete), 
precum şi pentru a fi distribuite prin maşini 
automate; melasă, zahăr, miere, sosuri (cu 
excepţia produselor pentru asezonarea sala
telor), îngheţată, glazură, produse din înghe-
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ţaţă şi dulciuri congelate; pâine, fursecuri, pră
jituri, patiserie şi cofetărie, produse din zahăr, 
ciocolată, umpluturi pentru produsele din a- 
luat şi aperitive preparate din produsele sus- 
numite,-budinci, deserturi, aperitive şi alte pro
duse pentru întrebuinţarea între dejun, prânz 
şi cină, în special, care conţin cereale, ciocolată, 
cacao, checuri şi/sau produse din aluat.

(21) 001428
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

(59) Culori revendicate: verde, alb, galben, cafeniu. 
(51X57)
29 - fructe, legume şi cartofi conservaţi, congelaţi,

uscaţi sau preparaţi; umpluturi pentru produse 
de bucătărie sau patiserie,carne, peşte, în stare 
proaspătă, congelate sau conservate; păsări, 
vânat, produse marine; făină; produse cereali
ere folosite în alimentare; orez în pachete, pre
gătit pentru fiert, fiert în prealabil sau deshi
dratat, paste făinoase, condimente sau ciuperci 
uscate, produse alimentare preparate sau se
mifabricate, supe, umpluturi sau amestecuri 
pentru prepararea bucatelor cu conţinut, în 
principal, a produselor menţionate mai sus; 
lapte, produse lactate, şi anume: unt, brânze
turi, frişcă, iaurt, brânză de vacă, zară, lapte 
covăşit,brânză dulce de vacă cu nucuşoare şi 
frişcă, inclusiv băuturi pe bază de lapte; pro
duse alimentare preparate pe bază de proteine 
şi destinate a fi folosite ca adaosuri la alimente 
în formă de granule,în forme texturate sau sub 
formă pulverulentă; marmeladă, gemuri, mari- 
nade, grăsimi comestibile vegetale şi animale, 
umpluturi pentru produsele de patiserie.

30 - ceai, cafea, surogate de cafea,cacao, ciocolată
de băut, toate prezentate sub formă de extract 
(lichid sau solid), băuturi gata preparate, fie 
ambalate (în pachete), fie sub formă adecvată

pentru a fi distribuite prin maşini automate; 
melasă, zahăr, miere, sosuri, (cu excepţia 
produselor pentru asezonarea salatelor); în 
gheţată, glazură,produse pe bază de îngheţa
tă,produse "de patiserie congelate, pâine, pră
jituri, biscuiţi, chifle, dulciuri, ciocolată, 
produse pe bază de ciocolată, umpluturi pentru 
produse de patiserie şi gustări pe baza 
produselor menţionate mai sus; gustări şi 
aperitive folosite între dejun, prânz şi cină, în 
special pe bază de cereale,orez, cartofi, paste 
făinoase, carne, peşte,carne de pasăre, legume, 
brânzeturi, ciocolată, cacao, prăjituri, şi/sau 
produse de patiserie.

(21) 001429
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

(59) Culori revendicate: alb, roşu, negru, galben, 
bej.

(51)(57)
29 - fructe, legume şi cartofi conservaţi, congelaţi,

uscaţi sau preparaţi; umpluturi pentru produse 
de bucătărie sau patiserie, carne, peşte, în stare 
proaspătă,congelate sau conservate; păsări, 
vânat, produse m arine; făină; produse 
cerealiere folosite în alim entare; orez în 
pachete, pregătit pentru fiert,fiert în prealabil 
sau deshidratat, paste făinoase, condimente 
sau ciuperci uscate, produse alimentare pre
parate sau semifabricate, supe,umpluturi sau 
amestecuri pentru prepararea bucatelor cu con
ţinut, în principal, a produselor menţionate 
mai sus; lapte,produse lactate, şi anume: unt, 
brânzeturi, frişcă, iaurt, brânză de vacă, zară, 
lapte covăşit,brânză dulce de vacă cu nucuşoare 
şi frişcă, inclusiv băuturi pe bază de lapte; pro- 
duse alimentare preparate pe bază de proteine 
şi destinate a fi folosite ca adaosuri la alimente 
în formă de granule, în forme texturate sau 
sub formă pulverulentă; marmeladă, gemuri, 
marinade, grăsimi com estibile vegetale şi 
animale, umpluturi pentru produsele de pati
serie.

30 - ceai, cafea, surogate de cafea, cacao, ciocolată
de băut, toate prezentate sub formă de extract
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(lichid sau solid), băuturi gata preparate, fie 
ambalate (în pachete), fie sub formă adecvată 
pentru a fi distribuite prin maşini automate; 
melasă, zahăr, miere, sosuri, (cu excepţia pro
duselor pentru asezonarea salatelor); 
îngheţată, glazură,produse pe bază de 
îngheţată,produse de patiserie congelate, 
pâine, prăjituri, biscuiţi, chifle, dulciuri, 
ciocolată, produse pe bază de ciocolată, 
umpluturi pentru produse de patiserie şi 
gustări pe baza produselor menţionate mai sus; 
gustări şi aperitive folosite între dejun, prânz 
şi cină, în special pe bază de cereale,orez, 
cartofi, paste făinoase, carne, peşte,carne de 
pasăre, legume, brânzeturi, ciocolată, cacao, 
prăjituri, şi/sau produse de patiserie.

(21) 001430
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

(59) Culori revendicate: albastru, roşu, alb.
(51X57)
30 - mirodenii pentru paste făinoase şi produse de 

cofetărie; făină, produse cerealiere, folosite în 
alimentaţie; orez pentru fiert, în pachete, fiert 
în prealabil sau dehidratat; paste, condimente, 
amestecuri de condimente; umpluturi pentru 
pâine, în special, care conţin grăsimi 
comestibile şi ciocolată, dulciuri cu migdale şi 
nugă, ceai pentru scopuri nemedicinale, cafea, 
cacao, ciocolată lichidă, produsele sus-numite 
în formă de extracte (lichide sau solide), gata 
de întrebuinţare, sau în ambalaj (pachete), pre
cum şi pentru a fi distribuite prin maşini auto
mate; melasă, zahăr, miere, sosuri (cu excepţia 
produselor pentru asezonarea salatelor), în
gheţată, glazură, produse din îngheţată şi dul
ciuri congelate; pâine, fursecuri, prăjituri, pati
serie şi cofetărie, produse din zahăr, ciocolată, 
umpluturi pentru produsele din aluat şi ape
ritive preparate din produsele sus-numite, bu
dinci, deserturi, aperitive şi alte produse 
pentru întrebuinţarea între dejun, prânz şi ci
nă, în special, care conţin cereale, ciocolată, 
cacao, checuri şi/sau produse din aluat.

(21) 001431
(22) 26.04.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(5 4 )

(59) Culori revendicate: roşu, verde, alb, cafeniu.
(51X57)
30 - mirodenii pentru paste făinoase şi produse de 

cofetărie; făină, produse cerealiere, folosite în 
alimentaţie; orez pentru fiert, în pachete, fiert 
în prealabil sau deshidratat; paste, condi
mente, amestecuri de condimente; umpluturi 
pentru pâine, în special, care conţin grăsimi 
comestibile şi ciocolată, dulciuri cu migdale şi 
nugă, ceai pentru scopuri nemedicinale, cafea, 
cacao, ciocolată lichidă, produsele sus-numite 
în formă de extracte (lichide sau solide), gata 
de întrebuinţare, sau în ambalaj (pachete), 
precum şi pentru a fi distribuite prin maşini 
automate; melasă, zahăr, miere, sosuri (cu 
excepţia produselor pentru asezonarea 
salatelor), îngheţată, glazură, produse din 
îngheţată şi dulciuri congelate; pâine, 
fursecuri, prăjituri, patiserie şi cofetărie, 
produse din zahăr, ciocolată, umpluturi pentru 
produsele din aluat şi aperitive preparate din 
produsele sus-numite, budinci, deserturi, 
aperitive şi alte produse pentru întrebuinţarea 
între dejun, prânz şi cină, în special, care conţin 
cereale, ciocolată, cacao, checuri şi/sau produse 
din aluat.

(21) 001432
(22) 26.04.1994
(73) MARŞ INCORPORATED, US

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

(54)

CORNARO
(51X57)
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări şi peşti, malţ, “os” de caracatiţă (pentru 
păsări din, colivii), oase comestibile pentru 
câini, aşternut pentru vite, fructe şi legume 
proaspete; cartofi şi preparate din aceste arti
cole, cu scop de folosire în formă de suplimente 
la produsele alimentare.

(21) 001433
(22) 26.04.1994
(73) MARŞ INCORPORATED, US

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

(54)

T A N D E M
(51X57)
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări şi peşti, malţ, “os” de caracatiţă (pentru 
păsări din colivii), oase comestibile pentru 
câini, aşternut pentru vite, fructe şi legume
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proaspete; cartofi şi preparate din aceste 
articole,cu scop de folosire în formă de 
suplimente la produsele alimentare.

(21) 001434
(22) 26.04,1994
(73) MARŞ INCORPORATED, US

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

(54)

MVRKIES
(51)(57) .
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări şi peşti, malţ, “os” de caracatiţă (pentru 
păsări din colivii), oase comestibile pentru 
câini, aşternut pentru vite, fructe şi legume 
proaspete; cartofi şi preparate din aceste arti
cole, cu scop de folosire în formă de suplimen
te la produsele alimentare.

(21) 001435
(22) 26.04.1994
(73) MARŞ INCORPORATED, US
6885 Elm Street, M clean, Virginia 22101-3883, 

Statele Unite ale Americii
(54)

TRINGO
(51)(57)
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări şi peşti, malţ, “os” de caracatiţă (pentru 
păsări din colivii), oase comestibile pentru 
câini, aşternut pentru vite, fructe şi legume 
proaspete; cartofi şi preparate din aceste arti
cole, cu-scop de folosire în formă de suplimente 
la produsele alimentare.

(21) 001436
(22) 26.04.1994
(73) MARŞ INCORPORATED, US

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

(54)

n u t r i v i t
(51)(57)
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări şi peşti, malţ, “os” de caracatiţă (pentru 
păsări din colivii), oase comestibile pentru 
câini, aşternut pentru vite, fructe şi legume 
proaspete; cartofi şi preparate din aceste arti
cole, cu scop de folosire în formă de suplimente 
la produsele alimentare.

(21) 001437
(22) 26.04.1994
(73) MARS .INCORPORATED, US

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

(54)

ROD IX)
(51)(57)
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări, malţ, “os” de caracatiţă (pentru păsări 
din colivii), oase comestibile pentru câini, aşter
nut pentru vite, fructe şi legume proaspete, car
tofi şi preparate din aceste articole,cu scop de 
folosire în formă de suplimente la produsele 
alimentare.

(21) 001438 •
(22) 26.04.1994
(73) MARŞ INCORPORATED, US

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

(54)

FORMULA
(51)(57)
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări, malţ, “os” de caracatiţă (pentru păsări 
din colivii), oase comestibile pentru câini, aşter
nut pentru vite, fructe şi legume proaspete, car
tofi şi preparate din aceste articole, cu scop de 
folosire în formă de suplimente la produsele 
alimentare.

(21) 001441
(22) 26.04.1994
(73) THE COCA-COLA COMPANY, US

310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia 30313, Statele Unite ale Americii

(54)

(51)(57)
32 - bere, ale şi bere neagră; ape minerale şi gazoase 

şi alte băuturi nealcoolice; siropuri şi alte com
poziţii pentru prepararea băuturilor de acest 
fel.

(21) 001442
(22) 26.04.1994
(73) THE COCA-COLA COMPANY, US

310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia 30313, Statele Unite ale Americii
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(59) Culori revendicate: roşu, alb, gri.
(51X57)
32 - băuturi nealcoolice, precum şi siropuri şi alte 

compoziţii pentru prepararea băuturilor de 
acest fel.

(21) 001445
(22) 26.04.1994
(73) THE COCA-COLA COMPANY, US

310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia 30313, Statele Unite ale Americii

(54)

COCA-COLA IS THE MUSIC

(51X57)
32 - băuturi nealcoolice, precum şi siropuri şi alte 

compoziţii pentru prepararea băuturilor de a- 
cest fel;

35 - servicii-de publicitate şi intermediare.

(21) 001446
(22) 26.04.1994
(73) THE COCA-COLA COMPANY, US

310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia 30313, Statele Unite ale Americii

(54)

CAPPY
(51)(57)
32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi ne

alcoolice; băuturi din fructe şi sucuri din fruc
te; siropuri şi alte compoziţii pentru prepararea 
băuturilor.

(21) 001447
(22) 26.04.1994
(73) THE COCA-COLA COMPANY, US, a corpo

ration organized and existing under the Laws 
of the State of Delaware 
310 North Avenue, N.W., City of Atlanta, State 
of Georgia 30313, Statele Unite ale Americii

VERVE
( 5 4 )

(51X57)
32 - băuturi nealcoolice şi preparate pentru pregă

tirea băuturilor.

(21) 001460
(22) 26.04.1994
(73) RAYOVAC CORPORATION, US

601 Rayovac Drive, M adison, W isconsin, 
Statele Unite ale Americii

(54)

R E N E W A L
(51X57)
09 - baterii acumulatoare, instalaţii de încărcare, 

aparate pentru instalaţiile de încărcare.

(21) 001461
(22) 26.04.1994
(73) SCHW EPPES IN TE R N A TIO N A L L IM 

ITED, GB
25 Berkeley Sguare, London W1X 6HT, Marea 
Britanie

(54)

SCHIZAN
(51)(57)
32 - toate articolele din clasa 32 - bere, ape minerale 

şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi 
din fructe şi sucuri din fructe; siropuri şi alte 
compoziţii pentru prepararea băuturilor.

(21) 001463 •
(22) 26.04.1994
(73) THE SEAGRAM COMPANY LTD, CA

Erd & Caroline Streets, Waterloo, Ontario, Ca
nada 

(54)

BLENDERS PRAIDE
(51X57)
33 - băuturi alcoolice (exclusiv berea).

(21) 001464
(22) 26.04.1994
(73) THE SEAGRAM COMPANY LTD, CA 

Erd &  Caroline Streets, Waterloo, Ontario, Ca
nada 

(54)

S E A G R A M
(51X57)
33 - băuturi alcoolice (exclusiv berea).

(21) 001467
(22) 26.04.1994
(73) em V A S  BROTHERS LIMITED, GB

111/113 Renfrew Road, Paisley, Scoţia
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(54)

ROYAL SALUTE
(51X57)
33 - băuturi alcoolice (exclusiv berea).

(21) 001468
(22) 26.04.1994
(73) THE GLENLIVET DISTILLERS LIMITED, 

GB
51a Frederick Street, Edinburg, Scoţia

(54)

The Glenlivet
(51)(57)
33 - băuturi alcoolice (exclusiv berea).

(21) 001469
(22) 26.04.1994
(73) E R N ST & YOUNG IN TERN ATIO N AL, 

LTD, US
787 Seventh Avenue, New York, State of New 
York, Statele Unite ale Americii

(54)

Ernst & YOUNG
(51X57)
35 - asigurarea informaţiei în domeniul businessu- 

lui; servicii în domeniul gestionării şi organi
zării consultingului;

(21) 001472
(22) 27.04.1994
(73) COMPANIE “BUDJAC” SRL, MD

278810, Vulcăneşti, str. Gagarin 62, Moldova
(54)

(51)(57)
29 - carne, carne de pasăre; fructe, legume, conser

vate, uscate, supuse tratamentului termic;
31 - fructe şi legume proaspete;
35 - operaţii de export-import.

TREPRIN DERILO R SUBCOMPLEXULUI 
POMILEGUMICOL “VATRA”, MD
bd. Ştefan cel Mare, 162, 277012, Chişinău, 
Moldova

(54)

^ ___f l L
v e t r e i

' (51X57)
35 - asistenţa în administrarea operaţiunilor comer

ciale şi industriale.

(21) 002983
(22) 30.09.1994
(31) 612606
(32) 07.05.1993
(33) IR
(73) "BULGARTABAK - HOLDING AO”, BG 

ul. Graf Ignatiev, 62, Sofia, Bulgaria
(54)

Stewardess
(51)(57)
34 - ţigări, tutun, produse din tutun, rechizite de 

fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 002984
(22) 30.09.1994
(31) 612607
(32) 07.05.1993
(33) IR
(73) "BULGARTABAC-HOLDING AO",BG 

ul. Graf Ignatiev, 62, Sofia, Bulgaria

(21) 002886 
(22) 15.09.1994
(73) ASOCIAŢIA “VATRA”- ASOCIAŢIA ÎN-
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(51)(57)
29 - lapte şi produse lactate, unt.

(51)(57)
16 - sigilii;
35 - operaţii de export-import;
39 - servicii de ambalare, păstrare a mărfurilor 
(58) - Literele "Ltd” nu sunt obiecte independente 

ale protecţiei juridice.

(21) 003054
(22) 11.10.1994
(73) FIRMA PRIVATĂ “LUDMILA”, MD

str. L.Tolstoi, 50-11, 277061, Chişinău, Mol
dova

(54)

(21) 003123
(22) 18.10.1994
(73) S.A. “LAPTE” DIN CHIŞINĂU, MD

str.Sermizegetusa, 90, 277032, Chişinău, Mol
dova
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(11) 132
(15) 05.12.1994
(18) 18.03.2003
(21) 000100
(22) 18.03.1993
(30)* 134434, 22.04.1991, SU
(10)* 108097, SU
(73) COMBINATUL DE ŞAMPANIE ŞI VINURI 

DE MARCĂ “ CRICOVA”, MD 
Str. Ungureanu 1, Cricova, 277096, Chişinău, 
Moldova

(54)

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(11) 234
(15) 14.11.1994
(18) 26.01.2004
(21) 000496
(22) 26.01.1994
(30) * 127627, 23.10.1990, SU
(10) * 96960, SU
(73) L ’OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

14- rue Royale, 75008 Paris, Franţa
(54)

JIHH3P-MATHK
(51)(57)
3- săpunuri, articole de parfumerie, remedii cos

metice, inclusiv remedii pentru machiaj, colo
ranţi (vopsele) incluse în clasa 3, remedii de 
ton şi loţiuni pentru păr şi bărbi, remedii pen
tru decolorarea părului, şampoane, remedii 
pentru îngrijirea părului, pentru îmbunătăţi
rea calităţii părului şi înfrumuseţarea păru
lui, remedii pentru ondularea permanentă şi 
coafarea părului, déodorante pentru uz perso
nal, paste de dinţi.

(11) 235 
(15) 14.11.1994 
(18) 26.01.2004
(21) 000501
(22) 26.01.1994
(30) * 56000, 15.04.1970, SU 
(10) * 41272, SU

(73) L ’OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR
14- rue Royale, 75008 Paris, Franţa 

(54)

G E M E Y
(51X57)
3- cosmetică, preparate pentru înfrumuseţare, pre

parate de toaletă.

