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Aducem la cunoştinţa citititorilor că printr-un Decret al Preşe
dintelui Republicii Moldova la 12 septembrie curent a fost promul
gată Legea privind brevetele de invenţie din 18 mai 1995, prezen
tată la 6 septembrie 1995 şi publicată în Monitorul Oficial al Re
publicii Moldova din 28 septembrie curent.

Textul integral al Legii privind brevetele de invenţie se va publi
ca în BOPI nr. 10.

Prezenta lege se pune în aplicare de la 28 decembrie 1995.

în  atenţia mandatarilor autorizaţi 
şi solicitanţilor străini

începând cu 1 ianuarie 1995 contul bancă valută forte 
al AGEPI este: 84007102^840, Banca Socială.
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reclamă şi publicitate în condiţii avantajoase.
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Informaţie generală

B uletin ul O ficial 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 ju rid ică  a obiectelor de proprietate in du strială , 
înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, rezum atele  
brevetelor de invenţii, cererile depuse pentru obţinerea  
protecţiei obiectelor de proprietate industrială, decăderile 
protecţiilor etc. în  Buletinul Oficial se vor mai publica acte 
oficiale, regulam ente, 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 Lituania LT
Intelectuale (OMPI) WO Estonia EE

Canada CA
Oficiul European de Brevete EP Elveţia CH

China CN
Organizaţia Africană de Proprietate Germania DE
Intelectuală OA Spania ES

Finlanda FI
Organizaţia Regională Africană Franţa FR
de Proprietate Industrială AP Marea Britanie GB

Letonia LV
Armenia AM ' Moldova MD
Austria - AT Polonia PL
Australia AU România RO
Azerbaidjan AZ Federaţia Rusă RU
Bulgaria BG U.R.S.S. SU
Bielarusi BY Tadjikistan TJ
Georgia GE Turkmenistan TM
Ghana GH Ucraina UA
Grecia GR Statele Unite ale Americii US
Ungaria HU Uzbekistan UZ
Italia IT Slovenia SI
Japonia JP Danemarca DK
Kirghizstan KG Olanda NL
Kazahstan KZ Israel IL
Republica Coreea KR Republica Cehă CZ
R.P.D. Coreea KP Noua Zeelandă NZ
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I. Invenţii

Cereri de brevet
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CODURILE IN1D PENTRU 
IDENTIFICAREA DATELOR 

BIBLIOGRAFICE REFERITOARE 
LA INVENŢII

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

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

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

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

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

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

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII 
INTERNAŢIONALE A 

BREVETELOR

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

ploziv.
G - Fizică.
H - Electricitate.

CODURILE NORMALIZATE 
OMPI PENTRU IDENTIFICAREA 

TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET 

DE INVENŢIE, CONFORM 
NORMEI ST.16:

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

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

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

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

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

FI - al doilea nivel de publicare: publicarea hotărârii 
de acordare a brevetului de invenţie pe răs
punderea solicitantului, fără examinarea în 
fond (se aplică pentru publicare când 
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).

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

G2 - al treilea nivel de publicare: descrierea invenţiei 
pentru brevet de invenţie, eliberat pe răspun
derea solicitantului, fără examinarea în fond 
(se aplică pentru publicarea care urmează 
documentul cu codul FI, F2).
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BOPI9/1995

(21) 94-0289 A
(51) H 0 4 Q 7 /0 4
(22) 18.03.1994
(71) TELULAR INTERNATIONAL INC., US

NO 1 CELPAGE BUILDING METRO OFFICE 
PARK EUYNABO,PUETRO RICO 00963, 
STATELE UNITE ALE AMERICII

(72) ORTEZ, LUIS R., TORREZ, ALEXIS, US
(54) Dispozitiv şi procedeu de testare a modulu

lui de interfaţă şi sistem receptor/transmi- 
ţător

(57) Obiectul prezentei invenţii este dispozitivul de 
testare a modulului de interfaţă, executat cu 
posibilitatea instalării între dispozitivul de co
municare şi receptorul/transmiţător, dispozitivul 
conţinând un mijloc de diagnosticare pentru 
testarea şi comunicarea funcţiilor executate de 
modulul, de interfaţă, dispozitivul mai conţinând 
şi un mijloc de legătură alternativă a mijlocului 
de diagnosticare cu modulul de interfaţă şi un 
mijloc de modelare a funcţiilor executate de 
dispozitivul de comunicare.
Alt obiect al invenţiei este procedeul de testare, 
executat cu posibilitatea instalării între dispo
zitivul de comunicare şi receptorul/transmiţător 
al modulului de interfaţă cu ajutorul mijlocului 
de diagnosticare, care include recepţia testării 
şi comunicarea funcţiilor executate de modulul 
de interfaţă, caracteristica căruia constă în 
faptul că el mai include şi recepţia legăturii 
alternative a mijlocului de diagnosticare cu 
modulul de interfaţă şi recepţia modelării funcţi

ilor executate de dispozitivul de comunicare. 
Următorul obiect al invenţiei este sistemul re- 
ceptor/transmiţător, care conţine un receptor/ 
transmiţător, un modul de interfaţă şi un dispo
zitiv de comunicare, modulul de interfaţă fiind 
executat cu posibilitatea legării dispozitivului de 
comunicare cu receptorul/transmiţător, şi un 
mijloc de diagnosticare pentru testarea şi comu
nicarea funcţiilor executate de m odulul de 
interfaţă, sistemul mai conţinând un mijloc de 
legătură alternativă a mijlocului de diagnosticare 
cu modulul de interfaţă, şi un mijloc de modelare 
a funcţiilor executate de dispozitivul de comu
nicare.

Revendicări : 30
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Brevete de  invenţii acordate
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(11) 270 FI
(51) A 0 1 G 25/02
(21) 94-0286
(22) 25. 04. 1994
(71X73) INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIIN

ŢIFICE In  d o m e n iu l  a p e l o r  ş i  îm b u 
n ă t ă ţ ir il o r  FUNCIARE, MD

(72) GAVRILIŢĂ ANDREI, VASILIEV ALEXAN
DRU, MD

(54) Dispozitiv pentru irigarea culturilor
(57) Dispozitivul conform invenţiei conţine câteva 

elice 1, care se rotesc în  jurul pivotului 2. 
Fiecare din elicele 1 este înzestrată cu câte un 
termoelement 3, elicea 1 constă din placa supe
rioară 4 şi placa inferioară 5, confecţionate 
dintr-un material cu coeficient înalt de con- 
ductibilitate termică. Termoelementul 3 este 
situat între plăcile 4 şi 5 în aşa fel, încât partea 
rece 6 a termoelementului să fie lipită de placa 
inferioară 5 a elicei, iar partea fierbinte 7 a 
termoelementului - de placa superioară 4 a 
elicei. Spaţiul liber rămas între plăcile 4 şi 5 
în jurul termoelementului 3 se umple cu ma
terial term oizolant 8. Pe placa superioară 
4 sunt realizaţi pivoţi 9, confecţionaţi dintr-un 
material cu coeficient înalt de conductibilitate 
termică. Placa inferioară 5 a elicei este înzes
trată cu reţea de condensare 10, confecţionată 
din nuiele în formă de reţea cubică, nuielele 
sunt confecţionate dintr-un m aterial cu 
coeficient înalt de conductibilitate termică, 
muchiile verticale ale reţelei fiind proeminente ■

în  formă de vârfuri ascuţite 11, pentru acu
mularea şi repartizarea picăturilor de apă. 
Datorită rotaţiei elicelor şi construcţiei supra
feţei de condensare, dispozitivul propus asigură 
o productivitate mai înaltă şi garantează o iri
gare de calitate, majorând uniformitatea.

Revendicări: 1 
Figuri: 2

(11) 270 FI

Fig.2
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(11) 271 B l 
(51) A 01 H  iy08
(21) 95-0139
(22) 30.01.1995
(30) *8703337, 10. 07. 1987, SU 
(10) ’ Certificat; nr. 4816, SU 
(71X73) INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFI

CE, SELECŢIE ŞI TEHNOLOGII PENTRU 
POMICULTURĂ, MD

(72) HRAMOV EUGEN, HRAMOV VICTORIA, 
JURAVEL ALEXEI, LEVIŢCHI LIDIA, MD 

(54) S oi d e  prun Pam iati K ostinoi 
(57) Invenţia se referă la un soi de prun (Prunus 

domestica L.), denumit Pamiati Kostinoi, 
obţinut prin încrucişarea soiurilor Tuleu Gras 
x Queen Victoria.
Pomul este de vigoare mijlocie cu coroană 
globuloasă sau răsfirată de densitate mijlocie. 
Ramurile de schelet formează cu axa centrală 
unghiuri de aproximativ 45°. Soiul este auto- 
steril. Ca polenizatori servesc soiurile Anna 
Şpath, Stanley, Vinete de Italia, Vinete Moldo
veneşti. Fructele sunt de 25-35g, ovoide. Pieliţa 
este de grosime mijlocie, dură, elastică, roşie- 
violacee cu pruină intensivă. Pulpa este gal- 
benă-verzuie, fină, suculentă cu gust dulee- 
acrişor, conţine 19-20% de substanţe uscate, 
12-13% de zaharuri, 0,8-1,0% de acizi, 8-9% 
mg de vitamină C. Sâmburele este mijlociu, 
ovoid, alcătuieşte 3,7% din masa fructului, este 
neaderent.
Perioada de recoltare - 20- 25 septembrie.

Recolta este de 20-301/ha, în unii ani de 50 V 
ha. Soiul este rezistent la ger, secetă, bolile şi 
dăunătorii principali. Fructele sunt transporta
bile, utilizarea - în stare proaspătă şi pentru 
obţinerea fructelor uscate de calitate super
ioară.

Revendicări: 3

(11) 272 B l
(51) A 0 1 H  5 /08
(21) 95-0140
(22) 30. 01. 1995
(30)‘ 7806620, 28.03.1978, SU
(10)*Certificat, nr.4833, SU
(71) (73) INSTITUTUL I)E CERCETĂRI ŞTIINŢIFI

CE, SELECŢIE ŞI TEHNOLOGII PENTRU 
POMICULTURĂ, MD

(72) SOKOLOV SOFIA, MD
(54) Soi d e  p iers ic  Iiuliskii
(57) Invenţia se referă la un soi de piersic, denumit 

Iiuliskii, obţinut prin polenizarea liberă a soiu
lui Golden jubilee, raionat în zona centrală şi 
de sud a Moldovei.
Pomul este de vigoare medie cu coroană 
aproape sferică. Frunzele sunt de mărime 
mijlocie, lanceolate, cu 2-3 glande, ovale. Florile 
sunt de tip rozaceu, mijlocii, de culoarea roz. 
înfloreşte semitimpuriu. Soiul este autofertil. 
Fructul este mijlociu cu greutatea de 100-130 
g, forma rotund-ovală, vârful puţin asimetric, 
adâncit, brazda ventrală este superficială, abia 
adâncită la vârf. Cavitatea pedunculară este 
largă şi adâncă. Pieliţa este subţire, nea
derentă la pulpă. Culoarea de fond este galben- 
aurie, culoarea acoperitoare - roşu-carmin, 
pestriţă, pe alocuri rumenită, răspândită pe 
1/4 din suprafaţa fructului. Pulpa este galbenă 
-aurie, fibroasă, cu gust plăcut, neaderentă la 
sâmbure, ceea ce nu este caracteristic pentru 
soiurile cu coacere timpurie. Sâmburele este 
de mărime mijlocie, de formă ovală cu supra

faţa alveolată şi brăzdată.
Pomul intră în rod la al treilea an de la plan
tare. Productivitatea este medie, este rezistent 
la ger. Fructele se consumă ca atare în stare 
proaspătă. Este cel mai timpuriu soi cu pulpă 
galbenă şi sâmburele neaderent.

Revendicări: 1
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(11) 273 B l
(51) A 0 1 H 5/08
(21) 95-0141
(22) 30. 01.1995
(30)*4407,16.02.1983, SU
(10)*Certificat, nr. 3571, SU
(71) (73) INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFI

CE, SELECŢIE ŞI TEHNOLOGII PENTRU 
POMICULTURĂ, MD

(72) SOKOLOV SOFIA, MD
(54) Soi de piersic Moldavskii pozdnii
(57) Invenţia se referă la un soi de piersic,denumit 

Moldavskii pozdnii, obţinut din încrucişarea 
soiurilor Valiant x Arp Beauty, destinat pentru 
industrializare şi raionat în Republica Moldo
va, cu precădere pentru zona de sud. P om u l 
este de vigoare medie sau mică, cu coroana răs
firată, aproape sferică. înfloreşte semitimpu- 
riu, este autofertil.
Fructul este mijlociu sau mare cu greutatea 
130-180g. Forma este sferică cu un mamelon 
pronunţat. Brazda ventrală este superficială, 
puţin adâncită la vârf. Cavitatea pedunculară 
este largă şi adâncă. Pieliţa este de grosime 
mijlocie, densă, nu se desprinde de pulpă, cu
loarea de fond este galbenă, culoarea aco
peritoare - roşie-vişinie, uniform răspândită pe 
1/4 din suprafaţa fructului. Pubescenţa este 
slabă şi catifelată. Pulpa este galbenă, carti- 
laginoasă, cu suculenţă medie şi gust plăcut. 
Sâmburele este de mărime mijlocie, de formă 
ovoidă, cu vârf ascuţit şi suprafaţa alveolată

şi brăzdată.
Pomul intră în rod în anii 3-4 de la plantare. 
Productivitatea este medie şi regulată, rezis
tenţa la ger este foarte înaltă. Fructele sunt 
excelente la gust şi ca aspect comercial, rezis
tente la transport şi manipulare.

Revendicări: 1

(11) 274 B l
(51) A 0 1 H  5/  08
(21) 95-0160
(22) 30.01.1995
(30)*7202962, 23.05.1972, SU
(10)*Certifîcat, nr. 4823, SU
(71) (73) INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFI

CE, SELECŢIE ŞI TEHNOLOGII PENTRU 
POMICULTURĂ, MD

(72) HRAMOV EUGEN, MD
(54) Soi de prun Soperniţa
(57) Invenţia se referă la un soi de prun (Prunus 

domestica L.), denumit Soperniţa, obţinut prin 
încrucişarea soiurilor Anna Şpath x Vinete de 
Italia.
Pomul este de vigoare slabă, cu coroană sferic 
aplatizată şi densitate mijlocie. Ramurile de 
schelet formează cu axa centrală unghiuri 
aproximativ de 60-70°. Perioada de înflorire 
este mediu-timpurie. Soiul este autofertil. 
Perioada de recoltare - începutul lunii sep
tembrie. Fructele sunt mari (35-45g), alungit- 
ovoide. Pieliţa are grosime mijlocie, este dură, 
violetă-brună cu pruină intensivă. Pulpa este 
verzuie cu densitate medie, fără eliminarea 
sucului, conţine 17-20% de substanţe uscate, 
11-13% de zahăr, 1,1-1,4% de acizi, 6-9% mg 
de vitamină C. Sâmburele este mijlociu, neted, 
alcătuieşte 3-4% din masa fructului, este 
neaderent.
Pomii intră timpuriu în rod. Recolta este de 
18-20 V ha. Rezistenţa la ger este înaltă, la 
secetă - mijlocie. Fructele sunt transportabile

şi se folosesc în stare proaspătă şi pentru 
obţinerea fructelor uscate.

Revendicări: 1
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BOPI9/1995

(11) 275 F 1
(51) A 01 H 13 /00
(21) 94-0006
(22) 30.12.1993
(71X73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOL

DOVA, MD
(72) CEPOI LIL1ANA, RUDIC VALERIU, MD
(54) Tulpină a algei roşii marine Porphyridium 

cruentum CNM-AR 01 - sursă de substanţe 
bioactive

(57) Invenţia se referă la tulpinile de microorga
nisme - producătoare de substanţe biologic ac
tive, în special la o tulpină de Porphyridium 
cruentum, care poate fi întrebuinţată în indus
tria m icrobiologică, pentru obţinerea fico- 
eretrinei, acizilor graşi polinesaturaţi, în spe
cial a celui arahidonic şi ecosapentaenic, poliza- 
haridelor intra- şi extracelulare etc. Tulpina 
poate fi cultivată în apă de mare şi în medii 
minerale artificiale, caracterizându-se prin 
faptul că produce 6 g /1 masă celulară absolut 
uscată şi 2 g /1 exopolizaharide, pornind de la 
un inoculum de 0,5 g /1.
Efectul tehnic al invenţiei constă în urmă
toarele:
- obţinerea unui nivel înalt de productivitate: 
6 g/l masă celulară şi 2 g /1 exopolizaharide;
- obţinerea unei cantităţi considerabile de 
substanţe biologic active: proteină - 35%, 
glicerină - 3-4%, lipide generale - 10%, acid

arahidonic - 1,5%, acid ecosapentaenic - 1,6%, 
glucide intracelulare - 15-20%.

Revendicări: 1

(11) 276 Bl
(51) A 01N  37/10; C 07 C 69/76
(21) 94-0228
(22) 13. 05.1994
(31) 2761^77
(32) 24.01.1977
(33) GB
(30)*257145.'V05, 23.01.1978, SU
(10)* Brevet, nr.797540, SU
(71) (73) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES 

PLC, GB
(72) ROGER KENNETH HUFF, GB
(54) Compoziţie insecticidă
(57) Invenţia se referă la remediile chimice de 

combatere a insectelor dăunătoare pentru 
culturile agricole.
Compoziţia insecticidă, care conţine o sursă 
activă pe baza derivaţilor acidului ciclopropan- 
carbonic şi a adaosului selectat din grupa: 
agent, diluant, umplutură, conţine în calitate 
de derivat al acidului ciclopropancarbonic com
pusul cu formula generată:

rV g
p

»CH*-CH-CH-C~0 -CHţR1W 0̂ '

în care unul din R1 şi R2 reprezintă CF3, CHF2, 
CF2CF2C1 sau CF2CF3, iar altul din R2 şi R1 
reprezintă F, CI, Br, CHa, CF3, CHF2 sau 
CF2CL, R3 reprezintă hidrogen sau -CN, -C=C

în cantitate de la 0,0001 până la 85% de 
greutate.
Compoziţia nouă posedă o activitate sporită în 
ce priveşte insectele dăunătoare.

Revendicări: 1
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BOPI9/1995

(11) 277 B 1
(51) A 0 1 N  43*553
(21) 94 -0117
(22) 08.04.1994
(31) 3637/90
(32) 16.11.1990
(33) CH
(30)*501014Q/04, 15.11.1991, SU
(71X73) CIBA GEIGY AG, CH
(72) BERNHARD STECK, DE; ROBERT NYFE- 

LER, CH
(54) Preparat mierobicid
(57) Invenţia se referii la preparatele microbicide 

cu activitate sinergetică asupra maladiilor 
plantelor şi cu acţiune sinergetică contra 
afectării de către microorganisme a materi
alului de reproducere a plantelor sau a altui 
material de origine vegetală sau animală, în 
particular, a seminţelor. Preparatul mierobicid 
conţine două componente active: 4-(2,2-difluor- 
l,3-benzodioxol-7-il)-lH-pirol-3-carbonitril (1) 
şi a-[2-(4-clorfenil)eti!]-a-(] ,l-dimetiletil)-{î- 
(lH-l,2,4-triazolil)-l-etanoiul (II), precum şi 
adaosuri speciale. Raportul de greutate a 
componentelor LII constituie 6,8:1 - 1:2,4 în 
cantitate de 4-75 procente de masă, adaosurile 
speciale constituind restul.

Revendicări: 2

(11) 278 F 1
(51) A 24 B 1/02, 3/12
(21) 95-0275
(22) 30.05.1995
(71X73) INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFI

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

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

(54) Procedeu de prelucrare a tutunului
(57) Invenţia se referă la tratarea tutunului după 

recoltare şi poate fi utilizată în gospodăriile 
producătoare de tutun pentru obţinerea mate
riei prime de tutun, utile pentru prelucrare la 
fabrică.
Sarcina realizată prin prezenta invenţie constă 
în crearea unui procedeu economicos în ceea 
ce priveşte consum ul de energie pentru 
prelucrarea frunzelor de tutun, care ar da posi
bilitatea obţinerii materiei prime de înaltă 
calitate, reducând durata procesului. 
Procedeul conform invenţiei soluţionează 
sarcina sus-citată prin aceea că el include pre- 
fermentarea, fixarea culorii, uscarea plăcii 
frunzei, uscarea definitivă a nervurii principale 
şi a peţiolului, ferm entarea, umezirea şi 
sortarea. Noutatea procedeului constă în faptul 
că uscarea definitivă a peţiolului se efectuează 
la temperatura agentului de uscare de 85-90°C 
şi a recirculării lui complete cu intensitatea 
ventilării de 0,6-1,0 m3/kg de tutun recent re

coltat pe oră, iar umezirea şi fermentarea se 
efectuează concomitent la reducerea continuă 
a temperaturii agentului de uscare cu viteza 
de 1,5-2,0°G pe oră, debitând în  camera de 
uscare amestec de vapori şi apă cu temperatura 
de 15-25°C. La reducerea temperaturii agen
tului de uscare până la 40-45°C debitarea 
amestecului de vapori şi apă fiind întreruptă, 
gradul de recirculare se reduce până la 50% şi 
mai puţin şi continuă prelucrarea la reducerea 
firească a temperaturii până la atingerea de 
către frunzele de tutun a umidităţii relative 
finale de 17-19%.

Revendicări :2 
Figuri: 1
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BOPI9/1995

(11) 279 B l
(51) A 8 1 B 17 AK>
(21) 95-0170
(22) 29.12.1994
(30)*4913849 /14, 25.02.1991, SU
(71X73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICI

NĂ “N.TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD

(72) MUNTEANU ION, MORDVINOV GHENA- 
DIE, MD

(54) Metodă de terapie tisulară
(57) Prezenta invenţie se referă la medicină, în spe

cial la chirurgie, la terapia tisulară, fiind desti
nată tratamentului unor boli ale sistemului 
nervos periferic.
în vederea înlăturării fenomenelor secundare 
şi reducerii duratei de tratament, sub piele, 
într-un tunel, tratat într-un mod special, se 
implantează un transplant conservat, înlocu
it cu altul nou peste 24-48 ore, până la apariţia 
efectului clinic, după care ultimul transplant 
de asemenea se înlătură.

Revendicări: 1

(11) 280 B 2
(51) A 81 H 3Sj*M); A 61N 1/04,1/08,1 /42,1 /44, 

5/06
(21) 93-0020
(22) 17.03.1993
(71) (73) INSTITUTUL ONCOLOGIC DIN MOL

DOVA, MD
(72) MEREUŢĂ ION, CAMÎŞOV IACOB, UCITELI 

IULII, MD
(54) Metodă de tratare a limfostazei extremi

tăţii superioare şi dispozitiv pentru reali
zarea ei

(57) Se propune o metodă de tratare a limfostazei 
extremităţii superioare la bolnavii cu cancer 
mamal operaţi radical, care foloseşte concomi
tent o acţiune asupra câmpurilor metamero- 
receptorii ale extremităţii superioare în partea 
operaţiei cu un flux de aeroioni negativi şi ira
dierea electromagnetică a diapazonului infra- 
roşu.
Se propune de asemenea un dispozitiv de reali
zare a metodei, care conţine “n” capete de 
acţiune în  corpul dielectric cu canale de 
ventilaţie, în fiecare fiind dislocate un electrod 
activ de coronare şi surse de iradiere infraroşie. 
Dispozitivul conţine o sursă unipolară de 
alimentare şi o sursă de curent a radiatorilor, 
un bloc de dirijare, un indicator de curent în 
veriga pacientului şi un electrod pasiv. 
Noutatea metodei propuse de tratare constă 
în efectul curativ obţinut pe baza acţiunii com
binate a radiaţiei infraroşii apropiate de in
tensitate joasă şi a fluxului de aeroioni nega

tivi, ceea ce nu este o simplă sumă de acţiune, 
ci poartă un caracter sinergetic de rezonanţă. 
Aplicarea metodei propuse şi a dispozitivului 
propus asigură un efect stabil şi pronunţat de 
tratare a limfostazei extremităţii superioare la 
bolnavii cu cancer mamal trataţi radical şi o 
reducere a termenelor perioadei de reabilitare. 
Eficienţa tratamentului constituie 93,3%.

Revendicări: 3 
Figuri: 2
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BOPI9/1995

(11) 281 F I  
(51) A 61N  V42
(21) 94-0192
(22) 21.06.1994
(71X73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A RM, MD 
(72) BOLOGA MIRCEA, GONCIARUC VALERIU, 

TETIUHIN VICTOR, SIUTCHIN SVEATO- 
SLAV, MOŞNEAGA TIMOFEI, BACIU CON
STANTIN, BOZ DUMITRU, MD 

(54) M asajor m agnetodinam ic 
(57) Invenţia se referă Ia aparate fîzioterapeutice. 

La baza creării masajorului a fost pusă posibi
litatea utilizării stratului magnetoftuidizat 
pentru masajul mecanic, acţiunea termică şi 
acţiunea câmpului magnetic de o formă com
plexă în tratarea ulcerului, parodontozei etc. 
Dispozitivul constă dintr-un inductor de câmp 
magnetic 1, un ajutaj din particule feromag- 
netice dure 2, un b loc de comandă 3 şi 
mecanisme pentru deservirea instalaţiei în 
exploatare.

Revendicări: 5 
Figuri: 2

(11) 282 B l
(51) C 07 B 57/00; C 10 M 9/00
(21) 94-0329
(22) 25.08.1994
(31) 167/89
(32) 17.01.1989
(33) HU
(86) PCT/HU 9Q/00006, 17.01.1990
(30)*4831011X04/093586, 17.09.1990
(71X73) CHINOIN GYOGYSZER-ES VEGYESZE- 

TITERMEKEK GYĂ- RA RT., HU
(72) ZOLTÂN SÂNDOR, HIDAS1 GY0RGY, BER 

TOR BlâLA, SZEKELY ISTVÂN, HAJIMI- 
CHAEL JANIS, BOTÂR SÂNDOR, NAGY 
LAJOS, SOMFAI EVA, LAK ISTVÂN, RĂPI 
ANDRÂS, GAJÂRY ANTAL, HEGEDUS 
ÂGNES, TARY MĂRIA, HU

(54) Procedeu de preparare a amestecului de 
izomeri ai zipermetrinei sub formă de pro
dus cristalin stabilizat

(57) Invenţia se referă la un procedeu de preparare 
a amestecului de izomeri ai zipermetrinei sub 
formă de produs cristalin stabilizat cu formula:

în care atomii de carbon în poziţia 1,3 şi a  sunt 
atomi chiralici de carbon, iar linia ondulată 
indică o configuraţie cis- sau trans- în raport

cu nucleul ciclopropanic, amestecul final de 
izomeri din cei 8 izomeri ai zipermetrinei, teo
retic posibili, conţinând, cel puţin, 95% sau a 
perechii de izomeri IR trans S şi IS trans R 
(Ib) sau a amestecului perechii de izomeri IR 
cis S şi IS cis R (Ia) şi perechii izomerilor (Ib) 
în raportul (Ia):(Ib)=55:45-25:75, preparate 
prin transformarea asimetrică de gradul II în 
prezenţa unei baze amine şi a unui solvent din 
amestecul iniţial de izomeri ai zipermetrinei, 
amestecul conţinând deopotrivă cu perechea de 
izomeri (Ib) cisizomeri şi alţi transizomeri sau 
o pereche de izomeri Ia+Ib într-un raport 
indezirabil.

Revendicări: 8
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BOPI9/1995

(11) 283 F  1
(51) C 12 G 306
(21) 95-0205
(22) 09.12.1994
(71) (73) FIRMA ŞTIINŢIFICĂ-COOPERATISTĂ 

DE PRODUCŢIE “DESIGN-BIROU”, MD
(72) NIOOLAEVA DIANA, ANCUDINOVA GALI- 

NA, DOBOŞ NADEJDA, MD
(54) C om poziţie de ingrediente pentru balsa

mul tonifiant “Legenda”
(57) Invenţia se referă la industria rachiului şi 

lichiorului, în special, la compoziţia de ingre
diente pentru prepararea balsamului. 
Compoziţia de ingrediente conţine vin de desert 
sau vin tare, macerat de plante aromate, 
macerat de fructe uscate, macerat de fructe sau 
boabe proaspete, macerat de tegument de nuci 
uscate, macerat de pedunculi de vişină, caca- 
ovelă, miere, biomasâ uscată de jenşen, propo- 
lis, vanilină, ulei eteric, acid citric, caramel, 
soluţie din apă şi spirt, macerat de mirodenii. 
C om poziţia propusă de ingrediente dă 
posibilitatea preparării unui balsam cu calităţi 
gustative şi aromatice originale şi cu capacităţi 
curative pronunţate.

Revendicări: 2

(11) 284 B  2
(51) C 12 N  1/02
(21) 94-0007
(22) 04.01.1994
(71X73) INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU 

CULTURILE DE CÂMP, MD
(72) BARBĂROŞ ALEXANDRU, MD
(54) P rocedeu  de descoperire  a  corpu rilor fru c

tifere la ciu perca  Phom opsis sp.
(57) Invenţia se referă la agricultură, în particular 

la fitopatologie, pentru descoperirea, separarea 
şi identificarea ciupercilor patogene.
Scopul tehnic al invenţiei prevede accelerarea 
procedeului de descoperire a corpurilor fructi
fere Ia ciupercile perenomicete.
Procedeul de descoperire a corpurilor fructifere 
la ciuperca Phomopsis sp. este caracterizat prin 
aceea că umezirea se efectuează direct pe locul 
afectat al mostrei timp de 1-1,5 ore cu ajutorul 
substratului umed fixat strâns pe sectorul 
afectat şi izolat de mediul înconjurător printr- 
un material impermeabil.

Revendicări: 1

(11) 285 F I
(51) C 12 N 1 /2 0
(21) 94-0151
(22) 16.06.1994
(71X73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII 
MOLDOVA, MD

(72) RUDIC VALERIU, CODREANU SVETLANA, 
GULEA AURELIAN, MD

(54) T u lp ină  d e  P rop ion ibacteriu m  freuden- 
reich ii S.S. eherm anii CNM-PB-01 - sursă 
de porfirine

(57) Invenţia se referă la tulpinile de microorga
nisme - producătoare de substanţe biologic ac
tive, în special la o tulpină de Propionibacte
rium freudenreichii S.S. ehermanii, care poate 
fi întrebuinţată în industria microbiologică 
pentru obţinerea porfirinelor.
Tulpina poate fi cultivată pe mediu cu extract 
de porumb, caracterizându-se prin faptul că 
produce până Ia 30 m g/l de porfirine.
Efectul tehnic al invenţiei constă în obţinerea 
unui nivel înalt de sinteză a porfirinelor - până 
la 30 mg /1.
Tulpina este depozitată în Colecţia Naţională 
de Microorganisme a Republicii Moldova cu 
numărul de înregistrare CNM-PB-01.

Revendicări: 1

(11) 286 F I
(51) C 12 N 1 /2 0
(21) 95-0214
(22) 31.03.1995
(71X73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII 
MOLDOVA, MD

(72) ŞALARU VICTOR, RUDIC VALERIU, GULEA 
AURELIAN, CECAL ALEXANDRU, PALA- 
MARU ILIANA, TALPĂ CORINA, MD

(54) Tulpină a  eianobacteriei N ostoc  L inckia 
(R oth .) B orn . et F la h . CN M -CB-03, ca  
sursă de acum ulare a radionuclizilor

(57) Invenţia se referă la tulpinile de microorga
nisme capabile să acumuleze elemente radio
active, în special la o tulpină de Nostoc Linckia, 
care poate fi întrebuinţată în biotehnologie şi 
chimia industrială pentru acumularea radio
nuclizilor diferitor metale din canale de scur
gere contaminate.
Tulpina este depozitată în Colecţia Naţională 
de Microorganisme a Republicii Moldova sub 
numărul CNM-CB-03.

Revendicări: 1
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BOPI9/1995

(11) 287 B 1
(51) C 12 Q 1/04
(21) 95-0167
(22) 29.12.1994
(30)*4941332/13, 03.06.1991, SU
(71X73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDI

CINĂ “N.TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD

(72) NICHITIN VALENTIN, GHEORGHIŢA TEO
DOR, OLARESCU VALERIU, TOFAN VA
LENTIN, MORARI NICOLAI, ANDRONACHI 
GHEORGHII, KALINA NADEJDA, MD

(54) Preparat pentru indicarea catalazei 
microbiene

(57) Invenţia se referă la microbiologie şi poate fî 
utilizată pentru identificarea microbilor. 
Esenţa invenţiei este elaborarea unui preparat 
în formă de creion, care conţine o substanţă 
specifică şi face posibilă indicarea catalazei 
microbiene timp de 10-15 sec.

Revendicări: 1

(11) 288 В 1
(51) C 12 Q 1/04; C 12 N 9 /02
(21) 95-0168
(22) 29.12.1994
(80)*4941333 /13, 03.06.1991, SU
(71X73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICI

NĂ "N.TESTEMIŢANU’  DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD

(72) GHEORGHIŢA TEODOR, NICHITIN VA
LENTIN, OLARESCU VALERIU, MORARI 
NICOLAI, TOFAN VALENTIN, ANDRONA
CHI GHEORGHII, MD

(54) Reactiv pentru indicarea microorganis
melor oxidazopo zi ti ve

(57) Invenţia se referă la microbiologie, la reactivi 
pentru indicarea microorganismelor oxidazopo- 
zitive, cultivate în mediu nutritiv lichid. 
Esenţa invenţiei este elaborarea unui reactiv 
specific în formă de microdisc, care face posibi
lă indicarea activităţii microorganismelor oxi- 
dazopozitive, cultivate în medii nutritive lichi
de.

Revendicări: 1 
Tabele: 3

(11) 289 B l
(51) D 02 G 388
(21) 94-0203
(22) 14.07.1994
(30)*93017417/r#0l7548, 06.04.1993, RU
(71X73) INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETĂRI 

ŞTIINŢIFICE A INDUSTRIEI DE BUMBAC, 
RU

(72) DRAHLINA IZABELA, RU; LAVRENTIEVA 
ECATERENA, RU; GLEBCIUC PAVEL , MD

(54) Fire-toarse pentru articole textile şi trico
tate

(57) Invenţia se referă la industria textilă şi firele 
toarse pentru articole textile şi tricotate. 
Sarcina invenţiei constă în crearea unor fire 
toarse, ce asigură obţinerea unui rezultat 
tehnic, ce constă în lărgirea sortimentului de 
fire toarse şi a articolelor din ele.
Pentru realizarea acestui rezultat tehnic, în 
firele toarse pentru articole textile şi tricotate 
ce conţin o bandă fibroasă, executată din'fibre 
naturale sau din amestecul lor cu fibre chimice 
şi înfăşurată cu un fir chimic complex, densi
tatea liniară a firului complex fiind egală cu 2- 
15 tex, cota firului complex în firele toarse 
constituind 5-12%, iar pasul de înfăşurare a 
benzii fibroase cu fir complex este egal cu 1,82- 
l,94mm, fibrele naturale reprezentând fibre de 
bumbac sau un amestec al lor cu fibre de lână 
sau de in, lungim ea fibrelor în  bandă 
constituind 20-40mm.
Fibrele chimice reprezintă fibre polieterice sau 
poliamidice, sau poliacrilonitrilice, sau fibre de

viscoză de module superioare.
Banda fibroasă a firelor toarse este executată 
din fibre de bumbac sau din amestec de fibre 
în proporţiile:

bumba</lână 80-20,
bumbat/in 80-20,
bumba</VMS 50-67:33-50,
bumbat/PE 50-67:33-50,
bumbai/PA 90-85:15-10,
bumbai/VMŞdână 4(^41X20, 
bumbac/PAN 5C/50.

Lungimea fibrelor naturale şi celor chimice în 
bandă este egală cu 20-40 mm, ceea ce dă posi
bilitatea majorării volumului firelor toarse cu 
miez moale şi indici înalţi de întindere.

Revendicări: 2
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BOPI 9/1995

(11) 290 B 1
(51 )E 0 1 B 7 /0 0
(21) 94-0365
(22) 12.09.1994
(31) A 2931/87
(32) 05.11.1987
(33) AT
(30) *4356786 /11, 04.11.1988, SU
(10)*Brevet, nr. 1808034, SU
(71X73) VAE EISENBAHNSYSTEME AKTIEN

GESELLSCHAFT, AT
(72) HERALD DURCHSCHLAG, ALFRED LANG, 

FRANZ ROTTER, DIETER FRITZ, HEINZ 
KOPILOVICH, AT

(54) Dispozitiv de schimbare pentru şine rota
tive sau pentru miezuri mobile în regiu
nea de intersectare a macazului

(57) Invenţia se referă la dispozitivul de schimbare 
pentru şinele rotite pe o axă rotativă sau pentru 
miezurile mobile în regiunea de intersectare a 
macazului. In dispozitivul de schimbare pentru 
şinele rotative 1, rotite pe axa 4, sau pentru 
miezurile mobile în regiunea de intersectare a 
macazului şinele rotative 1 sau miezurile mo
bile se sprijină cu ajutorul şinelor ce trec în 
direcţie longitudinală, al şinelor ce se 
deplasează pe traverse sau suporturi în direcţie 
longitudinală sau al miezurilor barelor de 
sprijin  8, ele fiind situate într-o linie cu 
mustăţile 2 sau cu şinele de cuplare 3 în cazul 
ajustării la acestea din urmă. In acest caz

barele de sprijin 8 sunt executate în formă de 
elem ente executative pentru efectuarea 
schimbării şi conţin cei puţin un suport schim
bător prim 7, ce interacţionează cu un suport 
schimbător secund 6 al şinelor rotative sau al 
miezului, cel puţin una din suprafeţele ce 
interacţionează ale suporturilor schimbătoare 
ale şinei rotative 1 sau ale miezului şi/sau ale 
barei de sprijin 8 fiind executate în formă de 
suprafaţă cu pană 11, ce trece în direcţie aproa
pe paralelă cu direcţia longitudinală a barei 
de sprijin 8 pe suprafaţa de sprijin 12, care la 
amplasarea într-o linie şi în situaţie de ajustare 
cu şina rotativă 1 sau cu miezul interacţionează 
cu suportul schimbător secund 6 al şinei rota
tive 1 sau al miezului.

Revendicări: 6 
Figuri: 6

(11) 290 B  1
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(11) 291 B l
(5 1 )E 0 1 B 7 y 0 0
(21) 94-0366
(22) 12.09.1994
(31) A 2931 /87
(32) 05.11.1987
(33) AT
(30)*4356823/11, 04.11.1988, SU
(10)*Brevet, nr.1808035, SU
(71) 73) VAE EISENBAHNSYSTEME AKTIEN

GESELLSCHAFT, AT
(72) HERALD DURCHSCHLAG, ALFRED LANG, 

FRANZ ROTTER, DIETER FRITZ, HEINZ 
KOPILOVICH, AT

(54) D isp oz itiv  d e  com u tare  pentru  p iesele  
m ob ile  a le  m acazu lu i d e  ca le  ferată  în  
zona de deviere a  m acazului

(57) Invenţia se referă la dispozitivele de comutare 
ale macazurilor de cale ferată. Dispozitivul 
conţine şinele de ramă 1 şi 2 şi şinele mobile 
de vârf 3. Şinele mobile 3 se sprijină în poziţia 
lor adiacentă pe barele de sprijin 4, care trec 
în direcţia longitudinală a căii ferate şi au posi
bilitatea decalării pe traverse sau pe supor
turile şinelor în direcţia longitudinală a căii 
ferate. Totodată barele de sprijin sunt execu
tate ca organe executive pentru comutare şi 
au primele suporturi de schimbare 7, care 
pentru deplasarea şinelor interacţionează cu 
suporturile secunde de schimbare 10 ale şinelor 
mobile 3, cel puţin una din suprafeţele de 
interacţiune ale suporturilor de schimbare 7

şi 10 ale şinelor 3 şj/sau ale barei de sprijin 4 
fiind formată de suprafaţa de pană 8, care trece 
în principal în suprafaţa de sprijin 9, paralelă 
cu direcţia longitudinală a barei de sprijin 4, 
şi care în poziţia adiacentă a şinei 3, interac
ţionează cil suportul secund de schimbare 10 
al şinei. Aceasta face posibilă obţinerea unei 
comutări sigure şi precise a macazurilor, în 
particular a macazurilor de viteză rapidă cu o 
rază mare de curbură.

Revendicări: 10 
Figuri: 5

FigJ.

(11) 292 B 1
(51) E 01 B 7/14
(21) 94-0367
(22) 12.09.1994
(31) A 134Q/88
(32) 20.05.1988
(33) AT
(30)*461400§/11, 17.05.1989, SU
(10)*Brevet, nr.1724020, SU
(71X73) VAE EISENBAHNSYSTEME AKTIEN

GESELLSCHAFT, AT
(72) JOHANNES REINER OSVALD, EDUARD 

GUTTENBERGER, AT
(54) M acaz cu  m iezul in im ii de  încrucişare cu  

vâ rf m obil principal şi v â rf m obil auxiliar
(57) Invenţia se referă la macazul cu miezul inimii 

de încrucişare cu vârf mobil principal şi vârf 
mobil auxiliar. Scopul invenţiei este majorarea 
capacităţii portante şi a stabilităţii. La macazul 
cu miezul inimii de încrucişare cu vârful mobil 
principal 3 şi vârful auxiliar 4 acestea din urmă 
sunt executate cu folosirea profilurilor stan
darde ale şinelor cu gât îngroşat şi în calitate 
de contraşine exterioare 5 şi 6 în contrapondere 
cu profilurile standarde ale şinelor cu gât în
groşat sunt instalate profiluri de vârf asime
trice mai joase. In acest caz este preferenţială 
înălţimea profilurilor de vârf asimetrice mai 
joase 5 şi 6 cel puţin la înălţimea tălpilor 9 şi 

\ 18 ale şinei cu profiluri standarde ale şinelor
cu gâtul îngroşat al vârfului inimii de încruci
şare mai mică, decât înălţimea profilurilor

standarde ale şinelor cu gâtul îngroşat al 
vârfului inimii de încrucişare.

Revendicări: 4 
Figuri: 3
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(11) 293 F 1
(51) G 01F 1/40; G 01 L 11/00
(21) 95-0252
(22) 15.05.1995
(71X72X73) BORISOCEV VICTOR, RU; BUIMIS- 

TRUC GRIGORII, MD; GNUTOV GHENNA- 
DII, RU

(54) Debitmetru optoelectronic şi procedeu de 
fabricare a captorului s&u de diferenţă a 
presiunilor

(57) Debitm etrul optoelectronic este destinat 
măsurării debitului gazului, lichidului sau va
porilor şi poate fi folosit în sistemele de mă
surat de control şi în contoare-debitmetre, în 
special în gospodăria municipal-uzuală. 
Debitmetrul optoelectronic constă dintr-o con
ductă (1) cu dispozitiv de îngustare (2) în formă 
de diagramă iris (3), încorporat în cea dintâi, 
un motor pas cu pas (4), un captor de diferenţă 
de presiune (6), un bloc de comandă (micro
procesor) (11), un bloc de indicare digitală (dis- 
play) (12), un bloc de lecturare a datelor (10) 
de pe fişa de credit cu microcircuit, un bloc de 
emiţătoare optice (7), un bloc de fotoreceptoare 
(8) şi un bloc de amplificare (9).
Captorul de diferenţă a presiunilor este 
efectuat din fibre optice multimodice sau mono- 
modice cu strângere cu puţine moduri, peste 
care este turnat compaund de silicon. în timpul 
formării captorului de diferenţă a presiunilor 
sus-numita strângere se formează prin încăl
zirea şi întinderea fibrelor optice. încălzirea

este efectuată prin radiaţia neîntreruptă mo- 
nomodică laser, care este dilatată şi focalizată 
de-a lungul fibrelor optice cu ajutorul a două 
oglinzi cilindrice, iar temperatura încălzirii se 
menţine constantă cu ajutorul ajustării pla
nului focal a celei de-a doua oglinzi cilindrice.

Revendicări : 7 
Figuri: 2

(11) 293 FI
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(11) 294 B 1
(51) G 09 B 23 /22
(21) 95-0169
(22) 29.12.1994
(30)* 4929290/12, 19.04.1991, SU
(71X73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICI

NĂ “N.TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD

(72) CROITOR DUMITRU, COBÂLEANSCHI 
EUGENIU, MD

(54) Instalaţie pentru demonstrarea metodei 
polare de microscopie

(57) Utilizarea: efectuarea experienţelor în sala de 
studii. Esenţa invenţiei: în calitate de sursă 
de lumină serveşte radiatorul laserului cu 
frelin-neon 3, iar pe suportul vertical sunt in
stalate un condensor 5, o celulă (obiectul op- 
tic)6, un polaroid-analizator 7, o lentilă conver
gentă 8 şi un ecran 9. Experienţa revelează 
natura proprietăţilor anizotropice microstruc- 
turale ale obiectelor - prezenţa aranjării ordo
nate.

Revendicări: 1 
Figuri: 3
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II. Modele de utilitate
Modele de  utilitate înregistrate
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CODURILE NORMALIZATE OMPI PENTRU IDENTIFICAREA 
TIPURILOR DE DOCUMENTE DE ÎNREGISTRARE A MODELULUI DE 

UTILITATE, CONFORM NORMEI ST.16

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

Y l-  al doilea  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 
Y1,Y2).

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

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

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

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

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

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR 
BIBLIOGRAFICE REFERITOARE LA MODELE DE UTILITATE

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

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

solicitant(ti)
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(11) 11W1
(51) B 23 K  11/34,11/26 
(21) 0010 
(22) 30.06.1994
(71X72X73) CREPS SIMION, MD 
(54) M aşină a  lu i Creps de sudat prin  contact 
(57) Invenţia se referă la domeniul de sudare prin 

contact. Maşina conţine un circuit energetic, 
format dintr-o sursă de curent continuu 10 şi 
un transformator de sudare 1, conexat în serie 
cu bateria condensatoarelor 2 şi conectat în 
diagonala 3 a punţii de ventile 4,5,6,7, şi un 
circuit de comandă, având un bloc de comandă 
a ventilelor punţii 8 şi un bloc de blocare a 
ventilului punţii 9.
Maşina se deosebeşte de prototip prin aceea 
că ea este dotată cel puţin cu patru conden
satoare de acumulare 11,12,13, 14, conectate 
în paralel cu sursă de curent continuu 10; două 
braţe 4,7 ale punţii de ventile au cel puţin câte 
două ventile 15,16 şi 17,18, conectate în paralel 
şi interconectate cu un pol la învelitoarele 
omonime ale condensatoarelor corespunzătoare 
de acumulare, iar blocul de comandă a venti
lelor punţii 8 conţine două centre de formare a 
impulsurilor de comandă 19,20, conectate în 
paralel la bateria condensatoarelor 2 şi conexa
te cu ieşirile sale la electrozii de comandă ai 
ventilelor braţelor opuse ale punţii de ventile. 
Circuitul de comandă este executat pe baza 
elementelor fără contacte.

Maşina execută sudarea prin cusătură şi su
darea punctată cu randament înalt, are o capa
citate uniformă la reţeaua electrică exterioară 
şi are o valoare redusă a curentului în circuitul 
de alimentare.

Revendicări: 3 
Figuri: 2

(11)11W 1

Fig.1
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III. Mărci
Cereri de înregistrare

27



BOPI9/1995

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 şţ/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) 000105
(22) 06.07.1993
(73) LOCTITE CORPORATION, A  CORPORA

TIO N  ORGANIZED AND EXISTING UN- 
DE R TH E  LAWS OF THE STATE OF DELA- 
WARE, US
705 NORTH MOUNTAIN ROAD, CITY OF 
NEWINGTON, STATE OF CONNECTICUT 
06111, STATELE UNITE ALE AMERICII

(64)

LOCTITE

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvicultu
rii, răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută, îngrăşăminte pentru sol, 
com poziţii extinctoare, agenţi de călire şi 
substanţe chimice pentru sudură, substanţe 
chimice pentru conservarea alimentelor, sub
stanţe tanante, substanţe adezive pentru scopuri 
industriale şi toate articolele incluse în clasa 01;

02 - vopsele, fimisuri, lacuri, substanţe de protecţie
împotriva coroziunii şi împotriva degradării 
lemnului, substanţe colorante, baiţuri, mordanţi, 
răşini naturale în stare brută, metale în formă 
de foiţe şi pulberi pentru pictură, decoraţiuni şi 
imprimare şi toate articolele incluse în clasa 02;

03 - 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 toate articolele incluse în clasa 03;

04 - uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, absor
banţi, umectanţi şi lianţi pentru pulberi, combu
stibili (inclusiv carburanţii pentru motoare) şi 
materiale pentru iluminat, lumânări, fitiluri şi 
toate articolele incluse în clasa 04;

07 - maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), manşoane, 
cuplaje şi curele de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehicule terestre), utilaje mari pentru 
agricultură, incubatoare pentru păsări şi toate 
articolele incluse în clasa 07;

08 - scule şi unelte acţionate manual, tacâmuri (cuţite,
furculiţe, linguri), arme albe, brice şi toate artico
lele incluse în clasa 08;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geode
zice, electrice, fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizat, 
de control, de salvare şi didactice, aparate auto
mate care declanşează prin introducerea unei 
monede sau a unui jeton, maşini pentru înregi
strarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor 
sau imaginilor, maşini pentru încasat înregis
tratoare, maşini de calculat, aparate de preluc
rare a informaţiei şi discuri acustice, aparate 
extinctoare şi alte articole incluse în clasa 09;

16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole 
din carton, neincluseîn alte clase, produse impri
mate, articole de legătorie, fotografii, papetărie, 
materiale adezive (pentru papetărie), materiale 
pentru artişti plastici, pensule, maşini de scris 
şi rechizite de birou (cu excepţia mobilei), mate

riale didactice (cu excepţia aparatelor), cărţi de 
joc, caractere tipografice, clişee tipografice, 
materiale de mase plastice pentru ambalare, 
neincluse în alte clase, şi toate articolele incluse 
în clasa 16;

17 - gutapercă, cauciuc, elastic, azbest, mică şi pro
duse din aceste materiale, care nu sunt incluse 
în alte clase, foi, plăci şi baghete din materiale 
plastice, produse sem ifabricate, m ateriale 
pentru călăfătuire, etanşare, izolare, tuburi 
flexibile nemetalice şi toate articolele incluse în 
clasa 17.

(21) 000106
(22) 06.07.1993
(73) LOCTITE CORPORATION, A CORPORA

TION ORGANIZED AND EXISTING UN
DER THE LAWS OF THE STATE OF DELA
WARE, US
705 NORTH MOUNTAIN ROAD, CITY OF 
NEWINGTON, STATE OF CONNECTICUT 
06111, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvicul
turii, răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută, îngrăşăminte pentru sol, 
compoziţii extinctoare, agenţi de călire şi sub
stanţe chimice pentru sudură, substanţe chimice 
pentru conservarea alimentelor, substanţe ta
nante, substanţe adezive pentru scopuri indus
triale şi toate articolele incluse în clasa 01;

02 - vopsele, fimisuri, lacuri, substanţe de protecţie
împotriva coroziunii şi împotriva degradării 
lemnului, substanţe colorante, baiţuri, mordanţi, 
răşini naturale în stare brută, metale în formă 
de foiţe şi pulberi pentru pictură, decoraţiuni şi 
imprimare şi toate articolele incluse în clasa 02;

03 - 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 toate articolele incluse în clasa 03;

04 - uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, absor
banţi, um ectanţi şi lianţi pentru pulberi, 
combustibili (inclusiv carburanţii pentru motoa
re) şi materiale pentru iluminat, lumânări, 
fitiluri şi toate articolele incluse în clasa 04;

07 - maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
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motoarelor pentru vehicule terestre), manşoane, 
cuplaje şi curele de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehicule terestre), utilaje mari pentru 
agricultură, incubatoare pentru păsări şi toate 
articolele incluse în clasa 07;

08 - scule şi unelte acţionate manual, tacâmuri (cuţi
te, furculiţe, linguri), arme albe, brice şi toate 
articolele incluse în clasa 08;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geode
zice, electrice, fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizat, 
de control, de salvare şi didactice, aparate auto
mate care declanşează prin introducerea unei 
monede sau a unui jeton, maşini pentru înregis
trarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor 
sau imaginilor, maşini pentru încasat înregis
tratoare, maşini de calculat, aparate de prelucra
re a informaţiei şi discuri acustice, aparate 
extinctoare şi alte articole incluse în clasa 09;

16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole
din carton, neincluse în alte clase, produse impri
mate, articole de legătorie, fotografii, papetărie, 
materiale adezive (pentru papetărie), materiale 
pentru artişti plastici, pensule, maşini de scris 
şi rechizite de birou (cu excepţia mobilei), mate
riale didactice (cu excepţia aparatelor), cărţi de 
joc/caractere tipografice, clişee tipografice, mate
riale de mase plastice pentru ambalare, nein
cluse în alte clase, şi toate articolele incluse în 
clasa 16;

17 - gutapercă, cauciuc, elastic, azbest, mică şi pro
duse din aceste- materiale, care nu sunt incluse 
în alte clase, foi, plăci şi baghete din materiale 
plastice, produse sem ifabricate, m ateriale 
pentru călăfătuire, etanşare, izolare, tuburi 
flexibile nemetalice şi toate articolele incluse în 
clasa 17.

(21) 000107
(22) 06.07.1993
(73) LOCTITE CORPORATION, A  CORPORA

TIO N  ORGANIZED AND EXISTING UN
DER THE LAWS OF THE STATE OF DELA
WARE, US
705 NORTH MOUNTAIN ROAD, CITY OF 
NEWINGTON, STATE OF CONNECTICUT 
06111, STATELE UNITE ALE AMER1CII

(54)

SUPER ATTAK

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvicul
turii, răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută, îngrăşăminte pentru sol, 
compoziţii extinctoare, agenţi de călire şi sub
stanţe chimice pentru sudură, substanţe chimice 
pentru conservarea alimentelor, substanţe ta- 
nante, substanţe adezive pentru scopuri indus
triale şi toate articolele incluse în clasa 01;

16- hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole 
din carton, neincluse în alte clase, produse impri

mate, articole de legătorie, fotografii, papetărie, 
materiale adezive (pentru papetărie), materiale 
pentru artişti plastici, pensule, maşini de scris 
şi rechizite de birou (cu excepţia mobilei), mate
riale didactice (cu excepţia aparatelor), cărţi de 
joc, caractere tipografice, clişee tipografice, 
materiale de mase plastice pentru ambalare, 
neincluse în alte clase, şi toate articolele incluse 
în clasa 16.

(21) 000159
(22) 05.08.1993
(73)ÎN T R E P R IN D E R E A  M IXTĂ  M O LD O - 

BULGARĂ “MARIUŢA”, MD 
STR. COTOVSKII, 25, OR.OTAC1, REPUBLICA 
MOLDOVA

(54)

(51X57)
24 - lenjerie de in: cearşafuri, feţe de pernă, cearşafuri 

pentru plăpumi, prosoape;
25- îmbrăcăminte, pijamale, cămăşi, cămăşi de 

noapte, halate.

(21) 000323
(22) 28.10.1993
(73)V ER EIN IG TE  ZIG A R E T TE N F A B R IK E N  

DRESDEN GMBH, DE
GLASHUTTER STRASSE 94 0-8021 DRES
DEN, GERMANIA

(54)

REAL

(51X57)
34 - tutun brut şi produse din tutun; articole pentru 

fumători, în special: tuburi pentru tutun, capete 
de trabucuri şi ţigări subţiri, portţigarete, scru
miere (toate articolele enum erate nu sunt 
confecţionate din metale preţioase); dispozitive 
pentru curăţarea pipelor, dispozitive pentru pipe 
(suporturi), dispozitive pentru tăierea capetelor 
trabucurilor, pipe, pungi pentru tutun, hârtie 
pentru ţigări, filtre pentru ţigări, tuburi pentru 
ţigări, dispozitive de umezire pentru produsele 
din tutun, chibrituri.

(21) 000359
(22) 08.11.1993
(73) LOCTITE CORPORATION, A CORPORA

TION ORGANIZED AND EXISTING UN
DER THE LAWS OF THE STATE OF DELA
WARE, US
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705 NORTH MOUNTAIN ROAD, CITY OF 
NEWINGTON, STATE OF CONNECTICUT 
06111, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

FORTEFUEX

(51X57)
17 - gutapercă, cauciuc, elastic, azbest, mică şi pro

duse din aceste materiale, care nu sunt cuprinse 
în alte clase, foi, plăci şi baghete din materiale 
plastice, produse semifabricate, materiale pen
tru călăfătuire, etanş are, izolare, tuburi flexibile 
nemetalice şi toate articolele incluse în clasa 17.

(21) 000362
(22) 09.11.1993
(73) FABRICA DE VINIFICAŢIE DIN FĂLEŞTI, 

MD
STR. ŞTEFAN CEL MARE,1,279150, FĂLEŞTI, 
REPUBLICA MOLDOVA

(54)

MIM
(51X57)
29 - jeleuri, dulciuri, dulceaţă, legume, fructe uscate, 

conservate şi supuse prelucrării termice;
31- legume şi fructe proaspete;
32- siropuri pentru fabricarea băuturilor, băuturi ne

alcoolice de fructe, sucuri;
33- băuturi spirtoase.

(21) 000890
(22) 21.03.1994
(73) SALAMANDER AG., DE

STAMMHEIMER STRASSE 10, D-70806 
KORNWESTHEIM, GERMANIA 

(54) ‘

APOLLO

(51X57)
25 - cizme, ghete, pantofi, sandale, pantofi de casă, 

ciupici.

(21) 000962
(22) 29.03.1994
(73) ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY, US 

8850 LADUE ROAD, ST. LOUIS, MISSOURI 
63124, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

EC A R S

(51X57)
36 - servicii de finanţare în vederea vânzării automo

bilelor, folosite pe drept de leasing;
39 - închirierea automobilelor, leasing; servicii în ve

derea rezervării automobilelor, destinate pentru 
leasing şi închiriere;

42 - vânzarea automobilelor.

(21) 001129
(22) 17.03.1994
(73) T  & N  TRADE MARKS LIMITED, GB

BOWDON HOUSE, ASHBURTON ROAD 
WEST, TRAFFORD PARK, MANCHESTER, 
M17 IRA, ANGLIA

(54)

GOETZE
(51X57)
06- metale obişnuite şi aliajele lor; materiale de 

construcţie m etalice; construcţii şi edificii 
metalice mobile; materiale metalice pentru căi 
ferate; cabluri metalice neelectrice şi sârmă; 
lăcătuşărie; ţevi metalice; safeuri; produse din 
m etale obişnuite, neincluse în  alte clase; 
minereuri;

12- mijloace de transport; aparate de locom oţie 
terestră, navală şi aeriană;

17- cauciuc, elastic, gutapercă, azbest, mică şi pro
duse din aceste materiale, neincluse în alte clase; 
produse.din  mase plastice sem iprelucrate; 
materiale pentru călăfătuire, etanşare şi izolare; 
tuburi flexibile nemetalice.

(21) 001611 
(22) 25.03.1994
(73) INTEL CORPORATION, US

3065 BOWERS AVENUE, SANTA CLARA, 
CALIFORNIA 95051, STATELE UNITE ALE 
AMERICII
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(B4)

m m m m

(tipografice) şi toate articolele incluse în clasa 
16;

36 - asigurare şi finanţare şi toate serviciile incluse 
în clasa 36.

(51X57)
09 - computere, părţi componente şi rechizite, pro

grame computeriale;
16 - hârtie, carton şi produse din ele, neinduse în 

alte clase; imprimate; materiale de legătorie; 
fotografii; papetărie; substanţe adezive pentru 
birou sau de uz casnic; accesorii pentru artişti 
plastici; pensule; maşini de scris şi rechizite de 
birou (cu excepţia mobilierului); materiale didac
tice şi intuitive (cu excepţia aparaturii); mate
riale de mase plastice pentru ambalare (nein- 
cluse în alte clase); cărţi de joc; caractere tipogra
fice; clişee (tipografice), toate produsele, incluse 
în clasa 16.

(21) 001701
(22) 24.05.1994
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

D-51368 LEVERKUSEN, GERMANIA
(54)

B O L S T Â l
(51X57)
05 - preparate pentru distrugerea buruienilor şi ani

malelor dăunătoare; insecticide, fungicide, erbi- 
cide.

(21) 001726
(22) 25.05.1994
(73) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOC, 

US
900 METRO CENTER BOULEVARD FOSTER 
CITY, CALIFORNIA, 94404, STATELE UNITE 
ALE AMERICII

(54)

(21) 001852
(22) 20.05.1994
(73) URANTIA FOUNDATION, US

533 DIVERSEY PARKWAY CHICAGO, ILLI
NOIS 60614, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

U M O T E A
(51X57)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geode

zice, electrice, fotografice, cinematografice, opti
ce, de cântărit, de măsurat, de semnalizat, de 
control (verificare), de salvare şi didactice; apara
te pentru înregistrarea, transmiterea şi repro
ducerea sunetelor sau imaginilor, purtători mag
netici de date, discuri acustice; automate de co
merţ şi mecanisme pentru aparatele cu plată 
prealabilă; aparate de încasat, maşini de calcul, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei, com
putere, aparate extinctoare şi toate articolele 
incluse în clasa 09;

16 - hârtie, carton şi articole din aceste materiale, 
neinduse în alte clase; produse imprimate; arti
cole de legătorie; fotografii, papetărie, materiale 
adezive (pentru papetărie sau menaj), materiale 
pentru artişti plastici; pensule; maşini de scris 
şi articole de birou (cu excepţia mobilei); mate
riale didactice şi intuitive (cu excepţia apara
telor); materiale plastice pentru ambalaj (nein- 
cluse în alte clase); cărţi de joc; caractere tipo
grafice; clişee tipografice şi toate articolele inclu
se în clasa 16;

41 - educaţie, instruire, divertisment, activitate spor
tivă şi culturală şi toate serviciile incluse în clasa 
41.

(21) 001853
(22) 20.05.1994
(73) URANTTA FOUNDATION, US

533 DIVERSEY PARKWAY CHICAGO, ILLI
NOIS 60614, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

(51X57)
16 - hârtie, carton şi articole din ele, necuprinse în 

alte clase; imprimate; articole de legătorie; foto
grafii; papetărie; materiale adezive pentru cance
larie şi de uz casnic; rechizite pentru artişti 
plastici, pensule; maşini de scris şi rechizite de 
birou (cu excepţia mobilierului); materiale didac
tice şi materiale intuitive (cu excepţia aparatu
rii); materiale plastice pentru ambalaj (necuprin
se în alte clase); cărţi de joc; caractere; clişee
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(51X57)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geo

dezice, electrice, fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizat, 
de control (verificare), de salvare şi didactice; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi 
reproducerea sunetelor sau imaginilor, purtători 
magnetici de date, discuri acustice; automate de 
comerţ şi mecanisme pentru aparatele cu plată 
prealabilă; aparate de încasat, maşini de calcul, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei, 
computere, aparate extinctoare şi toate articolele 
incluse în clasa 09;

16 - hârtie, carton şi articole din aceste materiale, 
neincluse în  alte clase; produse imprimate; 
articole de legătorie; fotografii, papetărie, 
materiale adezive (pentru papetărie sau menaj), 
materiale pentru artişti plastici; pensule; maşini 
de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilei); 
materiale didactice şi intuitive (cu. excepţia 
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj 
(neincluse în  alte clase); cărţi de joc; caractere 
tipografice; clişee tipografice şi toate articolele 
incluse în clasa 16;

41 - educaţie, instruire, divertisment, activitate spor
tivă şi culturală şi toate serviciile incluse în clasa 
41.

(21) 001898
(22) 15.03.1994
(73) ADAM OPEL AG, DE

BAHNHOFSPLATZ 1 D-65423 RUSSELSHEIM, 
GERMANIA

(54)

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

tografiei, agriculturii, horticulturii, silviculturii, 
răşini sintetice în stare brută, mase plastice în 
stare brută; îngrăşăminte pentru sol; compoziţii 
extinctoare;agenţi de călire şi substanţe chimice 
pentru sudura metalelor; produse chimice pentru 
conservarea alimentelor; substanţe tanante; 
substanţe adezive pentru scopuri industriale şi 
toate produsele incluse în clasa 01;

06 - metale obişnuite şi aliajele lor; materiale meta
lice de construcţie; construcţii şi edificii metalice 
mobile; materiale metalice pentru căi ferate; cab
luri şi fire metalice neelectrice, articole de fieră
rie şi lăcătuşărie; ţevi metalice; safeuri; articole 
din m etale uzuale neincluse în alte clase; 
minereuri şi toate produsele incluse în clasa 06;

07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); mufe, 
conexiuni, cuplaje şi curele de transmisie (cu 
excepţia celor pentru vehicule terestre); utilaje 
mari pentru agricultură; incubatoare pentru 
păsări şi toate produsele incluse în clasa 07;

08 - scule şi unelte acţionate manual; tacâmuri (cuţite,
furculiţe, linguri); arme albe; brice şi toate produ
sele incluse în clasa 08;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geode
zice, electrice, fotografice, cinem atografice, 
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizat, 
de control (verificare), de salvare şi didactice; 
aparate pentru înregistrare, transmitere şi re
producere a sunetelor sau imaginilor, purtători 
magnetici de date, discuri acustice, automate de 
comerţ şi mecanisme pentru aparatele cu plată 
prealabilă; aparate pentru încasat, maşini de cal- 
culat,'utilaje de prelucrare a informaţiei; aparate 
extinctoare şi toate produsele incluse în  clasa 
09;

11 - instalaţii de iluminat, de încălzit, de produs aburi
(generatoare de aburi), pentru prelucrarea ter
mică a produselor alimentare, frigorifice, de 
uscat, de ventilaţie, de distribuţie a apei şi insta
laţii sanitare; toate produsele incluse în clasa
l i ;

12 - vehicule; mijloace de locomoţie terestră, navală
şi aeriană şi toate produsele incluse în clasa 12; 

15 - instrumente muzicale şi toate produsele incluse 
în clasa 15;

17 - cauciuc, gutapercă, elastic, azbest, mică şi pro
duse din aceste materiale, care nu sunt incluse 
în alte clase; produse din mase plastice semi
finite, materiale pentru călăfătuire, etanşare şi 
izolare, tuburi flexibile nemetalice şi toate 
produsele incluse în clasa 17;

18 - piele şi imitaţii de piele, articole din aceste
materiale, care nu sunt incluse în alte clase; piei 
de animale, cufere pentru călătorii; geamantane, 
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, cravaşe, 
bice, hamuri pentru cai şi articole de şelărie, 
toate produsele incluse în clasa 18;

19 - materiale nemetalice de construcţie; ţevi rigide
nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi 
bitum; construcţii şi edificii nemetalice mobile; 
monumente nemetalice şi toate produsele incluse 
în clasa 19;

20 - mobilă, oglinzi, rame (pentru tablouri etc.), arti
cole neincluse în alte clase, fabricate din lemn, 
plută, trestie, papură, răchită, corn, os, fildeş, 
fanoane de balenă, baga, scoici, chihlimbar, sidef, 
spumă de mare şi imitaţii ale acestor materiale 
sau din materiale plastice şi toate produsele 
incluse în clasa 20;

21 - ustensile şi vase pentru menaj şi bucătărie (cu
excepţia celor din metale preţioase sau placate); 
piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); 
materiale pentru industria periilor; instrumente 
şi materiale pentru întreţinerea curăţeniei; şpan 
de oţel (bureţi de sârmă) pentru podele, sticlă 
brută sau semifinită (cu excepţia sticlei pentru 
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă, 
neincluse în alte clase şi toate produsele incluse 
în clasa 21.

(21) 001902
(22) 30.03.1994
(73) IRIDIUM, INC., US

1401 H STREET, N.W., WASHINGTON, D.C., 
20005, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

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

dezice, electrice, fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizat, 
de control, (verificare), de salvare şi didactice; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi 
reproducerea sunetelor sau imaginilor, purtători 
magnetici de date, discuri acustice; automate de 
comerţ şi mecanisme pentru aparatele cu plată 
prealabilă; aparate de încasat, maşini de calcul, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei, 
computere, aparate extinctoare;

38 - telecomunicaţii.

(21) 001903
(22) 30.03.1994
(73) IRIDIUM, INC., US

1401 H STREET, N.W., WASHINGTON, D.C., 
20005, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

(51X57)
09 - aparate şi instrumente ştiinţific«, navale, geo

dezice, electrice, fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizat, 
de control, (verificare), de salvare şi didactice; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi 
reproducerea sunetelor sau imaginilor, purtători 
magnetici de date, discuri acustice; automate de 
comerţ şi mecanisme pentru aparatele cu plată 
prealabilă; aparate de încasat, maşini de calcul, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei, 
computere, aparate extinctoare;

38 - telecomunicaţii.

(21) 001928
(22) 01.06.1994
(73) JAPAN TOBACCO INC., JP

12-62, HIGASHI- SHINAGAWA 4-CHOME 
SHINAGAWA-KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

(51X57)
34- tutun: tutun, trabucuri, tutun de mestecat, ţigări, 

vârfuri de ţigări; articole de fumat: scrumiere 
(cu excepţia celor din metale preţioase), muştiu
curi (cu excepţia celor din metale preţioase), 
portţigarete (cu excepţia celor din metale pre
ţioase), brichete, chisele, chibrituri.

(58) Cuvântul "M1LD" nu este obiect independent de 
protecţie juridică.