(11) 816
(15) 14.11.1994
(18) 15.02.2004
(21) 000653
(22) 15.02.1994
(30) * 82054, 06.12.1977, SU
(10) * 61921, SU
(73) ANDREAS STIHL, DE

P.O.Box 17 71, Badstrasse 115, 71307 Waiblin
gen, Germania

(54)

STIHL
(51)(57)
7 - ferăstraie cu motor, piese pentru ele, piese de 

schimb şi accesorii, în special lanţuri tăietoare, 
elemente de conducere, roţi de lanţ, cuplaje, 
carburatoare, pompe de ulei, aparate ambraziv 
- tăietoare, aparate de tăiere liberă, foarfece 
de tundere a tu felor şi gardului viu, 
pulverizatoare şi stropitoare destinate 
agriculturii, silviculturii, instalaţii de foraje cu 
motor pentru sol, instalaţii de ascuţit pentru 
lanţuri tăietoare, maşini şi aparate pentru 
silvicultură, maşini forestiere.

(11) 817 
(15) 14.11.1994’
(18) 15.02.2004
(21) 000654
(22) 15.02.1994
(30) * 104753, 29.08.1986, SU 
(10) * 80819, SU
(73) BITZER KUHLMASCHINENBAU GmbH & 

CO., KG, DE
Eschenbrunnlestrasselö, D-71065 Sindelfin- 
gen, Germania

(54)

(51)(57)
11 - compresoare frigorifice şi subansamblurile lor, 

inclusiv subansamblurile de lichefiere, schim
bătoare de căldură, colectoare de agenţi frigo
rifici, armătură pentru instalaţii frigorifice şi 
piese pentru ele.
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(11) 818
(15) 14.11.1994
(18) 17.02.2004
(21) 000661
(22) 17.02.1994
(30) * 134703, 19.04.1991, SU
(10)'* 100816, SU
(73) THE CHASE MANHATTAN CORPO RA

TION, NEW-YORK, US 
New-York, Statele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
16 - imprimate şi publicaţii
36 - servicii bancare şi operaţii financiare.

(11) 819
(15) 14.11.1994
(18) 09.03.2004
(21) 000757
(22) 09.03.1994
(30)* 74926, 04.02.1976, SU
(10)* 57221, SU
(73) AKZO CHEMICALS B.V., NL

Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT, 
OLANDA

(54)

CRYSTEX
(51X57)
1 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvicul
turii, răşini artificiale şi sintetice, mase plas
tice în stare brută (în formă de pulbere, lichid 
sau masă), îngrăşăminte (naturale şi artifi
ciale); compoziţii exctinctoare, substanţe pen
tru lipit şi sudat; produse chimice destinate 
conservării produselor alimentare; materii 
tanante şi substanţe adezive.

(11) 820 
(15) 14.11.1994 
(18) 31.01.2004
(21) 000762
(22) 31.01.1994
(30)* 76537,10.06.1976, SU 
(10)* 57640, SU
(73) "GEROT" PHARM AZEUTIKA G ESELL

SCHAFT m.b.H, VIENNA, AT
Arnethgasse 3, A-1171 Vienna, Austria 

(54)

C O N V U L E X
(51X57)
5- medicamente

(11) 821 
(15) 14,11.1994 
(18) 31.01.2004
(21) 000763
(22) 31.01.1994
(30)* 79668, 07.04.1977, SU 
(10)* 59131, SU
(73) "GEROT” PHARMAZEUTIKA GESELL

SCHAFT m.b.H., VIENNA, AT
Arnethgasse 3, A-1171 Vienna, Austria

(54)

O X S O R A L E N
(51X57)
5- medicamente.

(11) 822 
(15) 14.11.1994 
(18) 14,04.2004
(21 ) 001176
(22) 14.04.1994
(30)* 23586, 15.10.1960, SU
(10)* 19303, SU
(73) KLINGER AG, CH

Budenstrasse 3, CH—6304, Zug, Elveţia
(54)

(51)(57)
6 - armătură, supape, robinete de apă şi piesele

acestora, utilaj pentru conducte de apă, camere 
de baie şi saune, incluse în clasa 6; detalii me
talice fasonate, prelucrate mecanic, turnătorie, 
utilaje incluse în clasa 6;

7 - armătură, supape, detalii metalice fasonate
prelucrate mecanic, turnare mecanică, utilaje 
incluse în clasa 7;

9 - aparatură fizică şi chimică, aparate optice şi de 
măsurat, detalii metalice fasonate, prelucrate 
mecanic, turnătorie mecanică, utilaje incluse 
în clasa 9;

11 - armătură, supape, robinete de apă şi piesele
acestora, utilaj pentru conducte de apă, camere 
de baie şi blocuri sanitare, incluse în clasa 11; 
detalii metalice fasonate, prelucrate mecanic, 
turnătorie mecanică, utilaje incluse in clasa 11; 
articole pentru automobile şi articole pentru 
biciclete, incluse în clasa 11;

12 - mijloace de locomoţie terestră, aeriană şi na
vală, automobile, articole pentru automobile, 
biciclete, piese pentru mijloacele de transport, 
articole pentru biciclete;

17 - materia] compactant şi de umplutură, mijloace 
de termoizolaţie şi izolaţie fabricate din azbest, 
incluse în clasa 17; articole din cauciuc şi 
articole din cauciuc sintetic pentru scopuri 
tehnice, incluse în clasa 17.

55



ВОРТ 1/1995

(11) 823 
(15) 14.11.1994 
(18) 02-.02.2004
(21) 001375
(22) 02.02.1994
(30)* 97844, 16.05.1983, SU 
(10)* 75094, SU
(73) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPO

RATION, CORPORAŢIA STATULUI DE
LAWARE, US
685 Third Avenue, New York, NY 10017, Sta
tele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
5 - preparate farmaceutice, remedii veterinare şi 

igienice, produse dietetice pentru copii şi bol
navi; plasturi, materiale pentru pansamente; 
materiale pentru plombe şi mulaje dentare; 
substanţe pentru dezinfecţie; preparate contra 
insectelor dăunătoare şi animalelor dăună
toare; erbic.ide.

(11) 824 
(15) 14.11.1994 
(18) 02.02.2004
(21) 001376
(22) 02.02.1994
(30)* 97841, 16.05.1983, SU 
(10)* 74416, SU
(73) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPO

RATION, CORPORAŢIA STATULUI DE
LAWARE, US
685 Third Avenue, New York, NY 10017, Sta
tele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
5 -preparate farmaceutice, remedii veterinare şi 

igienice, produse dietetice pentru copii şi bol
navi; plasturi, materiale pentru pansamente; 
materiale pentru plombe şi mulaje dentare; 
substanţe pentru dezinfecţie; preparate contra 
insectelor dăunătoare şi animalelor dăună
toare; erbicide.

(11) 825 
(15) 14.11.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001733
(22) 24.05.1994
(30)* 42792, 13.09.1965, SU 
(10)* 31019, SU
(73) BAYER ALTIE N G ESELLSCH A FT, LE- 

VERKUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

DRALON
(51)(57)
22 - funii, sfori, plase, corturi, coviltire, saci (nepre

văzuţi în alte clase); material pentru umplu
tură (păr de cal, capoc, pene, alge de mare, etc..); 
materiale fibroase textile brute, fire, ţesături 
(necuprinse în alte clase);

23 - fire textile;
24 - ţesături şi articole textile, necuprinse în alte

clase, plapume şi feţe de masă;
25 - voal, îmbrăcăminte; cizme, pantofi şi pantofi

de casă;
27 - covoare, rogojini, împletituri, linoleum şi alte 

materiale de acoperit pardoseala; tapete (cu 
excepţia celor textile).

(11) 826
(15) 14.11.1994
(18) 24.05.2004
(21) 001734
(22) 24.05.1994
(30)* 43149 ,13.09.1965, SU
(10)* 31028, SU
(73) BAYER ALTIEN G ESELLS CH AFT, LE 

VERKUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

PERBUNAN
(51)(57)
1- produSe chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvicul
turii; răşini artificiale şi sintetice, mase plas
tice în stare brută (în formă de pulberi, lichide 
sau mase), îngrăşăminte pentru sol (naturale 
şi artificiale); compoziţii extinctoare; substanţe 
pentru călire şi compoziţii chimice pentru 
sudură; produse chimice pentru conservarea 
alimentelor; substanţe tanante; substanţe 
adezive pentru scopuri industriale;

17 - gutapercă, cauciuc pentru radiere, balată şi 
imitaţiile lor, articole din aceste materiale, 
neprevăzute în alte clase; semifabricate din 
mase plastice (foiţe, plăci şi baghete); materiale 
pentru călăfătuit şi izolat; furtunuri flexibile 
nemetalice; azbest, mică şi articole din aceste 
materiale.
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(18) 24.05.2004
(21) 001735
(22) 24.05.1994
(30)* 43153, 13.09.1965, SU
(10)* 31031, SU
(73) B AYER  ALTIEN G ESELLSCH AFT, LE 

VERKUSEN, DE 
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

MAKROFOL
(51X57)
1-produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvicu
lturii; răşini artificiale şi sintetice, mase plas
tice în stare brută (în formă de pulberi, lichide 
sau mase), îngrăşăminte pentru sol (naturale 
şi artificiale); compoziţii extinctoare; substanţe 
pentru călire şi compoziţii chimice pentru 
sudură; produse chimice pentru conservarea 
alimentelor; substanţe tanante; substanţe 
adezive pentru scopuri industriale;

17 - gutapercă, cauciuc pentru radiere, balată şi 
imitaţiile lor, articole din aceste materiale, 
neprevăzute în alte clase; semifabricate din 
mase plastice (foiţe, plăci şi baghete); materiale 
pentru călăfătuit şi izolat; furtunuri flexibile 
nemetalice; azbest, mică şi articole din aceste 
materiale.

(11) 828
(15) 14.11.1994
(18) 24.05.2004
(21) 001736
(22) 24.05.1994
(30)* 43154, 13.09.1965, SU
(10)* 31032, SU
(73) B A Y E R  ALTIEN G ESELLSCH AFT, LE 

VERKUSEN, DE 
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

NOVODUR
(51)(57)
1 -produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvicul
turii; răşini artificiale şi sintetice, mase plas
tice în stare brută (în formă de pulberi, lichide 
sau mase), îngrăşăminte pentru sol (naturale 
şi artificiale); compoziţii extinctoare; substanţe 
pentru călire şi compoziţii chimice pentru 
sudură; produse chimice pentru conservarea 
alimentelor; substanţe tanante; substanţe 
adezive pentru scopuri industriale;

17 - gutapercă, cauciuc pentru radiere, balată şi 
imitaţiile lor, articole din aceste materiale, 
neprevăzute în alte clase; semifabricate din 
mase plastice (foiţe, plăci şi baghete); materiale 
pentru călăfătuit şi izolat; furtunuri flexibile 
nemetalice; azbest, mică şi articole din aceste 
materiale.

(11) 829
(15) 14.11.1994
(18) 25.03.2004
(21) 001909
(22) 25.03.1994
(30)*121761, 04.05.1990, SU
(10)* 93429, SU
(73) KARELIA TOBACCO COMPANY, INC., GR 

P.O.BOX 22 24100 Kalamata, Grecia
(54)

BEVERLY
(51X57)
34 - tutun prelucrat sau brut; ţigări, trabucuri, 

trabucuri cu capetele tăiate, ţigarete; scrumi
ere, incluse în clasa 34, brichete şi piese pentru 
ele; chibrituri.

(11) 830 ,
(15) 14.11.1994 
(18) 25.03.2004
(21) 001910
(22) 25.03.1994
(30)* 121759, 04.05.1990, SU 
(10)* 98077, SU
(73) KARELIA TOBACCO COMPANY, INC., GR

P.O.BOX 22 24100 Kalamata, Grecia
(54)

LESTER
(51X57)
34 - tutun prelucrat sau brut ; ţigări, trabucuri, 

trabucuri cu capetele tăiate, ţigarete; scrumi
ere, brichete şi piese pentru ele; chibrituri.

(11) 831 
(15) 14.11.1994'
(18) 06.06.2004
(21) 001968
(22) 06.06.1994
(30)* 149764, 09.01.1992, SU 
(10)* 111483, SU
(73) COMPANIA DE ASIGURARE PE ACŢIUNI 

“ASITO”
Bd. Cosmonauţilor 9, 277012, Chişinău, Mol
dova

(54)

(51)(57)
35 - vânzare lâ licitaţie, informaţie comercială, 

sondarea pieţei, ajutor în dirijarea operaţiilor
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comerciale, verificarea conturilor, reclamă; 
informaţii, evaluare, expertiză în operaţii de 
tranzacţie;

36 - agenţii de asigurare, de îndeplinire a obligaţiilor 
debitoare, a garanţiilor (gajurilor); agenţii cre
ditoare, agenţii de predare în arendă a bunu
rilor imobiliare, remiterea acreditivelor, cre
ditelor, investiţii de capital (serviciile trustu
rilor de investiţie), makler, operaţii de schimb, 
evaluarea bunurilor imobiliare, servicii în 
organizarea colectării mijloacelor de binefacere; 
servicii în organizarea fondurilor, operaţii 
financiare şi evaluări; păstrarea hârtiilor de 
valoare;

42 - servicii juridice.

(11) 832 
(15) 14.11.1994 
(18) 10.06.2004
(21) 002031
(22) 10.06.1994
(30)* 65698, 19.06.1973, SU 
(10)* 49084, SU
(73) FM C C O R P O R A T IO N , C O R PO R A ŢIA  

STATULUI DELAWARE, US
200 East Randolph Drive, Chicago, Illinois 
60601, Statele Unite ale Americii

(54)

(51)(57)
6 - metale obişnuite neprelucrate şi metale semi-

prelucrate şi aliajele lor; ancore, nicovale, clo
pote; materiale de construcţie laminate şi tur
nate; şine şi alte materiale metalice pentru 
căile ferate; lanţuri (cu excepţia lanţurilor de 
transmisie pentru maşini); cabluri şi sârmă 
metalică; piese de strungărie, ţevi metalice; 
safeuri, casete metalice, bile de oţel, potcoave, 
cuie şi şuruburi, alte piese de metal (nepreţios), 
neincluse în alte clase; minereuri;

7 - maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru mijloacele de locomoţie 
terestră); cuplaje şi curele de transmisie (cu 
excepţia celor destinate pentru mijloacele de 
locomoţie terestră), unelte agricole, incuba
toare.

(11) 833 
(15) 14.11.1994 
(18) 01.02.2004
(21) 002033
(22) 01.02.1994
(30)* 66484, 19.09.1973, SU 
(10)* 49490, SU
(73) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPO

R A T IO N , C O R P O R A Ţ IA  STATU LU I 
DELAWARE, US
685 Third Avenue, New York, NY 10017, Sta
tele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
5- agenţi psihotropici

(11) 834 
(15) 14.11.1994 
(18) 15.03.2004
(21) 001899
(22) 15.03.1994
(30)* 1157264, 20.05.1989/10.04.1990, DE
(10)* 561932, SU
(73) ADAM OPEL AG, DE

Bahnhofsplatz 1 D-65423 Russelsheim, Ger
mania

(54)

(51X57)
1 - articole pentru înlăturarea gheţii de pe mijloacele

de transport, curăţarea gheţii de pe sticlele, 
zăvoarele automobilelor;

2 - vopsele, lacuri în formă de tuburi; mijloace de
prevenire a deteriorării metalului şi lacului, 
materiale de vopsit, mordanţii colorantului 
pentru metale, mijloace de protecţie împotriva 
coroziunii;

3 - substanţe pentru spălat şi curăţat, săpun,
preparate pentru curăţat, lustruit, degresat, 
răzuit, articole de curăţat, articole pentru 
îngrijire (întreţinere în ordine) şi conservanţi 
pentru mijloacele de autotransport, aerosoli 
speciali de curăţat, şampoane pentru automo
bile; aerosoli - conservanţi, articole pentru cu
răţarea interiorului, articole pentru curăţarea 
motorului, articole pentru îngrijirea obezilor 
(roţilor) din aliaje uşoare şi ceară pentru auto
mobile;

4 - uleiuri şi grăsimi industriale, materiale lubri
fiante, lianţi pentru pulberi;

5 - plasturi, materiale pentru bandaje, cutii de
bandaje (comprese), dezinfectanţi;

6 - lanţuri (cu excepţia lanţurilor de manevrare a
mijloacelor de transport); cabluri din sârmă 
(neelectrice); canistre metalice;

7 - motoare, cuplaje şi curele de transmisie, cu ex
cepţia celor destinate pentru vehicule terestre;

8 - lăzi pentru instrumente; scule şi unelte acţionate
manual, incluse în această clasă;

9 - aparate optice şi instrumente; aparate şi ins
trumente de semnalizare, de control, aparate 
şi instrumente electrotehnice şi electronice, 
maşini calculatoare pentru automobile perso
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nale, aparate de radio, dispozitiv de citire 
pentru casete, aparate de citire de pe discuri 
compacte, amplificatoare şi difuzoare cu re
chizite, antene personale şi antene electrice; 
extinctoare; ochelari de soare; cabluri de le
gătură cu acumulator (baterie); felinar de 
avarie, triunghiuri de semnalizare de avarii, 
tocuri pentru lunete;

11 - aparate şi utilaje pentru iluminare, încălzire,
răcire şi ventilare, cutii, care ajută lămpilor 
să evite condensarea;

12 - transport terestru, aerian, naval şi componenţii
lui; scaune turnate, spătare şi planuri pentru 
fundurile scaunelor turnate, leagăne de copii 
şi scaune turnate cu dispozitive de securitate 
în automobile pentru copii; accesorii pentru 
transport a părţii din faţă, părţii din spate şi 
părţii de sus (pe acoperiş), spoilere, tampoane 
în formă de spoilere, reţele din faţă, pereţii din 
spate, care separă caroseria de motor, protecţia 
de soare din spate, barele dinţate ale pragurilor 
uşilor, obade, portbagaje, cercevele de jos, şeile 
pentru biciclete, pedale, fixări pentru schiuri, 
portbagaje pentru cabriolete, portbagaje pentru 
galerii, suporturi, leviere pentru aranjarea 
rapidă a portbagajelor, susţinător, căptuşeală 
pentru acoperişuri, dispozitive de tirant pentru 
rem orcare aparte ale tractoarelor şi de 
tracţiune; acoperişuri care se deschid, inclusiv 
accesorii, elemente de dirijare a deschiderii 
acoperişurilor, storuri, jaluzele contra vân
turilor, deflectoare pentru ploi, ascunzişuri 
pentru faruri suplim entare, bară pentru 
remorcare, reţele protectoare pentru cărucioare 
cu două roţi, aripile motocicletelor (apărătoare 
de noroi), saboţi de frână, cutii pentru lucruri 
mărunte, suporturi pentru oglinzi, dispozitive 
contra orbirii de către proiectoare, capace 
pentru amortizoare, cutii cu secţii pentru 
repartizarea casetelor, ascunziş pentru radio, 
volane de piele, prelate pentru scaune şi spri
jine pentru braţ din lână artificială, interpolări 
pentru mărirea unghiului de vedere a oglin
zilor, prelate de protecţie pentru maşini contra 
vântului şi intemperiei; lanţuri contra înză- 
pezirii, indicatoare de semnalizare tricoloră;

14 - fabricarea ceasurilor şi instrumentelor cro
nometrice;

16 - plăci pentru decor, mape de birou;
17 - tuburi flexibile nemetalice;
18 - articole din piele şi imitaţii de piele, în special

genţi de mână, mape, serviete pentru şcolari 
şi alte recipiente, care nu sunt adaptate la 
articolele, care trebuie să includă în ele bucă
ţele mici de piele, în special, pungi, portmonee, 
portofele, serviete, tocuri pentru chei; blănuri 
ale animalelor, sacoşe pentru voiaj şi geaman
tane, umbrele de ploaie şi de plajă, bastoane, 
sacoşe pentru schiuri;

20 - sticlă (oglinzi), canistre din material plastic;
21 - ustensile mici şi vase pentru mâncare şi bu

cătărie (cu excepţia celor din metale preţioase 
sau placate), pieptene şi bureţi; perii (cu 
excepţia pensulelor) ustensile mici pentru 
menaj de curăţat şi materiale de curăţat; 
răzuitoare pentru sticlă; răzuitoare de metal 
pentru podea;

22 - frânghii, aţă, pânze de cort, plase pentru 
portbagaje, cabluri şi curele pentru remorcare;

24 - şerveţele pentru toaletă şi baie;
25 - îmbrăcăminte, inclusiv sportivă, cravate şi

şaluri, cordoane, articole pentru acoperit capul;
27 - covoare şi rogojini, decorarea interiorului şi a

scenelor, mijloacelor de transport din cauciuc, 
materiale plastice sau ţesături;

28 - jucării, inventar sportiv, inclus în clasa dată; 
34 - obiecte pentru fumat, scrumiere speciale, tocuri

pentru trabucuri şi ţigări (cu excepţia celor din 
materiale preţioase şi/sau placate), brichete, 
chibrituri;

37 - reparaţia, deservirea tehnică, montarea şi 
îngrijirea automobilelor.