(2 1 ) 001929
(22) 01.06.1994
(73) JAPAN TOBACCO INC., J P

12-62, HIGASHI- SHINAGAWA 4-CHOME 
SHINAGAWA-KU, TOKYO, JAPONIA

S4*

»(wf el

MILD
SEVEN

(51X57)
34- tutun: tutun, trabucuri, tutun de mestecat, ţi

gări, vârfuri de ţigări; articole de fumat: scrumi
ere (cu excepţia celor d in  m etale preţioa
se),muştiucuri (cu excepţia celor din metale 
preţioase), portţigarete (cu excepţia celor din 
metale preţioase), brichete, chisele, chibrituri.

(58) Cuvântul "MILD" nu este obiect independent de 
protecţie juridică.

(21) 001994
(22) 14.06.1994
(30)* 152940, 28.02.1992, *SU 
(73) SUMTTOMO CHEMICAL CO., LTD, J P  

6-33, KITAHAMA 4-CHOME, CHUO-KU, 
OSAKA, JAPONIA

(54)

SUMIBRITE
(51X57)
01 - răşini sintetice brute şi mase plastice în stare 

brută;
17 - cauciuc, articole din mase plastice semifinite, 

incluse în clasa 17.
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(21) 002069
(22) 23.06.1994
(30)* 152649,19.02.1992, SU 
(73) PONY INTERNATIONAL, INC., A CORPO

R ATIO N O F THE STATE DELAWARE, US 
3333 NEW HYDE PARK ROAD, NEW HYDE 
PARK, NY 11042, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

(51X57)
18 - articole din piele şi imitaţii de piele, valize, inclu

siv cele pentru voiaj şi sportive, genţi, umbrele 
de ploaie;

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte;
28 - articole sportive incluse în clasa 28.

(21) 002071
(22) 23.06.1994 
(30)*152651, 19.02.1992, SU
(73) PON Y INTERNATIONAL, INC..A CORPO

RATION OF THE STATE DELAWARE, US 
3333 NEW HYDE PARK ROAD, NEW HYDE 
PARK, NY 11042, STATELE UNITE ALE AME
RICII

(54)

(54)

DOMINO’S
PIZZA

(61X57)
30 - pizza;
42 - servicii prestate de restaurante, livrarea hranei, 

magazine cu servicii în vederea preparării pizzei.

(21) 002343
(22) 07.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

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

(54)

(51X57)
16 - produse imprimate, ediţii periodice, cărţi, mate

riale didactice şi materiale intuitive (cu excepţia 
aparatelor), broşuri, foi volante.

(51X57)
18 - articole din piele şi imitaţii de piele, valize, 

inclusiv cele pentru voiaj şi sportive, genţi, 
timbrele de ploaie;

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte;
28 - articole sportive incluse în clasa 28.

(2 1 ) 002344
(22) 07.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

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

(54) . *
(21)002286 
(22) 07.07.1994
(73) DOMINO'S PIZZA, INC., US ,

30 FRANK LLOYD WRIGHT DRIVE, P.0. BOX 
997, ANN ARBOR, MICHIGAN, 48106-0997, 
STATELE UNITE ALE AMERICII
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(51X57)
16 - produse imprimate, ediţii periodice, cărţi, mate

riale didactice şi materiale intuitive (cu excepţia 
aparatelor), broşuri, foi volante.

(21) 002346
(22) 07.07.1994
(73) GU ESS?, INC, US

1444 SOUTH ALAMEDA STREET, LOS ANGE
LES, CALIFORNIA, 90021, STATELE UNITE 
ALE AMERICII

(54)

GUESS
(51X57)
03 - săpunuri, articole de parfumerie, uleiuri eterice, 

produse cosmetice, ruj de buze, produse cosme
tice pentru băi, inclusiv spumă pentru băi şi duş; 
produse cosmetice lichide, inclusiv loţiuni pentru 
păr, şampoane, produse pentru clătit părul, con- 
diţioner pentru păr, pulverizator pentru păr, gel 
pentru coafarea părului, loţiuni după ras; par- 
fumuri, apă de toaletă, odecolon, creme cosme
tice, inclusiv cremă de umectare pentru piele; 
pudră pentru corp, loţiuni pe baza pudrei igie
nice; prafuri şi paste de dinţi;

25 - îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi copii, 
inclusiv blugi, cămăşi, scurte, veste, pantaloni, 
pulovere, costume sportive pentru sărituri, 
şorturi, pălării, bluze, fracuri, căciuli, rochii, pu
lovere sportive din bumbac, tricouri de tenis, 
pantaloni sportivi de bumbac, cravate, sutiene, 
corsaje (elegante, exterioare), costume de baie, 
vestoane sportive, costume, halate, pijamale, 
cordoane (accesorii ale îmbrăcămintei), chiloţi, 
manto, tricouri de gimnastică, articole de cioră- 
părie, mănuşi, ştrambi, fulare, poneio, cozoroace 
de soare, haină, lenjerie pentru corp, articole 
pentru acoperit capul şi încălţăminte.

(21) 002347
(22) 07.07.1994
(73) EJR. SQUIBB &  SONS, INC., US

LAWRENCEVILLE-PRINCETON ROAD, 
PRINCETON,NEW JERSEY, 08540, STATELE 
UNITE ALE AMERICII

(54)

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

substanţe dietetice pentru scopuri medicinale, 
alimentare pentru copii; plasturi, materiale 
pentru pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor şi confecţionarea mulajelor dentare; 
dezinfectante; preparate pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide; erbicide;

10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
stomatologice şi veterinare; proteze pentru 
membre şi proteze dentare; articole ortopedice; 
materiale pentru aplicarea suturilor.

(21) 002348
(22) 07.07.1994
(73) EJL SQUIBB & SONS, INC., US

LAW RENCEVILLE-PRINCETON ROAD, 
PRINCETON, NEW JERSEY, 08540, STATELE 
UNITE ALE AMERICII

(54)

SQUIBB

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

substanţe dietetice pentru scopuri medicinale, 
alimentare pentru copii; plasturi, materiale 
pentru pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor şi confecţionarea mulajelor dentare; 
dezinfectante; preparate pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide; erbicide;

10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
stomatologice şi veterinare; proteze pentru 
membre şi proteze dentare; articole ortopedice; 
materiale pentru aplicarea suturilor.

(21) 002349
(22) 07.07.1994
(73) GOULD ELECTRON ICS INC. (AN OHIO 

CORPORATION), US
35129 CURTIS BLVD., EASTLAKE, OHIO 
44095-4001, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

GQULB

(51X57)
06 - foiţă de metal (staniol) pentru scheme electronice, 

în special, foiţă de cupru şi foiţă de cupru-alu- 
miniu-cupru;

09 - utilaj pentru sisteme optice de comunicaţie, în 
special:conectoare fibro-optice şi piese pentru 
acestea;dispozitive de înregistrare, înregistra
toare automate de diagrame, oscilografe şi 
sisteme pentru colectarea, păstrarea şi prezen
tarea informaţiei; dispozitive şi aparate semicon
ductoare; dispozitive electronice cu peliculă sub
ţire; baterii electrice; canale cu cablu şi de ghi
dare, derivatoare a reţelelor electrice, ţevi şi ar
matură pentru reţelele electrice; învelişuri pen-
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tru cabluri şi fire electrice, asamblări electrice, 
conectoare liniare; lacăte, bride şi scoabe pentru 
reţeaua electrică; siguranţe fuzibile, siguranţe 
care limitează curentul electric, dispozitive pro
tectoare contra curenţilor electrici excedenţi; 
blocuri de siguranţe fuzibile, dulii şi intercalări 
pentru siguranţe fuzibile; conectări şi cutii de 
conectare, prize de curent electric şi cleme, piese 
de fixare şi dispozitivele acestora.

(21) 002350
(22) 07.07.1994
(73)GOU LD E LE CTR O N ICS INC. (AN О Ш О  

CORPORATION), US 
35129 CURTIS BLVD..EASTLAKE, OHIO 
44095-4001, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

(51X57)
06 - foiţă de metal (staniol) pentru scheme electronice, 

în special, foiţă de cupru şi foiţă de cupru-alu- 
miniu-cupru;

09 - utilaj pentru sisteme optice de comunicaţie, în 
special :conectoare fibro-optice şi piese pentru 
acestea;dispozitive de înregistrare, înregistra
toare automate de diagrame, oscilografe şi sis
teme pentru colectarea, păstrarea şi prezentarea 
informaţiei; dispozitive şi aparate semiconduc
toare; dispozitive electronice cu peliculă subţire; 
baterii electrice; canale cu cablu şi de ghidare, 
derivatoare a reţelelor electrice, ţevi şi armatură 
pentru reţelele electrice; învelişuri pentru cabluri 
şi fire electrice, asamblări electrice, conectoare 
liniare; lacăte, bride şi scoabe pentru reţeaua 
electrică; siguranţe fuzibile, siguranţe care 
limitează curentul electric, dispozitive protec
toare contra curenţilor electrici excedenţi; blocuri 
de siguranţe fuzibile, dulii şi intercalări pentru 
siguranţe fuzibile; conectări şi cutii de conectare, 
prize de curent electric şi cleme, piese de fixare 
şi dispozitivele acestora.

(21) 002359
(22) 08.07.1994
(73) TABAK A.S., CZ

A CZECH COMPANY VITEZNA1284 03 KUT-

NA HORA, REPUBLICA CEHĂ
(54)

START

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

(21) 002364
(22) 11.07.1994
(73) НШ О JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAI- 

SHA (НШ О MOTORS, LTD), J P  
1-1, HINODAI 3-CHOME, HINO-SHI; TOKYO, 
JAPONIA

(54)

(51X57)
07 - motoare, cu excepţia celor destinate pentru mij

loacele de transport terestru;
12 - autocamioane, autobuze, piesele şi accesoriile 

acestora, motoare pentru mijloacele de transport 
terestru.

(21) 002370
(22) 11.07.1994
(73) THE COCA-COLA COMPANY, CORPORA

ŢIA STATULUI DELAWARE, US 
310 NORTH AVENUE, N.W., CITY OF ATLAN
TA, STATE OF GEORGIA, 30313, STATELE 
UNITE ALE AMERICII 

(54)

KINLEY

(51X57)
32 - ape minerale şi gazoase, alte băuturi nealcoolice; 

băuturi şi sucuri de fructe; siropuri şi alte com
poziţii pentru prepararea băuturilor.

(21) 002371
(22) 11.07.1994
(73) E.R. SQUIBB &  SONS, INC., US

LAW RENCEVILLE-PRINCETON ROAD, 
PRINCETON, NEW JERSEY, 08540, STATELE 
UNITE ALE AMERICII
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(54)

CONVATEC

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

substanţe dietetice pentru scopuri medicinale, 
alimentare pentru copii; plasturi, materiale pen
tru pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor şi confecţionarea mulajelor dentare; 
dezinfectante; preparate pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide; erbicide;

10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
stom atologice şi veterinare; proteze pentru 
membre şi proteze dentare; articole ortopedice; 
materiale pentru aplicarea suturilor.

(21) 002401 „
(22) 24.03.1994
(73) LONDONTOWN CORPORATION, US

1332 LONDONTOWN BOULEVARD, ELDER- 
SBURG, 21784 MARYLAND, STATELE UNITE 
ALE AMERICII

(54)

Ф

(51X57)
25 - haină pentru bărbaţi, femei şi copii, inclusiv 

vestoane şi pălării.

(21) 002602 
(22)25.07.1994
(31) 92002363
(32) 03.11.1992
(33) RU
(73) THE QUAKER OATS COMPANY, A  COR

PORATIO N  ORGANIZED AND EXISTING 
U N D E R  THE LAWS OF THE STATE OF 
NEW JERSEY, US
321 NORTH CLARK STREET, CHICAGO, IL
LINOIS 60610, STATELE UNITE ALE AME
RICII

(54)
, l

КВАКЕР

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

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, gemuri (marmeladă), ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 
sosuri pentru salate, conserve şi toate produsele 
incluse în această clasă;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, suro
gate de cafea, făină şi produse cerealiere, pâine, 
articole de patiserie şi cofetărie; îngheţată; 
miere, siropuri din melasă (glucoză), drojdie, pra
furi de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (cu excep
ţia sosurilor pentru salate); mirodenii; gheaţă şi 
toate produsele incluse în această clasă;

31 - produse agricole, horticole, forestiere şi grâne,
neincluse în alte clase; animale vii; fructe şi legu
me proaspete; seminţe, plante verzi şi flori na
turale; substanţe alimentare pentru animale, 
înalţ şi toate produsele incluse în această clasă.

(21) 002603 , a?
(2 2 ) 25.07.1994 '
(31) 92002362
(32) 03.11.1992
(33) RU
(73) THE QUAKER OATS COMPANY, A COR

PORATION ORGANIZED AND EXISTING 
UN DER THE LAWS OF TH E STATE OF 
NEW JERSEY, US
321 NORTH CLARK STREET, CHICAGO, IL
LINOIS 60610, STATELE UNITE ALE AMERI
CII

(54)

Q i D A K E R

(5tX5’ l
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, gemuri (marmeladă), ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 
sosuri pentru salate, conserve şi toate produsele 
incluse în această clasă;

30- cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, su
rogate de cafea, făină şi produse cerealiere, 
pâine, articole de patiserie şi cofetărie, îngheţată; 
miere, siropuri din melasă (glucoză), drojdie, pra
furi de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (cu excep
ţia sosurilor pentru salate); mirodenii; gheaţă şi 
toate produsele incluse în această clasă;

31 - produse agricole, horticole, forestiere şi grâne, 
neincluse în alte clase; animale vii; fructe şi le
gume proaspete; seminţe, plante verzi şi flori 
naturale; substanţe alimentare pentru animale, 
înalţ şi toate produsele incluse în această clasă.
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(21) 002654
(22) 01.08.1994
(73) W ORLD INVESTM ENT COMPANY LIM I

TED, G B
WINDSOR HOUSE, 50, VICTORIA STREET, 
LONDON SW1H ONL, ANGLIA

(51X57)
09 -aparataj şi echipamente electrice şi electronice; 

computere; aparataj şi echipamente periferice 
pentru computere; aparataj pentru introducerea 
şi extragerea datelor; aparate de telecomunica
ţie; dispozitive de înregistrare a datelor; aparataj 
şi echipamente pentru înregistrarea şi reprodu
cerea sunetului, imaginii; televizoare şi video- 
aparate; aparataj şi echipamente fotografice şi 
cinematografice; pelicule video şi filme fotogra
fice; aparataj şi echipamente de măsurare şi de 
semnalizare; discuri laser; aparataj şi echipa
mente optice; lentile; benzi; audio şi videoapa- 
rate; aparataj şi echipamente pentru introduce
rea şi extragerea videocasetelor şi unităţilor 
pentru înregistrări video; unităţi pentru înregis
trări video; piese şi fitinguri pentru toate artico
lele, neincluse în alte clase;

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole pentru 
acoperit capul;

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
41 - servicii de instruire, organizarea seminarelor,

reprezentaţiilor; organizarea acţiunilor sportive; 
asigurarea cu informaţia, ce se referă la serviciile 
sus-menţionate;

42 - servicii prestate de hoteluri şi de restaurante,
prestări servicii şi servicii de rezervare a încăpe
rilor; alcătuirea programelor pentru computere, 
elaborarea noilor construcţii; managementul şi 
proiectarea computerelor; perfecţionarea siste
melor computeriale şi softwarelor; servicii con
sultative şi consultaţii privind hardware şi soft
ware pentru computere; cercetări tehnice; ana
lize de sistem, inclusiv asigurarea cu informa
ţia, ce se referă la serviciile menţionate mai sus.

(21) 002655
(22) 01.08.1994
(73)B R ITISH -A M E R IC A N  T O B A C C O  C O M 

PANY LIMITED, GB
MILLBANK, KNOWLE GREEN, STAINES, 
MIDDLESEX TW18 1DY, ANGLIA

(54)

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

mat, brichete şi chibrituri.

(21) 002895
(22) 21.09.1994
(73) THE PRO CTER &  GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO.STATELE UNITE ALE AMERICII 

(54)

PAMPERS PHASES

(51X57)
05 - preparate igienice, plasturi, materiale pentru 

pansamente;
16 - scutece din hârtie şVsau celuloză;
25 - scutece, perne, îmbrăcăminte pentru copii şi ado

lescenţi.

(21) 002911
(22) 10.08.1994
(73) ROUSSELrUCLAF, FR

35, BOULEVARD DES INVALIDES F-75007 
PARIS, FRANŢA

(54)

CO<M>4 4 EX
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)(57)
05 - preparate farmaceutice, veterinare şi igienice, 

substanţe dietetice pentru scopuri medicinale, 
alimentaţie pentru copii; plasturi, materiale pen
tru pansamente; materiale pentru plombe şi mu
laje dentare; dezinfectante; substanţe pentru dis
trugerea animalelor dăunătoare, fungicide, er- 
bicide.

(21) 002916
(22) 04.08.1994
(73) HERCULES INCORPORATED, US

HERCULES PIAZA, WILMINGTON, DE 19894, 
STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

im TR O S O L

(51X57)
01 -polimeri solubili în apă pentru scopuri industriale.

(21) 002919
(2 2 ) 26.09.1994
(73) FABRICA DE CONSERVE, MD

STR. T1GHINA,5, 278120, CĂUŞENI, REPUB
LICA MOLDOVA

(54)

Fabrica de conserve
(51X57)
29 - conserve de legume, conserve de came, conserve 

de tomate, conserve de fructe, sucuri de fructe 
şi conserve de fructe şi legume.

(58) Toate cuvintele nu sunt obiecte independente de 
protecţie juridică.

(21) 002936
(22) 26.09.1994
(73) TATA ENGINEERING AND LOCOMOTIVE 

COMPANY LIMITED, SOCIETATE ORGA
NIZATĂ ŞI EXISTENTĂ CONFORM LEGI
LOR INDIEI, IN

BOMBAY HAUSE, 24 HOMI MODI STREET, 
HUTATMA CHOWK,BOMBAY - 40Ô001, INDIA

(54)

(51X57)
12 -toate tipurile de vehicule terestre, inclusiv 

vehicule cu motor şi piese pentru ele.

(21) 002937
(22) 26.09.1994
(73) TATA ENGINEERING AND LOCOMOTIVE 

COMPANY LIMITED, SOCIETATE ORGA
NIZATĂ ŞI EXISTENTĂ CONFORM LEGI
LOR INDIEI, IN
BOMBAY HAUSE, 24 HOMI MODI STREET, 
HUTATMA CHOWK, BOMBAY - 400001, IN
DIA

(54)

12 -toate tipurile de vehicule terestre, inclusiv 
vehicule cu motor şi piese pentru ele.

(21) 002938
(22) 26.09.1994
(73) TATA ENGINEERING AND LOCOMOTIVE 

COMPANY LIMITED, SOCIETATE ORGA
NIZATĂ ŞI EXISTENTĂ CONFORM LEGI
LOR INDIEI, IN
BOMBAY HAUSE, 24 HOMI MODI STREET, 
HUTATMA CHOWK, BOMBAY - 400001, IN
DIA

(54)
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(51X57)
12 -toate tipurile de vehicule terestre, inclusiv ve

hicule cu motor şi piese pentru ele.

(21) 003004
(22) 03.10.1994
(73) JO IN T  STO C K  COM PAN Y JA V A  TOBA

CCO, KU
MOSKVA, 125124, 3 YAMSKOGO POLYA, 9, 
RUSIA

(54)

ЯВА
JAVA / YAVA

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

fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 003011
(22) 03.10.1994
(30)* 157834, 30.04.1992, SU 
(73) THE PRO CTER & GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA. CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERICII 

454),-. ''

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

spălat, preparate pentru curăţat, lustruit, degre- 
sat şi prelucrare abrazivă, săpunuri; parfumerie, 
uleiuri eterice, produse cosmetice, loţiuni pentru 
păr; prafuri şi paste de dinţi.

(21) 003012
(22) 03.10.1994
(30)*160343, 11.06.1992, SU 
(73) THE PRO CTER & GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

FLUOROMED

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

spălat; preparate pentru curăţat, lustruit, degre- 
sat şi prelucrare abrazivă; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri eterice, produse cosmetice, loţiuni pen
tru păr; prafuri şi paste de dinţi.

(21) 003013
(22) 03.10.1994
(30)*159985, 08.06.1992, SU 
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO ,STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

C A M A Y

(51X57)
03 - diverse săpunuri, inclusiv imitaţiile de săpun de 

toaletă, preparate cosmetice pentru baie, geluri 
pentru duş; articole de parfumerie, uleiuri ete
rice, substanţe cosmetice, inclusiv preparate 
pentru îngrijirea corpului şi înfrumuseţarea lui, 
preparate pentru curăţarea, îngrijirea şi înfru
museţarea pielii, inclusiv creme nemedicinale 
pentru mâini, apă de toaletă, creme şi loţiuni 
pentru piele;paste de dinţi; deodorante de uz 
personal şi preparate de toaletă antitranspi- 
rante.

(21) 003014
. . ;  42.2) 03,19.1994,; , : (

* (35)* l'47 i75 ,03.12.1991, SU "  1
(73) RICHARDSON - VICKS INC., US

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

PANTENE PRO-V

(51X57)
03- remedii cosmetice pentru îngrijirea şi înfrumu

seţarea părului şi pielii, inclusiv loţiuni, prepa
rate pentru ondulare permanentă, creme pentru 
piele.

(21) 003016
(22) 03.10.1994
(30)* 151524, 30.01.1992, SU 
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

BIOMAT
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(51X57)
03 - preparate pentru albit, spălat, curăţat, lustruit, 

degresat şi prelucrare abrazivă; substanţe 
pentru spălat vasele, săpunuri, articole de 
parfumerie, uleiuri eterice, produse cosmetice, 
loţiuni pentru păr; prafuri şi paste de dinţi.

(21) 003028
(22) 03.10.1994 
(30)*160511, 11.06.1992, SU
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US * 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO,STATELE UNITE ALE AMERICII

<54l .

MEISTER PROPER

(51X57)
03 - preparate lichide de curăţat pentru uz casnic.

(21) 003029
(22) 04.10.1994 .<QVj
(30)*i62i79,09.07:i99â;;sq
(73) THE PROCŢER & ÔAMBLÈ COMPANY. UJ8 
' •** Ö J®  PRÔCTë E & 'GAMBLË PLAZA, CINCIN

NATI! OHIO,STATELE UNITE ALE AMERICII
(54)

PAMPERS TRAINERS

piele; déodorante de uz personal şi preparate de 
toaletă antitranspirante; prafuri şi paste de 
dinţi.

(21) 003031
(22) 04.10.1994
(30)* 158233, 13.05.1992, SU 
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO,STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

PAMPERS

(51X57)
03 - săpunuri, articole de parfumerie, uleiuri eterice, 

suh stanţe1 cosmetice, loţiuni pentru păr; prafuri 
şi paste de dinţi.

(21) 003032 
K22) 04.10.1994 
■(30)*167133, 05.10.1992, SU 
((£3) SHULTON, INC., US

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN- 
- - NATI.-OHIO, STATELE UNITE ALE AMERICII 

(54) .

RAPPORT

(51X57)
05 - preparate igienice;
16 - scutece din hârtie, scutece din celuloză;
25 - scutece, îmbrăcăminte pentru copii şi adolescenţi, 

botoşei. ^

(21) 003030
(22) ’ 04.10.1994 ... »
(30)*160756, *19.06.1992, ŞU , . . r ^ ,  “  rA( ilA

ONE PRbCTER & Й А ь р Ш р Ш Х , CINCIN
NATI, ОШО, STATELE UNITE ALE AMERICII 

(54)
. i ' ' '4' -V * (

■: - ^ - C A M A Y

. . . .  - f  :>*.})• “*ft '

(51X57) '
03 - diverse săpunuri, inclusiv imitaţiile de săpun de 

toaletă, preparate cosmetice pentru baie, geluri 
pentru duş; articole de parfumerie, uleiuri ete
rice, substanţe cosmetice, inclusiv preparate pen
tru îngrijirea corpului şi înfrumuseţarea lui, pre
parate pentru curăţarea, îngrijirea şi înfrumuse- 

■ l  starea pielii, inclusiv crejne nemedicinalajpentru 
. 'îriăiniv apă de toaletă, cţ-em^şi tajjjhpi pentru

c - , J rrţ t  ■ k :• ' i o  4 2

(51X57)
03 - săpunuri de toaletă; articole de parfumerie, apă 

de toaletă, apă de colonie, preparate pentru îngri
jirea frumuseţii şi corpului, inclusiv preparate 
pentru spălarea părului, creme pentru coafură, 
preparate pentru îngrijirea pielii feţei, folosite 
până şi după ras; creme pentru faţă, loţiuni 
pentru faţă, creme de ras; talc; déodorante şi 
substanţe antitranspirante de uz personal; loţi- 

k uni pentru păr, prafuri şi paste de dinţi.
_______. . . . . .  • , t. ■ , • yi .. , . . .

O/iE i.r.OC -Kv  ^ - V  V "
(21) 003033 ' - - '  '
<m: 04-10,1994 ,>
(30)* 1621-78, 09.03.1992, ŞU 
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US- 
•S ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN

NATI, QHIO,STATELE UNITE ALE AMERICII 
(54) - r :  <  ’ -  .r '

’ î if- ■

(51X57)
05 - preparate igienice;
16 - scutece din Hârtie, scutece din celuloză;
25 - scutece, îmbrăcăminte pentru copii şi adolescenţi, 

botoşei.

Of '!
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(21) 003034
(22) 04.10.1994
(30)*152404, 13.02.1992, SU 
(73) THE PRO CTER &  GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

VIZIR ULTRA

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

spălat, preparate pentru curăţat, lustruit, 
degresat şi prelucrare abrazivă, săpunuri.

(58) Cuvântul “ULTRA" nu este obiect independent 
de protecţie juridică.

(21) 003035
(22) 04.10.1994 
(30)*152405, 13.02.1992, SU
(73) THE PRO CTER & GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

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

spălat, preparate pentru curăţat, lustruit, degre
sat şi prelucrare abrazivă, săpunuri; detergenţi, 
cu excepţia celor folosiţi pentru scopuri industri
ale şi medicinale.

(58) Cuvântul “ULTRA” nu este obiect independent 
de protecţie juridică.

(21) 003048
(22) 28.09.1994
(30)*162780, 20.07.1992, SU
(73) NOXELL CORPORATION, US

11050 YORK ROAD, HUNT VALLEY, BALTI
MORE CO., MARYLAND, STATELE UNITE 
ALE AMERICII

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

spălat; preparate pentru curăţat, lustruit, 
degresat şi prelucrare abrazivă; săpunuri; 
parfumerie, uleiuri eterice, produse cosmetice, 
loţiuni pentru păr; prafuri şi paste de dinţi;

05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice, 
substanţe dietetice pentru uz medicinal, alimen
te pentru copii, plasturi, materiale pentru pansa
mente; materiale pentru plombarea dinţilor şi 
confecţionarea mulajelor dentare; dezinfectante; 
substanţe pentru distrugerea anim alelor 
dăunătoare, fungicide, erbicide.

(21) 003083
(22) 16.09.1994
(73) HENKEL KOM M AN DITGESELLSCH AFT 

AUF AKTIEN, DE
HENKELSTRASSE 67, D-40191, DUSSEL
DORF, GERMANIA

PERWOLL
(51X57)
03 -substanţe pentru spalat, albit şi curăţat.

/"
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(11) 1928 
(15) 02.05.1995 
(18) 18.05.2004
(21) 001665
(22) 18.05.1994
(30)*108785, 04.11.1987, convenţional, SU 
(10)* 84413, SU
(73) LRC PRODUCTS LIMITED, GB 

NORTH CIRCULAR ROAD LONDON 
E4 8QA, ANGLIA

(54)

DUREX
(51X57)
05- preparate şi substanţe contraceptive şi pro

filactice, incluse în clasa 05, geluri şi creme sper- 
mocide, remedii igienice şi de badijonare, truse 
diagnostice pentru control ginecologic incluse în 
clasa 05.

(11)1929
(15) 02.05.1995 '

'(18) 03.02.2004
(21) 002387
(22) 03.02.1994
(30)* 95850,08.12.1982, SU 
(10)*73874, SU
(73) PH ILIP MORRIS PRODUCTS INC., COR

PORAŢIA STATULUI VIRGINIA, US 
3601 COMMERCE ROAD, RICHMOND, VIR
GINIA 23234, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

(59) Culori revendicate: argintiu, auriu, roşu, albastru 
şi negru.

(51X57)
34 -ţigări.
(58) în marca înregistrată toate desemnările verbale 

sşi cifrice, cu excepţia cuvintelor “BENSON & 
HEDGES”, se exclud din protecţie.

(11) 1930 
(15) 02.05.1995 
(18) 04.02.2004
(21) 002388
(22) 04.02.1994 
(30)*62470, 20.07.1972, SU 
(10)*46516, SU
(73) PH ILIP  MORRIS PRODUCTS INC., COR

PORAŢIA STATULUI VIRGINIA, US 
3601 COMMERCE ROAD, RICHMOND, VIR
GINIA 23234, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

(51X57) 
34 -ţigări.

(11) 1931 
(15) 02.05.1995 
(18) 07.04.2004
(21) 002405
(22) 07.04.1994 
(30)*25226, 12.08.1961, SU 
(10)*20143, SU
(73) SHELL IN TERN ATIONAL PETR O LEU M  

COMPANY LIMITED, GB 
P.O.BOX 662 LONDON SEI 7NA, ANGLIA

(54)

(51X57)
01 -substanţe pentru nim icirea buruienilor şi 

dăunătorilor,substanţe pentru nimicirea insec
telor şi larvelor lor, fungicide, hârtie insecticidă 
(cu excepţia substanţelor, care conţin muştar); 
produse chimice, folosite în industrie, agricul
tură, horticultură, silvicu ltură, ştiinţă şi 
fotografie, îngrăşăminte (naturale şi artificiale), 
compoziţii extinctoare, soluţii şi compoziţii 
chimice pentru lipit, substanţe chimice pentru 
păstrarea produselor alimentare în stare proa
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spătă, compoziţii tanante, substanţe adezive, 
folosite în industrie, răşini sintetice în formă de 
pulberi, bucăţele mici, grăunţe şi paste (cu 
excepţia deşeurilor industriei muştarului, 
folosite în calitate de îngrăşăminte);

02 - vopsele, lacuri (cu excepţia lacurilor izolante),
lac pentru lustruit, substanţe de protecţie contra 
coroziunii şi împotriva degradării lemnului, 
substanţe pigmentare (cu excepţia substanţelor 
pentru spălat şi pentru scopuri cosmetice), 
substanţe colorante (necosmetice), acizi colo
ranţi; baiţuri; metale în formă de foiţe şi pulberi, 
răşini naturale;

03 - substanţe pentru albit şi alte compoziţii pentru
spălat, substanţe pentru curăţat, lustruit, 
substanţe tanante şi pentru şlefuit, săpunuri, 
parfumuri, uleiuri eterice, produse cosmetice, lo- 
ţiuni pentru păr, preparate pentru curăţat dinţii 
(cu excepţia amidonului şi sinelei);

04 - uleiuri şi grăsimi industriale (cu excepţia uleiu
rilor şi grăsim ilor alimentare şi uleiurilor 
eterice), lubrifianţi, substanţe pentru înlătura
rea şi îmbibarea prafului, carburanţi (inclusiv 
carburanţi pentru motoare); substanţe inflama
bile, folosite pentru iluminat, lumânări, veioze 
şi fitiluri;

05 - produse farmaceutice, veterinare şi dezinfectan
te, produse sanitare şi igienice;

17 - uleiuri şi lacuri izolante, produse din petrol, 
destinate pentru straturi intermediare, cuplaje,

' umpluturi şi izolaţie; azbest şi compuşii azbes
tului, cauciuc artificial (cu excepţia cauciucului 
folosit la fabricarea încălţămintei de cauciuc); 
mase plastice în formă de bare, fâşii, panglici, 
foi, pelicule, tije şi alte profiluri fasonate pentru 
folosire în  industrie, materiale nemetalice de 
construcţie şi de drumuri, asfalt, gudron, bitum.

(11) 1932 
(15) 02.05.1995 
(18) 25.04.2004
(21) 002406
(22) 25.04.1994 
(30)*20971, 01.04.1957, SU 
(10)* 17028, SU
(73) P H ILIP  M ORRIS PRODUCTS INC., COR

PORAŢIA STATULUI VIRGINIA, US 
3601 COMMERCE ROAD, RICHMOND, VIR
GINIA 23234, STATELE UNITE ALE AMERI- 
CII

(54)_____________________________________________

(51X57)
34 -ţigarete.

(11) 1933 
(15) 02.05.1995 
(18) 25.04.2004
(21) 002409
(22) 25.04.1994 
(30)*37906, 21.02.1964, SU 
(10)*28195, SU
(73) PH ILIP  M ORRIS PRODU CTS INC., COR

PORAŢIA STATULUI VIRGINIA, US 
3601 COMMERCE ROAD, RICHMOND, VIR 
GINIA 23234, STATELE UNITE ALE AMERIC1I

(54)

(51X57) 
34 -ţigări.

(11) 1934 
(15) 02.05.1995 
(18) 26,04.2004
(21) 002413
(2 2 ) 26.04.1994 
(30)*62247, 27.06.1972, SU 
(10)*45788, SU
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., COR

PORAŢIA STATULUI VIRGINIA, US
3601 COMMERCE ROAD, RICHMOND, VIR
GINIA 23234, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

BLACK & WHITE

(51X57)
34 - ţigarete.

(11) 1935 
(15) 29.05.1995 
(18) 26.08.2003
(21) 000258
(22) 26.08.1993 
(30)*37900, 21.02.1964, SU 
(10)*27726, SU
(73) TUE AM ERICAN TO B A C C O  COM PANY, 

CORPORAŢIA STATULUI DELAWARE, US 
281 TRESSER BOULEVARD P.O. BOX 10380 
STAMFORD, CONNECTICUT, STATELE UNI
TE ALE AMERICII
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(54)

CARLTON
(51X57)
34 - ţigări şi articole finite din tutun.

(11)1936
(15) 29.05.1995
(18) 23.03.2004
(21) 000902
(22) 23.03.1994
(30)* 129119, 04.12.1990, SU
(10)*98345, SU
(73) MARŞ, INCORPORATEI!, US

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

(54)

OPAL

(51X57)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez şi produse din orez, 

incluse în clasa 30; surogate de cafea,-paine, 
biscuiţi, prăjituri, produse cerealiere, produse 
de panificaţie şi de cofetărie, caramelă, batoane 
de caramelă,ciocolată şi articole din ciocolată, 
batoane de ciocolată, ciocolată pentru băutură, 
gheaţă alimentară, produse de cofetărie con
gelate, suplimente aromate pentru băuturi, cu 
excepţia uleiurilor grase, aperitive, feluri de 
m âncare şi ingrediente pentru prepararea 
mâncării şi sosurilor, incluse în clasa 30;

32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealco
olice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe, 
siropuri şi alte compoziţii pentru prepararea 
băuturilor.

(11) 1937 
(15) 29.05.1995 
(18) 23.03.2004
(21) 000904
(22) 23.03.1994 
(30)*84042, 08.08.1978, SU 
(10)*63679, SU
(73) MARS, INCORPORATED, US

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

(54)

FANFARE

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

rogate de cafea, făină şi paste făinoase, pâine, 
pesmeţi, prăjituri, produse de cofetărie, înghe
ţată; miere, siropuri din melasă; drojdie, praf 
pentru copt; sare, muştar, piper, oţet, sosuri, 
mirodenii; glazură de zahăr.

(11) 1938 
(15) 29.05.1995 
(18) 23.03.2004 
(21> 000905 
(22) 23.03.1994
(30)* 120979, 12.04.1990, SU »
(10)*92739, SU
(73) MARŞ, INCORPORATED, US

6885 ELM STREETMCLEAN VIRGINIA 22101- 
3883, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

RAIDER
(51X57)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez şi produse din orez, 

surogate de cafea, făină şi produse cerealiere, 
produse de panificaţie şi cofetărie, inclusiv bom
boane, dulciuri în formă de tablete şi batoane, 
ciocolată şi produse din ciocolată, băuturi din 
ciocolată, precum şi alte produse de cofetărie 
necurative, îngheţată, gheaţă alimentară şi 
dulciuri congelate, suplimente aromate pentru 
băuturi, incluse în  clasa 30; aperitive şi feluri 
de mâncare, ingrediente pentru prepararea 
felurilor de mâncare şi sosurilor, incluse în clasa 
30.

(11) 1939 
(15) 29.05.1995 
(18) 23.03.2004
(21) 000907
(22) 23.03.1994 
(30)*126348, 12.09.1990, SU 
(10)*96185, SU
(73) MARS, INCORPORATED, US

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

(54)

TYNE

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

uscate, fierte, coapte şi prăjite, umplutură pen
tru produse de panificaţie şi cofetărie, carne, 
peşte, came de pasăre şi vânat proaspete, con
gelate şi conservate; produse marine, incluse în 
clasa 29; paste de tomate, mirodenii uscate, 
bucate alimentare gata de întrebuinţare sau 
semifabricate, supe, umpluturi sau amestecuri 
pentru prepararea bucatelor, cu preponderenţă, 
din produsele m enţionate anterior, lapte, 
produse lactate, în special: unt, caşcaval, frişca, 
iaurt, brânză de vaci, zară, chefir, brânză dulce 
de vaci cu nucşoare şi frişcă, inclusiv, băuturi 
de bază lactată, produse alimentare finite pre-' 
parate din substanţe albuminoase pentru folosire 
ca supliment în alimentaţie în formă de bucăţele, 
praf sau fibre; dulciuri, gemuri, dulceţuri, condi
mente de legume marinate, uleiuri şi grăsimi 
alim entare, am estecuri de grăsim i pentru 
tartine;
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30 - ceai, cafea, surogate de cafea, cacao, ciocolată 
pentru băuturi, extracte din produsele indicate 
mai sus (lichide sau solide), atât sub formă de 
băuturi finite, cât şi ambalate, inclusiv pentru 
distribuire prin automate; drojdii, zahăr, miere, 
sosuri (cu «xcepţia sosurilor pentru salate), 
gheaţă alimentară, îngheţată, produse din înghe
ţată, produse de cofetărie congelate, pâine, prăji
turi, biscuiţi, produse de panificaţie, bomboane, 
ciocolată, produse din ciocolată, umpluturi 
pentru produse de panificaţie şi aperitive, pre
parate din produsele indicate mai sus, aperitive 
şi tartine pentru servire intermediară, incluse 
în clasa 30, făină, produse alimentare cerealiere, 
orez în pachete pentru fiert şi fiert în prealabil 
sau deshidratat, mirodenii.

(11) 1940 
(15) 29.05.1995 
(18) 23.03.2004
(21) 000909
(22) 23.03.1994 
(30)*132250, 27.02.1991, SU 
(10)*99194, SU
(73) MARS, INCORPORATED, US

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

(54)

RONDOS

(51X57)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez şi produse din orez, 

surogate de cafea, făină şi produse cerealiere, 
produse de panificaţie şi. cofetărie, inclusiv bom
boane, dulciuri în  formă de tablete şi batoane, 
ciocolată şi produse din ciocolată, băuturi din 
ciocolată, produse de cofetărie necurative, 
îngheţată, gheaţă alimentară şi dulciuri conge
late, suplim ente aromate pentru băuturi, 
aperitive şi feluri de mâncare, ingrediente pentru 
prepararea felurilor de mâncare şi sosurilor, 
incluse în clasa 30.

(11) 1941 
(15) 29.05.1995 
(18) 23.03.2004
(21) 000910
(22) 23.03.1994
(30)*120978, 12.04.1990, SU 
(10*92788, SU
(73) MARS, INCORPORATED, US

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

(54)

SKITTLES

(51X57)
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez şi produse din orez, 

surogate de cafea, făină şi produse cerealiere, 
produse de panificaţie şi de. cofetărie, inclusiv 
bomboane, dulciuri în formă de tablete şi batoa
ne, ciocolată şi produse din ciocolată, băuturi din 
ciocolată, precum şi alte produse de cofetărie 
necurative, îngheţată, gheaţă alimentară şi 
dulciuri congelate, suplimente aromate pentru 
băuturi, incluse în clasa 30; aperitive şi feluri 
de mâncare, ingrediente pentru prepararea 
felurilor de mâncare şi sosurilor, incluse în clasa 
30.

(11) 1942 
(15) 29.05.1995 
(18) 14.04.2004
(21) 001173
(22) 14.04.1994
(30)* 107350, 16.10.1987, SU 
(10)*83096, SU
(73) TAMBRANDS INC., CORPORAŢIA STATU

LUI DELAWARE, US
777 WESTCHESTER AVENUE, WHITE PLA
INS, STATE OF NEW YORK, STATELE UNITE 
ALE AMERICII

(54)

TAMIIAKC

(61X57)
05 - produse igienice, în special: tampoane igienice 

absorbante.

(11) 1943 
(15) 29.05.1995 
(18) 14.04.2004
(21) 001174
(22) 14.04.1994 
(30)*74016, 17.11.1975, SU 
(10)*55674, SU
(73) WESTMINSTER TOBACCO COMPANY LI

MITED, GB
MILLBANK, KNOWLE GREEN, STAINES MI
DDLESEX TW18 1DY, ANGLIA

(54)

HERITAGE

(51X57)
34 - tutun brut şi prelucrat.

(11) 1944 
(15) 29.05.1995 
(18) 14.04.2004
(21) 001175
(22) 14:04.1994
(30)* 106748, 06.07.1987, SU 
(10)*82512, SU
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(73) TAMBRANDS INC., CORPORAŢIA STATU
LUI DELAWARE, US
777 WESTCHESTER AVENUE, WHITE PLA 
INS, STATE OF NEW YORK, STATELE UNITE 
ALE AMERICIU

(54)

TAMPAX

(51)(57)
05 - produse igienice, în special: tampoane igienice 

absorbante.

(11) 1945 
(15) 29.05.1995 
(18) 20.04.2004
(21) 001350
(22) 20.04.1994 
(30)*121442, 25.04.1990, SU 
(10)*93484, SU
(73) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 

- INC., CORPORAŢIA STATULUI DELA
WARE, US
400 PERIM ETER CENTER-TERRACES 
NORTH, ATLANTA, GEORGIA 30346, STATE
LE UNITE ALE AMERICIU

(54)

UNITED PARCEL SERVICE

(51X57) _
12 - vehicule; mijloace de locomoţie terestră, navală 

şi aeriană;
16 - hârtie, carton şi articole din ele, neincluse în 

alte clase; produse im prim ate; articole de 
legătorie; fotografii; papetărie; materiale adezive 
pentru cancelarie şi uzuale; rechizite pentru 
artişti plastici; pensule; maşini de scris şi rechi
zite de birou (cu excepţia mobilierului); materiale 
didactice şi materiale intuitive (cu excepţia 
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj 
(neincluse în alte clase); cărţi de joc; caractere, 
clişee (tipografice);

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru aco
perit capul;

28 - jocuri, jucării; articole sportive şi de gimnastică, 
neincluse în alte clase; podoabe pentru pomul 
de iarnă;

38 - telecomunicaţii;
39 - transport şi depozitare.
(58) Cuvântul “SERVICE" nu este obiect independent 

de protecţie juridica.

(11) 1946 
(15) 29.05.1995 
(18) 20.04.2004
(21) 001351
(22) 20.04.1994
(30)" 121440, 25.04.1990, SU 
(10)*92848, SU
(73) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA,

INC., CORPORAŢIA STATULUI DELA
WARE, US
400 PERIMETER CENTER-TERRACES 
NORTH, ATLANTA, GEORGIA 30346, STATE
LE UNITE ALE AMERICII

(54)

R F l

( 5 1 ) ( 5 7 ) .

12 - vehicule; mijloace de locomoţie terestră, navală 
şi aeriană;

16 - hârtie, carton şi articole din acestea, neincluse 
în alte clase; produse imprimate; articole de 
legătorie; fotografii; papetărie; materiale adezive 
pentru cancelarie şi uzuale; rechizite pentru 
artişti plastici; pensule; maşini de scris şi rechi
zite de birou (cu excepţia mobilierului); materiale 
didactice şi materiale intuitive (cu excepţia 
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj 
(neincluse în alte clase); cărţi de joc; caractere, 
clişee (tipografice);

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru aco
perit capul;

28 - jocuri, jucării; articole sportive şi de gimnastică, 
neincluse în alte clase; podoabe pentru pomul 
de iarnă;

38 - telecomunicaţii;
39 - transport şi depozitare.

(11) 1947 
(15) 29.05.1995 
(18) 20.04.2004
(21) 001352
(22) 20.04.1994
(30)* 121441, 25.04.1990, SU 
(10)*.92849, SU
(73) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 

INC., CORPORAŢIA STATULUI DELA
WARE, US
400 PERIMETER CENTER-TERRACES 
NORTH, ATLANTA, GEORGIA 30346, STATE
LE UNITE ALE AMERICII

(54)

UPS
(51X57)
12 - vehicule; mijloace de locomoţie terestră, navală 

şi aeriană;
16 - hârtie, carton şi articole din ele, neincluse în 

alte clase; produse im prim ate; articole de 
legătorie; fotografii; papetărie; materiale adezive 
pentru cancelarie şi uzuale; rechizite pentru
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artişti plastici; pensule; maşini de scris şi rechi
zite de birou (cu excepţia mobilierului); mate
riale didactice şi materiale intuitive (cu excepţia 
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj 
(neincluse în alte clase); cărţi de joc; caractere, 
clişee (tipografice);

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru aco
perit capul;

28 - jocuri, jucării; articole sportive şi de gimnastică, 
neincluse în alte clase; podoabe pentru pomul 
de iarnă;

38 - telecomunicaţii;
39 - transport şi depozitare.

(11) 1948 
(15) 29.05.1995 
(18) 20.04.2004
(21) 001354
(22) 20.04.1994 
(30)*6222, 29.08.1947, SU 
(10)*4093, SU
(73) IU .H E IN Z COMPANY, US

1062 PROGRESS STREET PITTSBURGH, 
PENNSYLVANIA 15212, STATELE UNITE 
ALE AMERICII

(54)

(51) (57)
29 - boabe coapte, răcitură din picioruşe de viţel, ca-

pere, ţelină, condimente de legume marinate cu 
ingrediente de fructe, sardine în cutii închise 
ermetic, ierburi uscate, hrean, brânză de vaci 
cu lămâie, maioneză, came tocată, măsline, con
dimente de legume marinate, sosuri, supe, suc 
de roşii, umpluturi de peşte sau came sau cele 
care conţin acestea, jeleuri de masă;

30 - condimente pentru sosuri, sare alimentară, cur-
cuma, imbir conservat, ketchup, macaroane, 
muştar (alimentar), piper şi condimente pentru 
salate, spaghetti, cafea.

(11) 1949 
(15) 29.05.1995 
(18) 25.04.2004
(2 1 ) 002407
(22) 25.04.1994 
(30)*142128, 03.09.1991, SU

(10)*105877, SU
(73) PH ILIP MORRIS PRODU CTS INC., COR

PORAŢIA STATULUI VIRGINIA, US
3601 COMMERCE ROAD, RICHMOND, VIR
GINIA 23234, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

MARLBORO MUSIC

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

navale, geodezice, electrice, fotografice, cinema
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de sem
nalizat, de control (verificare), de salvare şi 
didactice; aparatură de înregistrare, redare, 
reproducere a sunetului sau imaginilor; caseto- 
foane şi pickup-uri; aparate de radio portative, 
pickup-uri pentru discuri compacte, purtători 
magnetici de informaţie, casete şi discuri com
pacte, discuri cu înregistrare sonoră, automate 
de comerţ şi mecanisme pentru aparatele cu 
plată prealabilă; aparate de încasat, maşini de 
calcul; echipament pentru prelucrarea informa
ţiei şi MEC, aparate extinctoare;

41 - educaţie şi instruire.

(11) 1950
(15) 29.05.1995
(18) 25.04,2004
(21) 002410
(22) 25.04.1994
(30)* 135658, 07.05.1991, SU
(10)*101361, SU
(73) PHILIP MORRIS PRODU CTS INC., COR

PORAŢIA STATULUI VIRGINIA, US
3601 COMMERCE ROAD, RICHMOND, VIR
GINIA 23234, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

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

navale, geodezice, electrice (inclusiv aparate de 
radio), fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărit, de măsurat, de semnalizat, de control 
(verificare), de salvare, didactice; aparatură pen
tru înregistrarea, redarea sau reproducerea 
sunetului sau imaginii; player-e cu casete şi ma- 
gnetofoane; aparate de radio; automate de 
comerţ şi mecanisme pentru aparatele cu plată 
prealabilă; aparate de încasat; maşini de calcul; 
aparate extinctoare;

41 - educaţie şi divertisment.

(11) 1951 
(15) 29.05.1995 
(18) 09.08.2004 
(21) 002659
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(22) 09.08.1994 
(30)*98244, 03.10.1983, SU 
(10)*75340, SU
(73) Ë. REMY MARTIN & CO S.A., F R

20 RUE DE LA SOCIETE VINICOLE, 16100 CO
GNAC, FRANŢA

(54)

CENTAUR
<51X67)
14 - diverse ceasuri (mecanice şi electronice), piesele 

şi accesoriile lor, aparate cronometrice.

(11) 1952 
(15) 29.05.1995 
(18) 02.08.2004
(21) 002746
(22) 02.08.1994 
(30)*96199, 19.01.1983, SU 
(10)*73987, SU
(73) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 

(CIIUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.), 
J P
NO. 5-1, 5-CHOME, UKIMA, KITA-KU, TO
KYO, JAPONIA

(54)

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

produse dietetice pentru copii şi bolnavi; plas
turi, materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombe şi proteze dentare; dezinfectante, 
preparate pentru distrugerea animalelor dăună
toare şi insectelor dăunătoare.

(11) 1953 
(15) 29.05.1995 
(18) 02.08.2004
(21) 002747
(22) 02.08.1994 
(30)*96198, 19.01.1983, SU 
(10)*73986, SU
(73) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 

(CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.), 
J P

NO. 5-1, 5-CHOME, UKIMA, KITA-KU, TO 
KYO, JAPONIA

(54)

CARAFATE
(51)(57)
05 - preparate farmaceutice, veterinare şi igipnice, 

produse dietetice pentru copii şi bolnavi; plas
turi, materiale pentru pansamente; substanţe 
pentru plombe şi proteze dentare; dezinfectante, 
preparate pentru distrugerea buruienilor, 
insectelor dăunătoare şi animalelor dăunătoare.

(11) 1954 
(15) 29.05.1995 
(18) 15.08.2004
(21) 002748
(22) 15.08.1994 
(30)*98064, 07.06.1983, SU 
(10)*74515, SU
(73) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA, 

(CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.), 
J P
NO. 5-1, 5-CHOME, UKIMA, KITA-KU, TO
KYO, JAPONIA 

(54)

AND APS IN
(51)(57)
05 - preparate farmaceutice.

(11) 1955 
(15) 29.05.1995 
(18) 09.08.2004
(21) 002749
(22) 09.08.1994 
(30)*64994, 11.04.1973, SU 
(10)‘ 49814, SU
(73) FISH E R  CONTROLS IN TERN ATIONAL, 

INC., US
8000 MARYLAND AVENUE, CLAYTON, MIS
SOURI 63105, STATELE UNITE ALE AMERI- 
Cll

(54)

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

motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi 
curele de transmisie (cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre), utilaje mari pentru agricul
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tură, incubatoare;
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geo

dezice, electrice (inclusiv aparate de radio), foto
grafice, cinematografice, optice, de cântărit, de 
măsurat, de semnalizat, de control, de salvare, 
didactice, automate care declanşează prin intro
ducerea unei monede sau unui jeton, dispozitive 
pentru reproducere sonoră, case înregistratoare, 
maşini de calculat, aparate extinctoare;

11 - instalaţii de iluminat, de încălzit, de produs aburi, 
pentru prepararea alimentaţiei, de răcit, de 
uscat, de ventilaţie, de distribuţie a apei, insta
laţii sanitare.

(11) 1956 
(15) 29.05.1995 
(18) 29.07.2004
(21) 002750
(22) 29.07.1994 
(30)*57564, 11.12.1970, SU 
(10)*42126, SU
(73) T. J. SMITH & NEPHEW LTD, GB

101 HESSLE ROAD, HULL HU 32BN, AN
GLIA

(54)

TENSOPLAST

(51X57)
05 - materiale pentru pansamente şi plasturi curati

ve şi necurative.

(11) 1957 
(15) 29.05.1995 
(18) 29.07.2004
(21) 002751
(22) 29.07.1994 
(30)*88781, 24.04.1980, SU 
(10)*67660, SU
(73) T. J . SMITH & NEPHEW LTD, GB

101 HESSLE ROAD, HULL HU 32BN, AN
GLIA

(54)

AIRSTRIP

(51X57)
05 - tifon, materiale pentru pansamente; plasturi 

medicinale şi chirurgicale şi materiale chirur
gicale de pansamente.

(11) 1958 
(15) 29.05.1995 
(18) 02.08.2004
(21) 002753
(22) 02,08.1994 
(30)*98505, 25.11.1983, SU 
(10)*75551, SU

(73) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOC., 
US
CENTER BOULEVARD, FOSTER CITY, CALI
FORNIA, 94404, STATELE UNITE ALE AME-' 
RICH ,

(54)

(51X57)
36 - diverse servicii financiare, inclusiv servicii în ve

derea cecurilor pentru călătorii. ,

(11) 1959 
(15) 29.05.1995 
(18) 24.08.2004
(21) 002752
(22) 24.08.1994 
(30)*6215, 23.06.1947, SU 
(10)*4094, SU
(73) ILJ.HEINZ COMPANY, US

1062 PROGRESS STREET PITTSBURGH, 
PENNSYLVANIA 15212, STATELE U N lfE  
ALE AMERICII

(54)

(51X57)
29 - came, peşte, vânat, concentrate din came, fructe

şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleurij ge
muri, ouă şi alte produse lactate, grăsimi şi 
uleiuri vegetale comestibile, conserve, condimen
te de legume marinate;

30 - cafea, cacao, ceai, zahăr ş.a.m.d. , ,

(11) 1960 
(15) 29.05:1995 
(18) 01.09.2004 
(21) 002755
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(22) 01.09.1994 
(30)*433546, 12.11.1965, SU 
(10)*31456, SU
(73) MITSUBISHI RAYON KABUSIIIKIKAISHA, 

(TRADING ALSO AS MITSUBISHI RAYON 
CO., LTD), J P
NO. 3-19, KYOBASHI 2-CHOME, CHUO-KU, 
TOKYO, JAPONIA

(54)

(51)(57)
22 - materiale de umpluturii şi garnisire, materie 

primă fibroasă şi textilă, pânză pieptănată şi 
căiţi confecţionaţi din diacetat de celuloză, tria- 
cetat de celuloză şi alţi derivaţi organici de 
celuloză.

(11) 1961 
(15) 29.05.1995 
(18) 01.09.2004
(21) 002756
(22) 01.09.1994
(30)* 106076, 02.04.1987, SU 
(10)*81918, SU
(73) MITSUBISHI RAYON KABUSIIIKI KAISHA, 

(TRADING ALSO AS MITSUBISHI RAYON 
CO., LTD), J P
NO. 3-19, KYOBASHI 2-CHOME, CHUO-KU, 
TOKYO, JAPONIA

(54)

FIIMIEL

(61X57)
22 - fibre,Jn calitate de materiale de garnisire şi 

umplutură, pieptănătură şi câlţi, materie primă 
textilă fibroasă.

(11) 1962 
(15) 29.05.1995 
(18) 01.09.2004
(21) 002757
(22) 01.09.1994
(30)* 102907, 10.11.1985, SU 
(10)*78868, SU
(73) MITSUBISHI RAYON KABUSHERI KAISHA, 

(TRADING ALSO AS MITSUBISHI RAYON

CO., LTD), JP
NO. 3-19, KYOBASHI 2-CHOME, CHUO-KU, 
TOKYO, JAPONIA

(54)

FUNCLE
(51)(57)
22 - fibre în calitate de materiale de garnisire şi 

umplutură, materie primă textilă fibroasă, piep
tănătură şi câlţi.

(11) 1963 
(15) 29.05.1995 
(18) 01.09.2004
(21) 002758
(22) 01.09.1994 
(30)*43354, 12.11.1965, SU 
(10)*31458, SU
(73) MITSUBISHI RAYON KABUSIIIKI KAISHA, 

(TRADING ALSO AS MITSUBISHI RAYON 
CO., LTD), J P
NO. 3-19, KYOBASHI 2-CHOME, CHUO-KU, 
TOKYO, JAPONIA

(54)

Carokm
(51X57)
23 - fibre şi fire confecţionate completamente sau în 

esenţă din diacetat de celuloză sau ţriacetat de 
celuloză.

(11) 1964 
(15) 29.05.1995 
(18) 01.09.2004
(21) 002759
(22) 01.09.1994
(30)* 43354a, 12.11.1965, SU 
(10)* 31457, SU
(73) MITSUBISHI RAYON KABUSIIIKI KAISHA, 

(TRADING ALSO AS MITSUBISHI RAYON 
CO., LTD), J P
NO. 3-19, KYOBASHI 2-CHOME, CHUO-KU, 
TOKYO, JAPONIA

(54)

Carokm
(51X57)
24 - ţesături în bucăţi, confecţionate completamente
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sau în esenţă din tort sau fibre, obţinute din 
diacetat de celuloză sau triacetat de celuloză; 
cuverturi de pat şi de masă şi articole textile, 
neincluse în alte clase de produse, confecţionate 
completamente sau în esenţă din diacetat de 
celuloză sau triacetat de celuloză.

(11) 1985 
(15) 29.05.1995 
(18) 06.09.2004
(21) 002781
(22) 06.09.1994 
(30)*123132, 11.06.1990, SU 
(10)*94269, SU
(73) CANDY S P A ., IT

20047 BRUGHERIO (MILANO), ITALIA
(54)

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

spălat; preparate pentru curăţat, lustruit, 
degresat şi şlefuit; săpunuri; parfumuri, uleiuri 
eterice, remedii cosmetice, loţiuni pentru păr; 
prafuri şi paste de dinţi;

07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehicule terestre); manşoa- 
ne,conexiuni, cuplaje şi curele de transmisie, cu 
excepţia celor pentru vehicule terestre; utilaje 
mari pentru agricultură; incubatoare pentru ouă;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, geo
dezice, electrice, fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizat, 
de control (de verificat), de salvare şi didactice; 
aparataj pentru înregistrare, transmitere şi 
reproducere a sunetului sau imaginilor; purtători 
magnetici de informaţie, discuri acustice; apara
te automate comerciale şi mecanisme pentru 
aparate cu plată prealabilă, maşini pentru înca
sat, maşini de calculat, aparate de prelucrare a 
informaţiei, aparate extinctoare;

11 - instalaţii de iluminat, de încălzit, de produs aburi, 
pentru prelucrare termică a produselor alimen
tare, de răcit, de uscat, de ventilaţie, de distribu
ţie a apei şi instalaţii sanitare;

21 - ustensile şi vase pentru menaj şi bucătărie (cu 
excepţia celor din metale preţioase sau placate); 
piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); 
materiale pentru industria periilor; instrumente 
şi materiale pentru întreţinerea curăţeniei, 
răzuitoare metalice pentru podele, aşchie de oţel, 
sticlă brută sau semifinită (cu excepţia sticlei 
pentru construcţie); produse din sticlă, porţelan 
şi faianţă, necuprinse în alte clase;

37 - construcţie şi reparaţie.

(11) 1968 
(15) 29.05.1995 
(18) 09.08.2004
(21) 002786
(22) 09.08.1994

CIO)* 90081, 24.10.1980, SU 
(10)* 69072, SU
(73) THE SCOTCH HOUSE LIMITED, GB

18/22 HAYMARKET, LONDON SW1Y 4DQ, 
ANGLIA

(54)

(51)(57)
25 - vestimentaţie variată, inclusiv fulare, chipiuri, 

pălării, boa, veste, costume cu pantaloni, panta
loni, vestoane, pantaloni în carouri, vestoane 
sportive, paltoane, costume, rochii; fuste, halate, 
cămăşi bărbăteşti, fustiţe scoţiene, năfraine, 
pelerine cu glugă, pulovere, pulovere de lână, 
mănuşi şi căciuli, căptuşeli textile finite pentru 
haină.

(11) 1987 
(15) 29.05.1995 
(18) 09.08.2004
(21) 002788
(22) 09.08.1994
(30)* 129019, 10.09.1990, SU
(10)*99455, SU '
(73) CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., 

US
10750 COLUMBIA PIKE SILVER SPRING, 
MARYLAND 20901, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

MODEWAY INN
(51X57)
42 -servicii prestate de hoteluri şi moteluri, incluse 

în clasa 42.
(58) Cuvântul “INN” nu este obiect independent de 

protecţie juridică.

(11) 1968 
(15) 29.05.1995 
(18) 09.08.2004
(21) 002789
(22) 09.08.1994
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(30)* 115900, 05.10.1989, SU 
(10)*96423, SU
(73) CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., 

US
10750 COLUMBIA PIKE SILVER SPRING, 
MARYLAND 20901, STATELE UNITE ALE 
AMERIC1I

(54)

Quality

(51)57)
42 - servicii prestate de hoteluri şi moteluri.
(58) Cuvântul “QUALITY” nu este obiect independent 

de protecţie juridică.

(11) 1989 
(15) 29.05.1995 
(18) 09.08.2004
(21) 002790
(22) 09.08.1994
(30)* 129823, 21.12.1990, SU 
(10)*99049, SU
(73) CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., 

US
10750 COLUMBIA PIKE SILVER SPRING, 
MARYLAND 20901, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

CHOICE HOTEL

(51X67)
42 - servicii prestate de hoteluri şi moteluri.
(58) Cuvântul “HOTEL” nu este obiect independent 

de protecţie juridică.

(11)1970 
(15) 29.05.1995 
(18) 09.08.2004
(21) 002791
(22) 09.08.1994 
(30)*115899, 05.10.1989, SU 
(10)*89616, SU ,
(73) CHOICE HOTELS INTERNATIONAL; INC.,

u s  ’

10750 COLUMBIA PIKE SILVER SPRING, 
MARYLAND 20901, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

Sleep
T n n

(61.X57)
42 - servicii prestate de hoteluri şi moteluri.

(11) 1971 
(15) 29.05.1995 
(18) 09.08.2004
(21) 002792
(22) 09.08.1994 
(30)*115898, 05.10.1989, SU 
(10)*89615, SU
(73) CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., 

US
10750 COLUMBIA PIKE SILVER SPRING, 
MARYLAND 20901, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

(51)(57)
42 - servicii prestate de hoteluri şi moteluri.

(11)1972,
(15) 29.05.1995 
(18) 09.08.2004
(21) 002793 «>
(22) 09.08.1994
(30)*111220, 23.01.1989, SU 
(10)*86408, SU
(73) MUNDIPHARMA AG, CH

ST. ALBAN-RHEINWEG 74, 4006 BASEL, 
ELVEŢIA '
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(54)

MST CONTINUS
(51X57)
05 - produse farmaceutice pentru oameni şi animale. 
(58) Desemnarea “MST” nu este obiect independent 

de protecţie juridică.
* J

(11) 1973 
(15) 29.05.1995 .
(18) 09.08.2004
(21) 002794
(22) 09.08.1994
(30)* 112037, 17.03.1989, SU 
(10)*86738, SU ,
(73) HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES B.V., NL 

PIEKSTRAAT 2, 3071 EL ROTTERDAM, 
OLANDA

(54)

yU E ^U Q 3W
(51X57)
06 -materiale metalice de construcţie şi elemente de 

construcţie, confecţionate din ele; tavane, faţade, 
materiale pentru garnisirea pereţilor, materiale 
pentru garnisirea faţadelor, pereţi, pereţi inter
mediari, j aluzele de soare; poloage, materiale me
talice de acoperire; sisteme de acoperire; elemen
te fasonate, panouri, grinzi, bare, inclusiv alte 
părţi metalice, fitinguri, mijloace pentru adăpost 
şi pentru fixarea tuturor produselor sus-menţio- 
nate, bandă metalică.

(11) 1974 
(15) 29.05.1995 
(18X 09.08.2004
(21) 002795 '
(22) : 09.08.1994
(30)» 123284, 14.06.1990, SU
(10)*94176, SU ______
(73): VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED,

JP
12, MORIYA-CHO 3-CHOME, KANAGAWA- 

;• KU.YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, 
JAPONIA

(54)

(51)(57)
09 - aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţifice, 

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

trol (verificare), de salvare şi de instruire; apara- 
taj de înregistrare, transmitere şi reproducere a 
sunetului şi imaginii; purtători magnetici de in
formaţie, discuri pentru înregistrări sonore, au
tomate comerciale şi mecanisme pentru aparate 
cu plată prealabilă; aparate de încasat, maşini 
de calcul, echipament pentru prelucrarea infor
maţiei şi calculatoare; aparate extinctoare, inclu
siv videomagnetofoane şi videoplayer-e, videoca- 
mere, videocamere-magnetofoane şi videoca- 
mere-player-e, player-e pentru discuri video şi 
magnetofoane pentru discuri video, aparatură 
video de proiectarea imaginii, dispozitive pentru 
efecte video, dispozitive de corectare a audio- şi 
videosemnalelor, televizoare; televizoare combi
nate cu magnetofoane video sau videoplayer-e; 
radioaparate-acordoare; magnetofoane şi player- 
e, player-e pentru benzi digitale audio, amplifica
toare, difuzoare, player-e pentru discuri sau 
discuri digitale audio; casetofoane sau player-e, 
combinate cu aparate de radio; complexuri din 
televizor şi casetofon sau player, combinat cu 
aparat de radio; complexuri din casetofon sau 
player, combinate cu aparat de radio şi player 
pentru discuri digitale audio; audioprocesoare 
digitale, microfoane, căşti, audiotaimere, compu
tere personale, monitoare de display pentru 
computere, dispozitive de citire de pe discurile- 
floppy pentru computere, cameră electronică de 
fotografiat, purtători magnetici de informaţie 
pentru camera electronică de fotografiat; telefoa
ne cu cablu şi fără cablu, discuri şi înregistrări 
sonore; discuri digitale audio înregistrate şi 
neînregistrate; benzi audio; benzi digitale audio; 
pelicule video, discuri video; proiectoare cinema
tografice; camere de luat vederi; piese şi accesorii 
pentru toate produsele sus-menţionate.

(11) 1975 
(15) 29.05.1995 
(18) 21.10.2003
(21) 000318
(22) 21.10.1993 
(30)*98328, 21.10.1983, SU 
(10)*75059, SU
(73) V. KANN RASM USSENINDUSTRI A.S., DK 

TOBAKSVEJEN 10, D K -2860, SOBORG, 
DANEMARCA

(54)

VEIUX

(51X57)
06 - rame pentru geamuri, secţii pentru geamuri şi 

dispozitive pentru închiderea geamurilor pe 
carcasă metalică, storuri din metal, piese şi 
mecanisme pentru storuri, storuri veneţiene şi 
storuri cu role, mecanisme cu role, incluse în 
clasa 06;

19 - materiale de construcţie în  formă de uşi, ferestre 
(geamuri), geamuri de guri de lumină, acoperi
şuri de sticlă, materiale de acoperire, panouri 
exterioare şi foi pentru garnisirea pereţilor
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(nemetalice), piese şi accesorii pentru articolele 
sus-numite (neincluse în alte clase);

20 - storuri veneţiene pentru montare în geamuri, 
geamuri de guri de lumină şi acoperişuri de 
sticlă, incluse în clasa 20;

24 - storuri cu role din textile şi tende cu role pentru 
montare în geamuri şi geamuri de guri de lumină 
în acoperişuri de sticlă.

(11) 1976 
(15) 29.05.1995 
(18) 20.04.2004
(21) 001353
(22) 20.04.1994 
(30)*52638, 24.01.1969, SU 
(10)* 38628, SU
(73) STAR-KIST FOODS, INC., CORPORAŢIA 

STATULUI CALIFORNIA, US 
ONE RIVERFRONT PLACE, NEWPORT, KEN
TUCKY 41071, STATELE UNITE ALE AMERI- 
CII

(54)

(61X57)
29 - conserve de peşte din ton, ton conservat cu tăieţei, 

produse congelate, preparate din peşte, moluşte 
comestibile, crabi şi alte vietăţi marine; în spe
cial: pateuri din ton, moluşte mici, crabi de New- 
Burg, budinci din ton şi peşte congelat.

(11) 1977 
(15) 29.05.1995 
(18) 17.08.2004
(21) 002796
(22) 17.08.1994 
(30)*67814, 18.02.1974, SU 
(10)*50516, SU
(73) CITIBANK, N A ., US 
399 PARK AVENUE, CITY OF NEW YORK, STATE 

OF NEW YORK, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

(51X57)
16- opere imprimate, ziare şi reviste, cărţi, cores

pondenţe imprimate, ediţii periodice, broşuri, 
hărţi geografice, cărţi de adrese şi telefonice, ca
lendare, prospecte;

36- operaţii bancare, de credit şi financiare, elibe
rarea cartelelor de credit, gestionarea loturilor 
de pământ şi caselor, gestionarea prin procură 
a proprietăţii;

39- servicii prestate de biroul de călătorii, închirierea 
automobilelor.