(11)835
(15) 14.11.1994
(18) 10.03.2004.
(21 ) 001918 -
(22) 10.03.1994
(30)* 59192, 13.07.1971, SU
(10)* 43578, SU
(73) MAYTAG INTERNATIONAL, INC., US 

403 West Fourth Street North, Newton, Iowa 
50208, Statele Unite ale Americii

(54)

NORGE
(51)(57)
7 - maşini de spălat şi uscat rufele, maşini de spălat 

şi uscat farfuriile, maşini de curăţat gunoiul 
menajer, maşini şi maşini-unelte, motoare (cu 
excepţia motoarelor pentru mijloacele de loco
moţie terestră), cuplaje şi curele de transmisie;

11 - instalaţie şi dispozitive termice, pentru prepa
rarea mâncării (hranei), frigorifere, pentru 
condiţionarea aerului de uscat, pentru venti
laţie şi instalaţii sanitare;

37 - construcţie şi reparaţie.

(11) 836 
(15) 14.11.1994 
(18) 20.04.2004
(21) 001979
(22) 20.04.1994
(30)* 40212, 01.12.1964, SU 
(10)* 30195, SU
(73) CARL WALTHER GmbH, ULM (DONAU), 

DE
89033 Ulm, Postf. 4325, Germania

(54)

(51)(57)
8 - instrumente;
9 - aritmometre, aparate de încasat, maşini de calcul

pentru sumat, aparate de control, instrumente 
de măsurat;

13- armă de foc.

59



BOPI 1/1995

(11) 837 
(15) 14.11.1994 
(18) 18.03.2004
(21) 001908
(22) 18.03.1994
(30)* 101526, 10.04.1985, SU 
(10)* 77769, SU
(73) FMC CORPORATION, US

1735 Market Street, Philadelphia, Pensyl vania 
19103, Statele Unite ale Americii

(54)

БРИГАДА
(51X57)
5 - pesticide pentru agricultură.

21 - ustensile şi vase pentru menaj şi bucătărie (cu 
excepţia celor din metale preţioase sau pla
cate); piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia 
pensulelor); materiale pentru industria perii
lor; dispozitive şi aparate pentru curăţat şi în
treţinerea curăţeniei, răzuitoare metalice 
pentru podele, şpan de oţel, sticlă brută sau 
sem ifinită (cu excepţia sticlei pentru 
construcţie), sticlărie, porţelan şi faianţă, 
necuprinse în celelalte clase, căni, ceşti şi 
recipiente pentru menaj;

24 - ţesături şi articole textile, necuprinse în alte
clase; plapume, cuverturi şi feţe de masă;

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperit capul;

28 - jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport
ive, necuprinse în alte clase; podoabe pentru 
pomul de anul nou.

(11) 838 
(15) 14.11.1994 
(18) 23.05.2004
(21) 001717
(22) 23.05.1994
(30)* 126316, 13.09.1990, SU 
(10)* 96172, SU
(73) ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED, 

CORPORAŢIA STATULUI MISSOURI, US
ONE BUSCH PLASE St.Louis, Missouri 
63118, Statele Unite ale Americii

(54)

(59) Culori revendicate: alb, roşu, albastru.
(5 1 )(5 7 ).
16 - hârtie, carton şi articole din acestea, necuprinse 

în alte clase; imprimate; articole de legătorie; 
fotografii; papetărie; materiale adezive pentru 
de papetărie sau menaj; materiale pentru 
artişti plastici; pensule; maşini de scris şi 
rechizite de birou (cu excepţia mobilierului); 
materiale didactice şi materiale intuitive (cu 
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru 
ambalaj (necuprinse în alte clase); cărţi de joc, 
caractere tipografice; clişee (tipografice);

18 - curele, incluse în clasa 18, piele şi articole din 
piele, necuprinse în alte clase, geamantane, 
genţi de mână, sacoşe, genţi pentru voiaj, genţi 
pentru plajă, portofele, serviete şi ataşe - 
cheisuri;

(11) 839
(15) 14.11.1994
(18) 13.05.2004
(21) 001914
(22) 13.05.1994
(30)* 122113, 17.05.1990, SU
(10)* 93527, SU
(73) DEITERMANN CHEMEEWERK Gm bH & 

CO., KG, DATTELN, DE
Lohstrasse 61, 45702 Datteln, Germania

(54)

PLASTIKOL
(51)(57)
1 - preparate aplicate pe suprafaţa hârtiei pentru

atribuirea proprietăţilor ignifuge materialelor 
textile şi materiale în ruloane destinate pentru 
acoperirea acoperişurilor, lem nului şi 
elem entelor de construcţie din aceste 
materiale, substanţe de finisare şi tanante, 
substanţe adezive pentru scopuri industriale;

2 - coloranţi; acoperiri protectoare în formă de
vopsele, lacuri şi/sau agenţi anticorozivi pentru 
protecţia lemnului, fierului, betonului şi alu
miniului contra degradării şi corodării; mase 
aplicate cu pensula sau chit pentru renovarea 
acoperişurilor şi pentru protecţia acoperişurilor 
de beton, acoperirilor în ruloane cu armură din 
pietriş, lemn, ciment şi carton gudronat; chit 
din bitum şi sticlă pentru montarea geamurilor 
în industrie, chit cu spatulă pentru acoperişuri 
de sticlă, chit; substanţe chimice pentru mări
rea rezistenţei, impregnării, etanşării, compac
tării, solidificării şi aplicării acoperirii tran
sparente pe lemn şi a materialelor în ruloane;

17 - mase pentru umplerea rosturilor şi turnarea 
joncţiunilor în construcţii şi acoperirea dru
murilor;

19 - acoperiri protectoare în formă de preparate din 
bitum şi colorante pentru protecţia lemnului, 
fierului, betonului şi aluminiului contra degra
dării sau corodării, chit pentru scopuri de con
strucţie, chit pentru etanşarea joncţiunilor şi 
fisurilor, în special pe faţade; chit pentru mufe,
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materiale fierbinţi pentru chituire; materiale 
fibroase pentru lipirea straturilor izolante şi 
protectoare sau a plăcilor cu elemente de 
construcţie, în special cu acoperişuri pentru 
acoperirea şi reparaţia acoperişurilor şi a altor 
suprafeţe exterioare şi interioare a construc
ţiilor; răşini minerale, asfalt, gudron, carton 
gudronat.

(11) 840 
(15) 14.11.1994 
(18) 17.02.2004 
(21) 000662 
(22) 17.02.1994 
(30)* 134704, 19.04.1991, SU 
(10)* 100817, SU
(73) THE CHASE MANHATTAN CORPO RA

TION, NEW-YORK, US 
New-York, Statele Unite ale Americii

(54)

rnCHASE
■ f

(51X57)
16 - imprimate şi publicaţii
36 - servicii bancare şi operaţii financiare.

(11)841 
(15) 21.11.1994 
(18) 29.03.2004
(21) 001199
(22) 29.03.1994
(30)* 106974, 11.08.1987, SU 
(10)* 83776, SU
(73) AMERICAN-CIGARETTE COMPANY 

(OVERSEAS) LIMITED, ZUG, CH 
Grienbachstrasse 11, CH 6300, Zug, Elveţia.

(54)

(51X57)
34- tutun prelucrat sau brut; articole pentru fu

mători; chibrituri; toate articolele care provin 
din Statele Unite ale Americii.

(11)842
(15) 21.11.1994
(18) 29.03.2004
(21) 001200
(22) 29.03.1994
(30)* 92730, 15.12.1981, SU
(10)* 73583, SU
(73) LANE LIMITED, US

2280 Mountain Industrial Boulevard, Tucker, 
Georgia 30084, Statele Unite ale Americii.

(54)

CAPTAIN BLACK
(51X57)
34- tutun pentru lulea.

(11) 843 
(15) 21.11.1994 
(18) 29.03.2004 
(21) 001201 
(22) 29.03.1994 
(30)* 105706, 10.02.1987, SU 
(10)* 81492, SU
(73) THEODORUS NIEMEYER B.V., NL

Paterswoldseweg 43, 9726 BB Groningen, 
Olanda 

(54)

SAIL
(51X57)
34 - tutun şi articole din tutun; rechizite pentru 

fumat; chibrituri.

(11) 844
(15) 21.11.1994
(18) 29.03.2004
(21) 001202
(22) 29.03.1994
(30)* 45227, 17,08.1966, SU
(10)* 33034, SU
(73) ROTHMANS OF PALL M ALL LIMITED, 

ZUG, CH
Grienbachstrasse 11, CH 6300, Zug, Elveţia 

(54)

ROTHMANS ROYAL
(51X57)
34- tutun, trabucuri şi ţigări.

(11) 845 
(15) 21.11.1994 
(18) 21.03.2004
(21) 000885
(22) 21.03.1994
(30)* 126551, 01.10.1990, SU 
(10)* 96706, SU
(73) LORILLARD TOBACCO COMPANY, COR

PORAŢIA STATULUI DELAWARE, US
One Park Avenue City of New York, State of 
New York 10016-5896, Statele Unite ale Ame-
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ricii
(54)

TRIUMPH
(51X57)
34 -tutun, ţigări, articole pentru fumat, cu excepţia 

celor fabricate din metale preţioase; chibrituri.

(11) 846 
(15) 21.11.1994 
(18) 21.02.2004
(21) 000889
(22) 21.02.1994
(30)* 100726, 13.12.1984, SU 
(10)* 76966, SU
(73) KABUSHIKI KAISHA PILOT (also trading 

as P ilot C orporation), Tokyo, JP
8-1, Nishi-Gotanda 2-Chome, Shinagawa-Ku, 
Tokyo, Japonia

(54)

Hi-Tequnt
(51X57)
16 - pixuri, mine pentru ele şi alte instrumente pen

tru scris.

(11) 847 
(15) 28.11.1994 
(18) 23.06.2004
(21) 002047
(22) 23.06.1994
(30)* 102868, 04.11.1985, SU 
(10)* 78867, SU
(73) UNITED FEATURE SYNDICATE, INC., US 

200 Park Avenue, New York, New York 10166, 
Statele Unite ale Americii

(54)

SNOOPY
(51)(57)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru 

acoperit capul.

(11) 848 
(15) 28.11.1994 
(18) 23.06.2004
(21) 002049
(22) 23.06.1994
(30)* 106035, 31.04.1987, SU
(10)* 81771, SU
(73) FIDO DIDO, INC., US

155 Avenue of the Americas 12th Floor, New 
York, New York 10013, Statele Unite ale Ame
ricii

(54)

(51X57)
25 - cămăşi, flanele de fotbal, pulovere, şorturi, şor

turi pentru boxeri, jambiere, şosete, cămăşi 
pentru polo.

(11) 849
(15) 28.11.1994
(18) 21.03.2004 '
(21) 000883
(22) 21.03.1994
(30)* 122754, 30.05.1990, SU 
(10)* 95806, SU
(73) PRESIDENT ENTERPRISE C O RPO RA

TION, TAIWAN, TW
301, Chung Chen Road, Yan Harng, Yeong 
Kang Schiang, Tainan, Taiwan, R.O.C., Taivan

(54)

m r - I S L —

PRESIDENT
(51X57)
30- tăiţei de preparare rapidă, tăiţei din boabe, tăiţei 

din orez;
31 -hrană pentru vite, peşti, crevete;
32 -sucuri de fructe; lapte de soia.

(11) 850 
(15) 05.12.1994 
(18) 24.05.2004
(21) 001779
(22) 24.05.1994
(30)* 117274, 13.12.1989, SU 
(10)* 90410, SU
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

LEVERKUSEN, DE
D-51368 Leverkusen, Germania

(54)

VULKÂLENT
(51X57)
01 - produse chimice pentru scopuri industriale, 

pentru utilizarea în industria cauciucului.
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(11) 851 
(15) 28.11.1994 
(18) 21.03.2004
(21) 000884
(22) 21.03.1994
(30)* 6860, 22.10.1947, SU 
(10)* 4230, SU
(73) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 

CORPORATION, US
Fox, Inc., Intellectual Property department, 
P.O.Box 900, Beverly Hills, California, 90213, 
Sratele Unite ale Americii.

(54)

Fox Film Corporation

(51)(57)
9- toate articolele, incluse în clasa dată, care se refe

ră la cinematografie;
41- toate serviciile, incluse în clasa dată, care se 

referă la cinematografie.

(11) 852 
(15) 28.11.1994 
(18) 05.01.2004
(21) 001476
(22) 05.01.1994
(30)* 19427, 25.12.1954, SU 
(10)* 15746, SU
(73) ELITEX, akciova  spolecnost, CZ

Dr.Horakove 7, Libérée, 460 42 Libérée, Re
publica Cehă

(54)

(51X57)
7- diverse maşini textile.

(11) 853 
(15) 21.11.1994 
(18) 21.03.2004 
(21) 000886 
(22) 21.03.1994 
(30)* 96507, 21.02.1983, SU 
(10)* 74201, SU
(73) HOYU KABUSHIKI KAISHA (also trading 

as HOYU Co., Ltd.), JP
501, Tokugawa 1- Chôme, Higashi-ku, Nagoya - 
shi, Aichi-Ken, Japonia.

B gen
( 5 4 )

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

substanţe pentru curăţat, lustruit, degresat şi 
prelucrat cu materiale abrazive; săpunuri, 
parfumuri, uleiuri eterice, produse cosmetice, 
loţiuni pentru păr, paste şi prafuri de dinţi.

(11) 855 
(15) 05.12.1994 
(18) 10.03.2004
(21) 001014
(22) 10.03.1994
(30)* 37403, 14,01.1964, SU 
(10)* 27729, SU
(73) BROWN & WILIAMS ON TOBACCO COR- 

PORATON (Export) L im ited , GB
Millbank, Knowle Green, Staines, Middlesex 
TW 181DY, Anglia

(54)

[AVALON I

AVALO N

(51X57)
34 - tutun prelucrat şi brut.

(11) 856 
(15) 05.12.1994.
(18) 29.03.2004
(21) 001203
(22) 29.03.1994
(30)* 53855, 17.06.1969, SU 
(10)* 39460, SU
(73) THE HOUSE OF EDGEW ORTH IN COR

PORATED, CH
Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug, Elveţia. 

(54)
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(5 1 X 5 7 )
34 -tutun, ţigări şi trabucuri.

(11) 857 
(15) 05.12.1994 
(18) 29.03.2004
(21) 001204
(22) 29.03.1994
(30)* 45990, 1 7 .1 1 .1 9 6 6 , SU 
(10)* 33607, SU
(73) THEODORUS NIEMEYER B.V. NL

Paterswoldseweg 43, 9726 BB Groningen, 
Ol anda

(54)

CLAN
(51)(57)
30 - cafea, ceai
34 - articole din tutun.

(11) 858 
(15) 05.12.1994 
(18) 29.03.2004
(21) 001205
(22) 29.03.1994
(30)* 44348, 24.03.1966, SU 
(10)* 32219, SU
(73) ROTHMANS CIGARETTEN GmbH, DE

Dotlinger Strasse 3-10, 2800 Bremen 1, Ger
mania.

(54)

EXTRA

(51X57)
34 - ţigări.

(11) 859
(15) 05.12.1994
(18) 29.03.2004
(21) 001206
(22) 29.03.1994
(30)* 49133, 03.11.1967, SU
(10)* 36027, SU
(73) RIGGIO TOBACCO CORPORATION LIMI

TED, CH
Grienbachstrasse 11, CH 6300, Zug, Elveţia.

(54)

LEXINGTON
(51X57)
34 - tutun, ţigări şi trabucuri.

(11) 860 
(15) 05.12.1994 
(18) 29.03.2004
(21) 001207
(22) 29.03.1994
(30)* 57442, 26.11.1970, SU 
(10)* 42046, SU
(73) RIGGIO TOBACCO CORPORATION LIMI

TED, CH
Grienbachstrasse 11, CH 6300, Zug, Elveţia.

(54)

(51X57)
34 - tutun, ţigări şi trabucuri.

(11) 861 
(15) 05.12.1994 
(18) 29.03.2004,
(21) 001208 
(22) 29.03.1994
(30)* 87115, 06.09.1979, SU 
(10)* 66201, SU
(73) CARRERAS LIMITED, GB 

15 Hill Street, London W l, Anglia 
(54)

64
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(11) 862 
(15) 05.12.1994 
(18) 29.03.2004
(21) 001209
(22) 29.03.1994
(30)* 142 610, 13.09.1991, SU 
(10)* 106195, SU
(73) THE LONDON TOBACCO COMPANY LI

MITED, GB
Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire 
HP21 8SZ, Anglia

(54)

HYDE PARK
(51)(57)
34 - articole din tutun, inclusiv ţigări, precum şi 

rechizite pentru fumat, chibrituri.

(11) 863
(15) 05.12.1994
(18) 29.03.2004
(21) 001210
(22) 29.03.1994
(30)* 94436, 22.02.1982, SU
(10)* 72365, SU
(73) THE LONDON TOBACCO COMPANY LI

MITED, GB
Oxford Road, Aylesbury Buckinghamshire HP 
21 8SZ, Anglia

(54)

DALLUS
(51)(57)
34 - tutun şi articole din tutun, rechizite pentru 

fumat, chibrituri.

(11) 864 
(15) 05.12.1994 
(18) 29.03.2004 
(21) 001211 
(22) 29.03.1994
(30)* 142 594, 13.09.1991, SU 
(10)* 107802, SU
(73) THE LONDON TOBACCO COMPANY LI

MITED, GB
Oxford Road, Aylesbury Buckinghamshire HP 
21 8SZ, Anglia

(54)

'•Щ'
K i n g  S i z e

L o n d o n
r i lT E R

(59) Cuvintele “LONDON FILTER” nu sunt obiecte 
independente de protecţie juridică.

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

rechizite pentru fumat, chibrituri.

(11) 865 
(15) 05.12.1994 
(18) 13.06.2004
(21) 002035
(22) 13.06.1994
(30)* 98596, 29.12.1983, SU 
(10)* 75547, SU
(73) VISA INTERNATIONAL SERVICE 

ASSOC., US
900 Metro Center Boulevard Foster City, Cali
fornia USA, 94404, Statele Unite ale Americii

(54)

ВИЗА
(51X57) 1
36 - servicii financiare şi de asigurare.