(11) 1990 
(15) 29.05.1995 
(18) 05.09.2004
(21) 002777
(22) 05.09.1994
(30)* 105987, 13.03.1987, SU 
(10)* 81764, SU
(73) BARILLA ALIMENTARE S .P A ., IT

VIALE R. BARILLA, WA 43100 PARMA, ITA
LIA

(54)

(59) Culori revendicate: alb şi roşu.
(51X57)
30- cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, su

rogate de cafea, făină, produse coapte, pâine, 
biscuiţi, copturi, franzele, cozonaci, fursecuri; 
gustări uşoare, semifabricate pentru prepararea 
checurilor, bucăţele prăjite de pâine, bastonaşe 
de pâine, pesmeţi, glazură; m iere, melasă, 
drojdie, prafuri de copt, sare, muştar, piper, oţet, 
sosuri, mirodenii, gheaţă alimentară.

(11) 1991 
(15) 29.05.1995 
(18) 05.09.2004
(21) 002776
(22) 05.09.1994
(30)*105988, 13.03.1987, SU 
(10)*81773, SU
(73) BARILLA DOLCIARIA S .PA ., IT

VIALE R. BARILLA, 3/A, 43100 PARMA, 
ITALIA

(54)
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(51X57)
30- cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, su

rogate de cafea, făină şi paste făinoase, pâine, 
pesmeti, prăjituri, produse de cofetărie; înghe
ţată; miere, siropuri din melasă; drojdie, praf 
pentru copt; sare, muştar, piper, oţet, sosuri, 
mirodenii, glazură de zahăr.

(11) 1992
(15) 19.06.1995
(18) 26.05.2004
(21) 001860
(22) 26.05.1994
(30)*37317, 07.01.1964, SU
(10)*27900, SU
(73) CANON KABUSUIKI KAISHA, J P

OP 30-2,3-CHOME, SHIOMOMARUKO,OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

(51X57)
01 r praf pentru blitz şi pentru fotografiat;
09 - aparate fotografice şi camere de luat vederi, 

lentile, obturatoare, foaie, diaproiectoare, apa
ratură de developat, imprimat, mărit şi finisat, 

: $l|re, capace de protecţie pentru obiective; 
telemetrie, expânometre, casete, dispozitive de 
anclanşare, lămpi pentru blitz de magneziu, 
cuplate cu obturatorul aparatului fotografic;

11 - lămpi cu impuls.

(11) 1993 
(15) 19.06.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 001863
(22) 26.05.1994 
(30)*37315, 07.01.1964, SU 
(10)*27899, SU
(73) CANON KABUSUIKI KAISHA, J P

OF 30-2, 3-CHOME, SHIOMOMARUKO, 
OHTA-KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

(51X57)
01 - praf pentru blitz şi pentru fotografiat;
09 - aparate fotografice şi camere de luat vederi, 

lentile, obturatoare, foaie, diaproiectoare, apara
tură de developat, imprimat, mărit şi finisat, fil- 

•. tre, capace de protecţie pentru obiective;
telemetre, exponometre, casete, dispozitive de 

i anclanşare, lămpi pentru blitz de magneziu, cup

late cu obturatorul aparatului fotografic; 
11 - lămpi cu impuls.

(11) 1994 
(15) 19.06.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 001864
(22) 26.05.1994 
(30)*37314, 07.01.1964, SU 
(10)*28129, SU
(73) CANON KABUSH1KI KAISHA, J P

OF 30-2,3-CHOME, SHIOMOMARUKO,OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

(51X57)
09 - aparate fotografice şi camere de luat vederi, len

tile, obturatoare, foaie, diaproiectoare, aparatură 
de developat, imprimat, mărit şi finisat, filtre, 
capace de protecţie pentru obiective; telemetre, 
exponometre, casete, aparate de anclanşare, 
lămpi pentru blitz de magneziu, cuplate cu obtu
ratorul aparatului fotografic, praf pentru blitz 
şi pentru fotografiat;

11 - lămpi cu iippuls.

(11) 1995 
(15) 19.06.1995 
(18) 26.05.2004 
(21) 001866 
(22) 26.05.1994 
(30)* 102516, 16.09.1985, SU 
(10)*78825, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, J P

OF 30-2,3-CHOME, SHIOMOMARUKO,OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

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

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

08 - scule şi unelte acţionate manual; tacâmuri (cuţite, 
furculiţe, linguri); arme albe, fitinguri pentru 
articolele sus-numite;

15 - instrumente muzicale şi fitinguri pentru acestea;
20 - mobilă, oglinzi, rame pentru tablouri; articole 

(neincluse în alte clase), fabricate din lemn, 
plută, trestie, papură, răchită, corn, os, fildeş, 
fanoane de balenă, baga, chihlimbar, sidef, spu
mă de mare, celuloid şi imitaţii ale acestor 
materiale sau din materiale plastice, fitinguri
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pentru articolele sus-numite;
22 - frânghii, sfori, plase, corturi, tende, prelată, vele, 

saci; materiale pentru umplutură (păr, capoc, 
fulgi, zeegras etc.); materie primă textilă fi
broasă, fitinguri pentru articolele sus-numite;

34 - tutun brut sau prelucrat, articole de fumat, 
chibrituri, fitinguri pentru articolele sus-numite.

(11) 1996 
(15) 19.06.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 001867
(22) 26.05.1994
(30)* 118271, 19.01.1990, SU 
(10)*91015, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, JP

OF 30-2,3-CHOME, SHIOMOMARUKO.OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

Canon
(51X57)
29 - came, peşte, păsări şi vânat; extracte din came; 

fructe şi legume conservate, uscate, fierte, coapte 
şi prăjite; jeleuri,dulciuri, dulceţuri, gemuri; ouă, 
lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; sosuri pentru salate; conserve.

(11) 1997 
(15) 19.06.1995 
(18) 26.05.2004 
(21) 001868 
(22) 26.05.1994 
(30)* 118264, 19.01.1990, SU 
(10)*90916, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, JP

OF 30-2,3-CHOME, SHIOMOMARUKO.OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

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

substanţe dietetice pentru scopuri medicinale, 
alimente pentru copii; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombe şi mulaje 
dentare; dezinfectante; preparate pentru distru
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(11) 1998 
(15) 19.06.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 001869
(22) 26.05.1994

(30)*118265, 19.01.1990, SU 
(10)*90917, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, J P

OF 30-2,3-CHOME, SHIOMOMARUKO.OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

Canon
(51X57)
06 - metale obişnuite şi aliajele lor; materiale meta

lice de construcţie; construcţii şi edificii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căi 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice, articole 
de fierărie şi de lăcătuşărie; ţevi metalice; sa- 
feuri, articole din metale obişnuite, neincluse în 
alte clase, minereuri.

(11) 1999 
(15) 19.06.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 001870
(22) 26.05.1994
(30)* 118266, 19.01.1990, SU 
(10)*93774, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, J P

OF 30-2, 3-CHOME, SHIOMOMARUKO.OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

Canon
(51X57)
07 - motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehicule 

terestre); manşoane, cuplaje, conexiuni şi curele 
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule 
terestre); instrumente agricole; incubatoare.

(11) 2000 
(15) 19.06.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 001872
(22) 26.05.1994 
(30)*118267, 19.01.1990, SU 
(10)*91013, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, J P

OF 30-2,3-CHOME, SHIOMOMARUKO.OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

Canon
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(51X57)
11 - instalaţii de iluminat, de încălzit, de produs aburi 

(generatoare de aburi), pentru prelucrarea ter
mică a produselor alimentare, de refrigerare, de 
uscat, de ventilaţie, de distribuţie a apei şi 
tehnico-sanitare.

(11) 2001 
(15) 19.06.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 001875
(22) 26.05.1994 
(30)*99222, 18.04.1984, SU 
(10)*76230, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, J P

OP 30-2,3-CHOME, SHIOMOMARUKO.OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

(51X57)
14 - metale preţioase şi aliajele lor, articole din aces

tea sau articole placate, neincluse în alte clase; 
giuvaiere, bijuterie, pietre preţioase; ceasuri şi 
alte aparate cronometrice;

18 - piele şi imitaţii de piele, articole din aceste ma
teriale, neincluse în alte clase; piei, pielicele, 
valize; cuiere de voiaj, cufere, umbrele de ploaie 
şi de soare, bastoane; bice; hamaşament şi arti
cole de şelărie;

21 - ustensile şi vase de menaj sau de bucătărie (cu 
excepţia celor din metale preţioase sau placate); 
piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); 
materiale pentru industria periilor; instrumente 
şi materiale pentru curăţat şi întreţinerea cură
ţeniei; aşchie de oţel (răzuitoare metalice) pen
tru curăţarea podelelor; sticlă brută sau semi- 
fabricată (cu excepţia sticlei pentru construcţie); 
articole din sticlă, porţelan şi faianţă, neincluse 
în alte dase;

24- ţesături şi articole textile, neincluse în alte clase; 
plăpumi, cuverturi şi feţe de masă;

25- îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru 
acoperit capul;

28- jocuri, jucării, articole sportive şi de gimnastică, 
neincluse în alte clase; podoabe pentru pomul 
de Anul Nou;

34- tutun, articole de fumat; chibrituri.

(11) 2002 
(15) 19.06.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 001876
(22) 26.05.1994
(30)* 118147, 19.01.1990, SU 
(10)*90480, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, J P

OF 30-2,3-CHOME, SHIOMOMARUKO.OHTA- 
KU,TOKYO, JAPONIA

(54)

(51X57)
17 - gutapercă, cauciuc, elastic, azbest, mică şi pro

duse din aceste materiale, care nu sunt incluse 
în alte clase, produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale pentru călăfătuire, 
etanşare şi izolare; tuburi flexibile nemetalice.

(11)2003
(15) 19.06.1995
(18) 26.05.2004
(21) 001882
(22) 26.05.1994
(30)* 118270, 19.01.1990, SU
(10)*91014, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, J P

OF 30-2,3-CHOME, SHIOMOMARUKO.OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

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

sago, surogate de cafea, fă ină şi produse 
cerealiere, articole de patiserie şi cofetărie, 
îngheţată; miere, sirop de melasă, sare, muştar, 
oţet, sosuri (cu excepţia celor pentru salate), 
mirodenii; gheaţă alimentară.

(11)2004
(15) 19.06.1995
(18) 26.05.2004
(21) 001886
(22) 26.05.1994
(30)*110034, 22.09.1988, SU
(10)*85436, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, J P

OF 30-2,3-CHOME, SHIOMOMARUKO.OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

EOS

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

dezice, electrice, fotografice, de cântărit, de mă
surat, de semnalizat, de control (verificare), de 
salvare şi didactice, aparatură pentru înregis
trarea, transmiterea sau reproducerea sunetului 
sau imaginii, purtători magnetici de date, discuri 
(plăci), distribuitoare automate şi mecanisme 
pentru aparatele cu plată prealabilă, aparate de 
încasat, maşini de calcul, echipament pentru 
prelucrarea informaţiei; aparate extinctoare.
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(11) 2005 
(15) L9.06.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 001887
(22) 26.05.1994
(30)* 139846, 18.07.1991, SU 
(10)* 103722, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, JP

OP 30-2,3-CHOME, SHIOMOMARUKO.OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

W I S

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

navale, geodezice, electrice, fotografice, cinema
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizat, de control (verificare), de salvare şi 
didactice, aparatură pentru înregistrarea, tran
smiterea, reproducerea sunetului sau imagini
lor, sisteme de difuzoare, purtători magnetici de 
informaţie, discuri acustice, distribuitoare au
tomate şi mecanisme pentru aparatele cu plată 
prealabilă, aparate de încasat, maşini de calcul, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
M.E.C.; aparate extinctoare.

(11) 2006
(15) 26.06.1995
(18) 26.05.2004
(21) 001862
(22) 26.05.1994
(30)* 139845, 18.07.1991, SU
(10)* 104631, SU
(73) CANON KABUSIUKI KAISHA, JP

OP 30-2,3-CHOME, SHIOMOMARUKO.OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

Wide Imaging Stereo

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

navale, geodezice, electrice, fotografice, cinema
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizat, de control (verificare), de salvare şi 
didactice, aparatură pentru înregistrarea, trans
miterea, reproducerea sunetului sau imaginilor, 
sisteme de difuzoare, purtători magnetici de 
informaţie, discuri acustice, distribuitoare au
tomate şi mecanisme pentru aparatele cu plată 
prealabilă, aparate de încasat, maşini de calcul, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
M.E.C.; aparate extinctoare.

(58) Cuvântul “STEREO” nu este obiect independent 
de protecţie juridică.

(11) 2007 
(15) 26.06.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 001865
(22) 26.05.1994 
(30)*118151, 19.01.1990, SU 
(10)*90903, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, JP

OF 30-2,3-CHOME, SHIOMOMARUKO.OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

Canon
(51X57)
02 - vopsele, fimisuri, lacuri; substanţe de protecţie 

împotriva coroziunii şi împotriva degradării 
lemnului, substanţe colorante; baiţuri, mordanţi, 
răşini naturale în stare brută, metale în foiţe şi 
pulberi pentru pictură, decoraţiuni şi imprimare.

(11) 2008 
(15) 26.06.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 001874
(22) 26.05.1994 
(30)*118149, 19.01.1990, SU 
(10)*90902, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, J P

OF 30-2,3-CHOME, SHIOMOMARUKO.OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

Canon
(51X57)
13 - arme de foc; muniţii şi proiectile; substanţe explo

zive; focuri de artificii.

(11) 2009 
(15) 26.06.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 001877
(22) 26.05.1994
(30)* 118148, 19.01.1990, SU 
(10)*90901, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, J P

OF 30-2,3-CHOME, SHIOMOMARUKO.OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

Canon
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(51X57) (54)
19 - materiale nemetalice de construcţie; conducte 

nemetalice rigide pentru construcţie;- asfalt, rfi- 
• şini şi bitum; construcţii şi edificii nemetalice 

transportabile; monumente nemetalice.

(11) 2010 
(15) 26.06.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 001878
(22) 26.05.1994
(30)* 118146, 19.01.1990, SU 
(10)*90900, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, JP

OF 30-2,3-CHOME, SHIGMOMARUKO.OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

(51X57)
23 - fire toarse şi fire textile.

(11) 2011 
(15) 26.06.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 001879
(22) 26.05.1994
(30)* 118273, 19.01.1990, SU 
(10)*90921, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, JP

OF 30-2,3-CHOME, SHIOMOMARUKO.OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

(51X57)
27 - covoare, rogojini, preşuri, linoleum şi alte pro

duse pentru acoperirea podelelor; tapete şi 
materiale de căptuşire, cu excepţia celor ţesute.

(11)2013
(15) 26.06.1995
(18) 26.05.2004
(21) 001881
(22) 26.05.1994
(30)* 118263, 19.01.1990, SU
(10)*90915, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, JP

OF 30-2, 3-CHOME, SHIOMOMARUKO.OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

(51X57)
04 - uleiuri şi grăsimi (consistente) industriale; lubri- 

fianţi; absorbanţi, umectanţi şi lianţi pentru pul
beri; combustibili (inclusiv benzine pentru mo
toare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări, 
fitiluri.

(51X57)
26 - dantele şi broderii, panglici şi şireturi; nasturi, 

capse, copci şi încheietoare, ace şi ace cu gămă
lie; flori artificiale.

(11) 2014 
(15) 26.06.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 001884
(22) 26.05.1994
(30)*118268, 19.01.1990, SU 
(10)*90918, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, JP

OF 30-2,3-CHOME, SHIOMOMARUKO,OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

(11) 2012 
(15) 26.06.1995 
(18) 26.05.2004 
(21) 001880 
(22) 26.05.1994
(30)*118272, 19.01.1990, SU >
(10)*90920, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, JP

OF 30-2,3-CHOME, SH10MOMARUKO,OHTA- 
KU, TOKYO, .JAPONIA

(51X57)
32 - bere; ape minerale şi gazoase, alte băuturi ne

alcoolice; băuturi şi sucuri de fructe, siropuri şi 
alte compoziţii pentru fabricarea băuturilor.
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(11) 2015 
(15) 31.07.1995 
(18) 09.11.2004
(21) 003230
(22) 09.11.1994 
(30)*64370, 06.02.1973, SU 
(10)*47469, SU
(73) BUDGET RENT A CAR CORPORATION, US 

4225 NAPERVILLE ROAD LISLE, ILLINOIS 
60532, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

Budget

(51X57)
39- închirierea tuturor tipurilor de mijloace de 

locomoţie terestră, navală şi aeriană;
41- închirierea diferitor tipuri de obiecte de uz per

sonal, inclusiv a utilajului medical şi utilajului 
hotelier, mobilei, obiectelor pentru organizarea 
seratelor şi utilajului pentru birouri;

42- închirierea diferitor tipuri de obiecte de uz per
sonal, inclusiv a utilajului medical şi utilajului 
hotelier, mobilei, obiectelor pentru organizarea 
seratelor şi utilajului pentru birouri.

(11) 2016 
(15) 17.07.1995 
(18) 01.11.2004
(21) 003182
(22) 01.11.1994
(30)*104607, 01.08.1986, SU 
(10)*80317, SU
(73) KANEBO KABUSHIKI KAIS HA (KANEBO, 

LTD.), J P
NO. 17-4, SUMIDA 5 CHOME SUMIDA-KU, 
TOKYO, JAPONIA

(54)

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

fotografiei, inclusiv agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii; răşini artificiale în stare brută, ma
teriale plastice în stare brută; îngrăşăminte; 
com poziţii extinctoare; agenţi de călire şi 
substanţe chimice pentru lipire; substanţe chimi
ce pentru conservarea alimentelor; substanţe

tanante; substanţe adezive pentru scopuri 
industriale;

03- substanţe pentru albit, spălat, curăţat, lustruit, 
degresat şi abrazat; săpunuri; parfumuri, uleiuri 
eterice, cosmetica, loţiuni pentru păr; prafuri şi 
paste de dinţi;

05- preparate farmaceutice, veterinare şi igienice, 
produse dietetice pentru scopuri medicinale, 
alimentaţie pentru copii; plasturi, materiale 
pentru pansamente; materiale pentru plombe şi 
confecţionarea mulajelor dentare; dezinfectante; 
substanţe pentru distrugerea animalelor dăună
toare, fungicide, erbicide;

22- frânghii, funii, sfori, plase, corturi, coviltire, pre
lată, vele, saci (neincluse în alte clase); materîale 
pentru umplutură (cu excepţia cauciucului sau 
materialelor plastice); materiale textile fibroase 
brute;

23- fire şi fibre textile;
24- ţesături şi articole textile, neincluse în alte clase; 

plăpumi, cuverturi de pat şi feţe de masă;
25- îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole pentru 

acoperit capul;
30- cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, su

rogate de cafea; făină şi produse cerealiere, 
produse de panificaţie, articole de cofetărie, în
gheţată; miere, glucoza, drojdie, prafuri de copt, 
sare, muştar, oţet, sosuri (cu excepţia sosurilor 
pentru salate); mirodenii; gheaţă alimentară.

(11) 2017 
(15) 17.07.1995 
(18) 01.11.2004
(21) 003184
(22) 01.11.1994
(30)* 106769, 09.07.1987, SU 
(10)*82514, SU
(73) KANEBO KABUSHIKI KAISHA (KANEBO, 

LTD.), J P
NO. 17-4, SUMIDA 5 CHOME SUMIDA-KU, 
TOKYO, JAPONIA

(54)

Kaneho
(51X57)
02- vopsele, fimisuri, lacuri; substanţe de protecţie 

împotriva coroziunii şi împotriva degradării 
lemnului, substanţe colorante; baiţuri, răşini 
naturale în stare brută, foiţe şi pulberi de metale 
pentru pictură, decoraţiuni;

04- uleiuri şi grăsimi (consistente) industriale; lu- 
brifianţi; absorbanţi, umectanţi şi lianţi pentru 
pulberi; combustibili (inclusiv carburanţii pen
tru motoare) şi material pentru iluminat; lumâ
nări, fitiluri;

08- scule şi unelte acţionate manual; cuţitărie, fur
culiţe, linguri; arme albe; brice;

10- instrumente şi aparate chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare; proteze pentru membre, 
ochi şi dinţi; produse ortopedice, materiale pen
tru suturi;
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14- metale preţioase şi aliajele lor, obiecte din aceste 
materiale sau placate, care nu sunt incluse în 
alte clase; giuvaiere, pietre preţioase, orologerie 
şi alte instrumente pentru cronometrat;

16- hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole din 
carton neincluse în alte clase; imprimate; articole 
de legătorie; fotografii, papetărie, materiale 
adezive pentru cancelarie sau de uz casnic; 
materiale pentru artişti plastici; pensule; maşini 
de scris şi rechizite de birou (cu excepţia 
mobilierului);materiale didactice şi materiale 
intuitive (cu excepţia aparatelor); materiale din 
masă plastică pentru ambalare (care nu sunt 
incluse în  alte clase); cărţi de joc; caractere 
tipografice; clişee(tipografice);

18- piele şi imitaţii de piele, articole din aceste ma
teriale care nu sunt incluse în alte clase, piei, 
cufere şi genţi de voiaj; umbrele.de ploaie şi de 
soare, bastoane; cravaşe, bice, hamuri, articole' 
de şelărie;

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

21- ustensile şi vase pentru menaj sau bucătărie (cu 
excepţia celor din metale preţioase sau placate); 
piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); 
materiale pentru industria periilor; instrumente 
şi obiecte pentru întreţinerea curăţeniei, aşchie 
de oţel , sticlă brută sau semiprelucrată (cu 
excepţia sticlei pentru construcţie); articole din 
sticlă, porţelan şi faianţă, neincluse în alte clase;

27- covoare, rogojini, preşuri, linoleum şi alte produ
se pentru acoperirea podelelor; tapete şi 
materiale de tapiserie (netextile);

34- tutun; articole pentru fumători, chibrituri.

(11) 2018 
(15) 17.07.1995 
(18) 01.11.2004
(21) 003185
(22) 01.11.1994
(30)* 106770, 09.07.1987, SU 
(10)* 82515, SU
(73) KANEBO KABUSHIRI KAISHA (KANEBO,

LTD.), J P
, - NO. 17-4, SUMIDA 5 CHOME SUMIDA-KU, 

TOKYO, JAPONIA
(54)

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvicul
turii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte; compoziţii 
extinctoare; agenţi de călire şi substanţe chimice 
pentru lipire; produse chimice pentru conser
varea alimentelor; substanţe tanante; substanţe 
adezive pentru scopuri industriale;

02- vopsele, fimisuri, lacuri; substanţe de protecţie 
împotriva coroziunii şi împotriva degradării 
lemnului, substanţe colorante; baiţuri, răşini 
naturale în stare brută, foiţe şi pulberi de metale 
pentru pictură, decoraţiuni;

03- preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 
spălat; preparate pentru curăţat, lustruit, degre- 
sat şi abrazat; săpunuri; parfumuri, uleiuri

. , eterice, produse cosmetice, loţiuni pentru păr; 
prafuri şi paste de dinţi;

04- uleiuri şi grăsimi (consistente) industriale; lu- 
brifianţi; absorbanţi, umectanţi şi lianţi pentru 
pulberi; combustibili (inclusiv carburanţii pentru 
motoare) şi materiale pentru iluminat; lumânări,

* fitiluri; ...... ~
05- produse farmaceutice, veterinare şi igienice, pro

duse dietetice pentru scopuri medicinale, alimen
taţie pentru copii; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombe şi mulaje 
dentare; dezinfectante; preparate pentru distru
gerea dăunătorilor; fungicide; erbicide;

08- scule şi unelte acţionate manual; cuţite, furculiţe, 
linguri; arme albe; brice;

10- instrumente şi aparate chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare; proteze pentru membre, 
ochi şi dinţi; produse ortopedice, materiale pen
tru suturi;

14- metale preţioase şi aliajele lor; inclusiv obiecte 
din aceste materiale sau placate care nu sunt 
incluse în alte clase; giuvaiere, pietre preţioase, 
orologerie şi alte instrumente pentru crono
metrat;

16- hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole din 
carton, neincluse în alte clase; imprimate; arti
cole de legătorie; fotografii, papetărie, materiale 
adezive pentru cancelarie sau de uz casnic; mate
riale pentru artişti plastici; pensule; maşini de 
scris şi rdEhizite de birou (cu excepţia aparatelor); 
materiale din masă plastică pentru ambalare 
(care nu sunt incluse în alte clase); cărţi de joc; 
caractere tipografice; clişee(tipografîce);

18- piele şi imitaţii de piele, articole din aceste 
materiale care nu sunt incluse în alte clase, piei, 
cufere şi genţi de voiaj; umbrele de ploaie şi de 
soare, bastoane; cravaşe, bice, hamuri, articole 
de şelărie;

19- materiale nemetalice de construcţie, tuburi rigide 
. nemetalice de construcţie; asfalt, smoală şi

bitum; construcţii şi edificii transportabile neme
talice, monumente nemetalice;

21- ustensile şi vase pentru menaj şi bucătărie (cu 
excepţia celor din metale preţioase sau placate); 
piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); 
materiale pentru industria periilor; instrumente 
şi materiale pentru întreţinerea curăţeniei, 
aşchie de oţel (bureţi de sârmă), sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru con
strucţie); sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse
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în alte clase;
22- frânghii, sfori, plase, corturi, coviltire, prelată, 

vele, saci (neincluse în  alte clase); materiale 
pentru umplutură (cu excepţia cauciucului sau 
materialelor plastice); materiale textile fibroase 
brute;

23- fire şi fibre textile;
24- ţesături şi articole textile neincluse în alte clase; 

cuverturi de pat şi feţe de masă;
25- îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole pentru 

acoperit capul;
27- covoare, rogojini, preşuri, linoleum şi alte pro

duse pentru acoperirea podelelor; tapete şi 
materiale de tapiserie (cu excepţia celor textile);

30- cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, su
rogate de cafea, făină şi produse cerealiere, 
pâine, produse de panificaţie, articole de cofe
tărie, îngheţată; miere, melasă, drojdie, prafuri 
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (cu excepţia 
sosurilor pentru salate); mirodenii; gheaţă 
alimentară;

34- tutun; articole pentru fumători, chibrituri.

(11) 2019 
(15) 17.07.1995 
(18) 05.08.2004
(21) 003186
(22) 05.08.1994 
(30)404672, 15.08.1986, SU 
(10)*80316, SU
(73) MERCEDES-BENZ AKTIENGESELLSCHA

FT, DE
70322 STUTTGART, GERMANIA

(54)

MERCEDES-BENZ

(51X57)
09- aparate şi instrumente electrice, electronice, 

fotografice, optice, de măsurat, de semnalizat, 
de control, de salvare; aparate şi instrumente 
mecanice, hidraulice, pneumatice, electronice şi 
electrotehnice pentru dirijare, conectare, reglare, 
verificare, prevenire şi control; radioaparatură, 
difuzoare, antene, radioemiţătoare, aparate de 
telefon, purtători magnetici de informaţie, 
maşini de calcul şi utilaje pentru prelucrarea 
informaţiei, baterii electrice şi accesorii electrice, 
incluse în clasa 09, aparate extinctoare, piese 
pentru articolele sus-numite.

(11) 2020 
(15) 17.07.1995 
(18) 05.08.2004
(21) 003187
(22) 05.08.1994 
(30)*83496, 07.06.1978, SU 
(10)*63241, SU
(73) MERCEDES-BENZ AKTIENGESELLSCHA

FT, DE

70322 STUTTGART, GERMANIA
(54)

MERCEDES-BENZ
(51X57)
37- reparaţia şi deservirea automobilelor, motoarelor 

cu ardere internă cu pistoane rectilinii alterna
tive şi pistoane rotative (motoare W ankel), 
motoarelor staţionare, motoarelor pentru bărci; 
deservirea şi exploatarea staţiilor de alimentare 
cu benzină pentru automobile şi motoare; deser
virea şi exploatarea instalaţiilor industriale de 
automobile şi motoare; deservirea şi exploatarea 
birourilor de construcţie de automobile şi motoa
re, inclusiv deservirea în  vederea arhitecturii, 
deservirea cu piese de schimb, reparaţie combi
nată cu deservirea sus-menţionată, deservirea 
prin intermediul lustruirii, corectării, spălării 
pieselor din tablă de oţel, testării diagnostice a 
utilajelor electrice, staţiilor de spălare a automo
bilelor, deservirea instalaţiilor de semnalizat, 
servicii de lubrffiere şi control al automobilelor.

(11) 2021 
(15) 17.07.1995 
(18) 03.11.2004
(21) 003211
(22) a3.ll.1994 
(30)*64413, 09.02.1973, SU 
(10)*47626, SU
(73) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE PHA

RMACEUTIQUE, F R
34, RUE ST-ROMAIN F-69008 LYON, FRANTA

(54)

DUSODRIL

(51X57)
05 - preparate farmaceutice.

(11) 2022 
(15) 17.07.1995 
(18) 03.11.2004
(21) 003212
(22) O3.ll.l094 
(30)*64412, 09.02.1973, SU 
(10)*48006, SU
(73) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE PHA

RMACEUTIQUE, F R
34, RUE ST-ROMAIN F-69008 LYON, FRANŢA

(54)

MENDIAXON

(51X57)
05 - preparate farmaceutice.
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(11) 2023 
(15) 17.07.1995 
(18) 09.11.2004
(21) 003213
(22) 09.11.1994
(30)*68214, 02.04.1974, .SU 
(10)*51089,SU *
(73) SHULTON, INC., US

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

SHULTON

(51X57)
03- cosmetică şi articole de toaletă, în special, apă 

de colonie, parfumuri, loţiuni folosite după ras, 
talc, cremă pentru ras, déodorante şi substanţe 
antitranspirante, preparate pentru îngrijirea 
părului, săpunuri de toaletă şi şampoane pentru 
păr.

(11) 2024 
(15) 17.07.1995 
(18) 09.11.2004
(21) 003216
(22) 09.11.1994
(30)*60271, 14.10.1971, SU 
(10)*44522, SU
(73) GEC ALSTHOM ELECTROMECANIQUE 

S .A .,F R
38, AVENUE KLEBER, 75116 PARIS, FRANŢA

(54)

(51X57)
17- materiale de izolare şi sisteme pentru maşini 

electrice.

(11) 2025 
(15) 17.07.1995 
(18) 09.11.2004
(21) 003217
(22) 09.11.1994
(30)*99860, 31.07.1984, SU 
(10)*76610, SU
(73) ALPS ELECTRIC CO., LTD., J P

1-7, YUKIGAYA OHTSUKA-CHO OHTA-KU, 
TOKYO', JAPONIA

(54)

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

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

09- aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţifice, 
navale, geodezice, electrice (inclusiv aparate de 
radio), fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărit, de măsurat, de semnalizat, de control, 
de salvare, didactice; aparate automate care 
declanşează prin introducerea unei monede sau 
a unui jeton; dispozitive de reproducere şi 
înregistrare sonoră; case înregistratoare, maşini 
de calculat; aparate extinctoare;

11- instalaţii de iluminat, de încălzit, de produs aburi, 
de răcit, de uscat, de ventilaţie, sanitare, dispo
zitive pentru distribuţia apei, pentru prepararea 
hranei;

12- vehicule; mijloace de locomoţie navală, terestră 
şi aeriană;

16- hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole din 
carton; imprimate; ziare şi reviste, cărţi, articole 
de legătorie; fotografii, papetărie, materiale 
adezive pentru papetărie; rechizite pentru artişti 
plastici; pensule; maşini de scris şi rechizite de 
birou (cu excepţia mobilierului); materiale didac
tice şi intuitive (cu excepţia aparatelor); cărţi de 
joc; caractere tipografice; clişee tipografice.

(11) 2026 
(15) 17.07.1995 
(18) 09.11.2004
(21) 003220
(22) 09.11.1994 
(30)*92496, 28.08.1981, SU 
(10)*70905, SU
(73) FARM1TALIA CARLO ERBA S. R  L., IT 

24, VIA CARLO IMBONATI, 20 159 MILAN, 
ITALIA

(54)

L1SERDOL

(51X57)
05-preparate farmaceutice, medicinale şi veterinare.

(11)2027 .
(15) 17.07.1995 
(18) 09.11.2004
(21) 003221
(22) 09.11.1994 
(30)*79120, 17.02.1977, SU 
(10)*61855, SU
(73) FARMTTALIA CARLO ERBA S. R  L., IT

24, VIA CARLO IMBONATI, 20 159 MILAN, 
ITALIA

(54)
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(51X57)
05-preparate farmaceutice antimicotice.

(11) 2028 
(15) 17.07.1995 
(18) 09.11.2004
(21) 003222
(22) 09.11.1994
(30)*89294, 03.07.1980, SU 
(10)*68028, SU
(73) FARMITALIA CARLO ERBA S. R  L., IT

24, VIA CARLO IMBONATI, 20 159 MILAN, 
ITALIA

(54)

SERMION
(51X57)
05-preparate farmaceutice, medicinale şi veterinare.

(11) 2029 
(15) 17.07.1995 
(18) 09.11.2004
(21) 003223
(22) 09.11.1994 
(30)*133858, 29.03.1991, SU 
(10)*99861, SU
(73) FARMITALIA CARLO ERBA S. R  L „  IT 

24, VIA CARLO IMBONATI, 20 159 MILAN, 
ITALIA

(54)

TROFODERMIN

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

(11) 2030 
(15) 17.07.1995 
(18) 09.11.2004
(21) 003225
(22) 09.11.1994 
(30)*73148, 19.08.1975, SU 
(10)*54918, SU
(73) FARMITALIA CARLO ERBA S. R  L., IT 

24, VIA CARLO IMBONATI, 20 159 MILAN, 
ITALIA

(54)

KELFIZINA

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

produse dietetice pentru copii şi bolnavi; plas
turi, m ateriale pentru pansamente; dezin
fectante.

(11) 2031 
(15) 24.07.1995 
(18) 01.11.2004
(21) 003181
(22) 01.11.1994 
(30)*66700, 10.10.1973. SU 
(10)*50360, SU
(73) PHARMACHIM PJL.C., BG 

SOFIA, BULGARIA
(54)

pha. rmachim
b u l g a r ia

(51X57)
01- produse chimice pentru scopuri industriale şi 

ştiinţifice, produse chimice pentru tratare şi 
îngrijirea sănătăţii;

03- parfumerie şi remedii pentru îngrijirea frumu
seţii, esenţe, cosmetică, loţiuni pentru păr, far
duri, pudră aromatizată de talc, uleiuri eterice, 
extracte din trandafir, tutun, lavandă şi alte pro
duse, extracte obţinute din cele sus-menţionate;

05- medicamente, produse chimice pentru tratare şi 
îngrijirea sănătăţii; substanţe dezinfectante, sub
stanţe pentru plombarea dinţilor, antibiotice şi 
preparatele lor, antibiotice pentru animale do
mestice, substanţe veterinare şi medicinale, vată 
absorbantă, bandaj medical, tifon, şerveţele sani
tare, pansamente sanitare elastice, plasturi, ţi
gări antiastmatice, pastă de dinţi, substanţe igie
nice pentru îngrijirea cavităţii bucale;

30- drojdii pentru caşcaval.
(58) In marca înregistrată desemnarea verbală “BUL

GARIA” se exclude din protecţie.