( 1 1 ) 866 
(15) 05.12.1994 
(18) 13.06.2004
(21) 002036
(22) 13.06.1994
(30)* 74349, 12.12.1975, SU 
(10)* 58083, SU
(73) VISA INTERNATIONAL SERVICE 

ASSOC., US
900 Metro Center Boulevard Foster City, Cali
fornia USA, 94404, Statele Unite ale Americii

(54)

VISA
(51X57)
36 -operaţiuni bancare şi financiare.

(11) 867 
(15) 05.12.1994 
(18) 14.06.2004
(21) 002037
(22) 14.06.1994
(30)* 68049, 15.03.1974, SU 
(10)* 50894, SU
(73) SUM3TOMO CHEMICAL CO., LTD, Osaka, 

JP
5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-Ku, Osaka, 
Japonia 

(54)

SUMITHION
(51)(57)
1 - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei," agriculturii, horticulturii, silvicul-
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turii; răşini artificiale şi sintetice; materiale 
plastice în stare brută (sub formă de pulberi, 
lichide sau paste); îngrăşăminte (naturale şi 
artificiale); compoziţii extinctoare; substanţe 
chimice pentru sudură; produse chimice pentru 
conservarea alimentelor; substanţe tanante; 
substanţe adezive pentru scopuri industriale.

5 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice, 
produse dietetice pentru copii şi bolnavi; plas
turi, materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombe şi mulaje dentare; dezinfec
tante; substanţe contra buruienilor şi dăună
torilor, inclusiv insecticide şi ingrediente pen
tru insecticide.

(11) 868 
(15) 05.12.1994 
(18) 23.06.2004
(21) 002043
(22) 23.06.1994
(30)* 106107, 02.04.1987, SU 
(10)* 81901, SU
(73) UNITED FEATURE SYNDICATE, INC, US 

200 Park Avenue, New York, New York 10166, 
Statele Unite ale Americii

(54)

GARFIELD

(51X57)
25 - îmbrăcăminte şi încălţăminte variată.

(11) 869 
(15) 06.12.1994 
(18) 21.03.2004
(21) 000877
(22) 21.03.1994
(30)* 110043, 04,10.1988,SU 
(10)* 86358, SU
(73) H3NO JIDOSHA KOGYO KABUSHIKIKAI- 

SHA (also trading as Hino Motors, Ltd.), 
JP
1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-Shi, Tokyo, Japo
nia.

jUţm
( 5 4 )

(51X57)
7- maşini-unelte; motoare (cu excepţia motoarelor 

pentru vehicule terestre); cuplaje şi curele de 
transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule 
terestre), utilaje mari pentru agricultură, 
incubatoare pentru păsări;

12 - vehicule, mijloace de locomoţie terestră, aeriană 
şi navală.

(11) 870 
(15) 06.12.1994 
(18) 21.03.2004
(21) 000878
(22) 21.03.1994
(30)* 69476, 03.09.1974, SU 
(10)* 51876, SU
(73) HEWLETT-PACKARD COMPANY, 

corporaţia statului California, US
3000 Hanover Street, Palo alto, California 
94304, Statele Unite ale Americii

(54)

(51)(57)
9- aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geode

zice, electrice (inclusiv aparate de radio), foto
grafice, cinematografice, optice, de cântărit, de 
măsurat, dispozitive de semnalizat, de control, 
de salvare, didactice, aparate automate, care 
declanşează prin introducerea unei monede sau 
a unui jeton, maşini de reproducere a sunetelor, 
maşini pentru încasat, înregistratoare, maşini 
de calculat, aparate extinctoare;

10- aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare (inclusiv protezele pentru 
membre, ochi şi dinţi).

(11) 871 •
(15) 06.12.1994 
(18) 21.03.2004
(21) 000879
(22) 21.03.1994
(30)* 69477, 03.09.1974, SU 
(10)* 51994, SU
(73) HEWLETT-PACKARD COMPANY, 

corporaţia statului California,US
3000 Hanover Street, Palo alto, California 
94304, Statele Unite ale Americii

(54)

H E W L E T T  • P A C K A R D
(51X57)
9- aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geode

zice, electrice (inclusiv aparate de radio), foto
grafice, cinematografice, optice, de cântărit, de 
măsurat, dispozitive de semnalizat, de control,
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de salvare, didactice, aparate automate, care 
declanşează prin introducerea unei monede sau 
a unui jeton, maşini de reproducere a sunetelor, 
maşini pentru încasat, înregistratoare, maşini 
de calculat, aparate extinctoare;

10- aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare (inclusiv protezele pentru 
membre, ochi şi dinţi).

01)872
(15) 06.12.1994
(18) 21.03.2004
(21) 000881
(22) 21.03.1994
(30)* 132008, 19.02.1991, SU
(10)* 99473, SU
(73) DALE CARNEGIE & ASSOCIATES, INC., 

corporaţia  statului NewYork, US
1475, Franklin Avenue, Garden City, New 
York, Statele Unite ale Americii

(54)

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

din carton, necuprinse în alte clase, imprimate, 
ziare şi reviste, cărţi; articole de legătorie; fo
tografii; papetărie; materiale adezive pentru 
cancelarie şi de uz casnic; materiale pentru 
artişti plastici; pensule; maşini de scris şi re
chizite de birou (cu excepţia mobilierului); 
materiale didactice (cu excepţia aparatelor); 
cărţi de joc, caractere de tipografice; clişee ti
pografice;

41 - învăţământ, educaţie şi instruire.

(11) 873
(15) 06.12.1994
(18) 21.03.2004
(21) 000888
(22) 21.03.1994
(30)* 139126, 05.07.1991, SU
(10)* 104547, SU
(73) KABUSHIKI KAISHA PILOT (also

trading as PILOT CORPORATION), JP
8-1, Nishi-Gotanda 2—Chome, Shinagawa-Ku, 
Tokyo, Japonia 

(54)

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

din carton, necuprinse în alte clase, imprimate, 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; ma
teriale adezive pentru cancelarie şi de uz cas- 
nic;materiale pentru artişti plastici; pensule; 
maşini de scris şi rechizite de birou (cu excepţia 
mobilierului); materiale didactice (cu excepţia 
aparatelor); materiale de mase plastice pentru

ambalare, necuprinse în alte clase; cărţi de joc. 
caractere de tipografice; clişee tipografice.

(11) 874
(15) 06.12.1994
(18) 21.03.2004
(21) 000996
(22) 21.03.1994
(30)* 98559, 16.12.1983, SU
(10)* 75055, SU
(73) KABUSHIKI KAISHA KENWOOD ( a lso  

trading as KENWOOD CORPORATION), 
J P
2-5, Shibuya 1-Chome, Shibuya-Ku, Tokyo, 
Japonia

(54)

KENWOOD
(51X57) .
9- aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geo

dezice; electrice, fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizat, 
de control, de salvare şi didactice, maşini pen
tru înregistrare, transmitere sau reproducere 
a sunetelor sau imaginilor; purtători magnetici 
de informaţie, discuri acustice; automate de 
comerţ şi mecanisme pentru aparatele cu plata 
prealabilă: maşini pentru încasat, maşini de 
calculat, aparate de prelucrare a informaţiei, 
aparate extinctoare.

(11) 875
(15) 06.12.1994
(18) 05.04.2004
(21) 001921
(22) 05.04.1994
(30)* 76779, 02.07.1976, SU
(10)* 58931, SU
(73) SPEEDO HOLDINGS B.V., HAARLEM, NL 

Haarlem, Olanda
(54)

SKEN
(51)(57)
9 - costume şi mănuşi pentru scufandri, dopuri pen

tru urechi pentru înotători, costum e im 
permeabile pentru scufundare şi schiaj pe apă, 
scurte pentru înot, cordoane pentru înot de 
salvare, geamanduri de salvare, aparate şi ins
trumente de salvare; aparate respiratoare pen
tru înotul sub apă; ochelari protectori;

18- genţi, geamantane, ghiozdane, rucsacuri, port- 
monee, portmonee buzunar şi umbrele;

25- îmbrăcăminte sportivă, îmbrăcăminte pentru 
baie, costume de baie, cămăşi, bluze, flanele,
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căciuliţe de baie, jiletci, chiloţi de damă, cos
tume cu chiloţi de damă, pantaloni, costume 
cu pantaloni, şorturi, fuste, rochii, pulovere, 
costume pentru schiaj, pulovere, jachete, pal
toane, scurte sportive, scurte, pijamale, cămăşi 
de noapte, lenjerie de corp, ciorapi şi şosete, 
încălţăminte;

28- bazine de înot transportabile, scânduri nemo
torizate pentru navigarea în zig-zag (manev
rare) pe valuri, scânduri pentru salturi, vâsle 
(de mână), labe de cauciuc; rechizite sportive 
şi pentru gimnastică (cu excepţia îmbrăcămin
tei), genţi pentru crochet şi golf, jocuri, jucării.

(11) 876 
(15) 06.12.1994 
(18) 05.04.2004
(21) 001922
(22) 05.04.1994
(30)* 76778, 02.07.1976, SU 
(10)* 58341, SU
(73) SPEEDO HOLDINGS B.V., HAARLEM, NL 

Haarlem, Olanda
(54)

(51)(57) '
9- costume şi mănuşi pentru scufandri, dopuri 

pentru urechi pentru înotători, costume imper
meabile pentru scufundare şi schiaj pe apă, 
scurte pentru înot, cordoane pentru înot de 
salvare, geamanduri de salvare, aparate şi 
instrumente de salvare; aparate respiratoare 
pentru înotul sub apă; ochelari protectori;

18- genţi, geamantane, ghiozdane, rucsacuri, port- 
monee, portmonee buzunar şi umbrele;

25- îmbrăcăminte sportivă, îmbrăcăminte pentru 
baie, costume de baie, cămăşi, bluze, flanele, 
căciuliţe de baie, jiletci, chiloţi de damă, costu
me cu chiloţi de damă, pantaloni, costume cu 
pantaloni, şorturi, fuste, rochii, pulovere, cos
tume pentru schiaj, pulovere, jachete, paltoane, 
scurte sportive, scurte, pijamale, cămăşi de 
noapte, lenjerie de corp, ciorapi şi şosete, încăl
ţăminte;

28- bazine de înot transportabile, scânduri ne
motorizate pentru navigarea în zig-zag (ma
nevrare) pe valuri, scânduri pentru salturi, 
vâsle (de mână), labe de cauciuc; rechizite spor
tive şi pentru gimnastică (cu excepţia îmbră
cămintei), genţi pentru crochet şi golf, jocuri, 
jucării.

(11) 877 
(15) 06.12.1994 
(18) 23.06.2004

(21) 002045
(22) 23.06.1994
(30)* 130951, 29.01.1991, SU
(10)* 98600, SU
(73) UNITED FEATURE SYNDICATE, INC., US 

200 Park Avenue, New York, New York, 10166, 
Statele Unite ale Americii

(54)

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

iocă), sago, surogate de cafea; făină şi produse 
cerealiere; articole de patiserie, articole de 
cofetărie; îngheţată, miere, sirop din melasă; 
drojdie; prafuri de copt; sare, muştar; oţet, 
sosuri (cu excepţia sosurilor pentru salate); 
mirodenii, gheaţă alimentară.

(11) 878 
(15) 06.12.1994 
(18) 23.06.2004
(21) 002046
(22) 23.06.1994
(30)* 130952, 29.01.1991, SU 
(10)* 98601, SU
(73) UNITED FEATURE SYNDICATE, INC., US 

200 Park Avenue, New York, New York, 10166, 
Statele Unite ale Americii 

(54)

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

ioc.ă), sago, surogate de cafea; făină şi produse 
cerealiere; articole de patiserie, articole de 
cofetărie; îngheţată, miere, sirop din melasă; 
drojdie; prafuri de copt; sare, muştar; oţet, 
sosuri (cu excepţia sosurilor pentru salate); mi
rodenii, gheaţă alimentară.

(11) 879
(15) 06.12.1994
(18) 23.06.2004
(21) 002048
(22) 23.06.1994
(30)* 103488, 11.02.1986, SU
(10)* 79487, SU
(73) UNITED FEATURE SYNDICATE, INC., US 

200 Park Avenue, New York, New York, 10166, 
Statele Unite ale Americii

(54)

SNOOPY
(51X57)
16- hârtie , carton şi articole din acestea, necuprinse 

în alte clase, imprimate,materiale de legătorie; 
fotografii;articole de papetărie; materiale 
adezive pentru birou şi de uz casnic; materiale 
pentru artişti plastici; pensule; maşini de scris
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şi rechizite de birou (cu excepţia mobilierului); 
materiale didactice şi materiale intuitive (cu 
excepţia aparatelor); materiale din mase 
plastice pentru ambalaj, necuprinse în alte 
clase, cărţi de joc; caractere tipografice; clişee 
(tipografice).

(11) 880
(15) 06.12.1994
(18) 23.06.2004
(21) 002050
(22) 23.06.1994
(30)* 126103, 05.09.1990, SU
(10)* 96100, SU
(73) CRICKET S.A., FR

105 Avenue du 8 Mai 1945, F-69140, Rillieux 
La Pape, Franţa.

(54)

CRICKET
(51)(57)
34- tutun prelucrat sau brut, articole din tutun, 

incluse în clasa 34, inclusiv trabucuri şi ţigări, 
tutun de prizat, articole pentru fumat, brichete, 
brichete automate, brichete valabile o singură 
dată, piese şi fitinguri pentru brichete, chibri
turi şi chibrituri de ceară, mecanism pentru 
curăţarea lulelelor.

(11) 881
(15) 12.12.1994
(18) 09.03.2004
(21) 000761
(22) 09.03.1994
(30)* 125981, 10.09.1990, SU
(10)* 100904, SU
(73) FRITZ GEGAUF AKTIENGESELL

SCHAFT, BERNINA NAHMASCHINEN
FABRIK, STECKBORN, CH 
8266 Steckborn, Elveţia

(54)

BERNETTE
(51) (57)
7 - diverse maşini de cusut, motoare pentru maşini 

de cusut; maşini de brodat cu destinaţie in
dustrială şi pentru scopuri casnice; maşini de 
călcat; foarfece electrice; piese şi fitinguri pen
tru articolele sus-numite, incluse în clasa 7;

8- foarfece şi instrumente de tăiat materiale tex
tile, piele, piele sintetică;

9- diverse fiare de călcat, inclusiv pentru călcarea
cu aburi; aspiratoare electrice; componenţi 
electronici; diverse subansambluri electronice 
de montare şi dispozitive electronice de con
trol şi reglare, incluse în clasa 9, piese şi fitin
guri pentru articolele sus- numite;

11- aparate şi dispozitive de încălzire, de răcire, de 
ventilaţie, electrotehnice pentru menaj; insta
laţii şi dispozitive pentru curăţat; aparate şi 
dispozitive de bucătărie pentru prepararea

mâncării şi băuturilor incluse în clasa 11, piese 
şi fitinguri pentru articolele indicate mai sus; 

16- instrumente de tăiat pentru cancelarie.

(11) 882 
(15) 12.12.1994 
(18) 11.03.2004
(21) 000773
(22) 11.03.1994
(30)* 74299, 11.12.1975, SU 
(10)* 56102, SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia 

statului Delaware, US
310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia, 30313, Statele Unite ale Americii

(54)

(51X57) . .
32 - băuturi nealcoolice.

(11) 883 
(15) 12.12.1994 
(18) 11.03.2004
(21) 000774
(22) 11.03.1994
(30)* 41585, 02.07.1965 , SU 
(10)* 31825, SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia 

statului Delaware, US
310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia, 30313, Statele Unite ale Americii

(54)

FANTA
(51X57)
32 - băuturi nealcoolice.

(11) 884 
(15) 12.12.1994 
(18) 14.03.2004
(21) 000777
(22) 14.03.1994
(30)* 570022, 24.09.1970, SU 
(10)* 41974, SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia 

statului Delaware, US
310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State
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of Georgia, 30313, Statele Unite ale Ameririi
(54)

AQUARIUS
(51)(57)
32 • bere, ale, porter, ape minerale şi gazoase şi 

alte băuturi nealcoolice, siropuri şi alte pre
parate pentru pregătirea băuturilor, precum 
şi toate celelalte produse incluse în clasa dată.

(11) 885 
(15) 12.12.1994 
(18) 14.03.2004
(21) 000778
(22) 14.03.1994
(30)* 81319, 12.09.1977, SU 
(10)* 61607, SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY , corporaţia  

statului Delaware, US
310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia, 30313, Statele Unite ale Americii

(54)

СПРАЙТ
(51X57)
32 - bere, ale şi porter; ape minerale şi gazoase şi 

alte băuturi nealcoolice; siropuri şi alte sub
stanţe pentru prepararea băuturilor.

( 11) 886
(15) 12.12.1994
(18) 14.03.2004
(21) 000779
(22) 14.03.1994
(30)* 84872 , 15.11.1978, SU
(10)* 64402 , SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia  

statului Delaware, US 
310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia, 30313, Statele Unite ale Americii

(54)

TAB
(51)(57)
32 - bere, ale şi porter; ape minerale şi gazoase şi 

alte băuturi nealcoolice; siropuri şi alte sub
stanţe pentru prepararea băuturilor.

(11) 887 
(15) 12.12.1994 
(18) 14.03.2004
(21) 000780
(22) 14.03.1994
(30)* 112015, 13.03.1989, SU 
(10)* 86727, SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia  

statului Delaware, US 
310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia, 30313, Statele Unite ale Americii

(54)

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

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; siro
puri şi alte compoziţii pentru prepararea bău
turilor.

(11) 888 
(15) 12.12.1994 
(18) 14.03.2004
(21) 000781
(22) 14.03.1994
(30)* 41586, 02.07.1965, SU 
(10)* 31824 , SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY , corporaţia  

statului Delaware, US 
310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia,' 30313, Statele Unite ale Americii

(54)

Sprite
(51X57)
32 - băuturi nealcoolice.

(11) 889
(15) 12.12.1994
(18) 14.03.2004
(21) 000782
(22) 14.03.1994
(30)* 54076, 04.07.1969, SU
(10)* 39703, SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia  

statului Delaware, US 
310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia, 30313, Statele Unite ale Americii

(54)

MINAQUA
(51)(57) '
32 - băuturi nealcoolice şi preparate pentru pre

gătirea lor.

(11) 890 
(15) 12.12.1994 
(18) 14.03.2004
(21) 000783
(22) 14.03.1994
(30)* 65496, 29.05.1973 , SU 
(10)* 48506, SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia  

statului Delaware, US
310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State
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of Georgia, 30313, Statele. Unite ale Americii
(54)

MR. PIBB
(51)(57)
32 - apă minerală şi gazoasă şi alte băuturi neal

coolice, siropuri şi alte preparate pentru pre
gătirea băuturilor.

(11) 891
(15) 12.12.1994
(18) 14.03.2004
(21) 000784.
(22) 14.03.1994
(30)* 57222, 22.10.1970, SU
(10)* 42199, SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia  

statului Delaware, US 
310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia, 30313, Statele Unite ale Americii

(54)

TAI
(51X57)
32 - băuturi nealcoolice şi preparate pentru pregă

tirea acestor băuturi.

(11) 892
(15) 12.12.1994
(18) 14.03.2004
(21) 000785
(22) 14.03.1994
(30)* 57021, 24.09.1970, SU
(10)* 41973, SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY , corporaţia  

statului Delaware, US 
310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia, 30313, Statele Unite ale Americii

(54)

KREST
(51)(57)
32 - băuturi nealcoolice, siropuri şi alte preparate 

pentru pregătirea acestor băuturi.

(11) 893 
(15) 12.12.1994 
(18) 14.03.2004
(21) 000786
(22) 14.03.1994
(30)* 58954, 15.06.1971, SU 
(10)* 44425, SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia  

statului Delaware, US
310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia, 30313, Statele Unite ale Americii

(54)

BONAQA

(51)(57)
32 - băuturi nealcoolice şi preparate pentru pregă

tirea acestor băuturi.

(11) 894 
(15) 12.12.1994 
(18) 14.03.2004
(21) 000787
(22) 14.03.1994
(30)* 57254, 28.10.1970, SU 
(10)* 42133, SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia  

statului Delaware, US
310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia, 30313, Statele Unite ale Americii 

(54)

ROMP
(51)(57) . ,
32 - băuturi nealcoolice şi preparate pentru 

pregătirea acestor băuturi.

(11) 895 
(15) 12.12.1994 
(18) 14.03.2004
(21) 000788
(22) 14.03.1994
(30)* 81318, 12.09.1977, SU 
(10)* 61606, SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia  

statului Delaware, US
310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia, 30313, Statele Unite ale Americii 

(54)

<PP9CKA
(51)(57)
32 - bere, ale şi porter; ape minerale şi gazoase şi 

alte băuturi nealcoolice; siropuri şi alte sub
stanţe pentru prepararea băuturilor.

(11) 896 
(15) 12.12.1994 
(18) 14.03.2004
(21) 000789
(22) 14.03.1994
(30)* 82129 , 15.12.1977, SU 
(10)* 61923, SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia  

statului Delaware, US
310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia, 30313, Statele Unite ale Americii 

(54)

Hl-C
(51)(57)
32 - bere, ale şi porter; ape minerale şi gazoase şi 

alte băuturi nealcoolice; siropuri şi alte sub
stanţe pentru prepararea băuturilor.
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(11) 897 
(15) 12.12.1994 
(18) 14.03.2004
(21) 000790
(22) 14.03.1994
(30)* 81233, 31.08.1977, SU 
(10)* 61291, SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia 

statului Delaware, US
310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia, 30313, Statele Unite ale Americii

(54)

MMHUT MEI/lfl
(51X57)
32 - bere, ale şi porter; ape minerale şi gazoase şi 

alte băuturi nealcoolice; siropuri şi alte sub
stanţe pentru prepararea băuturilor.

(11) 898 
(15) 12.12.1994 
(18) 14.03.2004
(21) 000791
(22) 14.03.1994
(30)* 53302, 09.04.1969, SU 
(10)* 39083, SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia 

statului Delaware, US
310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia, 30313, Statele Unite ale Americii

(54)

SANTIBA
(51X57)
32 - bere, ale, porter; ape minerale şi gazoase şi 

alte băuturi nealcoolice; siropuri şi alte prepa
rate pentru pregătirea băuturilor.

(11) 899 
(15) 12.12.1994 
(18) 14.03.2004
(21) 000792
(22) 14.03.1994
(30)* 81320, 12.09.1977, SU 
(10)* 61608, SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia 

statului Delaware, US
310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia, 30313, Statele Unite ale Americii

(54)

Ф А Н Т А
(51X57)
32 - bere, ale şi porter; ape minerale şi gazoase şi 

alte băuturi nealcoolice; siropuri şi alte sub
stanţe pentru prepararea băuturilor.

(22) 14.03.1994
(30)* 81317 , 12.09.1977 , SU
(10)* 61605 , SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY , corporaţia 

statului Delaware, US
310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia, 30313, Statele Unite ale Americii

(54)

T 3 B
(51)(57)
32 - bere, ale şi porter; ape minerale şi gazoase şi 

alte băuturi nealcoolice; siropuri şi alte sub
stanţe pentru prepararea băuturilor.

(11) 901 
(15) 12.12.1994 
(18) 14.03.2004
(21) 000794
(22) 14.03.1994
(30)* 85259, 29.12.1978, SU 
(10)* 64391, SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia 

statului Delaware, US
310 North Avenue, N.W. City of Atlanta, State 
of Georgia, 30313, Statele Unite ale Americii

(54)

MINUTE MAID
(51X57)
32 - bere, ale şi porter; ape minerale şi gazoase şi 

alte băuturi nealcoolice; siropuri şi alte sub
stanţe pentru prepararea băuturilor.

(11) 902 
(15) 12.12.1994 
(18) 16.03.2004,
(21) 000850
(22) 16.03.1994
(30)* 104766, 01.09.1986, SU 
(10)* 80876, SU
(73) ALPAMARE AG, PFAFFIKON, CH

Chui'erstrasse 111, CH-8808 Pfaffikon, Elveţia
(54)

(11) 900 
(15) 12.12.1994 
(18) 14.03.2004 
(21) 000793-

(51)(57)
35 - consultaţii, gestionarea şi planificarea organi

zatorică a centrelor de recreere, inclusiv orga
nizarea băilor, edificiilor sportive şi de jocuri,
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saunelor, sălilor pentru tratament de salubri
tate şi tratare cu raze solare de munte, insti
tuţiilor de masaj; restaurantelor şi hotelurilor; 
închirierea averii mobile;

36 - finanţarea centrelor de recreere;
37 - construcţia şi amenajarea băilor, inclusiv băilor

de mare, sălilor sportive şi sălilor pentru jocuri; 
saunelor, sălilor pentru tratament de salubri
tate şi tratarea cu raze solare de munte, insti
tuţiilor-de masaj; restaurantelor şi hotelurilor;

41 - organizarea şi desfăşurarea şedinţelor şi acti
vităţilor în scopul rontribuirii la schimbul de 
experienţă şi propagării noilor elaborări în sfe
ra de deservire şi organizarea recreerii precum 
şi în scopuri de realizare a metodelor moderne 
de învăţământ accelerat, organizarea şi des
făşurarea activităţii sportive şi de jocuri;

42 - exploatarea băilor, inclusiv băilor de mare,
sălilor sportive şi de jocuri, saunelor; tratament 
de salubritate şi tratarea cu raze solare de 
munte; exploatarea instituţiilor de masaj, res
taurantelor şi hotelurilor; gestionarea propri
etăţii imobile.

(11) 903 
(15) 12.12.1994 
(18) 28.03.2004 
(21) 001012 
(22) 28.03.1994 
(30)* 115987, 13.10.1989, SU 
(10)* 91640, SU
(73) THE NUTRASWEET COMPANY, US 

1751 LAKE COOK ROAD, DEERFIELD, IL
LINOIS, 60015-5239, Statele Unite ale Ame- 
ricii

(54)

\HytpaCbht
(51X57)
1 - produse chimice, prevăzute pentru folosirea în 

scopuri industriale sau ştiinţifice, fotografie, 
agricultură, horticultură şi silvicultură; răşini 
sintetice brute, mase plastice brute, îngră
şăminte; compoziţii extinctoare; substanţe 
chimice de lipit şi agenţi de călire a metalelor, 
substanţe chim ice pentru conservarea 
produselor alimentare, substanţe tanante, 
substanţe colorante pentru scopuri industriale;

5 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice; 
substanţe, care posedă proprietăţi dietetice 
pentru scopuri medicinale, alimentare pentru 
copii; plasturi, materiale pentru pansamente; 
materiale pentru plombe dentare şi confec
ţionarea mulajelor dentare; substanţe dezin
fectante, substanţe contra animalelor dău
nătoare; fungicide, erbicide;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă (maniocă), 
sago, surogate de cafea, făină şi produse 
cerealiere, articole de patiserie, articole de 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop din melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(cu excepţia sosurilor pentru salate); mirodenii,

gheaţă alimentară.

(11) 904 
(15) 12.12.1994 
(18) 02.12.2003
(21) 002087
(22) 02.12.1993
(30)* 107101, 3J..08.1987, SU 
(10)* 82754, SU
(73) L ’OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR  

14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa
(54)

RECITAL
(51)(57)
3 - articole de parfumerie, săpunuri, cosmetică, 

uleiuri eterice, machiaj, pastă de dinţi, colo
ranţi şi loţiuni pentru păr, preparate pentru 
decolorarea părului, şampoane, inclusiv şam- 
poane pentru nuanţare, preparate pentru 
ondularea permanentă şi coafarea părului, 
lacuri pentru păr.

(11) 905 
(15) 12.12.1994 
(18) 02.12.2003 
(21) 002088 .
(22) 02.12.1993
(30)* 107569, 25.11.1987, SU
(10)* 83319, SU
(73) L ’OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR  

14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa 
(54)

ELSEVE
(51)(57)
3 - parfumerie şi remedii pentru înfrumuseţare, 

săpunuri, cosmetică, uleiuri eterice, machiaje, 
paste de dinţi, vopsele, coloranţi, remedii 
pentru nuanţare şi loţiuni pentru păr şi barbă, 
remedii pentru decolorarea părului, şampoane, 
remedii pentru îngrijirea părului, remedii 
pentru ondularea permanentă şi coafarea 
părului.

(11) 906 
(15) 12.12.1994 
(18) 03.12.2003
(21) 002089
(22) 03.12.1993
(30)* 127357, 15.10.1990, SU 
(10)* 96895, SU
(73) L ’OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa
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(54)

RENOVATIVE
(51)(57)
3 - săpunuri, articole de parfumerie, remedii cos

metice, inclusiv remedii pentru machiaj, colo
ranţi (vopsele), remedii pentru nuanţare şi 
loţiuni pentru păr şi barbă, remedii pentru 
decolorarea părului, şampoane, remedii pentru 
îngrijirea, îmbunătăţirea calităţii şi înfrumu
seţarea părului, remedii pentru ondularea per
manentă şi coafarea părului, deodorante pen
tru uz personal, paste de dinţi.

(11) 907 
(15) 12.12.1994 
(18) 03.12.2003
(21) 002090
(22) 03.12.1993
(30)* 114799, 04.08.1989, SU 
(10)* 88592, SU
(73) L ’OREAL , SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

14, rue Royale, 75008, Paris, Franta
(54)

(51)(57)
3 - articole de parfumerie şi remedii pentru înfru

museţare, săpunuri, cosmetică, uleiuri eterice, 
remedii pentru machiaj, paste de dinţi, vopsele, 
coloranţi, remedii pentru nuanţare şi loţiuni 
pentru păr şi barbă, remedii pentru decolorarea 
părului, şampoane, remedii pentru îngrijirea 
şi înfrumuseţarea părului, remedii pentru 
ondularea permanentă şi pentru coafarea 
părului, deodorante pentru corp.

(11) 908
(15) 12.12.1994
(18) 03.12.2003
(21) 002092
(22) 03.12.1993
(30)* 127012, 09.10.1990, SU
(10)* 96811, SU
(73) L ’OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR

14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa
(54)

STUDIO LINE
(51)(57)
3 - săpunuri, articole de parfumerie, remedii cos

metice, inclusiv remedii pentru machiaj, colo
ranţi (vopsele), remedii pentru nuanţare şi 
loţiuni pentru păr şi barbă, remedii pentru de
colorarea părului, şampoane, remedii pentru 
îngrijirea, îmbunătăţirea calităţii şi înfrumu
seţarea pârului, remedii pentru ondularea per
manentă şi coafarea părului, deodorante pen
tru uz personal, paste de dinţi.

(11) 909
(15) 12.12.1994
(18) 03.12.2003.
(21) 002097
(22) 03.12.1993
(30)* 127289, 15.10.1990, SU
(10)* 96848, SU
(73) L ’OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR
14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa
(54)

1MEDIA
(51)(57)
3 - săpunuri, articole de parfumerie, remedii cos

metice, inclusiv remedii pentru machiaj, colo
ranţi (vopsele), remedii pentru nuanţare şi 
loţiuni pentru păr şi barbă, remedii pentru 
decolorarea părului, şampoane, remedii pentru 
îngrijirea, îmbunătăţirea calităţii şi înfru
museţarea părului, remedii pentru ondularea 
permanentă şi coafarea părului, deodorante 
pentru uz personal, paste de dinţi.

(11) 910
(15) 12.12.1994
(18) 03.12.2003
(21) 002099
(22) 03.12.1993
(30)* 127287, 15.10.1990 , SU
(10)* 96846, SU
(73) L ’OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR  

14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa
(54)

DULCIA
(51)(57)
3 - săpunuri, articole de parfumerie, remedii cos

metice, inclusiv remedii pentru machiaj, colo
ranţi (vopsele), remedii pentru nuanţare şi 
loţiuni pentru păr şi barbă, remedii pentru 
decolorarea părului, şampoane, remedii pentru 
îngrijirea, îmbunătăţirea calităţii şi înfrumu
seţarea părului, remedii pentru ondularea per
manentă şi coafarea părului, deodorante pen
tru uz personal, paste de dinţi.

(11) 911
(15) 12.12.1994
(18) 03.12.2003
(21) 002100
(22) 03.12.1993
(30)* 126987, 08.10.1990, SU
(10)* 96802, SU
(73) L ’OREAL , SOCIÉTÉ ANONYME, FR  

14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa
(54)

DOP
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(51X57)
3 - săpunuri, articole de parfumerie, remedii cos

metice, inclusiv remedii pentru machiaj, colo
ranţi (vopsele), remedii pentru nuanţare şi 
loţiuni pentru păr şi barbă, remedii pentru 
decolorarea părului, şampoane, remedii pentru 
îngrijirea, îmbunătăţirea calităţii şi înfrumu
seţarea părului, remedii pentru ondularea per
manentă şi coafarea părului, déodorante pen
tru uz personal, paste de dinţi.

(11) 912
(15) 12.12.1994
(18) 03.12 2003
(21) 002102
(22) 03.12.1993
(30)* 127300,15.10.1990, SU
(10)* 96857, SU
(73) L ’OREÀL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa
(54)

(51)(57)
3 - săpunuri, articole de parfumerie, remedii cos

metice, inclusiv remedii pentru machiaj, colo
ranţi (vopsele), remedii pentru nuanţare şi 
loţiuni pentru păr şi barbă, remedii pentru 
decolorarea părului, şampoane, remedii pentru 
îngrijirea, îmbunătăţirea calităţii şi înfrumu
seţarea părului, remedii pentru ondularea per
manentă şi coafarea părului, déodorante pen
tru uz personal, paste de dinţi.

(11) 913
(15) 12.12.1994
(18) 03.12.2003
(21) 002104
(22) 03.12.1993
(30)* 127340, 15.10.1990 , SU
(10)* 96878, SU
(73) L ’OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa
(54)

EL'VITAL
(51)(57)
3 - săpunuri, articole de parfumerie, remedii cos

metice, inclusiv remedii pentru machiaj, colo
ranţi (vopsele), remedii pentru nuanţare şi lo
ţiuni pentru păr şi barbă, remedii pentru deco
lorarea părului, şampoane, remedii pentru 
îngrijirea, îmbunătăţirea calităţii şi înfrumu
seţarea părului, remedii pentru ondularea per
manentă şi coafarea părului, déodorante 
pentru uz personal, paste de dinţi.

(11) 914 
(15) 12.12.1994 
(18) 03.12.2003 
(21) 002105

(22) 03.12.1993
(30)* 127339 , 15.10.1990, SU
(10)* 96877, SU
(73) L ’OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR

14, rue Royale, 75008 Paris, Franţa
(54)

FARANDOLE
(51X57)
3 - săpunuri, articole de parfumerie, remedii cos

metice, inclusiv remedii pentru machiaj, colo
ranţi (vopsele), remedii pentru nuanţare şi 
loţiuni pentru păr şi barbă, remedii pentru de
colorarea părului, şampoane, remedii pentru 
îngrijirea, îmbunătăţirea calităţii şi înfrumu
seţarea părului, remedii pentru ondularea per
manentă şi coafarea părului, déodorante pen
tru uz personal, pastă de dinţi

(11) 915
(15) 12.12.1994
(18) 03.12.2003
(21) 002106
(22) 03.12.1993
(30)* 127360, 15.10.1990, SU
(10)* 96898, SU
(73) L ’OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR  

14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa 
(54)

FLOREAL
(51)(57)
3 - săpunuri, articole de parfumerie, remedii cos

metice, inclusiv remedii pentru machiaj, colo
ranţi (vopsele), remedii pentru nuanţare şi lo
ţiuni pentru păr şi barbă, remedii pentru deco
lorarea părului, şampoane, remedii pentru 
îngrijirea, îmbunătăţirea calităţii şi înfrumu
seţarea părului, remedii pentru ondularea per
manentă şi coafarea părului, déodorante pen
tru uz personal, paste de dinţi.

(11) 916 
(15) 12.12.1994 
(18) 13.06.2004
(21) 002154
(22) 13.06.1994
(30)* 109267, 29.06.1988, SU 
(10)* 84863, SU
(73) VISA INTERNATIONAL SERVICE 

ASSOC., US
900 Metro Center Boulevard Foster City, Cali
fornia USA 94404, Statele Unite ale Americii 

(54)

EUROVISA
(51X57)
36 - servicii financiare şi servicii în vederea carte

lelor bancare.
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(11) 917 
(15) 12.12.1994 
(18) 13.06.2004
(21) 002155
(22) 13.06.1994
(30)* 106355, 14.05.1987, SU 
(10)* 82179, SU
(73) VISA INTERNATIONAL SERVICE 

ASSOC., US
900 Metro Center Boulevard Foster City, Cali
fornia USA 94404, Statele Unite ale Americii

(54)

J k >

Plus 
System

(51X57)
36 - servicii bancare.

(54)

(51)(57)
25- îmbrăcăminte, articole pentru acoperit capul, 

încălţăminte, inclusiv ghete, pantofi şi ciupici.

(11) 918 
(15) 12.12.1994 
(18) 13.06.2004
(21) 002156
(22) 13.06.1994
(30)* 109455, 15.07.1988, SU 
(10)* 84937, SU
(73) VISA INTERNATIONAL SERVICE 

ASSOC., US
900 Metro Center Boulevard Foster City, Cali
fornia USA 94404, Statele Unite ale Americii 

(54)

CLASSIC
(51)(57)
36 - servicii financiare şi bancare pe baza cartelelor 

de credit şi debit, şi anume servicii în vederea 
calculării cu bani în numerar, servicii în ve
derea controlului cecurilor, servicii pe baza 
cartelelor cec, bani în numerar.

(11) 919 
(15) 06.12.1994 
(18) 21.03.2004 
(21) 000882 
(22) 21.03.1994 
(30)* 123494, 25.06.1990, SU 
(10)* 94221, SU
(73) W ILLIAM SON-DICKIE MANUFACTUR

IN G C O M PA N Y  IN C O R P O R A T E D  IN 
USA, corporaţia  statului Texas, US
509 West Vickery Boulevard, Fort Worth, 
Texas, 76101, Statele Unite ale Americii
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Lista mărcilor înregistrate

Se publică următoarele date: numărul depozitului, data depozitului, numărul mărcii 
acordate, numărul clasei de produse şi/sau servicii, denumirea titularului, tara, numărul BOPI 
în care s-a publicat cererea de înregistrare.