(11) 2032
(15) 24.07.1995
(18) 09.11.2004
(21) 003219
(22) 09.11.1994
(30)*61304, 27.03.1972, SU
(10)*45388, SU
(73) SAFT, FR

156, AVENUE DE METZ 93230 ROMAIN- 
VILLE, FRANŢA

(54)

SAFT
(51X57)
09- aparate electrice, dispozitive şi accesorii pentru 

ele, în special: acumulatoare, dispozitive ştiin
ţifice, optice, fotografice, pentru înregistrarea 
sunetelor, cinematografice, de măsurat, de cân
tărit, aparate de fiert, aparate extinctoare; filtre, 
instalaţii de fiert;

11- aparate de fiert, calorifere, aparate de ventilaţie, 
instalaţii duş pentru băi, filtre, instalaţii de ilu
minat, de încălzit, de fiert.
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(11) 2033 
(15) 24.07.1995 
(18) 09.11.2004
(2 1 ) 003227
(22) 09.11.1994 
(30)*25241, 19.09.1961, SU 
(10)*20312, SU
(73) FARM ITAU A CARLO ERBA S. R. L., ГГ 

24, VIA CARLO IMBONATI, 20 159 MILAN, 
ITALIA

(54)

FARMITALIA
(51X57) . . .
01- produse chimice;
03- obiecte de sanitărie, în special: depilatoare, pra

furi de dinţi, săruri pentru băi, briantină, loţiuni 
pentru păr, pudră, creme, preparate pentru băi 
de picioare şi alte produse;

05- medicamente, produse farmaceutice şi veterina
re; dezinfectante; insecticide pentru oameni şi 
de uz casnic şi alte produse.

(11)2034 
(15) 17.07.1995 
(18) 05.08.2004
(21) 003188
(22) 05.08.1994
(30)* 104670, 15.08.1986, SU 
(10)*80734, SU
(73) MERCEDES-BENZ AKTIENGESELLSCHA- 

FT, DE
70322 STUTTGART, GERMANIA

(54)

(51X57)
09- aparate şi instrumente electrice, electronice, fo

tografice, optice, de măsurat, de semnalizat, de 
control, de salvare; aparate şi instrumente meca
nice, hidraulice, pneumatice, electronice şi elec- 

' ’ trotehnice pentru dirijare, conectare, reglare şi 
control, verificare, prevenire; radioaparaturft, 
difuzoare, antene, radioemiţătoare, aparate de 
telefon, purtători magnetici de informaţie, ma
şini de calcul şi utilaje pentru prelucrarea infor
maţiei, baterii electrice şi accesorii electrice, 
iilcluse în clasa 09, aparate extinctoare, piese 
pentru articolele sus-numite.

(11) 2035 
(15) 03.08.1995 
(18) 12.07.2004 
(21) 002801 
(22) 12.07.1994 
(30)*53172, 31.03.1969, SU 
(10)*39078, SU
(73) GE SPECIALTY CHEMICALS, INC., US 

PARKERSBURG CENTER 5TH & AVERY 
STREETS PARKERSBURG, WEST VIRGINIA, 
STATELE UNITE ALE AMERICII

(54) j .

BLENDEX
(51X57)
01 - răşini sintetice, utilizate în industrie, însă neu

tilizate în calitate de rondele de frânare.

(11) 2038
(15) 03.08.1995
(18) 08.09.2004
(21) 002811
(22) 08.09.1994
(30)*107029, 18.08.1987, SU
(10)*82739, SU
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERI
CII

(54)

COMET
(51X57)
03 - preparate pentru albit, degresat, curăţat, pentru 

menaj şi spălat; săpunuri şi detergenţi.

(11) 2037
(15) 03.08.1995
(18) 08.09.2004
(21) 002812
(22) 08.09.1994
(30)*50830, 26.06.1968, SU
(10)*37396, SU
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERI
CII

(54)

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

pentru spălat, preparate pentru curăţat, lustruit, 
înlăturarea petelor de grăsime şi substanţe 
abrazive; săpunuri, parfumerie, uleiuri eterice, 
cosmetică, loţiuni pentru păr, praf şi pastă de 
dinţi.
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(11)2038 
(15) 03.08.1995 
(18) 08.09.2004
(21) 002813
(22) 08.09.1994 
(30)*77377, 26.08.1976, SU 
(10)*59316, SU
(73) THE PRO CTER &  GAMBLE COMPANY ,US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERI
CA

(54)

CASCADE
(51X57)
03 - substanţe pentru spălat şi dezinfectat şi sub

stanţe pentru spălat vasele.

(11)2039 
(15) 03.08.1995 
(18) 08.09.2004
(21) 002814
(22) 08.09.1994
(30)*50829, 26.06.1968, SU 
(10)*37395 , SU .
(73) THE PRO CTER & GAMBLE COMPANY ,US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERI
CA

(54)

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

pentru spălat, preparate pentru curăţat, lustruit, 
înlăturarea petelor de grăsime şi substanţe 
abrazive; săpunuri, parfumerie, uleiuri eterice, 
cosmetică, loţiuni pentru păr, praf şi pastă de 
dinţi.

(11)2040 
(15) 03.08.1995 
(18) 08.09.2004
(21) 002815
(22) 08.09.1994 
(30)*77378, 26.08.1976, SU 
(10)*59317, SU
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERI
CA

(54)

BOLD

(51X57)
03 - substanţe granulate sintetice, dezinfectante pen

tru spălat.

(11) 2041
(15) 03.08.1995
(18) 08.09.2004
(21) 002816
(22) 08.09.1994
(30)*54347, 07.08.1969, SU
(10)*39986, SU
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY ,US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERI
CA

(54)

ARIEL
ЭЙРИА

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

pentru spălat, preparate pentru curăţat, lustruit, 
spălat şi substanţe abrazive; săpunuri, par
fumerie, uleiuri eterice, cosmetică, loţiuni pentru 
păr, praf şi pastă de dinţi.

(11)2042 
(15) 03.08.1995 
(18) 08.09.2004 
(21) 002822 
(22) 08.09.1994 
(30)*77375, 26.08.1976, SU 
(10)*61593, SU
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO,STATELE UNITE ALE AMERICA

(54)

GLEEM
(51X57)
03 - paste de dinţi.

(11) 2043 
(15) 03.08.1995 
(18) 08.09.2004
(21) 002823
(22) 08.09.1994
(30)*130246, 29.12.1990, SU 
(10)*98430, SU
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERI
CA
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(54)

DUZ
(51X57)
03 - substanţe pentru albit, spălat, curăţat, lustruit, 

degresat şi prelucrare cu materiale abrazive; 
săpunuri.

(11)2044 
(15) 03.08.1995 
(18) 08.09.2004
(21) 002825
(2 2 ) 08.09.1994
(30)*126457, 18.09.1990, SU 
(10)* 102179, SU
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 
• ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN

NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERI- 
CII

(54)

DAZ
(51X57)
03 - preparate pentru curăţat, lustruit, degresat şi 

prelucrare abrazivă.

(11) 2045 
(15) 03.08.1995 
(18) 09.09.2004
(21) 002829
(22) 09.09.1994 
(30)*44513, 20.04.1966, SU 
(10)* 32337, SU
(73) HAG G F AKTIENGESELLS CHAFT, DE

3, HAGSTRASSE D-28000, BREMEN 1, GER
MANIA

(54)

M B A
(51X57)
30 - ceai, cafea, cacao şi surogatele acestora.

(11) 2046 
(15) 03.08.1995 
(18) 09.09.2004
(21) 002830
(22) 09.09.1994 
(30)*44519, 20.04.1966, SU 
(10)*32338, SU

(73) HAG GF AKTDSNGESELLSCHAFT, DE 
3, HAGSTRASSE D-28000, BREMEN 1, GER- 
MANfA

(54)

3 A H K A
(51X57)
30 - ceai, cafea, cacao şi surogatele acestora.

(11)2047 
(15) 03.08.1995 
(18) 09.09.2004
(21) 002831
(22) 09.09.1994 
(30)*44512, 20.04.1966, SU 
(10)*32336, SU
(73) HAG GF AKTIENGESELLS CHAFT, DE 

3, HAGSTRASSE D-28000, BREMEN 1, GER
MANIA

(54)

OHKO
(51X57)
30 - ceai, cafea, cacao şi surogatele acestora.

(11) 2048 
(15) 03.08.1995 
(18) 09.09.2004
(21) 002832
(22) 09.09.1994 
(30)*44518, 20.04.1966, SU 
(10)* 32335, SU
(73) HAG GF AKTIENGESELLS CHAFT, DE 

3, HAGSTRASSE D-28000, BREMEN 1, GER
MANIA

(54)

HUE
(51X57)

30 - ceai, cafea, cacao şi surogatele acestora.
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(11)2049 
(15) 03.08.1995 
(18) 09.09.2004
(21) 002833
(22) 09.09.1994 
(30)*44526, 20.04.1966, SU 
(10)- 32333, SU
(73) HAG G F AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

3, HAGSTRASSE D-28000, BREMEN 1, GER
MANIA

(54)

X f l r
(51X57)
30 - ceai, cafea, cacao şi surogatele acestora.

(11) 2050 
(15) 04.08.1995 
(18) 26.07.2004 
(21) 002610 
(22) 26.07.1994 
(30)*40263, 03.12.1964, SU 
(10)*30230, SU 
(73) GRUNDFOS A/S, DK

P. DUE .JENSENS VEJ, 8850 BJERRINGBRO, 
DANEMARCA

(54)

GRUNDFOS
(51X57)
07 - maşini - unelte şi instrumente, motoare; mufe şi 

curele de transmisie pentru maşini-unelte; 
utilaje mari pentru agricultură; incubatoare; 
toate tipurile de pompe, inclusiv pompe pentru 
alimentare cu apă, pentru scopuri industriale, 
pentru combustibil, pentru compresoare hidrau
lice şi de aer; supape, filtre, epuratoare pentru 
condensarea apei şi spălarea automată a eprube- 
telor şi retortelor;

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, topo
grafice şi electrice, aparate şi instrumente de 
cântărit, de măsurat, de semnalizat, de control 
(de inspectare), de salvare şi didactice; aparate 
extinctoare, elemente hidraulice şi pneumatice 
pentru dispozitive şi aparate automate de regla
re, pompe hidraulice autoreglabile; supape elec
tromagnetice, supape sensibile la schimbările 
presiunii şi altor factori fizici, dispozitive de 
reglare şi automatică pentru pompe şi sisteme 
de pompare (  dintr-un vas în altul), aparate şi 
instrumente de reglare automată pentru maşini- 
unelte, piesele aparatelor automate de reglare;

‘ 11 - instalaţii de iluminat, instalaţii pentru bucătă
rie; instalaţii frigorifice, uscătoare, instalaţii de 
ventilaţie şi instalaţii sanitare, instalaţii pentru

avansarea apei, încălzirea şi producerea aburilor, 
filtre pentru apă, gaz şi petrol, aparate şi sisteme 
epuratoare pentru apă, gaz şi petrol.

(11) 2051 
(15) 04.08.1995 
(18) 26.07.2004
(21) 002614
(22) 26.07.1994
(30)*126864, 03.10.1990, SU 
(10)"96740, SU
(73) S. d. jbH N S O N  & SON, INC., US

1525 HOWE STREET, RACINE; WISCONSIN 
53403-5011,STATELE UNITETALE jfKtERICII

(54)

SHOUT

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

spălat, preparate pentru curăţat, lustruit, degre- 
sat şi prelucrare abrazivă, preparate pentru înlă
turarea petelor, vopselei, lacului; săpunuri; sub
stanţe pentru spălat (dezinfectare), cu excepţia 
celor industriale şi medicinale; ceară şi preparate 
din ceară pentru îngrijirea suprafeţelor preluc
rate sau neprelucrate, incluse în dasa 03; prepa
rate pentru înlăturarea cerii; paste de lustruit 
încălţămintea, preparate de curăţat încălţă
mintea, creme pentru încălţăminte.

(11) 2052
(15) 04.08.1995
(18) 26.07.2004
(21) 002618
(22) 26.07.1994
(30)*93238, 28.01.1982, SU
(10)*71677, SU
(73) S. C, JOHNSON & SON, INC., US

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

(54)

RAID
(51X57)
05 - insecticide, repelente contra insectelor; substanţe 

contra moliilor, preparate pentru nimicirea 
buruienilor şi animalelor dăunătoare, preparate 
germicide, dezinfectante; fungicide; déodorante 
pentru aer, preparate pentru împrospătarea 
aerului; substanţe pentru înlăturarea acumu
lărilor şi pentru frânarea acumulării în aer a 
agenţilor patogeni şi infecţioşi.

(1,1) 2053 
(15) 04.08.1995 
(18) 26.07.2004

71



BOPI9/1995

(21) 002628 
(22) 26.07.1994 
(30)*95622, 05.11.1982, SU 
(10)*75050, SU
(73) S. C. JOHNSON & SON, Ш С „ US

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

(54)

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvicultu
rii; îngrăşăminte naturale şi artificiale; compozi
ţii extinctoare; substanţe pentru lipit şi 
preparate chimice pentru sudat; substanţe chi
mice pentru conservarea produselor alimentare; 
răşini sintetice; emulsii incluse în clasa 01; 
antigeluri şi preparate de decongelare; acoperiri 
pentru produsele agricole; compuşi chimici inter
mediari pentru industrie; materiale plastice 
spongioase; substanţe tanante; substanţe, care 
împiedică apariţia ceţii şi pentru înlăturarea 
ceţii;

02 - vopsele, coloranţi, lacuri, emailuri; substanţe de
protecţie îm potriva coroziunii şi împotriva 
degradării lemnului; fixatori pentru coloranţi, 
pigmenţi; substanţe colorante; preparate pentru 
încastrarea podelelor; răşini naturale; preparate 
pentru acoperiri protectoare;

(XI - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 
spălat, preparate pentru curăţat, lustruit, degre- 
sat şi prelucrat cu materiale abrazive; preparate 
pentru înlăturarea petelor, vopselelor şi lacurilor 
şi detergenţi (cu excepţia celor pentru uz per
sonal), creme de ghete; preparate în formă de 
creme de ghete pentru aplicare pe suprafeţele 
prelucrate şi neprelucrate; preparate pentru 
înlăturarea cremelor de ghete; substanţe pentru 
curăţarea, lustruirea, gamisirea încălţămintei 
şi creme pentru încălţăminte, incluse în clasa 
03;

04 - grăsimi şi uleiuri tehnice (cu excepţia grăsimilor
şi uleiurilor comestibile, uleiurilor eterice); 
materiale lubrifiante, absorbanţi şi lianţi pentru 
pulberi; substanţe pentru scopuri de iluminat, 
lumânări, fitiluri; emulsii lubrifiante-frigorifice 
pentru tăiat şi/sau rectificat şi adaosuri uleioase 
de tăiat pentru scopuri industriale; parafine pen
tru utilizare în industrie şi producere;

05 - preparate germicide (cu excepţia celor de uz per
sonal); preparate pentru distrugerea buruienilor 
şi animalelor dăunătoare; insecticide; insecti- 
fuge; fungicide; substanţe contra moliilor; pre
parate dezinfectante pentru curăţat şi preparate 
pentru împrospătarea aerului;

21 - ustensile mici pentru uz casnic şi recipiente 
portative pentru gospodărie (cu excepţia celor 
din metale preţioase şi placate)';'piepteni şi

bureţi; perii (cu excepţia pensulelor), materiale 
pentru acestea; dispozitive şi utilaje, recipiente 
şi materiale pentru curăţat, lustruit, rectificat 
şi fricţiune; păr aspru metalic.

(11) 2054 
(15) 04.08.1995 
(18) 26.07.2004
(21) 002629
(22) 26.07.1994
(30)* 143506, 27.09.1991, SU 
(10)*108217, SU
(73) S. C. JOHNSON & SON, Ш С., US

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

(54)

HELLO!

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

spălat, preparate pentru curăţat, lustruit, deg- 
resat şi prelucrat cu materiale abrazive, sub
stanţe pentru înlăturarea petelor, vopselei, la
cului; săpunuri; substanţe pentru spălat (dezin
fectare), cu excepţia celor industriale şi medi
cinale; ceară şi preparate în formă de ceară 
pentru îngrijirea suprafeţelor prelucrate şi ne
prelucrate, incluse în clasa 03; preparate pentru 
înlăturarea cerii; paste de lustruit încălţămintea, 
preparate de curăţat încălţămintea, inclusiv 
cremele.

(11) 2055 
(15) 04.08.1995 
(18)26.07.2004
(21) 002633
(22) 26.07.1994
(30)*129020, 30.11.1990, SU 
(10)* 106846, SU
(73) S. C. JOHNSON & SON, Ш С., US

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

(54)

БРИ З
(51X57)
03- preparate pentru curăţat, lustruit, degresat şi 

prelucrare abrazivă, preparate pentru înlătu
rarea vopselei, petelor şi lacului, ceară şi prepa
rate similare cerii pentru îngrijirea suprafeţelor 
prelucrate şi neprelucrate, incluse în clasa 03, 
paste pentru lustruit încălţămintea, creme pen
tru încălţăminte, preparate pentru curăţarea în
călţămintei;

05- preparate germicide, substanţe dezinfectante, 
preparate pentru distrugerea buruienilor şi ani
malelor dăunătoare, insecticide, insectifuge, fun-
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gicide, preparate pentru împrospătarea aerului, 
déodorante pentru aer, déodorante pentru stofe, 
preparate de protecţie contra moliilor, substanţe, 
care împiedică eoncentrareajşi contribuie la înlă
turarea din aer a mediilor patogene şi infecţioase.

(11) 2056
(15) 07.08.1995
(18) 06.08.2004
(21) 002802
(22) 06.09.1994
(30)*74961, 09.02.1976, SU
(10)*57228, SU
(73) BATA SCHUH AKTIENGESELLSCHAFT, 

CH
CH-4313 MÖHLIN, ELVEŢIA

(54)

M â n u t -
(51X57)
07 - maşini şi inaşini-unelte, în special: maşini pen

tru confecţionarea încălţămintei,-piese pentru 
aceste maşini;

25 - îmbrăcăminte, inclusiv toate tipurile de încăl
ţăminte şi accesorii pentru ea, ciorăpărie.

(11) 2073 
(15) 31.07.1995 
(18) 09.11.2004
(21) 003224
(22) 09.11.1994 
(30)*44096, 07.02.1966, SU 
(10)*31836, SU
(73) ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE GENE

RALE D’ELECTRICITE, FR
54, RUE DE LA BOERIE, 75008 PARIS, 
FRANTA

(54)

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

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

nalizat, de control, de salvare şi didactice; case 
înregistratoare, maşini de calculat; aparate au
tomate care declanşează prin introducerea unei 
monede sau a unui jeton, maşini vorbitoare, apa
rate extinctoare.

(11) 2074 
(15) 31.07.1995 
(18) 28.09.2004
(21) 003254
(22) 28.09.1994
(30)* 107374, 22.10.1987, SU 
(10)*83099, SU
(73) RICHARDSON-VICKS B.V., NL

169 HEER BOKELWEG, 3032 AD ROTTER
DAM, OLANDA

(54)

OIL OF OLAY

(51X57)
03- săpunuri, articole de parfumerie, uleiuri eterice, 

substanţe cosmetice; loţiuni pentru păr, prafuri 
şi paste de dinţi.

(58) Desemnarea verbală “OIL” nu este obiect inde- 
pendedt de protecţie juridică.

(11) 2075 
(15) 31.07.1995 
(18) 28.09.2004
(21) 003255
(22) 28.09.1994 
(30)*64339, 31.01.1973, SU 
(10)*47383, SU
(73) RICHARDSON-VICKS B.V., NL

169 HEER BOKELWEG, 3032 AD ROTTER
DAM, OLANDA

(54)

■— %

(51X57)
03- articole cosmetice şi de toaletă.
(58) în  eticheta înregistrata cuvântul “OIL” se exclu

de din protecţie.
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(11) 2076 
(15) 31.07.1995 
(18) 28.09.2004
(21) 003257
(22) 28.09.1994 
(30)*76913, 15.07.1976, SU 
(10)*58191, SU
(73) RICHARDSON-VICKS B.V., NL

169 HEER BOKELWEG, 3032 AD ROTTER
DAM, OLANDA

(54)

WIENERSDORFER STRASSE 20-24, A-2514 
TRAISKIRCHEN, AUSTRIA

1 E M P E M T
(51X57)
12-anvelope şi camere pentru vehicule.

OLAZ

(51X57)
03- preparate cosmetice şi de toaletă.

(11) 2077 
(15) 31.07.1995 
(18) 10.11.2004
(21) 003260
(22) 10.11.1994 
(30)*63162, 12.10.1972, SU 
(10)*46573, SU
(73) MIGUEL TORRES, SA., ES

COMERCIO 22, 08720-VILAFRANCA DEL 
PENEDES (BARCELONA), SPANIA

(54)

TO R RES
t f R I

* * *' R
A * A

I I  > *

J J» * I
II f

Ă i l ţ r e
M O b u c c o  a  W t i f O  « v

C 1 » I » * 1 * ’
Ifllgild 3l|r<9 • V U l » f r * » W * M>m

(59) Culori revendicate: roşu, negru,; auriu, bej. 
(51X57)
33- vinuri.
(58) In eticheta înregistrată toate inscripţiile, cu 

excepţia cuvintelor “TORRES", “Sangre de Toro”, 
“Miguel Torres’ , se exclud din protecţie.

(11)2078 
(15) 31.07.1995 
(18) 26.07.2004
(21) 003278
(22) 26.07.1994
(30)* 125976, 07.09.1990, SU 
(10)*96078, SU
(73) SE M PE R IT  R EIFE N  AKTIEN GESELLS

CHAFT, AT

(11) 2079 
(15) 31.07.1995 
(18) 26.07.2004
(21) 003279
(22) 26.07.1994 
(30)*125977, 07.09.1990, SU 
(10)*96079, SU
(73) SEM PERIT R E IFE N  AK TIEN G ESELLS

CHAFT, AT ’ ’ 1  ;>• ' *  ' ■
WIENERSDORFER STRASSE 20-24, A-2514 
TRAISKIRCHEN, AUSTRIA

(54)

(51X57)
12-anvelope şi camere pentru vehicule.

(11)2080 
(15) 31.07.1995 
(18) 18.11.2004
(21) 003286
(22) 18.11.1994 
(30)*40133, 24.11.1964, SU 
(10)*30196, SU
(73) CUTISIN A.S., CZ

.JTLEMNICE, REPUBLICA CEHĂ 
(54) V,
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(51X57)
18- intestine artificiale.

(11) 2081 
(15) 31.07.1995 
(18) 22.11.2004
(21) 003295
(22) 22.11.1994
(30)* 108330, 05.03.1988, SU 
(10)*83971, SU
(73) RHONE-POULENC CHIMIE, FR

25, QUAI PAUL DOUMER, 92400 COURBE
VOIE, FRANTA

(54)

ZEO SIL
(51X57)
01 - bioxizi de siliciu sedimentaţi, utilizaţi în ramu

rile industriei cauciucului şi hârtiei.

(11) 2082 
(15) 31.07.1995 
(18) 23.11.2004
(21) 003297
(22) 23.11.1994
(30)*113177, prioritate convenţională 16.12.1988, SU 
(10)*87635, SU
(73) SE M PE R IT  TECH N ISCH E PRO D U K TE  

GESELLSCHAFT AT
MODECENTERSTRASSE 22, A-1031 WIEN, 
AUSTRIA

(54)

SEMPERPACT
(51X57)
17-plăci din;cauciuc de montare şi de ciuruire.

(11) 2083 
(15) 31.07.1995 
(18) 23.11.2004
(21) 003298
(22) 23.11.1994
(30)*127235, 10.10.1990, SU 
(10)*96838, SU
(73) KAWNEER COMPANY, INC., US

TECHNOLOGY PARK/ATLANTA 555 GUTH- 
RIDGE COURT, NORCROSS, GEORGIA 30092, 
STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

KAWNEER

(51X57)
06- materiale metalice de construcţie, în special: 

construcţii pentru uşi, construcţii pentru fe
restre, panouri de construcţie şi pereţi despăr
ţitori; piese turnate metalice;

19- materiale nemetalice de construcţie, în special: 
tocuri nemetalice pentru uşi, panouri nemetalice 
de construcţie, pereţi nemetalici, forme nemeta
lice de turnare.

(11)2084 
(15) 31.07.1995 
(18) 01.11.2004
(21) 003305
(22) 01.11.1994 
(30)*88102, 31.01.1980, SU 
(10)*67142, SU
(73) CHAMPION PRODUCTS, INC., CORPORA

ŢIA STATULUI NEW YORK, US 
3141 MONROE AVENUE, ROCHESTER, NEW 
YORK 14603, STATELE UNITE ALE AMERI
CII

(54)

(51X57)
25- îmbrăcăminte, inclusiv îmbrăcăminte sportivă, 

lenjerie, articole pentru acoperit capul, încălţă
minte.

(11) 2085 
(15) 31.07.1995 
(18) 23.11.2004
(21) 003308
(22) 23.11.1994 
(30)*60941, 27.08.1971, SU 
(10)*44645, SU
(73) ENICHEM SP .A ., IT

16 PIAZZA DELL REPUBBLICA, MILAN, 
ITALIA

(54)

TEDIMON

(51X57)
01-produse chimice destinate industriei.

(11) 2086 
(15) 31.07.1995 
(18) 07.12.2004
(21) 003365
(22) 07.12.1994
(30)*110489, 17.11.1988, SU
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(10)*85882, SU
(73) MERCK & CO., INC., US

ONE MERCK DR1VE WHITEHOUSE STA- 
TION, N.J. 08889-0100, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

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

substanţe dietetice pentru scopuri medicinale, 
alimentaţie pentru copii; plasturi, materiale pen
tru pansamente; materiale pentru plombe şi 
confecţionarea mulajelor dentare; substanţe de
zinfectante; preparate pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(11) 2087 
(15) 31.07.1995 
(18) 07.12.2004
(21) 003366
(22) 07.12.1994
(30)* 139129, 05.07.1991, SU
(10)* 104746, SU
(73) MERCK &  CO., INC., US

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

(54)

(51X57)
16- hârtie, carton şi produse din ele, incluse în clasa 

16; imprimate; materiale de Iegătorie; fotografii; 
papetărie; substanţe adezive pentru cancelarie 
sau de uz casnic; accesorii pentru artişti plastici; 
pensule; maşini de scris şi rechizite de birou (cu 
excepţia mobilierului); materiale didactice şi 
intuitive (cu excepţia aparaturii); materiale de 
mase plastice pentru ambalare incluse în clasa 
16; cărţi de joc; caractere tipografice; clişee.

(11) 2088 
(15) 07.08.1995 
(18) 01.12.2004
(21) 003319
(22) 01.12.1994

(30)*23337, 22.07.1960, SU 
(10)* 19096, SU
(73) DEXION GROUP PLC., GB

MAYLANDS AVENUE, HEMEL HEMPSTEAD, 
HERTFORDSHIRE HP27EW, MAREA BRI- 
TANIE

(54)

(51X57)
11-articole metalice, piuliţe şi şuruburi.

(11) 2089 
(15) 07.08.1995 
(18) 07.12.2004
(21) 003362
(22) 07.12.1994
(30)* 104646, 11.08.1986, SU 
(10)*80598, SU
(73) MERCK & CO., INC., US

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

(54)

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

substanţe dietetice pentru scopuri medicinale, 
alimentaţie pentru copii; plasturi, materiale 
pentru pansamente; materiale pentru plombe şi 
confecţionarea mulajelor dentare; substanţe 
dezinfectante; substanţe pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(11) 2090 
(15) 07.08.1995 
(18) 07.12.2004
(21) 003363
(22) 07.12.1994
(30)* 103326, 15.01.1986, SU 
(10)*79611, SU
(73) MERCK & СО., Ш С., US

ONE MERCK DRIVE WHITEHOUSE STA
TION, N.J. 08889-0100, STATELE UNITE ALE 
AMERICII
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(54)

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

substanţe dietetice pentru scopuri medicinale, 
alimentaţie pentru copii; plasturi, materiale 
pentru pansamente; materiale pentru plombe şi 
confecţionarea mulajelor dentare; substanţe 
dezinfectante; preparate pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

(11) 2093
(15) 02.05.1995
(18) 31.05.2004
(21) 002220
(22) 31.05.1994
(30)*68368, 19.04.1974, SU
(10)*50805, SU
(73) NEUTROGENA CORPORATION, US

5760 WEST 96TH STREET LOS ANGELES, 
CALIFORNIA 90045, STATELE UNITE ALE 
AMERICII

(54)

NEUTROGENA

(51X57)
03 -săpunuri, preparate cosm etice, în special: 

parfumuri, apă de toaletă, ruj de buze, farduri, 
vopsea pentru gene, farduri pentru ochi, machiaj, 
talc, pudră de talc, creme, remedii pentru resta
bilirea părului, remedii depilatoare, déodorante, 
lac pentru unghii, cremă pentru unghii, diluant 
pentru lacuri, cremă pentru picioare, pudră 
pentru picioare, preparate pentru băi pentru 
picioare, vopsea pentru păr, preparate pentru 
clătirea părului, pomadă pentru păr, lac pentru 
păr, uleiuri, pentru păr, coloranţi pentru păr, 
preparate pentru dezondularea părului, rom de 
dafin, loţiune după ras, săpunuri pentru ras, 
cremă pentru ras, prafuri şi paste de dinţi, săpu
nuri de toaletă;

05- lichid pentru clătirea gurii, preparate pentru 
curăţarea dinţilor artificiali şi preparate pentru 
întărirea dinţilor artificiali.

(11)2097 
(15) 24.07.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 001859
(22) 26.05.1994
(30)*56212, 15.05.1970, SU 
(10)*41240, SU . . . ..
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, JP

30-2, 3-CHOME, SHIOMOMARUKO, OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

Canola
(51X57)
09 - calculatoare electronice şi electrice.

(11) 2098 
(15) 24.07.1995 
(18) 26.05.2004 
(21) 001861 
(22) 26.05.1994 
(30)*37316, 07.01.1964, SU 
(10)*27901, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, «JP

30-2, 3-CHOME, SHIOMOMARUKO, OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

Canon
(51X57)
01 - praf pentru blitz şi pentru fotografiat;
09 - aparate fotografice şi camere de luat vederi, len

tile, obturatoare, foaie, diaproiectoare, aparatură 
de developat, imprimat, mărit şi finisat, filtre, 
capace de protecţie pentru obiective, telemetre, 
exponometre, casete, dispozitive de anclanşare, 
lămpi pentru blitz de magneziu, cuplate cu 
obturatorul aparatului fotografic;

11- lămpi cu impuls.

(11)2099 
(15) 24.07.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 001873
(22) 26.05.1994
(30)*118150, 19.01.1990, SU 
(10)*90481, SU
(7,3) CANON KABUSHIKI KAISHA, JP

30-2, 3-CHÔMË, SHIOMOMARUKO, ÜHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

Canon
(51X57)
12 - vehicule; mijloace de locomoţie terestră, aeriană 

şi navală.
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(11) 2100 
(15) 24.07.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 001883
(22) 26.05.1994 
(30)*118269, 19.01.1990, SU 
(10)*90919, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, J P

30-2, 3-CHOME, SHIOMOMARUKO, OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

(51X57)
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi grâne, 

necuprinse în alte clase; animale vii; fructe şi 
legume proaspete; seminţe, plante verzi şi flori 
naturale; furaje pentru animale, înalţ.

(11) 2101 
(15) 24.07.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 001885
(22) 26.05.1994 
(30)*U8152, 19.01.1990, SU 
(10)*9tf492, SU
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, JP

30-2, 3-CHOME, SHIOMOMARUKO, OHTA- 
KU, TOKYO, JAPONIA

(54)

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(11) 2102
(15) 24.07.1995
(18) 22.08.2004
(21) 002799
(22) 22.08.1994
(30)*98954, 19.03.1984, SU
(10)*76520, SU
(73) ALPINE ELECTRONICS, Ш С.Д Р

1-1-8 NISHI GOTANDA, SHINAGAWA-KU, 
TOKYO, JAPONIA

(54)

ALPINE
(51X57)
12 - dispozitive cu semnal antifurt pentru mijloace 

de locomoţie, indicatoare de cotituri pentru mij
loace de locomoţie.

(11) 2103 
(15) 24.07.1995 
(18) 22.08.2004 
(21) 002800 
(22) 22.08.1994 
(30)*94679, 25.06.1982, SU 
(10)*74002, SU
(73) ALPINE ELECTRONICS, Ш С .Д Р

1-1-8 NISHI GOTANDA, SHINAGAWA-KU, 
TOKYO, JAPONIA

(54)

ALPINE

(51X57)
09 - utilaj şi aparate electrice, inclusiv întrerupătoare, 

motoare mici, conectoare, solenoide, rezistenţe, 
condensatoare, relee, antene, aparate şi dispo
zitive electrice de comunicare, inclusiv caseto- 
foane cu bandă şi pickup-uri pentru maşini auto 
şi casnice şi părţile lor; magnetofoane cu bandă 
şi pickup-uri şi părţile lor, pickup-uri pentru dis
curi şi plăci şi părţile lor; magnetofoane video 
cu bandă şi pickup-uri video cu discuri şi părţile 
lor, benzi video, discuri video, fonografe electrice; 
complexuri de emisie şi recepţie radio şi părţile 
lor; doze, capuri magnetice, difuzoare dinamice, 
dispozitive pentru reglare, am plificatoare, 
microfoane, microcasete, discuri digitale sonore 
şi pickup-uri, dech-uri digitale sonore cu casete 
şi accesorii matematice pentru ele; dispozitive 
digitale sonore pentru maşini auto; maşini de 
jocuri electronice televizate, complexuri de 
transmisie şi recepţie televizată, aparate de 
comunicare pentru mijloace de locomoţie, apa
rate portative de comunicare; computere electro
nice şi părţile lor, inclusiv pupitre de comandă 
şi imprimante, dispozitive semiconductoare, in
clusiv dispozitive de conectare internă, materiale 
electrice în formă de baze pentru scheme impri
mate şi rezistenţe, camere de luat vederi, maşini 
de dictat, procesoare de cuvinte, floppy-discuri 
şi conductoare pentru ele, accesoriile produselor 
menţionate, contoare de parcurs, navigatoare şi 
busole pentru mijloacele de locomoţie.