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

Nr.
depozit

Data
depozit

Nr.
marcă

acordat

Clase Titular Nr.
BOPI

002066 24.06.94 555 34 ARGATH TOBACCO 
COMPANY LIMITED, 
LONDON, GB 7-8

000102 02.07.93 813 12,24,25,
29,30,31,

35,41

CORPORAŢIA 
“Amokom” S.R.L. din 
Chişinău, MD 4-5

000345 14.09.93 814 35,42 CHINA EXTERNAL 
Trade DEVELOP
MENT COUNCIL,
TAIWAN

7-8

000346 14.09.93 815 33 UNITED DISTILLERS 
p.l.c. trading as
Wiliam SANDERSON 
& of DISTILLERS 
HOUSE,' SCOŢIA

7-8

000404 21.12.93 854 36,42
i

Bursa universală de 
imobil BUI “CLIA” 
S.RL., Chişinău, MD 7-8

000398 03.12.93 920 25,37,40 Combinatul de blănu
ri din Bălţi, MD 6

002028 17.06.94 921 36 Fondul de investiţii 
pentru privatizarea 
“BUCURIA PRIVAT- 
INVEST” S.A., Chişi
nău, MD

7-8

000348 16.09.93 922 29,31 CHIQUITA BRANDS, 
inc., Statele Unite ale 
Americii 9

000007 12.02.93 923 5,10,35,
36,42

Societatea cu răspun
dere limitată “Vinir” 
din Durleşti, MD 6
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IV. Desene şi modele industriale

Desene §i modele industriale înregistrate.
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Codurile INID ale cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor 
industriale au următoarele semnificaţii:

(21) Numărul depozitului.
(22) Data depozitului.
(71) Numele şi adresa solicitantului.
(74) Numele şi adresa mandatarului.
(54) Denumirea produsului.
(28) Numărul de desenş/modele.
(51) Clasificarea internaţională.
(30) Prioritatea invocată.
(31) Numărul.
(32) Data.
(33) Ţara.
(81) Numărul de depozit internaţional, conform Aranjamentului de la Haga.
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( l i )  1
(51) 6-01
(21) 0002
(22) 02.08.1993
(28) 2
(43) BOPI nr. 2-3; 31 martie, 1994
(71) (73) FABRICA de MOBILĂ PRIN ARENDĂ

‘■VIITORUL”
Str. A.Botezatu 13, 277052, Chişinău, MD

(72) Ivanov Anatol, Kaplinschi Vădim, MD 
(54) Set de m obilă  pentru odihnă “E uropa”

(11) 2 
(51) 8-05
(21) 0017
(22) 13.06.1994
(31) 121509
(32) 15.03.1990
(33) ES
(30) Nr. 59036, 11.09.1990, SU 
(10) Brevet, nr. 35940, SU 
(28) 1
(71X73) TELEFONICA de ESPANA, S.A.

Avda. de Aragon, 214 
28022, Madrid, Spain 

(72) Rafael Rodriguez Prados, ES 
(54) Prinzător pentru înlăturarea şi reţinerea 

bucşelor c ircu ite lor im prim ate
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( i l )  3 
(51) 13-03
(21) 0014
(22) 13.06.1994
(31) 124814
(32) 03.05.1991
(33) ES
(30)* Nr. 62852/3333, 01.11.1991, SU 
(28) 5
(71X73) TELEFONICA de ESPANA, S.A.

Avda. de Aragon, 214 
28022, Madrid, Spain

(72) Rafael Rodriguez Prados, ES
(54) G lisieră pentru cablu (cinci variante)

(ID 4
(51) 13-03
(21) 0015
(22) 13.06.1994
(31) 118561
(32) 31.03.1989
(33) ES
(30)* Nr. 54183, 29.09.1989, SU 
(10)* Brevet, nr. 33797, SU 
(28) 1
(71) (73) TELEFONICA de ESPANA, S.A.

Avda. de Aragon, 214 
28022, Madrid, Spain

(72) Rafael Rodriguez Prados, ES
(54) Secţiune pentru construcţia  ram elor
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(11) 5 '
(51) 14-03
(21) 0012
(22) 13.06.1994
(31) 123118
(32) 28.09.1990
(33) ES
(30)* Nr. 60298, 28.03.1991, SU 
(10)* Brevet, nr. 36962, SU
(71) (73) TELEFONICA de ESPANA, S.A.

Avda. de Aragon, 214 
28022, Madrid, Spain

(72) Rafael Rodriguez Prados, ES
(54) P rofil de sprijin  pentru glisierele  

circuitelor imprimate

(ID 6
(51) 14-03
(21) 0013
(22) 13.06.1994
(31) 118563
(32) 31.03.1989
(33) ES
(30)* Nr. 54181, 29.09.1989, SU 
(10)* Brevet, nr. 33804, SU 
(28) 1
(71) (73) TELEFONICA de ESPANA, S.A.

Avda. de Aragon, 214 
28022, Madrid, Spain

(72) Rafael Rodriguez Prados, ES
(54) Secţiune frontală pentru construcţia 

suporturilor ramelor

(11) 7 
(51) 14-03
(21) 0016 
(22) 13.06.1994
(31) 118562
(32) 31.03.89
(33) ES
(30)* Nr. 54182, 29.09.1989, SU 
(10)* Brevet, nr. 33803, SU 
(28) 1
(71) (73) TELEFONICA de ESPANA, S.A.

Avda. de Aragon, 214 
28022, Madrid, Spain

(72) Rafael Rodriguez Prados, ES
(54) Secţiune posterioară pentru construcţia 

suporturilor ramelor

(11) 8 
(51) 23-03
(21) 0008 
(22) 26.01.1994
(28) 1
(43) BOPI nr. 4-5, 31 mai, 1994 
(71)(72)(73) POTAPOV IURIE 

B-duI Păcii, nr.28, ap.28 
277060, Chişinău, MD

(54) Aparat de încălzire - încălzitor al apei
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(11) 9
(51) 24-01; 24-02
(21) 0004
(22) 10.09.1993 
(28) 1
(43) BOPI nr. 4-5; 31 mai, 1994
(71) (73) ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ “MOLDIS",

Ştefan cel Mare, nr. 126, 277012, Chişinău, 
MD

(72) Boguslavski Nicolai, Perşin Nicolai,
(54) Analgezator de gabarit mic
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VIII. Informaţie Internaţională
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ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
34, chemin des Colombettes, case postale 18, C H-1211 Genève 20 (Suisse)

0  (022) 730 91 11 - 0 4 1 2  912 ompi ch - Adresse télégraphique: OM PI 
Télécopieur: Service d'enregistrem ent international des marques (41-22) 740 14 29

ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L’ENREGISTREMENT 
INTERNATIONAL DES MARQUES

Effets des enregistrements internationaux 
en République de Moldova

Prolongation du délai

La République de Moldova a informé le Bureau inter
national de l’OMPl qu’elle acceptera toute demande de 
continuation des effets effectuée conformément à la règle 
38 du règlement d’exécution de l’Arrangement de Madrid, 
à condition que la demande soit reçue par le Bureau inter
national à une date antérieure au 1" mai 1995.

. 26 octobre 1994
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WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
34, chemin des Colombettes, P. 0 . Box 18, CH-1211 Geneva 20 (Switzerland)

0  (022) 730 91 11 - G3412 912 ompi ch - Cable address: WIPO  
Facsimile: International Trademark Registry (41-22) 740 14 29

MADRID AGREEMENT CONCERNING 
THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS

Effects of International Registrations 
in the Republic of Moldova

Prolongation of Time Limit

The Republic of Moldova has informed the Interna
tional Bureau of WIPO that it is willing to accept any 
request made under Rule 38 of the Regulations under the 
Madrid Agreement, provided that the request is received by 
the International Bureau prior to May 1,1995.

October 26,1994
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ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
34, chemin des Colombettes, case postale 18, CH-1211 -Genève 20 (Suisse)

0  (022) 730 91 11 -  0 4 1 2  912 ompi ch - Adresse télégraphique: OMPI 
Télécopieur (Service d'enregistrement international des marques): (41-22) 740 14 29

AVERTISSEMENT

L’attention du Bureau international a été 
attirée à plusieurs reprises sur le fait que des 
sociétés adressent à des titulaires d ’enregistre
ments internationaux de marques des lettres les 
invitant, moyennant des sommes importantes, à 
enregistrer lesdites marques dans des publica
tions d ’apparence officielle.

Le Bureau international prévient les titulaires 
d ’enregistrements internationaux et leurs man- 
■datairesjg^e^detdlesm
m en^ucunenetjunaïquequant à la protection
des marques concernées et sont donc inutiles.
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WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
34, chemin des Colombettes, P. 0 . Box 18, CH-1211 Geneva 20 (Switzerland)

0  (022) 730 91 11 - @ 412 912 ompi ch - Cable address: WIPO  
Facsimile (International Trademark Registry): (41-22) 740 14 29

WARNING

On several occasions, the attention of the 
International Bureau has been drawn to the fact 
that certain organizations are sending letters to 
the owners o f international registrations, invit
ing them to register their marks 'in publications 
which appear to be of an official nature.

The International Bureau warns the owners 
o f international registrations and their agents 
that such a publication has absolutely no legal 
effect in regard to the protection of the said 
marks and is therefore unnecessary.
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USAPat Subscriber Notice

1. Beginning with USAPat issue 1994-45, Certificates of Correction on the 
Cumulative Index will be followed by the letter "C". Certificates of Correction 
bear the same patent number as the original patent; appending "C" to the 
patent number will allow you to distinguish these documents from the 
original patent. The Certificates of Correction will usually be located on a 
disc other than the disc where the original patent is located. Please note 
that with issue 1994-45, only those Certificates of Correction which issued 
in that week will be included. We anticipate adding the remaining 
Certificates of Correction for patents which issued in 1994 as soon as 
possible. Please note that Certificates of Correction for patents which 
issued prior to 1994 will not be included in USAPat.

2. Also, beginning with USAPat issue 1994-45, a file named README.TXT will 
be included in USAPat. This file will describe new USAPat features, and 
may be printed or viewed using DOS commands. In the near future, this file 
will appear on the screen during the installation process.

3. Two new enhancements for USAPat will be added as of issue 1994-45; 
RANGESUM.EXE and STARTEND.EXE. The README.TXT file will 
describe these new features, and files named STARTEND.TXT and 
RANGESUM.TXT will contain instructions for using them.

RANGESUM.EXE will allow you to produce a list of ranges for all patent 
types for each USAPat disc. STARTEND.EXE will allow you to produce a 
list of the starting and ending patent numbers for each USAPat disc. Both 
programs will exclude Re-examined Patents from the lists. In addition, when 
two or more identical patent numbers appear, one will represent the original 
patent, and the others will represent Certificates of Correction for that patent 
number; however, the letter "C" will not be appended to the patent numbers 
on the lists.
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В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПАТЕНТНОМ ВЕДОМСТВЕ
УКРАИНЫ

В соответствии с Положением о представителях по делам интеллектуальной 
собствен н ости  (патентных поверенных), утвержденным П остановлением 
Кабинета М инистров Украины от 10.08.1994 №  545, на основании решений 
ком иссии  Госкомитета Украины по аттестации представителей по делам 
интеллектуальной собственности  зарегистрированы 66 специалистов как 
представители по делам интеллектуальной собствен н ости  (патентны е 
поверенные).

С писок патентных поверенных Украины находится в библиотеке АОЕР1.

Телефоны для справок: 49-30-16, доп. 6
Госпатент Украины -7(044) 212-50-74
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перевод

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, ул.А.Дога 24/ 
1, цена одного екземпляра - 4 лея.
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Вы писка двухбук вен н ы х кодов  В сем и р н ой  О р ган и зац и и  
И нтеллектуальной С обствен н ости  — ВОИС (1БО 3 1 6 6 )  д л я  

п р ед ст а в л ен и я  н аи м ен овани й  м еж д ун ар од н ы х о р га н и за ц и й  и 
г о с у д а р с т в , которы е вы даю т или р еги стр и р ую т охр ан н ы е  

до к у м ен ты  в о б л а ст и  охраны  пром ы ш ленной с о б ст в ен н о ст и

Всемирная организация интеллек
туальной собственности (ВОИС) \У0
Европейское патентное 
ведомство (ЕРО) ЕР
Африканская Организация интел- 
лектуальнойсобственности (ОАПИ) ОА 
Африканская региональная органи
зация промышленной собствен
ности (АРИПО) АР
Австрия АТ
Австралия АЙ
Азербайджан А2
Болгария ВО
Финляндия И
Франция БЛ
Великобритания ОБ
Грузия ОЕ
Гана ОН
Греция ОЛ
Венгрия НИ
Италия ГГ
Япония 1Р
Кыргызстан КО
Таджикистан Т1
Казахстан К 2
Южная Корея КЛ
Н.Д.Р. Корея КР
Узбекистан U Z

Беларусь ВУ

Канада СА

Швейцария СН

Армения АМ
Китай с к
Австралия АИ
Германия ИЕ
Эстония ЕЕ
Испания ЕБ
Литва иг
Латвия ЬУ
Молдова М В
Польша РЬ
Румыния ЛО
Российская Федерация л и
СССР Б11
Туркменистан ТМ
Украина В А
США ИБ
Словения Б1
Дания БК
Нидерланды м -
Израиль 1Ь
Республика Чехия с ъ
Новая Зеландия
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I. Изобретения

Заявки на изобретения
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К оды  (N10 (ИНИД) д л я  
и ден ти ф и к ац и и  

б и б л и о гр а ф и ч еск и х  данны х, 
о т н о ся щ и еся  к и зо б р ет ен и я м

(11)Номер патента
(51) Международная патентная классификация
(21) Номер(а) заявки(ок)
(22) Дата подачи заявки
(31) Номер(а), присвоенный приоритетной 

заявке
(32) Дата(ы) подачи приоритетной заявки
(33) Страна приоритетной заявки
(56) Список документов-прототипов
(71) Фамилия(и) заявителя (ей), код страны (СТ. 

ВОИС)
(72) Фамилия(и) изобретателя (ей), код страны 

(СТ. ВОИС)
(73) Фамилия(и) владельца(ов) патента, код 

страны (СТ. ВОИС)
(74) Фамилия патентного поверенного
(54) Название изобретения
(57) Реферат или формула изобретения

(10)* Охранный документ бывшего СССР (К 
документа, словесное обозначение вида 
документа, код страны)

(30)* Приоритетные данные заявок зарегис
трированных в Патентном Ведомстве 
бывшего СССР (К документа, дата подачи 
заявки, код страны)

М еж д у н а р о д н а я  патентная  
классиф икация:

А  — Удовлетворение жизненных потребностей 
человека.

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

гатели и насосы, оружие и боеприпасы, 
взрывные работы.

в  — Физика.
Н — Электричество.

КОДЫ ВОИС для 
ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ 8Т.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 
выдачу патента на изобретение 
(применяется в публикациях,которые 
следуют за публикациями 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).

И  - второй уровень публикации: публикация 
решения о выдаче патента на изобретение 
под ответственность заявителя, без 
проведения экспертизы  по сущ еству 
(применяется 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 сущ еству 
(применяется в публикациях которые 
следуют публикации с кодом А).

Ш  - третий уровень публикации: описание изо
бретения к патенту, выданному под ответ
ственность заявителя, без проведения экс
пертизы по существу (применяется в 
публикациях если документы с кодом 
Е1,Е2 не были опубликованы).

а  - третий уровень публикации: описание изо
бретения к патенту, выданному под ответ
ственность заявителя, без проведения экс
пертизы по существу (применяется в 
публикациях которые следуют публикации 
с кодом Р1, Е2).
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(21) 93-0040 A
(51) A 01 N 33 /00, 02
(22) 01.07.93
(31) 1454 /92-0
(32) 06.05.92
(33) CH
(71) Ciba-Geigy AG, CH
(72) Hans Gut, CH; Wolfgang Paul Iwanzik, ID;

Martin Schulte, CH
(54) Синергетическое средство и способ 

избирательного уничтожения сорняков
(57) Настоящее изобретение относится к синер

гетическому средству, которое содержит 
гербицидную комбинацию активных 
веществ, пригодную для избирательного 
уничтожения сорняков, например, в 
насаждениях зерновых культур сорго и 
ржи, но особенно кукурузы. В соот
ветствии с изобретением предлагается 
н овое синтетическое средство для 
избирательного уничтожения сорняков, 
которое в качестве активного вещества 
содержит с одной стороны N-[2-(3,3,3- 
трифторпропил)-фенилсульфонил]-М' - 
(4-метокси- 6-метил-1,3,5 -триадин-2-ил) - 
мочевину формулы I

CH^CHj CFj

или ее совместимые с агрохимией соли 
и с другой стороны  синергетически 
эффективное количество одн ого из 
известных химических соединений, 
используемых в качестве гербицида и 
приводимых в тексте описания в виде 
химической формулы (П -Х Х 1У ), и 
опубликованного источника ее 
известности.
Способ избирательного уничтожения 
сорняков предусматривает воздействие 
эффективного количества описанного 
выше гербиц идн ого средства на 
культурное растение или его жизненное 
пространство. Обработку названным 
средством  производят при нормах 
расхода, которые соответствуют от 0,01 
до 2 'кг количества активного вещества 
на гектар.

(21) 93-0045 А
(51) А 01 М 21 /04; А 01 N 47 /28
(22) 28.07.1993
(31) 02400 /92-3; 02647 /92-4
(32) 30.07.1992; 26.08.1992
(33) СН
(71) CIBA-GEIGY AG, CH
(72) lutta Glock, Elmar Kerber, DE
(54) Гербицидное средство селективного действия
(57) И зобретение относится к средству 

селективного контроля за сорняками в 
культурных растениях, особенно пшени
цы и ячменя, которое наряду с инер
тными основами и добавками содержит 
в качестве биологически активного ве
щества, смесь, состоящую из:
а) сульфонилмочевины в количестве эф
фективном для гербицидов формулы I

X

О-СНт-С-О-К
1

о
где:
Л- водород или С ,-С 8 - алкил,
X- водород или хлор.
Способ селективной борьбы с сорняками 
в полезных культурах предусматривает 
обработку семян культурных растений 
или площадь посева в количестве 0,001- 
2 кг/га или 0,001 до 5 кг/га соединением 
вышеупомянутой формулы I.