(11) 2104 
(15) 24.07.1995'
(18) 13.09.2004
(21) 002835
(22) 13.09.1994 
(30)*55208, 25.12.1969, SU 
(10)*40512, SU
(73) CATERPILLAR INC., US

100 N.E.ADAMS STREET PEORIA, ILLINOIS 
61629-6490, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

CATERPILLAR
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(51X57)
37- deservire, control curent şi reparaţia autocamioa

nelor, tractoarelor, maşinilor şi utilajelor pentru 
transportarea şi prelucrarea pământului, maşi
nilor şi utilajelor de încărcare-descărcare, motoa
relor, electrogeneratoarelor, maşinilor de sudat 
şi utilajelor navale.

(11) 2105 
(15) 24.07.1995 
(18) 13.09.2004 
(21) 002861 
(22) 13.09.1994 
(30)*55209, 25.12.1969, SU 
(10)*40513, SU
(73) CATERPILLAR Ш С „ US

100 N.E.ADAMS STREET PEORIA, ILLINOIS 
61629-6490, STATELE UNITE ALE AMERICII

(64)

CAT
(51X57)
37 - deservire, control curent şi reparaţia autocami

oanelor, tractoarelor, maşinilor şi utilajelor 
pentru transportarea şi prelucrarea pământului, 
maşinilor şi utilajelor de încărcare-descărcare, 
motoarelor, electrogeneratoarelor, maşinilor de 
sudat şi utilajelor navale.

(11) 2106 
(15) 24.07.1995 
(18) 09.09.2004
(21) 002885
(22) 09.09.1994 
(30)*96758, 16.03.1983, SU 
(10)*74264, SU
(73) PH ILIP  MORRIS PRODUCTS INC., COR

PORAŢIA STATULUI VIRGENIA, US
3601 COMMERCE ROAD RICHMOND, VIRGI- 
NIA 23234, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

(59) Culori revendicate: roşu, alb, negru.
(51X57)
18 - piele şi imitaţii de piele, articole din aceste 

materiale, care nu sunt cuprinse în alte clase, 
piei, valize; cufere de călătorie, umbrele, bastoa
ne; hamaşament şi articole de şelărie;

25 - îmbrăcăminte, lenjerie, articole pentru acoperit 
capul, încălţăminte.

(11) 2107 
(15) 24.07.1995 
(18) 19.09.2004
(21) 002887
(22) 19.09.1994
(30)* 108377, 11.03.1988, SU 
(10)*86354, SU
(73) TOYOTA JID OSH A KABUSHIKI KAISHA 

(TOYOTA M OTOR CORPORATION), J P  
1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 
JAPONIA

(54)

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

şi aeriană, inclusiv automobile, piesele şi uti
lajele acestora.

(11) 2108
(15) 24.07.1995
(18) 20.09.2004
(21) 002888
(22) 20.09.1994
(30)*95173, 06.09.1982, SU
(10)*74750, SU
(73) A /S  ECCOLET SKO, DK

6261 BREDEBRO, DANEMARCA
(54)

ECCO
(51X57)
25 - îmbrăcăminte, lenjerie, articole pentru acoperit 

capul, încălţăminte.

(11) 2109 
(15) 24.07.1995 
(18) 21.09.2004
(21) 002908
(22) 21.09.1994 
(30)*62055, 06.06.1972, SU 
(10)*45781, SU
(73) TELEDYNE, INC., CORPORAŢIA STATU

LUI DELAWARE, US *
1901 AVE! OF THE STARS LOS ANGELES, CA 
90067, STATELE UNITE ALE AMERICII
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(54)

T E L E DYNE

(51X57)
06 - metale brute şi semifabricate şi aliajele acestora;

ancore, nicovale, clopote; materiale de construc
ţie, fabricate prin laminare şi turnare; şine şi 
alte materiale metalice pentru căi ferate, lanţuri 
(cu excepţia lanţurilor de transmisie pentru 
maşini); cabluri şi sârmă metalică; articole de 
lăcătuşărie, ţevi metalice;safeuri şi casete; bile 
de oţel, potcoave, cuie şi şuruburi, alte articole 
din metal (nepreţios) neincluse în alte clase; 
minereuri;

07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi 
curele de transmisie (cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre); unelte agricole mari; incu
batoare;

09 - aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţifice, 
navale, geodezice, electrice, fotografice, cinema
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, meca
nisme de semnalizat, de control, de salvare şi 
didactice; automate, care declanşează prin 
introducerea monedelor sau jetoanelor; dispozi
tive de reproducere a sunetelor, case înregistra
toare; maşini de calculat, aparate extinctoare;

11 - instalaţii de iluminat, încălzit, de produs aburi,
pentru prepararea alimentaţiei, de răcit, de 
uscat, de ventilat, pentru distribuirea apei şi 
instalaţii sanitare;

12 - vehicule; mijloace de transport naval, terestru,
aerian.

(11) 2110 
(15) 24.07.1995 
(18) 21.09.2004
(21) 002909
(22) 21.09.1994 
(30)*62056, 06.06.1972, SU 
(10)*45782, SU
(73) TELEDYNE, INC., CORPORAŢIA STATU

LUI DELAWARE, US
1901 AVE. OF THE STARS LOS ANGELES, CA 
90067, STATELE UNITE ALE AMERICI1

(54)

(51X57)
06 - metale brute şi semifabricate şi aliajele acestora; 

ancore, nicovale, clopote; materiale de construc
ţie, fabricate prin laminare şi turnare;şine şi alte 
materiale metalice pentru căi ferate, lanţuri (cu 
excepţia lanţurilor de transmisie pentru maşini);

cabluri şi sârmă metalică; articole de lăcătuşărie, 
ţevi metalice;safeuri şi casete; bile de oţel, 
potcoave, cuie şi şuruburi, alte articole din metal 
(nepreţios) neincluse în alte clase; minereuri;

07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi 
curele de transmisie (cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre); unelte agricole mari; incuba
toare;

09 - aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţifice, 
navale, geodezice, electrice, fotografice, cinema
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, meca
nisme de semnalizat, de control, de salvare şi 
didactice; automate, care declanşează prin intro
ducerea monedelor sau jetoanelor; dispozitive de 
reproducere a sunetelor, case înregistratoare;,, 
maşini de calculat, aparate extinctoare;

11 - instalaţii de iluminat, încălzit, de produs aburi,
pentru prepararea alimentaţiei, de răcit, de 
uscat, de ventilat, pentru distribuirea apei şi 
instalaţii sanitare;

12 - vehicule; mijloace de transport naval, terestru,
aerian.

(11)  2111
(15) 07.08.1995
(18) 01.08.2004
(21) 002806
(22) 01.08.1994
(30)*22224, 01.11.1958, SU
(10)* 18262, SU
(73) BROWN & WILLIAMSON TOBACCO COR

PORATION (EXPORT) LIMITED, GB 
MILLBANK KNOWLE GREEN STAINES, 
MIDDLESEX TW18 1DY, ANGLIA

(54)

(51X57)
34 - tutun prelucrat şi brut.

(11) 2112 
(15) 07.08.1995 
(18) 08.09.2004
(21) 002809
(22) 08.09.1994 
(30)*54348, 07.08.1969, SU 
(10)*39987, SU
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(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCI
NNATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERI- 
CII

(54)

(51X57)
05 - şerveţele igienice; tampoane şi pachete.
(58) Cuvântul ULTRA nu este obiect independent 

de protecţie juridică.

(51X67)
03 - preparate pentru albit rufele şi alte substanţe 

pentru spălat, preparate pentru curăţat, lustruit, 
spălat şi substanţe abrazive; săpunuri, parfu
merie, uleiuri eterice, cosmetică, loţiuni pentru 
păr, praf şi pastă de dinţi.

(11) 2113
(15) 07.08.1995
(18) 08.09.2004
(21) 002810
(22) 08.09.1994
(30)*50882, 02.07.1968, SU
(10)* 37308, SU
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERI- 
CII

(54)

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

pentru spălat, preparate pentru curăţat, lustruit, 
înlăturarea petelor de grăsime şi substanţe 
abrazive; săpunuri, parfumerie, uleiuri eterice, 
cosmetică, loţiuni pentru păr, praf şi pastă de 
dinţi.

(11) 2114 
(15) 07.08.1995 
(18) 08.09.2004
(21) 002817
(22) 08.09.1994
(30)*133142, prioritate convenţională 19.09.1990, SU 
(10)* 102078, SU
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERI- 
CII

(54)

ALWAYS ULTRA

(11) 2115 
(15) 07.08.1995 
(18) 08.09.2004 
(21) 002818 
(22) 08.09.1994 
(30)* 137909, 10.06.1991, SU 
(10)* 104417, SU
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA; CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

(59) Culori revendicate: alb, nergu, gri.
(51X57)
05 - şerveţele igienice; pemuţe, tampoane de mărime 

normală şi chiloţi pentru femei; pachete igienice 
pentru chiloţi.

(58) Toate cuvintele, cu excepţia cuvântului *AL- 
WAYS" şi a cifrei “20”, nu sunt obiecte indepen
dente de protecţie juridică.

(11) 2116 
(15) 07.08.1995 
(18) 08.09.2004
(21) 002819
(22) 08.09.1994
(30)* 107028, 18.08.1987, SU 
(10)*82738, SU
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERI
CII 

(54)

ALWAYS

(51X57)
05 -pachete de menstruaţie şi pachete de protecţie, 

şerveţele igienice; pachete de menstruaţie pentru 
chiloţi şi tampoane.
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(11) 2117
(15) 07.08.1995
(18) 08.09.2004
(21) 002820
(22) 08.09.1994
(30)*77379, 26.08.1976, SU
(10)*59318, SU
(73) THE PRO CTER & GAMBLE COMPANY,US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

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

spâlat, substanţe pentru curăţat, lustruit, degre- 
sat şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie, 
uleiuri eterice, cosmetică, loţiuni pentru păr, 
paste de dinţi. r

(11) 2118 
(15) 07.08.1995 
(18) 08.09.2004
(21) 002821 l; 
(22) 08.09.1994
(30)*77370, 26.08.1976, SU "  ,
(10)*59311, SU , /  -
(73) THE PRO CTER & GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

MEAD & SMOULDERS

(51X57)
03 - parfumerie, cosmetică, preparate de toaletă, 

paste de dinţi, şampoane şi toate articolele pen
tru îngrijirea părului şi dinţilor.

(11) 2119 
(15) 07.08.1995 
(18) 08.09.2004
(21) 002824
(22) 08.09.1994 
(30)*77376, 26.08.1976, SU 
(10)*59315, SU
(73) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCIN
NATI, OHIO, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

0REFT
(51X57)
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru

spălat, substanţe pentru curăţat, lustruit, de- 
gresat şi preparate abrazive; săpunuri, parfu
merie, cosmetică, uleiuri eterice, loţiuni pentru 
păr, paste de dinţi.

(11) 2120 
(15) 07.08.1995 
(18) 26.07.2004
(21 ) 002840
(22) 26.07.1994
(30)*127665, 23.10.1990, SU 
(10)*96304, SU
(73) PFIZER, INC., CORPO RAŢIA STATULUI 

DELAWARE, US
235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, N.Y. 
10017, STATELE UNITE ALE AMERICII

(54)

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

(11) 2121 
(15) 21.08.1995 
(18) 05.05.2004
(21) 001582
(22) 05.05.1994 
(30)*51024, 19.07.1968, SU 
(10)*37532, SU
(73) CHRISTIAN DIOR A LIMITED COMPANY, 

FR
30 AVENUE MONTAIGNE, 75008 PARIS, 
FRANŢA

(54)

(5 1 X 5 7 .)

14 - bijuterie, articole de aur şi de argint, giuvaiere 
originale şi imitate;

18 - articole de galanterie de piele, genţi de damă, 
accesorii de călătorie, curele, bastoane, umbrele 
de ploaie şi de soare;

23 - fire;
24 - ţesături;
25 - diversă îmbrăcăminte pentru toate vârstele, in

clusiv cea sportivă şi lenjerie de corp, corsete, 
cravate, articole pentru acoperit capul, mănuşi 
şi diversă încălţăminte, ciorapi şi şosete de toate 
tipurile, cordoane;

26 -dantele şi articole brodate, panglici şi şireturi,
articole de ceaprazărie, trese, nasturi, ace cu 
gămălie şi ace, flori artificiale.
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(11)2122 
(15) 21.08.1995 
(18) 05.05.2004
(21) 001583
(22) 05.05.1994 
(30)*51020, 19.07.1968, SU 
(10)*37531, SU
(73) CHRISTTAN DIOR A LIMITED COMPANY,

FU
30 AVENUE MONTAIGNE, 75008 PARIS, 
FRANŢA

(54)

Ckristian

( 5 1 X 5 7 .)

14 - bijuterie, articole de aur şi de argint, giuvaiere 
originale şi imitate;

18 - articole de galanterie de piele, genţi de damă, 
accesorii de călătorie, curele, bastoane, umbrele 
de ploaie şi de soare;

;23 - fire;
24 - ţesături;
25 - diversă îmbrăcăminte pentru toate vârstele,

inclusiv cea sportivă şi lenjerie de corp, corsete, 
cravate, articole pentru acoperit capul , mănuşi 
şi diversă încălţăminte, ciorapi şi şosete de toate 
tipurile, cordoane;

26 • dantele şi articole brodate, panglici şi şireturi,
articole de ceaprazărie, trese, nasturi, ace cu 
gămălie şi ace, flori artificiale.

(11)2123 
(15) 21.08.1995 
(18) 28.02.2004
(21) 002136
(22) 28.02.1994 
(30)*31989, 08.01.1963, SU 
(10)* 23486, SU
(73) ARTHUR GUINNESS SON & CO.,'(DU B

LIN) LIMITED, IE
ST. JAMES’S GATE, DUBLIN, IRLANDA

(54)

GUINNESS

(10)* 101276,SU
(73) SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITA

TĂ FIRMA “ROBI” S .R L , MD
STR.OTOVASCA, 2, 277023, CHIŞINĂU, 
REPUBLICA MOLDOVA

(54)

z t o s x
(51X57)
05 - tampoane şi pachete igienice pentru femei.

(11)2125
(15) 22.08.1995
(18)18.07.2004
(21) 002804
(22) 18.07.1994 
(30)*94749,; 07.07.1982, SU 
(10)*72599, SU
(73) SAUDI AMERICAN BANK , SA 

ER-RIAD, ARABIA SAUDITĂ
(54)

Saudi American Bank VX/
(51X57)
36 - servicii bancare.
(58) Marca se protejează în întregime fără oferirea 

protecţiei independente desemnării “Saudi 
American Bank”.

(11) 2126
(15) 22.08.1995
(18) 08.09.2004
(21) 002826
(22) 08.09.1994
(30)* 124693, 30.07.1990, SU
(10)*94944, SU
(73) PROCTER & GAMBLE AG, CH

1 RUE DU PRE-DE-LA-BICHETTE 1211 
GENEVA 2, ELVEŢIA

(54)

(51X57) 
32 - bere. WHISPER
(11)2124
(15) 21.08.1995 (51X57)
(18)13.10.2004 03 - deodorante de uz personal;
(21) 003081 05 - articole igienice pentru femei, în special: tam-
(22) 13.10.1994 poane, pemuţe, pachete.
(30)* 131069, 31.01.1991, SU
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Lista mărcilor înregistrate

Se publică următoarele date: numărul depozitului, data depozitului, 
numărul acordat mărcii, numărul clasei de produse şi/sau servicii, denu
mirea titularului, tara, numărul BOPI în care s-a publicat cererea de 
înregistrare.

Nr.
depozit

Datş
depozit

Nr. marcă 
acordat

Clase Titular Nr.
BOPI

001548 04.05.1994 1978 05,30 MARS INCORPORATED, 
US

3/1995

001550 04.05.1994 1979 05 MARS INCORPORATED, 
US

3/1995

001629 22.03.1994 1980 05 NOVO NORDISK
A /S , DK

4/1995

001822 30.05.1994 1981 05 AMERICAN CYANAMID 
COMPANY, US

4/1995

001823 30.05.1994 1982 05 AMERICAN CYANAMID 
COMPANY, US

4/1995

001825 30.05.1994 1983 07, 12 MASSEY-FERGUSON 
(DELAWARE) ШС., US

4/1995

001826 30.05.1994 1984 05 GLAXO GROUP LIMITED, 
GB

4/1995

001827 30.05.1994 1985 05 GLAXO GROUP LIMITED, 
GB

4/1995

001828 30.05.1994 1986 05 GLAXO GROUP LIMITED, 
GB

4/1995

002053 23.06.1994 1987 32 ROYAL CROWN
COMPANY. ÏN&, US

4/1995

002054 23.06.1994 1988 32 ROYAL CROWN
COMPANY. INC., US

4/1995

002057 23.06.1994 1989 34 TURMAC TOBACCO
COMPANY BV, NL

4/1995

000090 17.06.1993 2057 15 FEAVEY ELECTRONICS 
CORP., US

4/1995

000399 06.12.1993 2058 09,18, 
25

HB RACING TEAM 
S.A.R.L., LU

ЗД995

000676 22.02.1994 2059 01,05 HERMES SUSSSTOFF AG 
(HERMES
EDULCORANTS S.A.)
(HERMES SWEETENERS 
LTD), CH

3/1995

000824 14.03.1994 2060 33 JOSEPHE.
SEAGRAM & SONS, INC.,
A CORPORATION ORGA
NIZED AND EXISTING 
UNDER THE LAWS OF 
THE STATE OF INDIANA, 
US

3/1995

000872 18.03.1994 2061 29 NEW ZEALAND DAIRY 
BOARD, NZ

3/1995

000873 18.03.1994 2062 33 UNITED DISTILLERS
P.L.C. TRADING AS RH . 
THOMSON & COMPANY 
(DISTILLETS), GB

3/1995

000898 21.03.1994 2063 05 SYNTHELABO, S.A., FR 3/1995
001465 26.04.1994 2064 32 ANHEUSER-BUSCH, 

INCORPORATED, US
3/1995
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001632 17.05.1994 2065 35, 37, 
39, 40, 
42

MCDERMOTT INTERNA
TIONAL, INC., US

2/1995

001718 23.05.1994 2066 01, 03, 
30

BUSCH BOAKE ALLEN 
LIMITED, GB

3/1995

002175 23.06.1994 2067 34 ROTHMANS OF PALL 
MALL LIMITED, CH

4/1995

002165 • 23.06.1994 2068 34 REMBRANDT TOBACCO 
CORPORATION (OVER
SEAS) LIMITED, CH

4/1995

002166 23.06.1994 2069 34 AMERICAN CIGARETTE 
COMPANY (OVERSEAS) 
LIMITED, CH

4/1995

000457 28.12.1993 2070 16 THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY, US

1/1995

002231 05.07.1994 2071 16, 35, 
37,42

SOCIETATEA PE ACŢI
UNI DE TIP DESCHIS 
‘ GAZAVTOTEHOBSLUJI- 
VANIE”, RU

4/1995

000999 16.12.1993 2072 05 NYCOMED IMAGING AS, 
NO

2/1995

001019 06.12.1993 2091 12,39 ENTERPRISE RENT-A- 
CAR COMPANY, US

4/1995

001020 06.12.1993 2092 12,39 ENTERPRISE RENT-A- 
CAR COMPANY, US

4/1995

002024 14.06.1994 2094 01,05 SUMITOMO CHEMICAL, 
CO., LTD, JP i

4/1995

002025 14.06.1994 2095 01,05 SUMITOMO CHEMICAL, 
CO., LTD, JP

4/1995

002026 14.06.1994 2096 01,05 SUMITOMO CHEMICAL, 
CO., LTD, JP

4/1995

000206 24.08.1993 2127 34 GALLAHER LIMITED, GB 3/1995
000207 24.08.1993 2128 34 GALLAHER LIMITED, GB 3/1995
000222 10.09.1993 2129 34 GALLAHER LIMITED, GB 3/1995
000226 20.09.1993 2130 16 GUINNESS PUBLISHING 

LIMITED, GB
3/1995

000435 19.11.1993 2131 12 NISSAN JIDOSHA KA- 
BUSHIKI KAISHA, JP

3/1995

000436 19.11.1993 2132 12 NISSAN JIDOSHA KA- 
BUSHIKI KAISHA, JP

3/1995

000437 19.11.1993 2133 12 NISSAN JIDOSHA KA- 
BUSHIKI KAISHA.JP

3/1995

000438 19.11.1993 2134 12 NISSAN JIDOSHA KA- 
BUSHIKI KAISHA.JP

3/1995

000439 19.11.1993 2135 32 ARTHUR GUINNESS SON 
& CO., (DUBLIN) LIMI
TED, GB

3/1995

001473 06.12.1993 2136 02 STAHL INTERNATIONAL 
B.V., NL

3/1995

000095 23,06.1993 2137 03 L’OREAL (SOCIETE
ANONYME), FR

3/1995

000099 24.06.1993 2138 03 L’OREAL (SOCIETE
ANONYME), FR

3/1995
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IV. Desene şi modele industriale
Desene §i modele industriale înregistrate
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Codurile INID
ale cererilor de înregistrare a desenelor şi 

modelelor industriale au următoarea semnificaţie :

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

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

conform Aranj amentului de la Haga

Codurile INID

ale desenelor şi modelelor industriale 
înregistrate au următoarea semnificaţie :

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

(43) Data de publicare a cererii 
examinate

(51) Clasificarea internaţională 
(54) Denumirea produsului
(71) Numele şi adresa solicitantului
(72) Numele autorului
(73) Numele sau denumirea şi adresa 

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

conform Aranjamentului de la Haga
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(11) 22 
(51) 9-02
(21) 0030
(22) 29.12.1994 
(30)*55281, 18.12.1989, SU 
(10)‘ Brevet, nr. 32871, SU 
(28)4
(71)(72X73) GIORDANO MAGNONI, IT

VIA EMILIA EST N0.207,1-41100 MODENA, 
ITALIA

(54) Conteiner cu patru muchii la capătul su
perior, care este supus închiderii (patru 
variante)

(11) 22
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перевод

О ф ициальны й Бю ллетень П ром ы ш лен н ой  С о б ств е н н о сти  сод ерж и т 
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 о б ъ е к то в 4 
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. "

■'Ъ.

Официальный Бюллетень Промышленной Собственности можно приобрести в 
Государственном Агентстве по Охране Промышленной Собственности, улАДога 24/1, 
цена одного экземпляра - 4 лея.
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ВЫПИСКА ДВУХБУКВЕННЫХ КОДОВ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ — ВОИС (КО 3166) ДЛЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ГОСУДАРСТВ, КОТОРЫЕ ВЫДАЮТ ИЛИ РЕГИСТРИРУЮТ ОХРАННЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Всемирная организация интеллек
туальной собственности (ВОИС) \УО Беларусь ВУ
Европейское патентное 
ведомство (ЕРО) ЕР Канада СА
Африканская Организация интел- 
лектуальнойсобственности (ОАПИ) ОА Швейцария СН
Африканская региональная органи
зация промышленной собствен Армения . АМ
ности (АРИПО) АР Китай СМ
Австрия АТ Австралия АЙ
Австралия ли Германия БЕ
Азербайджан А г Эстония ЕЕ
Болгария ВБ Испания ЕБ
Финляндия и Литва ЬТ
Франция т Латвия БУ
Великобритания ев Молдова МБ
Грузия ОЕ Польша РБ
Гана он Румыния КО
Греция бл Российская Федерация к б
Венгрия ни СССР ББ
Италия гг Туркменистан ТМ
Япония 1Р Украина БА
Кыргызстан кв США ББ
Таджикистан тг Словения Б1
Казахстан кг Дания БК
Южная Корея кя Нидерланды МБ
Н.Д.Р. Корея КР Израиль 1Б
Узбекистан ш Республика Чехия С Ъ

Новая Зеландия т
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I. Изобретения

Заявки на изобретения

Информация, опубликованная в разделах I и II на русском языке, служит 
только для ознакомления с ней заинтересованных лиц и не является 
официальной. Приведенные в этих разделах библиографические данные к 
рефератам являются не полными и предназначены для отыскания полных 
библиографических данных, опубликованных в разделах I и II официальной 
части бюллетеня на государственном языке.
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Коды ШГО (ИНИД) для 
идентификации 

библиографических данных, 
относящиеся к изобретениям

(11)Номер патента
(5 ̂ Международная патентная классификация
(21) Номер(а) заявки(ок)
(22) Дата подачи заявки
(31) Номер(а), присвоенный приоритетной 

заявке
(32) Дата(ы) подачи приоритетной заявки
(33) Страна приоритетной заявки
(56) Список документов-прототипов
(71) 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 (Ы 
документа, словесное обозначение вида 
документа, код страны)

(30)* Приоритетные данные заявок зарегис
трированных в Патентном Ведомстве 
бывшего СССР (Ы документа, дата подачи 
заявки, код страны)

Международная патентная 
классификация:

А  — Удовлетворение жизненных потребностей 
человека.

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

гатели и насосы, оружие и боеприпасы, 
взрывные работы.

О  — Физика.
Н — Электричество.

КОДЫ ВОИС для 
ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ 
ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ БТЛб:

А  - первый уровень публикации: опубликован
ная, не прошедшая экспертизу заявка на 
выдачу патента на изобретение.

В1 - второй уровень публикации: опубликован
ная, прошедшая экспертизу заявка на вы
дачу патента на изобретение (применяется 
в публикациях если документ с кодом А 
не был опубликован).

В2 - второй уровень публикаци: опубликован
ная,прошедшая экспертизу заявка на вы
дачу патента на изобретение (применяется 
в публикациях,которые следуют за публи
кациями с кодом А).

С1 - третий уровень публикаций: описание изо
бретения к патенту (применяется в публи
кациях если документ с кодом В1, В2 не 
был опубликован).

С2 - третий уровень публикации: описание изо
бретения к патенту (применяется в публи
кациях которые следуют публикации с ко
дом В1, В2).

П  -. второй уровень публикации: публикация 
решения о выдаче патента на изобретение 
под ответственность заявителя, без прове
дения экспертизы по существу (применя
ется в публикациях если документ с кодом 
А  не был опубликован).

Р2 - второй уровень публикации: публикация 
решения о выдаче патента на изобретение 
под ответственность заявителя, без про
ведения экспертизы по существу (приме
няется в публикациях которые следуют 
публикации с кодом А).

Ш  - третий уровень публикации: описание изо
бретения к патенту, выданному под ответ
ственность заявителя, без проведения экс
пертизы п о существу (применяется в 
публикациях если документы с кодом 
Р1,Е2 не были опубликованы).

Э2 - третий уровень публикации: описание изо
бретения к патенту, выданному под ответ
ственность заявителя, без проведения экс
пертизы по сущ еству (применяется в 
публикациях которые следуют публикации 
с кодом Б!, Б2).
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(21) 94-0289 А
(64) Система самодиагностики для ячеистых 

трансиверных систем
(57) Объектом изобретения является устройство 

для проверки интерфейсного узла, выпол
ненного с возможностью установки между 
приспособлением связи и приемопередат
чиком, содержащее диагностическое средство 
для контроля и сообщения функций, выпол
няемых интерфейсным узлом, при этом 
устройство далее содержит средство для пе
ременного связывания диагностического 
средства с интерфейсным узлом, и средство 
для моделирования функций, выполняемых 
приспособлением связи.
Другим объектом изобретения является спо — 
с.об проверки выполненного с возможностью 
установки между приспособлением связи и 
приемопередатчиком интерфейсного узла с 
помощью диагностического средства, вклю
чающий прием контроля и сообщения фун
кций, выполняемых интерфейсным узлом, 
отличительная особенность которого заклю
чается в том, что он далее содержит прием 
переменного связывания диагностического 
средства с интерфейсным узлом, и прием 
моделирования функций, выполняемых при
способлением связи.
Дальнейшим объектом изобретения является 
система приемопередатчика, содержащая 
приемопередатчик, интерфейсный узел и

приспособление связи, при этом интер
фейсный узел выполнен с возмож ностью 
связывания приспособления связи с приемо — 
передатчиком, и диагностическое средство для 
контроля и сообщения функций, выполняемых 
интерфейсным узлом, при этом она далее 
содержит средство для переменного связы
вания диагностического средства с интер
фейсным узлом, и средство для моделирования 
функций, выполняемых приспособлением 
связи.
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И зобретения по которым приняты реш ения  
о выдаче патентов
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(11) 270 Б 1
(54) Устройство для полива растений
(57) Изобретение относится к устройствам для 

полива растений путем конденсации водя
ных паров из атмосферы.
П редлож енное устройство для полива 
растений, состоящее из четырех лопастей 1, 
вращающихся вокруг штыря 2. На каждой 
из лопастей установлено по термоэлементу 
3, который установлен между пластинами 
лопасти 4 и 5 таким образом, что холодный 
спай 6 термоэлемента припаян к нижней 
пластине лопасти 5, а горячая поверхность 
7 термоэлемента - к верхней пластине 
лопасти 4, оставшееся свободное простран
ство между пластинами 4 и 5 и вокруг 
термоэлемента 3 заполняется теплоизоли
рующим материалом 8. Верхняя пластина 4 
покрыта штырями 9, изготовленными из 
материала с вы соким коэф ф ициентом  
теплопроводности, что позволяет ей выпол
нить функцию ш тырьевого радиатора. 
Нижняя пластина лопасти 5 оснащена 
конденсационной решеткой 10, выполнен
ной из прутьев в виде кубической решетки, 
причем вертикальные ребра выступают 
наружу в виде заостренных наконечников 
11 - для сбора и сброса капель воды. 
Благодаря вращению лопастей и конструк
ции конденсационного пространства пред
лагаемое устройство имеет более высокую

производительность и обеспечивает улучше
ние качества полива посредством повы
шения его равномерности.

(11) 271 В1
(54) Сорт слив Памяти Костиной
(57) Изобретение относится к  сорту слив Памяти 

К остин ой , полученный скрещиванием 
сортов Тулеу Грас х Королева Виктория. 
Дерево среднерослое с округлой или раски
дистой кроной средней густоты. Углы 
отхождения скелетных ветвей составляют 
прим ерно 45°. С орт самостерильный. 
Опылителями служат сорта Анна Шпет, 
Стенлей, Венгерка Итальянская, Венгерка 
Молдавская. Плоды по 25-35 г, овальные. 
Кожица средней толщ ины , плотная, 
эластичная, фиолетово-красная, с интен
сивным восковым налетом. Мякоть зелено
вато-желтая, нежная, сочная, кисловато
сладкая, содержит 19-20% сухих веществ, 12- 
13% сахаров, 0,8-1,0% кислот, 8-9мг% вита
мина С. Косточка средняя, овальная, состав
ляет 3,7% от мякоти плода, легко отделяется 
от мякоти.
Срок съема плодов 20-25 сентября. Урожай
20-30 т/га, а в отдельные годы до 50 т/га. 
Сорт морозоустойчив и относительно за
сухоустойчив. Обладает комплексной устой
чивостью к основным болезням и вреди
телям. Плоды транспортабельны, исполь
зуются в свежем виде и для получения сухих 
фруктов высшего качества.

(11) 272 В1
(54) Сорт персика Июльский
(57) Изобретение относится к сорту персика 

Июльский, полученный из семян от свобод
ного опыления сорта Золотой Юбилей, 
районированный в центральной и южной 
зонах Молдовы.
Дерево средней силы роста с почти, шаро
видной кроной. Листья средней величины, 
ланцетовидные, с 2-3 овальными железка
ми. Цветок розоцветный, средних размеров, 
розового цвета. Цветет в средние сроки. 
Сорт самоплоден.
Плоды среднего размера с массой 100-130 
г, форма плода овально-округлая, верхушка 
слегка асимметричная, с  углублением, 
брю ш ной ш ов поверхностн ы й, слегка 
углубляющийся у верхушки, воронка ши
рокая и глубокая. Кожица тонкая, отделя
ется от мякоти. Основная окраска золотис
то-желтая, покровная окраска краснокар
минового цвета, штриховидная, местами 
размытая, занимает 1/4 поверхности плода. 
Мякоть желто-золотистого цвета, плотно
волокнистая, отделяется от косточки, что 
для сортов раннего сорта созревания не ха
рактерно, приятного вкуса. Косточка сред
них размеров, овальной формы с ямчато- 
бороздчатой поверхностью.
Вступает в плодоношение на третий год 
после посадки. Урожайность средняя, зимо
стоек. Плоды столового назначения. Это 
самый ранний, желтомясный сорт с отделя
ющейся косточкой.
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(11) 273 В1
(54) Сорт персика Молдавский поздний
(57) Изобретение относится к сорту персика Мол

давский поздний, полученный от скрещи
вания сортов Валиант х Арп Вьюги, исполь
зуемый в промышленности и райониро
ванный в Республике Молдова, преимущест
венно для южной зоны.
Дерево слабой или средней силы роста, с 
раскидистой почти шаровидной кроной, 
позднего срока цветения, самоплодный. 
Плоды средние до крупных с массой плода 
130-180 г. Форма плода почти округлая, с 
характерным вытянутым клювиком. Брюш
ной шов поверхностный, углубленный в 
верхней части. Воронка глубокая и широ
кая. Кожица средней толщины, плотная, не 
отделяется от мякоти. Основная окраска - 
желтая, покровная - бордово-красная, 
равномерная, занимает до 1/4 поверхности 
плода. Опушенность слабая, бархатистая. 
Мякоть желтая, хрящеватая, средней сочнос
ти, от косточки не отделяется, приятного 
вкуса. Косточка средних размеров, овальной 
формы, верхушка заостренная, поверхность 
ямчато-бороздчатая.
Вступает в плодоношение на 3-4 год после 
посадки. Урожайность средняя, регулярная. 
Сорт высокозимостоек. Плоды консервного 
назначения, высокотранспортабельны.

(И ) 274 В1
(54) Сорт слив Соперница
(57) Изобретение относится к сорту слив Сопер

ница, полученный от скрещивания сортов 
Анна Шлет х Венгерка Итальянская. 
Дерево слаборослое с плоско-округлой 
кроной средней густоты. Скелетные ветви 
образуют с центральным проводником углы 
отхождения в 6 0 -7 0 °. С рок  цветения 
средний. Сорт самоплодный. Срок уборки 
плодов - начало сентября. Плоды крупные 
35-45г, удлиненно-овальные. Кожица сред
ней толщины, плотная, темно-фиолетовая 
с мелкими зелеными точками на теневой 
стороне, покрыты интенсивным восковым 
налетом. Мякоть зеленоватая, средней 
плотности, сок не выделяется, содержит 17- 
20% сухих веществ, 11-13% сахаров, 1,1-1,4% 
кислот, 6-9мг% витамина С.
Косточка средней величины, гладкая, сос
тавляет 3-4% массы плода, не прилипает к 
мякоти.
Деревья вступают рано в плодоношение. 
Урожайность 18-20 т/га. Зимостойкость 
высокая, засухоустойчивость средняя. 
Плоды транспортабельны, потребляются в 
свежем виде и для получения сушенной 
сливы.