где Л[ и независимы друг от друга и 
являются метилом или метокси группой; 
Л3 - водород, галоген, метил или метокси, 
и
б) гербицида-антагониста производное 
хинолина формулы II
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(21) 93-0047 А где
(51) А 01 М 21 /04; А 01 N 47 /28 Я, - для метила или метокси и
(22) 28.07.93 Я, - водорода или метила, а также солей
(31) 92810582.4 этих соединений с аминами, основания
(32) 30.07.92 ми щелочных или земельно-щелочных
(33) ЕР металлов, либо с четвертичными основа
(71) С1ВА-ОЕЮУ А в , СН ниями аммония.
(72) Яо1б ЗсЬиПег, У етег Рогу, СН
(54) Н овая сульфонилмочевива
(57) Изобретение относится к новому веществу, 

способу его получения, гербицидному 
средству, содержащему это вещество в 
необходимом количестве, способу борь
бы с сорняками и задержки роста расте
ний в культурных насаждениях.
Новое вещество:
N - пиридилсульфонил-М-пиримиди- 
нилмочевина формулы I
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Изобретения по которым приняты решения о 
выдаче патентов
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(11) 128 В1 ледний выводит рабочий орган 2 из ряда
(51) А 01 В 39 /1 6 растений .
(21) 94-0193 П.формулы: 2
(22) 07.06.1994 Фигур: 6
(30)* №  4777681 /15, 08.01.1990, SU 
(10)* Патент №  1727571, SU 
(71)(73) Худолий Алексей, MD А-А
(72) Худолий Алексей, Литра Виктор, Френкель 

Аркадий и Салогуб Дмитрий, МБ 
(54) Устройство для обработки почвы в рядах 

многолетних насаждений 
(57) Использование: изобретение может быть 

использовано при обработке почвы в ря
дах растений. Сущность изобретения: ус
тройство для обработки почвы в рядах 
многолетних насаждений содержит уста
новленный на раме с возможностью пе
ремещения относительно нее и кинема
тически связанный с гидроцилиндром 4 
рабочий орган 2. На вертикальном валу 
8 кранового гидрораспределителя 7 за
креплены щуп 9 и золотник 13. Послед
ний имеет разделенные перемычки 16 и 
17 дугообразные каналы 14 и 15. В корпу
се гидрораспределителя 7 выполнены ка
налы 20 и 21. Последние сообщены с на
порной и сливной магистралями. Стенки 
каналов 20 и 21 имеют форму, адекватную 
форме перемычек 16 и 17. При взаимо
действии со штамбом растения щуп 9 
поворачивает золотник 13 гидрораспре
делителя 7, который подает рабочую жид
кость в гидроцилиндр 4. При этом пос-

(11) 129 В 1
(51) А 01 С 1 /00
(21) 94-0180
(22) 01.06.1994
(30)* №  4838758 /15, 12.06.1990, SU
(10)* Патент №  1748690, RU
(71 ) (73) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ, MD
(72) Киврига Виорел, Бляндур Ольга, Ватама- 

нюк Галина, Ботнарюк Виктор, MD
(54) Способ предпосевной обработки семян
(57) Использование: изобретение относится к 

сельскому хозяйству и может быть ис
пользовано в семеноводстве и в селек
ционно-генетической работе. Сущность 
изобретения: сокращение вегетацион
ного периода растений достигается тем, 
что семена облучают лазером с длиной 
волны 441,7 нм, плотность потока 7,5 
мВт/см2 в течение 240-720 мин, после че
го в тот же день высевают.
П. формулы: 1

(11) 130 В 1
(51) А 01 С 1 /0 0
(21) 94-0182
(22) 01.06.1994
(30)* №  4855720 /15, 31.07.1990, Б11 
(10)* Патент №  1752220, 1Ш
(71) (73) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ, М Б
(72) Бляндур Ольга и Щеглов Алексей, МБ 
(54) Способ предпосевной обработки семян 
(57) Использование: изобретение относится к

области сельского хозяйства, в частности 
к селекции сельскохозяйственных куль
тур, и может быть использовано как в 
селекционно-генетическом процессе, так 
и в сельскохозяйственном производстве. 
Сущность изобретения: в качестве фак
тора предпосевного воздействия исполь
зуют переменное электрическое поле 
промышленной частоты, напряжен- 

.ностью 1,25 или 5,0 кВ/см с экспозицией 
3-10 мин.
П. формулы: 1
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(11) 131 в  1
(51) А 01 в  7 /00
(21) 94-0179
(22) 01.06.1994
(30)* №  4846073 /13, 02.07.1990, Б11
(10)* Патент №  1761046, Я11
(71) (73) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ, МБ
(72) Бразицкий Анатолий, Бляндур Ольга, 

Щеглова Лариса, Ватаманюк Георгий, МБ
(54) Способ прогнозирования устойчивости ку

курузы к пыльной головне
(57) Использование: сельское хозяйство. Сущ

ность изобретения: в фазе выметывания 
метелок кукурузы проводят учет пора
женных пыльной головней растений, 
рассчитывают процент пораженности. 
По полученным данным определяют 
группу устойчивости по эталонной шкале 
устойчивости и балл иммунности, затем 
по уравнению логарифмической регрес
сии находят прогнозируемую величину 
балла иммунности в фазе полной спе
лости кукурузы, сравнивают с баллом им
мунности эталонной шкалы и к устой
чивому сорту кукурузы или линии отно
сят сорт, если балл иммунности иссле
дуемого сорта находится в пределах 1- 
3,9.
П. формулы: 1

(11) 132 В 1
(51) А 01 Н 1 /0 4
(21) 94-0181
(22) 01.06.1994
(30)* №  4866909 /13, 17.09.1990, 611
(10)* Патент №  1755407, Я11
(71 )(73) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ, М В
(72) Киврига Татьяна, Бляндур Ольга, Киврига 

Виорел, Дроздов Вячеслав, Макаренко 
Борис, Черепнев Аркадий, Ватаманюк 
Галина, МВ

(54) Способ получения высокобелковых форм 
кукурузы

(57) Использование: сельское хозяйство, в 
частности способ селекции растений. 
Сущность изобретения: на воздушно
сухие семена воздействуют СВЧ-полем 
с длиной волны 5,6 мм, плотностью пото
ка мощности 5 мВт/см2 в течение 120- 
240 мин, или СВЧ-полем с длиной волны 
7,2 мм, плотностью потока мощности 10 
мВт/ см2 в течение 10-15 или 60-180 мин.

,П. формулы: 1

(11) 133 В 1
(51) А 01 Н  1 /0 4
(21) 94-0183
(22) 01.06.1994
(30)* №  4719397 /13, 11.07.1989, Б11
(10)* Патент №  1692404, Я11
(71 ) (73) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ, МВ
(72) Дроздов Вячеслав, Бляндур Ольга и По- 

песку Ольга, МВ
(54) Способ отбора раннеспелых форм кукурузы
(57) Изобретение относится к сельскому хо

зяйству и может быть использовано на 
селекционных опытных станциях и дру
гих учреждениях биологического профи
ля для оценки в лабораторных условиях 
исходного материала на всех этапах се
лекционного процесса по группам спе
лости. Целью изобретения является по
вышение точности, упрощение и уско
рение способа. Осуществляют биохими
ческий анализ зерна на содержание сво
бодного пролина, по количеству которого 
судят о группе спелости растений. В ка
честве раннеспелых отбирают формы с 
пониженным содержанием пролина.
П. формулы: 1

(11) 134 В1
(51) А 01 Н 1 /04
(21) 94-0184
(22) 01.06.1994
(30)* № 4867042 /13, 20.07.1990, БЦ 
(10)* Патент №  1738168, Я11
(71) (73) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ, М В
(72) Кайсын Фебруарий, Бляндур Ольга, Зай

цева Юлия, М Б
(54) Способ отбора устойчивых к полеганию форм 

кукурузы
(57) Использование: сельское хозяйство, рас- 

'тениеводство, способы селекции расте
ний. Сущность изобретения: исходные 
семена анализируемых растений обра
батывают гамма-излучением в дозе 1,5- 
20,0Ки. Семена высевают и получают 
первое поколение. Анализируют и отби
рают устойчивые к полеганию формы ку
курузы последующих поколений.
П. формулы: 1
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(11) 135 В 1
(51) А 01 Н 1 /106
(21) 94-0186
(22) 01.06.1994
(30)* №  4908064 /13, 06.02.1991, ББ
(10)* Патент №  1784143, 1Ш
(71 ) (73) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ, МБ
(72) Присакарь Александр, Бляндур Ольга, 

Черепнев Аркадий, Кучин Лев, Реброва 
Татьяна, МБ

(54) Способ обработки пыльцы кукурузы
(57) Использование: биотехнология, сельс

кое хозяйство, селекционно-генетичес
кие исследования. Сущность изобрете
ния: оплодотворящую способность пыль
цы повышают путем воздействия на нее 
электромагнитным излучением милли
метрового диапазона при определенных 
режимах.
П. формулы: 1

(11) 136 В 1
(51) А 01 N 9 /2 4 , С 07 С 122 /0 0
(21) 94-0158
(22) 14.02.1994
(31) № 99071 /76
(32) 18.08.1976
(33) .ГР
(30)* №  2512152 /05, 17.08.1977, ББ 
(10)* Патент № 686596, ББ
(71) (73) СУМИТОМО КЕМИКАЛ КОМПАНИ,

ЛИМИТЕД, 1Р
(72) Масатика Хирано, Исао Оно, Нобуо Оно 

и Акихико Мине, ЗР
(54) Инсектицидная композиция
(57) Изобретение относится к химическим 

.средствам защиты растений.
Цель изобретения - изыскание новых ин
сектицидных средств, обладающих высо
кой инсектицидной активностью и малой 
токсичностью для растений и млекопи
тающих.
Инсектицидная композиция содержит 
действующее начало на основе оптически 
активного а- циано - 3 - феноксибензил 
- 2 - (4 - хлорфенил) - изовалерианата, 
описываемого формулой:

сн
Iси

0 ° - €
/*

о с -
О СИ/ ч
с н .  СП3

с1

причем, содержание действующего нача
ла в композиции составляет 0,1 - 90 вес 
%. •
П.формулы: 1

(11) 137 Б 1
(51) А 23 К 1 /1 6 5
(21) 94-0305
(22) 18.08.1994
(71)(73) Юдин Юрий, 1Ш; Тигинян Георгий, 

М Б ; Берзан И он, М Б и Меркулов 
Сергей, 1Ш

(54) Способ приготовления корма
(57) Предлагается способ приготовления корма 

для сельскохозяйственных животных, в 
котором растительное сырье измельчают, 
увлажняют, вносят поваренную соль и 
другие кормовые добавки, проводят фер
ментативный гидролиз с помощью пред
варительно приготовленной закваски, в 
качестве кормовых добавок используют 
отработанные пивные или винные дрож
жи, которые вносят через время > 2 часов 
после начала гидролиза, а через 6-9 часов 
после внесения винных или пивных 
дрожжей завершают гидролиз. 
Предлагаемый способ позволяет исклю
чить необходимость добавления дорого
стоящих кормовых добавок и обеспечить 
экологически чистую утилизацию отхо
дов винного и пивоваренного производ
ства.
П. формулы: 1
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(И ) 138 Р 2
(51) А 23 Ь 1 /0 6
(21) 93-0026
(22) 12.04.1993
(71) (73) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

КОНСТРУКТОРСКО- ТЕХНОЛОГИ
ЧЕСКИ Й  И Н СТИ ТУТ П И Щ ЕВО Й  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, М Б

(72) Бантыш Лина, Ивасюк Наталья, Аракчеева
Людмила, Королев Юрий, М Б 

(54) Способ производства варенья 
(57) Изобретение относится к пищевой про

мышленности, а именно к способам 
производства варенья.
Плоды сортируют по качеству, степени 
зрелости, размерам и моют.
Затем плоды, высушенные методом суб
лимации,загружают в вакуум - выпарной 
аппарат, куда подают сахарный сироп 
концентрацией 68-73%, температура 70- 
80°С.
Плоды в сиропе выдерживают 10-15 мин., 
фасуют и герметично укупоривают. 
Плоды в готовом варенье составляют 44- 
55% от массы нетто. Массовая доля сухих 
веществ в готовом варенье составляет 71- 
73%. ________________________

Полученное таким образом варенье отли
чается высоким качеством. В виду того, 
чего в процессе практически отсутствует 
термическая обработка плодов, макси
мально сохраняется их первоначальный 
вкус, цвет аромат и форма.
Не разрушаются витамины. Продукт, 

"обладая высокими вкусовыми достоинс
твами и великолепным внешним видом, 
будет конкурентоспособным на мировом 
рынке.
П. формулы: 1.

(11) 139 В 1
(51) А 61 В 17 /0 0
(21) 94-0058
(22) 15.03.1994
(71) (73) ИНСТИТУТ ОНКОЛОГИИ, М Б
(72) Бабко Виктор, Камышов Яков, Бабко 

Владислав, М Б
(54) Способ профилактики плече-лопаточного 

синдрома при радикальной мастэктомии
(57) Изобретение относится к медицине и, в 

частности, к хирургии и может быть ис
пользовано при радикальной мастэкто
мии по поводу рака молочной железы. 
Цель изобретения - предупреждение пле
че-лопаточного синдрома и уменьшение 
лимфореи в послеоперационном периоде. 
Поставленная цель достигается тем, что 
при радикальной мастэктомии с сохра
нением обеих грудных мышц, формируют 
мышечный лоскут путем расслоения и 
отсечения от грудной стенки краевой час
ти большой грудной мышцы с сохра
нением межмышечной сосудистой нож
ки, после чего дистальную часть лоскута 
подводят под малую грудную мышцу и 
фиксируют вдоль сосудисто-нервного 
пучка.
Плече-лопаточный синдром у больных, 
оперированных по предлагаемому спо
собу на 23,9% меньше чем у больных, 
леченных известным способом.
Если послеоперационная лимфорея в 
контрольной группе составляет в среднем 
22,7 дня, то у больных, оперированных 
по предлагаемому способу 15,7 дня, т.е. 
на 7 дней меньше.
П. формулы: 1

(11) 140 В 1
(51) А 61 В 17 /3 2
(21) 94-0127
(22) 22.04.1994
(71)(72)(73) Барбэрошие Александр, Мильгром 

М оисей, Бурьян Петр, Киндзерский 
Василий, Григорьев Владимир, Панченко 
Сергей, Терзи Александр, М Б 

(54) Хирургический скальпель 
(57) Изобретение относится к медицине, а 

именно к режущим хирургическим ин
струментам, например скальпелям. 
Техническая задача - создание конструк
ции хирургического скальпеля, в котором 
обеспечена полная стерильность за счет 
гарантированного однократного приме
нения съемного режущего элемента. 
Хирургический скальпель содержит ручку
(1) и съемный лезвиедержатель, выпол
ненный в виде корпуса (2) с установлен
ным в нем лезвием (3), причем в корпусе
(2) выполнены взаимопересекающиеся 
продольный канал и поперечное сквоз
ное отверстие с образованием в месте 
пересечения заплечиков, а ручка (1) 
скальпеля снабжена клиновидным фик
сатором, выполненным с возможностью 
взаимодействия с заплечиками корпуса 

"(2) лезвиедержателя.
П. формулы: 5 
Фигур: 5
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(11) 141 В 1
(51) С 07 С 39/04; 39 /08; 3 7 /6 0
(21) 94-0196
(22) 30.05.1994
(31) №  8903098
(32) 19.12.1989
(33) N1.
(30)* №  4831905 /04, 18.12.1990, 611
(10)* Патент №  2001902, 1Ш
(71 )(73) СТАМИКАРБОН Б.В., ИЬ
(72) Виль Бейс, Леон Хубертус Барбара Фрейне, 

Матьяс Роберт Йозеф Офферманнс, КБ
(54) Способ получения замещенного фенола
(57) Использование: в производстве замещен

ных фенолов. Сущность изобретения: про
дукт ф-лы: (Я,) (БЦ) (РЦ) (Я4) (К3) С6ОН, где 
(К,)-(К5)-Н при условии, что по меньшей 
мере, Я, или Я5-Н или С,-С6 циклоалкил, 
арил, арилкил, аминогруппа, галоген или 
нитрогруппа. Условия реакции: синтез 
ведут декарбоксилированием с п о с 
ледующим гидролизом в жидкой фазе 
соответствующей карбоновой кислоты в 
присутствии растворенного медьсодержа
щего катализатора, образующего арилкар- 
боксилат меди. При этом сначала ката
лизатор окисляют кислородсодержащим 
газом при 120-190°С, а затем подвергают 
реакции с арилкарбоновой кислотой в 
бескислородной среде в присутствии воды, 
взятой в 40 - 200-кратном молярном из
бытке по отнош ению  к количеству 
образующ егося арилкарбоксиларил- 
кабоксилата, при 225-270°С и давлении 0,1- 
2,5 МПа. Полученный замещенный фенол 
отделяют дистилляцией, а катализатор 
возвращают в зону реакции на повторное 
использование.

_______ П.формулы: 7

(11) 142 В 1
(51) С 07 В  461 /0 0
(21) 94-0159
(22) 14.02.1994
(31) №  549.105
(32) 20.11.1985
(33) ЕБ
(30)* №  4028528 /23-04, 19.11.1986, БИ 
(10)* Патент №  1435153, 611
(71) (73) КОВЕКС С.А., Еб
(72) Фернандо Кальво Мондело, Еб
(54) Способ получения сложного этилового эфира 

аповинкаминовой кислоты 
(57) Изобретение относится к гетероцикличес

ким соединениям.
Цель изобретения - повышение выхода 
целевого продукта и упрощение процес
са!
Сложный этиловый эфир аповинкамино
вой кислоты получают путем этерифика
ции аповинкаминовой кислоты этило
вым спиртом в среде ацетонитрила и про
цесс проводят в присутствии 2 - фтор - 
1,3,5 - тринитробензола и 4 - диметил- 
аминопиридина в качестве агента этере- 
фикации при комнатной температуре в 
течение 3 - 5  часов.
П. формулы: 1
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(11) 143 В 1
(51) С 07 Б  473 /06
(21) 94-0166
(22) 21.04.1994
(31) №  4230 /86
(32) 09.10.1986
(33) ни
(30)* №  4355201 /23-04, 19.02.1988, БЦ 
(10)* Авторское свидетельство №  1602862, Б11
(71) (73) ХИНОИН ДЬЕДЬСЕР ЕШ ВЕДЬЕ-

СЕТИ ТЕРМЕКЕК ДЬЯРА, РТ., Н и
(72) Деже Корбонитш, Эмиль Минкер, Золтан

Варгаи, Гергели Хейа, Габор Ковач, 
Агнеш  Готтш еген, Ш андор Антуш , 
Шандор Вираг, Андреа Болеховски, Иене 
Мартон, Каталин Мармароши, Лоранд 
Д ебрецени, Ласло Тардош , Петер 
Кермеци, Вера Гергели и Габор Хорват,
ни

(54) Производные оксадиазолилалкилпурина, 
проявляющие противокашлевую актив
ность

(57) Изобретение касается гетероциклических ве
ществ, в частности производных окса
диазолилалкилпурина общей ф-лы:

к(сн,)-с(0)-кн-с(0)-с=с-к=сн - у

- А - £ = М - 0 - С 1 1 = 1 \ т,

где А = -С Е ,- ; К, =С2Н5; СН2С1, ; С6Н5СН2, 

СНз-(СН2)3; СН3(СН2)4, (СН3)2-СН; СН20 * Н С 1 ;

-сн,-ц^0*на;1 \— /

СН2 - С=СН - С(ОСН3) = С(ОСН3)-СН=СН ; 
(СН2)3-С (0)-0Н ; С6Н5; С,Н4-2-ОН или С6Н„-2- 

С(О) -ОН или, когда А = (СН2)п, то
а) п=1 или 2, (С2Н5),Ы-СН2- НС1;
б) п=2 или 4, Я = £ н - ( С Н 2)2* НС1;
в) п=3 или 4, Я, = (С2Н5)2 Ы-(СН2)2-НС1;
г) п=1-4, Я^СН з, проявляющих противо- 
кашлевую активность, что может быть ис
пользовано в медицине. Цель - создание 
новых более активных веществ указанного 
класса. Синтез, например, 3,7- дигидро-3 - 
метил-7-[(5-хлорметил-1,2,4- оксадиазол-3- 
ил) метил]-1Н-пурин-2,6- диона ведут 
ацилированием 2-[3- метилксантин -7- ил] 

'ацетамидооксима хлорацетилхлоридом в 
присутствии Ка2С 03 в среде безводного аце
тона. Новые соединения при токсичности 
ЛДМ =250 -700 мг/кг имеют более высокую 
противокашлевую активность при меньшей 
дозе, чем известные соединения, и они не 
оказывают блокирующего дыхание дей
ствия и значительно улучшают дыхание. 
П.формулы: 1

(11) 144 В 1
(51) С 11 В 9 / 0 0
(21) 94-0116
(22) 14.04.1994
(30)* №  5009005 /13, 23.08.1991, БЦ
(10)* Патент №  1838956, БЦ
(71) (73) ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ

ФАБРИКА “ ВИОРИКА” , МБ
(72) Рябко Виктория, Болохан Михаил, Рома

нюк Василий, Гуцул Людмила, Чорба 
Марина и Долгицер Нина, М Б

(54) Композиция душистых веществ
(57) Использование: парфюмерная промыш

ленность, в частности составление ком
позиций душистых веществ, используе
мых для производства духов и одеколо
нов. Сущность изобретения: в состав 
композиции входят следующие вещества, 
мас.%: 1% -ный спиртовой раствор 
мусконе 0,1-0,9; композиция “ Метеоре 
” 0,3-0,7; кедрол 0,5-1,5; композиция 
“ Букет летний” 0,6-1,8; лилиальальдегид 
(бутил-альфа-метил-гидроциннамили- 
ден-антранилат) 0,9-1,7; изоборнилаце- 
тат 0,1-1,9; вертофикс 1,1-2,7; компо
зиция "Шалита” 1,5-3,1; масло эфирное 
котовника лимонного 1,0-2,9; 1%-ный 
спиртовой раствор ирона 1,1-3,0; кума
рин 1,1-2,9; мускус кетон 1,5-2,8; гера- 
ниод 1,1-2,9; композиция “ Флейрол” 
1,0-2,9; ветиверилацетат 2,1-3,0;

кориандровое масло 3,0-4,5; метилионон 
2,1-4,1; гелиотропин 2,1-3,9; бензиновый 
спирт 4,0-5,9; композиция "Пачулиевое 
масло №  4” 4,0-5,1; 1%-ный спиртовой 
раствор гальбанума резиноида 4,0-5,9; 
10%-ный спиртовой раствор ирисового 
масла 4,2-5,7; лавандное эфирное масло 
5,0-7,1; сантал А  6,0-8,0; композиция 
“ Цветочная №  1” 9,0-10,5 и 10%-ный 
спиртовой раствор розового эфирного 
масла 16,1-29,5.
П.формулы: 1
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(11) 145 В 1
(51) С 12 в  1 /02; С 12 в  3 /00
(21) 94-0017
(22) 25.01.1994
(71)(72) Дука Борис, Одажиу Стефан, Рошиору 

Марина, Тудораке Татьяна, Чобану 
Иоана, МО

(73) Одажиу Стефан, МБ
(54) Напиток типа бренди “БОТНА"
(57) Изобретение относится к составу для 

производства крепких напитков в вино
дельческой промышленности.
Цель изобретения - расширения сырье
вой базы для производства крепких на
питков.
Напиток типа бренди "Ботна” включает 
купажирование выдержанного коньяч
ного спирта с сахарным сиропом, колле- 
ром и умягченной водой, в который до
полнительно вводят спирт ректификат из 
мелассы и винодельческих отходов, спирт 
коньячный и дубовый экстракт при сле
дующем соотношении компонентов, %:
Выдержанный коньячный 
спирт - 10,0-25,0
Коньячный спирт - 30,0-50,0
Спирт ректификованный 
из мелассы
и винодельческих отходов - 32,0-41,0
Дубовый экстракт - 4,0-8,0
Сахарный сироп - 0,8-1,2
Коллер - 0,2-0,3
Умягченная вода - остальное
П. формулы: 1

(11) 146 В 1
(51) С 12 Р 7 /0 6 , С 12 в  1 /02
(21) 94-0050
(22) 22.02.1994
(71)(72) Дука Борис, Одажиу Стефан, Рошиору 

Марина, Скурту Владимир, Гагарина 
Галина, Тудораке Татьяна, Чобану 
Иоана, Мустяцэ Григорий, МБ

(73) Одажиу Стефан, МБ
(54) Способ производства этилового спирта
(57) Способ относится к пищевой промыш

ленности, а именно к способу производ
ства этилового спирта.
Технический результат - утилизация 
отходов виноделия.
Способ предусматривает подкисление 
мелассы серной или соляной кислотой, 
рассиропливание мелассы, введение 
питательных веществ, дрожжей, после
дующее рассиропливание мелассы, сбра
живание полученной смеси, ее дистил
ляцию и ректификацию.
Новым в способе является подкисление 
мелассы до pH 2,8-3,4, рассиропливание 
и последующее рассиропливание произ
водят отходами виноделия такими как 
дрожжевые отстой и /или коньячная бар
да и/или диффузионный сок из виног
радных выжимок, а сбраживание смеси 
производят автолизатом винных дрож
жей в количестве 2,0-4,0 об%, который

изготавливают из дрожжевых отстоев от 
производства столовых вин путем сме
шивания их с отходами виноделия и/или 
мелассой в соотношении 1:2.
П. формулы: 2
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(И ) 147 В 1
(51) ¥ 23 (} 9 /00
(21) 94-0263
(22) 11.07.1994
(30)* №. 4690036/06, 05.04.1989, Зи 
(10)* Авторское свидетельство №  1839218, БТЗ
(76) Власов Игорь, Хайруллин Рафик, Шкедов 

Владимир, Муслимов Равиль, 1Ш 
(54) Запальное устройство 
(57) Использование: для .розжига горелок 

котлоагрегатов и других топливосжигаю
щих устройств.
Цель - повышение эксплуатационной на
дежности и сокращение расхода топлива. 
Сущность изобретения: в корпусе 1 рас
положены многосопловой насадок 11 с 
периферийно размещенными соплами 
17, детонационная трубка 4 с выходным 
участком 5, расположенным периферий
но в насадке 11, трубка 7 подвода газо
воздушной смеси и патрубок 13 перепус
ка воздуха с жиклером 14. Детонационная 
трубка 4, трубка 7 и патрубок 13 сооб
щены с детонационной камерой 12. В на
садке 11 закреплены входные участки им
пульсных трубок 15, подключенных к 
контактному сигнализатору 10 факела. 
Насадок 11 имеет радиальные отверстия 
16 подвода вторичного воздуха при
мыкающие к выходным срезам сопл 17. 
К корпусу 1 подключены патрубки 2 и 3 
подвода соответственно воздуха и газа. 
Устройство содержит электрическую све
чу 8. При работе устройства часть обра
зовавшейся в корпусе 1 газовоздушной 
смеси перепускается через трубку 7 в 
детонационную камеру 12, куда по пат
рубку 13 через жиклер 14 подается также

чистый воздух. После подачи напряже
ния на свечу 8 газовоздушная смесь вбли
зи свечи, где накоплен "толкающий” за
ряд, взрывается и по трубке 4 распрост
раняется волна с "поджигающей” частью 
заряда в результате чего в выходном 
участке 5 трубки 4 появляется импульс 
пламени, поджигающий основной газо
воздушный поток, истекающий через 
сопла 17. На срезах сопл 17 имеет место 
разрежение, что обеспечивает подсос воз
духа через отверстия 16 и формирует раз
витие рециркуляционной зоны с благо
приятными условиями горения, позво
ляющими сократить расход топлива и 
повысить эксплуатационную надежность. 
П. формулы: 1 
Фигур: 3

Фиг.: 1

/
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И. Полезные модели.

Зарегистрированные полезные модели
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В О Р 11/1995

КОДЫ ШГО (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ

(11) Номер(а) полезной модели
(21) Номер(а) присвоенный заявке(ам)
(22) Дата(ы) подачи заявки(ок)
(31) Номер(а) присвоенный приоритетной 

заявке (ам)
(32) Дата(ы) подачи приоритетной заявки
(33) Страна приоритетной заявки 
(51) Международная классификация 
(54) Название полезной модели

(71) Фамилия(и) заявителя (ей), код страны 
(СТ.З ВОИС)

(72) Фамилия(и) изобретателя(ей), код страны 
(СТ.З ВОИС)

(73) Имя или наименование владельца, код 
страны (СТ.З ВОИС)

(74) Фамилия патентного поверенного

КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ БТЛ6

и  - первый уровень публикации: полезная мо
дель, опубликованная, не прошедшая экс
пертизу заявка на регистрацию полезной 
модели.

У1- второй уровень публикации: опубликован
ная, прошедшая экспертизу заявка на 
регистрацию  полезной модели 
(используется для публикации когда 
документ с кодом II не публиковался).

42  - второй уровень публикации: опублико
ванная, прошедшая экспертизу заявка на 
регистрацию  полезной модели 
(используется для публикации следующей 
за публикацией документа с кодом и ).

- третий уровень публикации: описание за
регистрированной полезной модели (ис
пользуется для публикации, когда доку
мент с кодом VI, 42  не публиковался).

Ъ2 - третий уровень публикации: описание за
регистрированной полезной модели (ис
пользуется для публикации следующей за 
публикацией документа с кодом У1, У2).

XVI- второй уровень публикации: публикация 
решения о регистрации полезной модели 
под ответственность заявителя, без 
проведения экспертизы по сущ еству 
(используется для публикации, когда 
документ с кодом и  не публиковался).

ХУ2 - второй уровень публикации: публикация 
решения о регистрации полезной модели 
(используется для публикации следующей 
за публикацией документа с кодом II).

11 - третий уровень публикации: описание
полезной модели, зарегистрированной под 
ответственность заявителя, без проведения 
экспертизы (используется для публикации 
когда документ с кодом XVI, Х¥2 не пуб
ликовался).

12 - третий уровень публикации: описание
полезной модели, зарегистрированной под 
ответственность заявителя, без проведе
ния Экспертизы (и спользуется  для 
публикаций следующей за публикацией 
документа с кодом XVI, ХУ2).
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(11) 4 \¥ 2
(21) 0006 и
(51) А 45 С 1/00, 1/10
(22) 19.07.1994
(71)(72)(73) Шахов Адольф, МБ
(54) Кошелек для монет
(57) Кошелек для монет, относится к 

предметам личного пользования классу 
А 45 С, отличается от известных моделей 
тем, что ячейки для размещения монет, 
выполнены в виде плоских камер, сим
метрично расположенных относительно 
друг друга, имеют продольные смотровые 
окна для наблюдения за раскладом монет 
и манипулирования монетами в камерах 
при их извлечении, имеют устройство для 
удержания монет от выпадения в виде 
языка с поперечным утолщением треу
гольной формы.
Сам кошелек снабжен магнитом. Это 
усовершенствование украшает конструк
цию и улучшает удобство в использова
нии кошелька, а также позволяет с высо
кой надежностью выявлять фальшивые 
монеты крупного номинала.
П. формулы: 2 
Фиг.: 3

6

(11) 5 XV 1
(21) 0005
(51) В 02 С 7/06
(22) 30.12.1993
(7 1 ) (73)НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Ж И ВОТН О ВО ДСТВА и
ВЕТЕРИНАРИИ НПО “ТЕВИТ” , МБ

(72) Ревенко Андрей, Лысов Иван, Кинах 
Андрей, МБ

(54) Дисковая мельница
(57) Устройство может быть использовано в 

комбикормовой, мукомольной, пищевой 
и других отраслях промышленности. 
Целью является повышение эффектив
ности процесса измельчения путем сог
ласования конфигурации и параметров 
каналов с диаметром измельчаемых час
тиц.
Дисковая мельница содержит корпус, 
загрузочное и разгрузочное устройство, 
регулирующие заслонки, соосно установ
ленные верхний неподвижный и нижний 
вращающиеся диски с каналами и риф
леными рабочими поверхностями. Кана
лы от центра диска к периферии имеют 
равномерно уменьшающую высоту, а их 
параметры зависят от диаметра частиц 
измельчаемого материала.
Устройство обеспечивает более интен
сивное поступление материала в зону 
измельчения и его скалывание режущими 
кромками каналов, что повышает эффек
тивность процесса.
П.формулы: 1 
Фиг.:3

(11) 6\У1
(21) 0004
(51) Р 04 Б 29/30
(22) 01.07.1993
(71) (73) ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИ

ЧЕСКИЙ ЗАВОД “ МОЛДКООП” , М Б
(72) Поливяный Анатолий, Мильтер Михаил, 

М Б
(54) Центробежный вентилятор
(57) Полезная модель относится к области 

вентиляторостроения.
Техническая задача - разработка кон
струкции центробежного вентилятора с 
более высоким КПД.

Сущность - центробежный вентилятор, 
содержащий рабочее колесо с листовыми 
лопатками дугообразной формы, загну
тыми вперед по потоку, входные и вы
ходные кромки которых срезаны со 
стороны входа потока воздуха под углом 
55-70° относительно хорды на всю длину 
лопатки кромок 0,2-0,3 мм.
П.формулы: 1 
Фиг.: 4
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Noutăţi editoriale

A început abonarea la noua revistă trimestrială

Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri

INTELLECTUS

editată de Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a 
Republicii Moldova şi de Societatea Inventatorilor şi 

Raţionalizatorilor

în  p a g i n i l e  revistei cititorul va găsi o bogată şi diversificată informaţie de 
specialitate, inclusiv:

Aspecte actuale ale protecţiei proprietăţii industriale: noi acte legislative şi 
guvernamentale (texte şi comentarii); răspunsuri la întrebările solicitanţilor; 
probleme de metodologie; modele de instrucţiuni şi formulare

Articole de problemă, expunere de opinii, discuţii pe teme stringente

Tezaurul nostru intelectual: profiluri de inventatori şi cercetători ştiinţifici 
din Republica Moldova (portrete, evocări)

Inventatorul şi privatizarea (realizări, dificultăţi, soluţii)

Activitatea mandatarilor autorizaţi

Noi probleme de inventică şi euristică

Momente de vârf în tehnica modernă

Experienţa oficiilor de proprietate industrială din ambele emisfere

®- Mica publicitate (gratuită): oferte de parteneriat şi de licenţe, posibilităţi 
de implementare a invenţiilor

Glosar de termeni tehnico-ştiinţifici şi de proprietate intelectuală

C alendarul târgurilor, sim pozioanelor, conferinţelor naţion ale şi 
internaţionale

Concursuri dotate cu premii

Revista apare în limba de stat (cu eventuale inserţiuni în limba rusă). 
Volumul: 64 pag. Data apariţiei: sfârşitul fiecărui trimestru

Preţul urnii număr: 5 lei. Abonament semestrial: 10 lei.

ABONAŢI-NE, CITIŢI-NE, SCRIEŢI-NE !

Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri
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ANDRZEJ KRAWCZYK
PATENT ATTORNEY

R E G IS TE R E D  AGENT AUTHORIZED TO ACT PATENTS, LICENCES,
ON BEHALF OF FOREIGN CLIENTS TRADEMARKS,
IN TH E FIELD OF INDUSTRIAL PROPERTY KNOW-HOW

02-123 WARSAW TEL: (0-2) 659-97-29
ul. Korotynskiego 48/70 FAX: (0-22) 48-55-78
POLAND

The following services are offered:
A filling applications for patenting of inventions, registration of trademarks and service 
marks,
A maintaining them in force throughout their legal validity with observance of 
amendments regarding cessions, licences, mergers, etc.,
A translating, typewriting and copying the applications and handling the other matters 
concerned,
A proceeding with the matters concerning assignment and licensing agreements,
A representing and protecting the rights of clients in the legal prosecution matters such 
as disputes and infringements during the period of protection,
A offering juridical and technical advice in the field of industrial property.

A G E N Ţ I A

TREI G s .a .
PATENTS, UTILITY MODELS, DESIGNES, 

TRADEMARKS, LICENCES

Address: T randafirilo r str. 3 1 /1 -1 1 1 ,277038 Chisinau
Republic of Moldova

Mail address: P.O. Box 3569 CHISINAU-60 Moldova

tel/fax (3732) 55-37-24 CIS code (0422) 
fax (3732) 47-13-36 
TELEX 163241 STREL SU
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"INVENJIE”
Prima întreprindere non-guvernamentală în Republica Moldova, fondată de primii 

mandatari autorizaţi înregistraţi - specialişti ai fostului Centru pentru serviciile de bre
vetare “Invenţia” - singura întreprindere specializată în Moldova cu experienţa de activita
te mai mare de 25 de ani în domeniul protecţiei proprietăţii industriale.

“Invenţie” S.A. prestează diverse servicii atât în Moldova, cât şi în oarecare altă ţară 
din lume.

Având relaţii ample cu firmele mandatarilor autorizaţi ale multor ţări, mandatarii 
autorizaţi: Alexandru L. Babak (director, certificatul nr.l), Tatiana I. Simanencov (certi
ficatul nr.2), Galina J. Jenicicovschi (certificatul nr.3), Natalia V. Schidan (oertifîcatulnr. 4), 
Sofia V. Socolov (certificatul nr.5), Antonina S. Malahov (certificatul nr. 8) şi experţii - con
silieri calificaţi întotdeauna simt gata, operativ şi profesionist, să vă ajute la protejarea 
intereselor D-voastră.

Adresa noastră:
277068, Republica Moldova, or.Chişinău, c.p. 8694, 

tel/fax: (373-2)493132;
(373-2) 495140

JOINT - STOCK COMPANY

“INVENŢIE” S.A.
The first in the Republic of Moldova non state enterprise, founded by the first registred 

patent attorneys, workers of the former Patent Service Centre “Invenţie” - the single spe
cialized enterprise in the Republic of Moldova, with more than 25 - years experence of 
working in the industrial property protection sphere.

“Invenţie” S.A. means all kinds both in the Republic of Moldova and other country of 
the world.

Disposing of extensive connections with Patent Attorney firms of many countries, pa
tent attorneys Alexandru L. Babac (certificat N 1), Tatiana I. Simanenkov (certificat N 2), 
Galina J. Zhenichkovski (certificat N  3), Natalia V. Skidan (certificat N 4), Sofia V. Sokolov 
(certificat N5), Antonina S. Malahov (certificat N 8) and high-skilled experts of the science 
of theory and practice of patenting and protection of author's rights are always ready to 
help you to protect your intrests actively and skillfuly.

Our address:
277068 Chisinau, The Republic of Moldova, Box 8694 

teVfax: (373-2),493132;
(373-2) 495140
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R e c t i f i c ă r i

Nr.
brevetului

Nr.
BOPI

Clasificarea
internaţională

Pagina Publicat Se va citi

93-0020A 11/94 A 61 N 1/44 62 с вентиляционными
каналами
расположены...

с вентиляцион
ными
каналами, в
котором
расположены..

93-0020A 11/94 A 61 N 1/44 62 сочетаемого сочетанного
93-0020A 11/94 A 61 N 1/44 62 характер

синергетического-
резонансного

характер
синергетическ
и-резонансного

93-0020A 11/94 A 61 N 1/44 9 cu un şuvoiul cu un şuvoi
930020A 11/94 A 61 N 1/44 9 ci poartă un caracter de 

rezonantă
şi poartă un 
caracter de 
rezonantă

La marca nr.525, publicată în BOPI nr.10/1994, pag. 30, la 
adresa companiei se va face următoarea rectificare: Boissy.

Clasa 34 a mărcii nr.450, publicată în acelaş număr de BOPI, 
pag. 29, se va completa cu următoarea frază: rechizite pentru 
fumat, chibrituri.

în  acelaş număr de buletin, la marca 000515, pag. 22, la codul 
(51) (57) se va adăuga remarca: cuvântul “ESSENŢIAL” nu este 
obiect independent al protecţiei juridice.

Tot aici, la pagina 20, la marca nr.000293, denumirea 
companiei se va citi: “RURALGAZ” în loc de “RURAUGAZ”.

La marca nr.683, publicată în BOPI nr. 11/1994 (lista mărcilor 
înregistrate, pagina 50), numărul depozitului se va citi 000408 şi nu 
000398.
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