(11) 275 Г 1
(54) Штамм морской красной водоросли РогрЬу- 

гШит сгиепШт СХМ-АЯ 01- источник биоло
гически активных веществ 

(57) Изобретение относится к штаммам микро
организмов - продуцентов биологически 
активных веществ, в частности к штамму 
РогрЬупсИитп сгиепШт, который может быть 
использован в микробиологической про
мышленности для получения фикоэретрина, 
полиненасыщ енных жирных кислот, в 
особенности арахидоновой и ейкозопен- 
таеновой, вне- и внутриклеточных полисаха
ридов и др. Штамм можно выращивать на 
морской воде и на искусственных минераль
ных средах, отличаясь высокой продуктив
ностью - 6 г/л абсолютно сухой клеточной 
массы и 2 г/л внеклеточных полисахаридов 
при инокуляте 0,5 г/л.
Технический эффект изобретения состоит в 
следующем:
- высокий уровень продуктивности: 6 г/л 
клеточной массы и 2 г/л  внеклеточных 
полисахаридов;

получение бол ьш ого количества 
биологически активных веществ: белка - 
35%, глицерина - 3-4%, общих жиров - 10%, 
арахидоновой кислоты - 1,5%,
эй козоп ен таен овой  кислоты - 1,6%,

Iвнутриклеточных сахаров - 15-20% от 
абсолютно сухой биомассы.

(11) 276 В1
(54) Инсектицидная композиция 
(57) Изобретение относится к химическим 

средствам борьбы с насекомыми вредите
лями возделываемых культур. 
Инсектицидная композиция, содержащая 
действующее начало на основе производных 
циклопропанкарбоновой кислоты и добав
ки, выбранной из группы: носитель, разба
витель, наполнитель, содержит в качестве 
производного циклопропанкарбоновой 
кислоты соединение общей формулы

Р
а^с'сн-сн-сн-с-о -с и т р о е н ,»

о
см, см,

где один из Я 1 и Я 2 являются СР3, 
СНР2,СР2С1, СР2 СР2С1, или СР2СР3, а дру
гой из Я2 и Я1 являются Р, С1, Вг, СН3,СР3, 
СНР2, СР2С1, Я3- водород или -С]Ч,-С=С в 
количестве от 0,0001 до 85 вес.%.
Новая композиция обладает повышенной 
активностью в отнош ении насекомых- 
вредителей.
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(11) 277 В 1
(54) Микробицидное средство
(57) Изобретение относится к микробицидным 

средствам, обладающим синергетической ак
тивностью  п о отнош ению  к болезням 
растений и оказывающим синергетическое 
действие против поражения микроорганиз
мами материала размножения растений или 
иного другого материала растительного или 
животного происхождения, в частности се
мян. Микробицидное средство содержит 2 
активных вещества: 4 -(2 ,2 -д и ф тор -1 ,3 - 
бензодиоксол- 7 -ил) - Ш  -пиррол - 3 - карбон и - 
трил(1) и а-[2-(4-хлорфенил)этил]- а-(1,1- 
диметилэтил)-р-(1Н -1,2,4-триазолил)-1- 
этанол(П), а также целевые добавки. Весовое 
соотношение компонентов 1:11 составляет 
6,8 :1-1:2,4, в количестве 4-75 масс.%, це
левые добавки - остальное.

(11) 278 Р 1
(54) Способ обработки табака
(57) Изобретение относится к послеуборочной 

обработке табака и может бьггь использовано 
в табакопроизводящ их хозяйствах для 
получения табачного сырья пригодного для 
фабричной переработки.
Задачей, которую решает изобретение, явля
ется создание экономичного по энергозатра
там способа обработки табачных листьев, 
позволяющего получать высококачествен
ное сырье при сокращении продолжитель
ности процесса.
С п особ в соответствии с изобретением 
решает поставленную задачу тем, что он 
включает фазы томления, фиксации цвета, 
досушку главной жилки и черешка, фермен
тацию, увлажнение и сортировку. Новым в 
способе является то, что досушку черешка 
ведут при температуре сушильного агента 85- 
90°С и его полной рециркуляции с интен
сивностью вентилирования 0,6-1,0м3/кг све- 
жеубранного табака в час, а увлажнение и 
ферментацию ведут одновременно при 
непреры вном сниж ении температуры 
сушильного агента со скоростью 1,5-2,0°С 
в час, подавая в сушильную камеру парово
дяную смесь с температурой 15-25°С. При 
снижении температуры сушильного агента 
до 40 -45°С  подачу пароводяной смеси 
прекращают, степень рециркуляции умень

шают до 50% и менее и продолжают обра
ботку при естественном снижении темпе
ратуры до достижения табачными листьями 
конечной относительной влажности 17-19%.
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(11) 279 8  1
(54) Способ тканевой терапии 
(57) Изобретение относится к медицине, а имен

но к хирургии, к тканевой терапии и пред
назначено для лечения некоторых заболе
ваний периферической нервной системы. 
С целью устранения побочных явлений и 
сокращ ения сроков лечения под кожу 
вводится консервированный трансплантат 
в специально сформированный и обрабаты
ваемый карман, с последующей его заменой 
на новый с интервалом в 24-48 часов до 
получения клинического эффекта, после 
чего последний трансплантат удаляется.

(11) 280 В2
(54) Способ лечения лимфостаза верхней конеч

ности и устройство для его осуществления
(57) Предложен способ лечения лимфостаза 

верхней конечности у радикально опери
рованных больных раком молочной железы,

■ использующий одновременное воздействие 
на метамерно-рецепторные поля верхней 
конечности на стороне операции потоком 
отрицательных аэроионов и электромагнит
ного излучения инфракрасного диапазона. 
Предложено также устройство для реали
зации способа, содержащее "п" головок воз
действия в диэлектрическом корпусе с вен
тиляционными каналами, в которых распо
ложены активный коронирующий электрод 
и источники инфракрасного излучения. 
Устройство содержит униполярный источ
ник питания-и источник тока излучателей, 
блок управления, индикатор тока в цепи 
пациента и пассивный электрод.
Новым в предлагаемом способе лечения 
является лечебный эффект, получаемый за 
счет сочетанного воздействия низкоинтен
сивного ближнего инфракрасного излучения 
и потока отрицательных аэроионов, что 
является не простой суммой воздействия, а 
носит характер синергетического-резонан- 
сного.
Применение предложенного способа и ус
тройства обеспечивает стойкий выраженный 
эффект лечения лимфостаза верхней конеч
ности у радикально излеченных больных по

поводу рака молочной железы и сокращения 
сроков реабилитационного периода. 
Эффективность лечения составляет 93,3%.
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(11) 281 И
(54) Магнитодинамический массажер 
(57)Изобретение относится к физиотерапевти

ческим приборам. В основу его создания по
ложена возможность использовать магнито
взвешенный слой для механического масса
жа, прогрева и действия магнитного поля 
при язвенных болезнях, пародонтозах и пр. 
Устройство состоит из индуктора магнит
ного поля (1), магнитотвердых частиц (2) 
насадки, блока управления (3) и приспо
соблений, обеспечивающих сервис при 
эксплуатации.

(11) 282 В 1
(54) Способ получения смеси изомеров циперме- 

трииа в форме стабилизированного кристал
лического продукта

(57) Изобретение относится к  способу полу
чения смеси изомеров циперметрина в 
форме стабилизированного кристалли
ческого продукта формулы:

в которой атомы углерода в положениях 1, 
3 и а  являются хиральными атомами углеро
да, а волнистая линия указывает на цис- 
или трансконфигурацию, относительно 
циклопропанового кольца, причем конеч
ная смесь изомеров из 8 теоретически 
возмож ны х и зом еров циперметрина, 
содержит, по крайней мере, 95% или пары 
изомеров Ж  транс Б и КЗ транс К (ГЬ) или 
смесь пары изомеров Ж  цис 8 и цис К 
(1а) и пару изомеров с соотнош ением 
(1а):(1Ь)=55:45-25:75, полученные путем 
ассиметричн ого преобразования II порядка 
в присутствии аминового основания и 
растворителя из исходной смеси изомеров 
циперметрина, которая содержит наряду с 
парой изомеров (1Ь) цис- и другие трансизо
меры или пару изомеров 1а+1Ь в нежела
тельном соотношении.

(11) 283 П
(54) Композиция ингредиентов для тонизирующего 

бальзама “Легенда”
(57) Изобретение относится к ликеро-водочной 

промышленности, в частности к композиции 
ингредиентов для бальзама.
Композиция ингредиентов содержит вино 
виноградное десертное или крепкое, настой 
ароматических ингредиентов, настой 
сухофруктов, настой свежих плодов или ягод, 
настой перегородок (оболочек) сухих грецких 
орехов, настой плодоножек вишни, настой 
какаовеллы, мед, сухую биомассу женьшеня, 
прополис, ванилин, эфирное масло, лимон
ную кислоту, колер, водно-спиртовую смесь, 
дополнительно может содержать корицу и 
гвоздику.
Предлагаемая композиция ингредиентов для 
бальзама позволяет получить бальзам с осо
быми вкусовыми и ароматическими свойст
вами, а также уникальными тонизирующими 
и ярко выраженными лечебными свойст
вами.

(И) 284 В 2
(54) Способ обнаружения плодовых тел гриба 

РЬоторяЬ яр.
(57) Предлагаемое изобретение относится к 

сельскому хозяйству, в частности к фито
патологии и может быть использовано для 
выделения и идентификации патогенных 
грибов.
Технической задачей изобретения является 
ускорение процесса обнаружения плодовых 
тел.
Способ обнаружения плодовых тел гриба 
Рйоторви ф . включает помещение расти
тельного образца во влажную среду и увлаж
нение непосредственно на поверхности 
пораженного грибом участка растения в 
течение 1-1,5 час. с помощью плотно за
фиксированного на пораженном участке 
влажного субстрата, изолированного от 
окружающей среды водонепроницаемым 
материалом.
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(11) 285 F I
(54) Штамм Propionibacterium Freudenreichii s.s. 

chermanii CNM-PB-01- источник порфиринов
(57) Изобретение касается штаммов микро

организмов - продуцентов биологически 
активных веществ, в частности, штамма 
Propionibacterium Freudenreichii s.s. chermanii, 
который может быть использован в микро
биологической промышленности для полу
чения порфиринов.
При культивировании на среде с кукурузным 
экстрактом продуктивность штамма дости
гает 30 мг/л порфиринов.
Высокий уровень синтеза порфиринов сос
тавляет технический эффект изобретения. 
Штамм хранится в Национальной Коллек
ции Микроорганизмов Республики Молдова 
под номером CNM-PB-01.

(11) 286 F 1
(54) Штамм цианобактерии Nos toe Linckia (Roth.) 

Born, et Flah. CNM -CB-03 - накопитель 
радионуклидов

(57) И зобретение отн оси тся  к штаммам 
микроорганизмов, способных аккумулиро
вать радиоактивные элементы, в частности, 
Nostoc Linckia (Roth.) Bom. et Flah., кото
рый может быть использован в биотехно
логии и химической промышленности для 
аккумулирования радионуклидов тяжелых 
металлов из загрязненных стоков.
Штамм хранится в Национальной Коллек
ции Микроорганизмов Республики Мол
дова под номером CNM-CB-03.

И) 287 В 1
(54) Препарат для ивдикацпи каталазы микробов 
(57) Изобретение относится к области микро

биологии и может быть использовано для 
идентификации микробов.
Сущность изобретения в том, что препарат 
в форме пишущего карандаша содержит 
специфический субстрат и позволяет в 
течение 10-15 сек. определить каталазу у ми
кробов.

(И) 288 В 1
(54) Реагент для ивдикацпи оксидазоположитель- 

иых микроорганизмов
(57) Изобретение относится к микробиологии, 

к реагентам для индикации оксидазополо- 
жительных микроорганизмов, культивиру
емых в жидкой питательной среде. 
Сущность изобретения заключается в том, 
что создан специфический реагент в форме 
микродиска, который позволяет проводить 
индикацию о к е в д а з н о й  активности окси- 
дазоположительных м икроорганизм ов, 
культивируемых в жидкой питательной 
среде.
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(11)289 8 1
(54) Пряжа для тканых я трикотажных изделий
(57) Изобретение относится к текстильной про

мышленности и касается пряжи для тканых 
и трикотажных изделий.
Задачей изобретения является создание 
пряжи, обеспечивающей получение техни
ческого результата, состоящего в расшире
нии ассортимента пряжи и изделий из нее. 
Для достижения данного технического ре
зультата в пряже для тканых и трикотажных 
изделий, содержащей волокнистую ленту, 
выполненную из натуральных волокон или 
их смеси с химическими волокнами и 
обвитой химической комплексной нитью, 
линейная плотность комплексной нити 
равна 2-15 текс, доля комплексной нити в 
пряже составляет 5-12%, а шаг обкрутки 
волокнистой ленты комплексной нитью 
равен 1,82-1,94 мм, при этом натуральные 
волокна представляют собой хлопковые 
волокна или их смесь с шерстяными или 
льняными волокнами, причем длина 
волокон в ленте составляет 20-40 мм. 
Химические волокна представляют собой 
полиэфирные или полиамидные, или поли
акрилонитрильные , или высокомодульные 
вискозные волокна.
Волокнистая лента пряжи выполнена из 
хлопковых волокон или из смеси волокон в 
сочетании: хлопок/шерсть - 80/20, хлопок/ 
лен - 80/20, хлопок/ВВМ - 50/67:33/50,

хлопок/ПЭ - 50/67:33/50, хлопок/ПА - 90/ 
85:15/10, хлопок/ВВМ/шерсть - 40/40/20, 
хлопок/ПАН - 50/50.
Длина натуральных и химических волокон 
в ленте равна 20-40 мм, что позволяет по
высить объемность пряжи с мягким грифом 
•и высокими показателями удлинения.

(11) 290 В 1
(54) Переводное устройство для поворотных рель

сов или подвижных сердечников в области 
пересечения стрелочного перевода

(57) Изобретение относится к переводному ус
тройству для поворачиваемых на поворотной 
оси рельсов или подвижных сердечников в 
области пересечения стрелочного перевода. 
В переводном устройстве для поворачи
ваемых на оси 4 поворотных рельсов 1 или 
подвижных сердечников в области пересе
чения стрелочного перевода поворотные 
рельсы 1 или подвижные сердечники 
опираются с помощью проходящих в про
дольном направлении рельсов, перемеща
емых на шпалах или подкладках в продоль
ном направлении рельсов или сердечников 
опорных штанг 8 при их расположении в 
одну линию с усовиками 2 или соединитель
ными рельсами 3 при прилегании к послед
ним. При этом опорные штанги 8 выпол
нены в виде исполнительных элементов для 
осуществления перевода и содержат по 
меньшей мере один переводной первый упор 
7, взаимодействующий с переводным вто
рым упором 6 поворотных рельсов 1 или 
сердечника, при этом по меньшей мере одна 
из взаимодействующих друг с другом поверх
ностей переводных упоров поворотного 
рельса 1 или сердечника и/или опорной 
штанги 8 выполнена в виде клиновой по
верхности 11, переходящей в почти пара

ллельную продольному направлению опор
ной штанги 8 опорную поверхность 12, 
которая при расположении в одну линию и 
в положении прилегания к поворотному 
рельсу 1 или сердечнику взаимодействует с 
переводным вторым упором 6 поворотного 
рельса 1 или сердечника.
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(11) 291 В 1
(54) Переключающее устройство для подвижных 

частей рельсового стрелочного перевода в зо
не отклонения стрелки

(57) Изобретение относится к переключающим 
устройствам рельсовых стрелочных пере
водов. Устройство содержит рамные рельсы 
1 и 2 и подвижные остряковые рельсы 3. 
Подвижные рельсы 3 опираются в их 
прилегающем полож ении посредством  
проходящих в продольном направлении 
рельсового пути, имеющих возможность 
сдвига по шпалам или рельсовым подклад
кам по продольному направлению рельсо
вого пути опорных штанг 4. При этом 
опорные штанги выполнены в качестве 
исполнительных органов для переключения 
и имеют переводные первые упоры 7, кото
рые для перемещения рельсов взаимодей
ствуют с переводными вторыми упорами 10 
подвижных рельсов 3, причем по меньшей 
мере одна из взаимодействующих между 
собой поверхностей переводных упоров 7 и 
10 рельсов 3 и/или опорной штанги 4 образо
вана клиновой поверхностью 8, которая 
переходит в основном  в параллельную 
продольному направлению опорной штанги 
4 опорную поверхность 9, которая в прилега
ющем положении рельса 3 взаимодействует 
с переводным вторым упором 10 рельса. Это 
позволяет получить надежное и точное пере
ключение стрелок, в частности высоко
скоростных стрелок с большим радиусом 
кривизны.

(11) 293 Р1
(54) Оптоэлектронный расходомер и способ изго

товления его датчика разности давлений
(57) Оптоэлектронный расходомер предназначен 

для измерения расхода газа, жидкости или 
пара и может быть использован в контроль
но-измерительных системах и счетчиках- 
расходомерах, преимущественно в комму
нально-бытовой сфере.
Оптоэлектронный расходомер состоит из 
трубопровода (1) со встроенным в него 
сужающим устройством (2) в виде ирисовой 
диафрагмы (3), шагового двигателя (4), дат
чика разности давлений (6), микропро
цессора (11), цифрового дисплея (12), 
считывателя данных (10) с микросхемной 
кредитной карточки, блока оптических 
излучателей (7), блока фотоприемников (8) 
и усилительного блока (9).
Датчик разности давлений выполнен из 
многомодовых или одномодовых оптических 
волокон с маломодовой перетяжкой, кото
рая залита силиконовым компаундом. При 
изготоалении датчика разности давлений 
упомянутую перетяжку формируют путем 
нагрева и растяжения оптических волокон. 
Нагрев осуществляют непрерывным одномо
довым лазерным излучением, которое 
расширяют и фокусируют вдоль оптических 
волокон с помощью двух цилиндрических 
зеркал, а температуру нагрева поддерживают

(11) 292 В1
(54) Стрелочный перевод с сердечником крестовины 

с подвижными основным и вспомогательным 
остряками

(57) Изобретение относится к стрелочному пере
воду с сердечником крестовины с подвиж
ным основным и вспомогательным остря
ками. Целью изобретения является повыше
ние несущей способности и устойчивости. 
В стрелочном переводе с сердечником 
крестовины с подвижным основным 3 и 
вспомогательным остряками 4 последние 
выполнены с использованием стандартных 
профилей рельсов с утолщенной шейкой и 
в качестве наружных контррельсов 5 и 6 в 
противовес стандартным профилям рельсов 
с утолщенной шейкой установлены более 
низкие асимметричные остряковые профи
ли. При этом предпочтительно высота более 
низких асимметричных остряковых профи
лей 5 и 6 по меньшей мере на высоту подошв 
9 и 18 рельса стандартных профилей рельсов 
с утолщенной шейкой острия крестовины 
меньше, чем высота стандартных профилей 
рельсов с утолщ енной ш ейкой острия 
крестовины.

постоянной с помощью юстировки фокаль
ной плоскости второго цилиндрического 
зеркала.
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(11) 294 В 1
(54) Установка для демонстрации поляризационного 

метода микроскопии
(57) Использование: демонстрация опытов в учеб

ной аудитории.
Сущность изобретения: источником света 
служит гелий-неоновый лазер 3, а на верти
кальной стойке расположен конденсатор 5, 
ячейка (оптический объект) 6, поляроид- 
анализатор 7, фокусирующая линза 8 и экран 
9. Опыт выявляет природу анизотропных 
свойств тонких структур микрообъектов - 
наличие одинаковой ориентации объектов.



ВОР19/1995

II. Полезные модели
Зарегистрированные, полезные модели

104



В 0Р19/1995

КОДЫ ЕЧГО (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ
(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 БТЛб

(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

I] - первый уровень публикации: полезная мо
дель, опубликованная, не прошедшая экс
пертизу заявка на регистрацию полезной 
модели.

У1- второй уровень публикации: опубликован
ная, прошедшая экспертизу заявка на 
регистрацию полезной модели (исполь
зуется для публикации когда документ с 
кодом 11 не публиковался).

У2 - второй уровень публикации: опублико
ванная, прошедшая экспертизу заявка на 
регистрацию полезной модели (исполь
зуется для публикации следующей за 
публикацией документа с кодом Ц).

XI - третий уровень публикации: описание за
регистрированной полезной модели (ис
пользуется для публикации, когда доку
мент с кодом У1, У2 не публиковался).

Z2 - третий уровень публикации: описание за
регистрированной полезной модели (ис
пользуется для публикации следующей за 
публикацией документа с кодом У1, У2).

>У1- второй уровень публикации: публикация 
решения о регистрации полезной модели 
под ответственность заявителя, без 
проведения экспертизы по сущ еству 
(используется для публикации, когда 
документ с кодом и  не публиковался).

1У2 - второй уровень публикации: публикация 
решения о регистрации полезной модели 
(используется для публикации следующей 
за публикацией документа с кодом и ).

И - третий уровень публикации: описание по
лезной модели, зарегистрированной под 
ответственность заявителя, без проведения 
экспертизы (используется для публикации 
когда документ с кодом \У1, 1У2 не пуб
ликовался).

12 - третий уровень публикации: описание 
полезной модели, зарегистрированной под 
ответственность заявителя, без проведе
ния экспертизы (используется для публи
каций следующей за публикацией доку
мента с кодом IV!, \У2).
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(11) И \У1
(54) Машина К репса для контактной сварки
(57) Изобретение относится к области контактной 

сварки. Машина содержит силовую цепь, 
состоящую из источника постоянного .тока 
10 и сварочного трансформатора 1, соеди
ненного последовательно с батареей кон
денсаторов 2 и включенного в диагональ 3 
вентильного моста 4, 5, 6, 7, и цепь управ — 
ления, имеющую блок управления венти
лями моста 8 и блок запирания вентиля 

. моста 9. Машина отличается от прототипа 
тем, что она снабжена по меньшей мере 
четырьмя накопительными конденсаторами 
11, 12, 13, 14, соединенными параллельно 
источнику постоянного тока 10; два плеча 4, 
7 вентильного моста имеют по меньшей мере 
по два параллельно соединенных вентиля 15, 
16 и 17, 18, подключенных одним полюсом 
к одноименным обкладкам соответствующих 
накопительных конденсаторов, а блок 
управления вентилями моста 8 содержит два 
узла формирования импульсов управления 
19, 20, включенных параллельно батарее 
конденсаторов 2 и соединенных своими 
выходами с управляющими электродами 
вентилей противоположных плеч вентиль
ного моста.
Цепь управления выполнена на бесконтак — 
тных элементах.

Машина выполняет шовную и точечную 
сварку с' высокой производительностью, 
имеет равномерный график нагрузки на 
внешнюю электросеть и обладает умень
шенным значением тока в питающей линии.
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INFORMAŢIE CU PRIVIRE LA DEPUNEREA CERERII 
INTERNAŢIONALE DE BREVET

Invenţia, ca obiect al proprietăţii industriale, necesită o protecţie juridică eficientă nu 
numai în Republica Moldova, dar şi în străinătate.

în condiţiile concurentei dure, provenite în urma dezvoltării actuale a relaţiilor de 
piaţă, un loc deosebit Я. ocupă fabricarea produselor, care ar putea fi livrate pe piaţa in
ternă şi pe pieţele străine, de asemenea ar putea fi prezentate la expoziţii fără a exista 
pericolul lezării drepturilor titularilor de brevete, valabile pe teritoriul Republicii Moldova 
sau pe teritoriul tării unde se vor livra produsele în cauză.

Legislaţia Republicii Moldova în domeniul proprietăţii industriale reglementează 
numai acţiunile desfăşurate sau efectuate în republică. Prin urmare, brevetul eliberat de 
către AGEPI este valabil numai în Republica Moldova.

Pentru asigurarea unei protecţii adecvate a invenţiilor în alte state, simplificării 
obţinerii ei şi respectării acestei protecţii după obţinere, la 14 februarie 1994 Republica 
Moldova a aderat la Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT). Actualmente 
membre ale acestui Tratat sunt 80 de state, inclusiv şi Republica Moldova.

Tratatul dă posibilitatea solicitării protecţiei prin brevet a invenţiilor simultan în 
fiecare din aceste state prin depunerea cererii internaţionale de brevet.

Această cerere poate fi depusă de către cetăţeanul Republicii Moldova sau de către o 
persoană cu domiciliu stabil în Republica Moldova. Ea se depune la Agenţia de Stat pentru 
Protecţia Prorpietăţii Industriale a Republicii Moldova (AGEPI), care efectuează examinarea 
formală a cererii internaţionale de brevet, şi apoi o expediază la Biroul Internaţional 
(Geneva).

Din toate statele-părţi ale PCT solicitantul indică numai statele, în care ar dori să 
obţină protecţie, cererea internaţională în acest caz în statele indicate având aceeaşi 
valabilitate, ca şi cea naţională.

Brevetarea invenţiilor conform sistemului PCT include următoarele etape:
-depunerea cererii internaţionale la oficiul naţional de brevete;
-efectuarea documentării brevetare internaţionale de către unul din organele 

internaţionale de documentare;
-efectuarea examinării internaţionale preliminare (la dorinţa solicitantului);
-publicarea cererii internaţionale.
Pentru solicitanţii Republicii Moldova organe internaţionale de documentare sunt: 

VNIIGPE al Federaţiei Ruse şi Oficiul European de Brevete (OEB)
Consiliul Administrativ al OEB a stabilit din 15.12.1994 pentru "statele reformante” 

(inclusiv şi pentru Republica Moldova) o înlesnire: s-a redus cuantumul taxelor pentru 
documentarea internaţională şi examinarea preliminară cu 75%.

A vantajele depunerii cererii internaţionale de brevet:
-Depunând o cerere internaţională de brevet, solicitantul obţine aceeaşi realizare fără' 

a aplica sistemul PCT, depunând mai multe cereri întocmite în conformitate cu prevederile 
legislaţiilor naţionale ale fiecărei ţări de brevetare.

-Cererea internaţională se depune într-o limbă şi numai la un oficiu. Pentru solicitanţii 
Republicii Moldova acesta din urmă este AGEPI.

-Solicitantul are posibilitatea nu numai să-şi folosească dreptul priorităţii în 
conformitate cu Convenţia de la Paris, dar şi are timp suplimentar (9 sau 19 luni) pentru 
finisarea comercială a problemei realizării invenţiilor şi, de asemenea, pentru luarea deciziei 
definitive cu privire la brevetarea invenţiei în străinătate, pentru alegerea sau precizarea 
ţărilor, în care este raţională obţinerea protecţiei. în acest caz pot fi evitate cheltuielile ce 
ţin de pregătirea traducerilor şi plata taxelor naţionale pentru depunerea şi examinarea 
cererilor de brevet de invenţii.

-Documentarea internaţională cu rezultat favorabil fortifică poziţia solicitantului în 
oficiile naţionale de brevete. în afară de aceasta dă posibilitatea depistării cazurilor în care

Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate _♦ .Anunţuri
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invenţia nu depăşeşte stadiul cunoscut al tehnicii, în asemenea situaţii solicitantul poate 
oportun să renunţe la brevetare sau să modifice revendicările.

Toate acestea asigură o protecţie mai "puternică" a invenţiei.

Publicarea cererii internaţionale cu raportul de documentare suscită interesul firmelor 
în realizarea invenţiilor şi facilitează reclama invenţiei.

Recomandăm inventatorilor (solicitanţilor):

-să efectueze inventarierea invenţiilor posibile;
-să selecteze cele mai eficiente, care ar putea interesa atât piaţa naţională, cât şi cea 

internaţională;
-să depună la timp la AGEPI cereri internaţionale de brevete de invenţii.

Specialiştii AGEPI sunt gata să participe activ la depistarea acestor invenţii şi să 
; acorde consultaţii în ceea ce priveşte întocmirea cererii internaţionale.

A V I Z

A genţia de S ta t pentru Protecţia Proprietăţii Industriale 
aduce la  cunoştinţa solicitanţilor că recuperarea cheltuielilor 
poligrafice legate de executarea blanchetelor pentru certificatele 
de înregistrare a mărcilor, necesită achitarea unui cuantum de 
5 lei pentru un exemplar simplu şi 9 lei pentru un  exem plar 
dublu.

Solicitanţii străini achită o taxă unică de 2 USD.

Publicitate ❖ Anunţuri ❖ Publicitate 0 Anunţuri ❖ Publicitate <► Anunţuri
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Modificări intervenite în statutul juridic al cererilor 
sau titlurilor de protecţie ale obiectelor de 
proprietate industrială. Erate.
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MODIFICĂRI INTERVENITE ÎN STATUTUL 
JURIDIC AL MĂRCILOR:

Nr.
măr
cii

Nr. BOPI 
în care a 
fost pub
licată
marca

Pagina Publicat Se va citi 
după modificare

1 2-3/1994 28 (73) Combinatul de piei 
artificiale şi articole tehnice 
de cauciuc, Chişinău, MD

(73) SOCIETATEA PE 
ACŢIUNI “COMBI
NATUL DE PIEI AR
TIFICIALE ŞI ARTI
COLE TEHNICE DE 
CAUCIUC 
“PIELART”.

278 7-8/1994 61 (73) V.E.CORPORATION,
CORPORAŢIA STATULUI
PENNSYLVANIA, US

(73) VANITY FAIR, 
INC WILMINGTON, 
DELAWARE, US

320 6/1994 35 (73) Compania de Navigaţie 
a Moldovei, MD

(73) S.A. ‘FIRMA DE 
NAVIGAŢIE “NEP
TUN”

352 7-8/1994 78 (73) CALVIN KLEIN, Inc., 
Corporaţia statului New 
York

(73) CALVIN KLEIN 
TRADEMARK
TRUST, Wilmington, 
USA

357 7-8/1994 80 (73) CALVIN KLEIN, Inc., 
Corporaţia statului New 
York

(73) CALVIN KLEIN 
TRADEMARK
TRUST, Wilmington, 
USA

424 9/1994 27 (73) CALVIN KLEIN, Inc., 
Corporaţia statului New 
York

(73) CALVIN KLEIN 
TRADEMARK
TRUST, Wilmington, 
USA

594 11/1994 41 (73) METEX
CORPORATION, SEOUL, 
KR
15-4, Jamvon-dong, Seocho- 
ku, Seoul, Coreea de Sud

(73) METEX
CORPORATION, 
SEOUL, KR
15-4, Jamwon-dong, 
Seocho-ku, Seoul,
Coreea de Sud

1145 3/1995 63 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS, 
INC.,

1146 3/1995 63 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS, 
INC.,

1147 3/1995 63 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS, 
INC.,

1148 3/1995 63 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS, 
INC.,

110



B O P I9/1995
< f-r

1149 3/1995 63 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS, 
INC.,

1150 3/1995 63 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS, 
INC.,

1151 3/1995 64 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS, 
INC.,

1152 3/1995 64 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS,
in c :,

1153 3/1995 64 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS, 
INC.,

1154 3/1995 64 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS, 
INC.,

1190 4/1995 57 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS, 
INC.,

1191 4/1995 57 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS, 
INC.,

1216 4/1995 61 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS, 
INC.,

1217 4/1995 61 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS, 
INC.,

1218. 4/1995 61-62 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS, 
INC.,

1249 4/1995 68 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS, 
INC.,

1250 4/1995 68 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS, 
INC.,

1251 4/1995 68 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS, 
INC.,

1252 4/1995 68 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS, 
INC.,

1253 4/1995 68 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS, 
INC.,

1290 5/1995 45 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) KRAFT FOODS, 
INC.,

1291 5/1995 46 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) CRAFT FOODS, 
INC.,

1292 5/1995 46 (73) KRAFT GENERAL 
FOODS, INC.,

(73) CRAFT FOODS, 
INC.,

MODIFICĂRI INTERVENITE ÎN STATUTUL JURIDIC AL CERERILOR DE
ÎNREGISTRARE A MĂRCILOR:

1. Adresa titularului cererilor de înregistrare a mărcilor nr. 002199 şi nr. 002200,
publicate în BOPI nr. £/1995, va suporta următoarea modificare: ST. ALBAN- 
RHEINWEG 74.

2. Denumirea titularului cererii de înregistrare a mărcii nr. 001473, publicată în BOPI
nr. 3/1995, va suporta următoarea modificare: STAHL INTERNATIONAL B.V., 
NL.
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Erate.

1. Denumirea şi adresa titularului cererilor de înregistrare a mărcilor nr. 000738, nr. 
000739 şinr. 000741, publicate în BOPI nr. 1Q/1994, se vor citicKRKA, TOVARNA ZDRAVIL, 
P.O., SI CESTA HEROJEV 45, 68000 NOVO MESTO, SLOVENIA.

2. In clasa 03 a cererii de înregistrare a mărcii nr. 000745 (BOPI nr. 10/1994) se ya 
citi:... produce cosmetice lichide (loţiuni) pentru păr, preparate pentru ondularea părului...

3. In dasa 09 a cererii de înregistrare a mărcii nr. 001188 (BOPI nr. 1/1995) cuvântul 
microcompresoare se înlocuieşte cu microprocesoare.

4. Se completează lista de produse cu "figuri din ciocolată" la cl. 30 a mărcilor cu nr-le 
1538 (nr.cer. 001398, BOPI nr.1/1995), 1539 (nr.cer. 001399, BOPI, nr. 1/1995), 1540 (nr. 
cer. 001400, BOPI nr.1/1995), 1541 (nr. cer. 001401, BOPI nr. 1/1995), 1542 (nr. cer. 001402, 
BOPI nr. 1/1995), 1543 (nr. cer. 001403, BOPI nr. 1/1995), 1544 (nr. cer. 001404, BOPI nr. 
1/1995), 1545 (nr. cer. 001405, BOPI nr. 1/1995), 1546 (nr. cer. 001406, BOPI nr. 1/1995), 
1557 (nr. cer. 001426, BOPI nr. 1/1995), 1556 (nr. cer. 001427, BOPI nr. 1/1995), 1510 (nr. 
cer. 001430, BOPI nr. 1/1995), 1511 (nr. cer. 001431, BOPI nr. 1/1995).

5. La dasa 29 a mărcilor cu nr-le 1547 (nr. cer. 001407, BOPI nr. 1/1995), 1548 (nr. 
cer. 001408, BOPI nr. 1/1995), 1549 (nr. cer. 001409, BOPI nr. 1/1995), 1550 (nr. cer. 
001410, BOPI nr. 1/1995), 1494 (nr. cer. 001411, BOPI nr. 1/1995), 1485 (nr. cer. 001412, 
BOPI nr. 1/1995), 1508 (nr.cer. 001428, BOPI nr. 1/1995) şi 1509 (nr.cer. 001429, BOPI nr. 
1/1995) după cuvântul "ciuperci" se va adăuga fraza "şi plante uscate".

La acdeaşi mărd la dasa 30 lista de produse se completează cu "deserturi", iar cuvântul 
"dulciuri" se înlocuieşte cu 'bomboane".

6. La cererea de înregistrare a mărcii nr. 002181 (BOPI nr. 5/1995) cuvântul 
"BANFFCHIRE" se va citi 'BANFFSHIRE".

-ft.
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