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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 stria lă , 
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
Intelectuale (OMPI) WO

Oficiul European de Brevete EP

Organizaţia Africană de Proprietate 
Intelectuală OA

Organizaţia Regională Africană 
de Proprietate Industrială AP

Armenia AM
Austria AT
Australia AU
Azerbaidjan AZ
Bulgaria BG
Bielarusi BY
Georgia GE

, Ghana GH
Grecia GR
Ungaria HU
Italia IT
Japonia JP
Kirghizia '  KG
Kazahstan KZ
Republica Coreea KR
R.P.D. Coreea KP

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

Cereri de brevet
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/

CODURILE INID PENTRU 
IDENTIFICAREA DATELOR 

BIBLIOGRAFICE REFERITOARE 
LA INVENŢII

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

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

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

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

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

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

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII 
INTERNAŢIONALE A 

BREVETELOR

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

ploziv.
G - Fizică.
H - Electricitate.

CODURILE NORMALIZATE 
OMPI PENTRU IDENTIFICAREA 

TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET 

DE INVENŢIE, CONFORM 
NORMEI ST.16:

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

Bl - 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 Bl, 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 Bl, 
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 Fl, 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 Fl, F2).
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(21) 93 - 0050 A
(51) E 02 B 15y04 C 09 K 3/32
(22) 16.09.1993
(71) Firma comercială şi de producere “Mondial”

- SRL., MD
(72) Cotelev Vădim V., Cotelev Vădim E., 

Cervonoochii Sergiu, MD
(54) Procedeu de obţinere a sorbentului şi 

procedeu de epurare a suprafeţei apei de 
impurităţi de petrol şi de grăsimi, utilizând 
sorbentul obţinut.

(57) Invenţia se referă la procedeele de obţinere a 
sorbenţilor,.folosiţi pentru epurarea suprafeţei 
apei de impurităţi de petrol şi de grăsimi, de 
deşeurile întreprinderilor chimice şi ale între
prinderilor chimice de prelucrare a petrolului. 
Problema tehnică a invenţiei constă în obţine
rea sorbentului cu calităţi de absorbţie mai efi
ciente' şi asigurarea utilizării sorbentului strâns 
de pe suprafaţa apei murdare.
Procedeul prevede mărunţirea polimerului prin 
tăierea particulelor de pe suprafaţa semi
fabricatului polimer şi formarea microşpanului

- cu suprafaţă neregulată foarte dezvoltată cu 
sarcină electrică şi cu densitatea particulelor 
obţinute de la 0,02 până la 0,03 m^crn^- în ca
litate de polimer se foloseşte polistiren expan
dat, iar mărunţirea se efectuează într-un con- 
casor - dezintegrator cu organul funcţiona] sub 
forma unui disc cu crestături - zimţuri efectuate 
pe suprafaţa de funcţionare. Procedeul de epura
re a suprafeţei apei prevede aplicarea sorbentu

lui cu particule sub formă de microşpan din 
polistiren expandat pe suprafaţa petei în cantitate 
de 12-25% din greutatea impurităţilor prin 
pulverizare aeriană.
Brichetul combustibil este format prin compri
mare de 1-2 atm. a sorbentului cu impurităţi 
strânse de pe suprafaţa apei, recuperând 
concomitent petrolul.
Revendicări: 1
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Brevete de invenţii acordate

u



BOPI3/1995

(11) 168 B l
(51) A 01H 1 /0 0
(21) 93-0052
(22) 23.09. 1993
(71) Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Dome

niul Creşterii Porcinelor, MD
(72) (73) Aramă Vasile, Arhirii Ion, Berdos Chirii,

■Guci Filaret, Chistol Anatol, Chistol 
Valentina, Gumenâi Mihai, Osadcenco 
Vasile, Pidghirnîi Petru, Ţepordei Ecate- 
rina, Şveţ Nicolae, Voscoboinic Ion, MD

(54) Tip moldovenesc de prâsilă de porcine 
de carne "Sudic"

(57) Se solicită un tip moldovenesc de prăsilă de 
porcine de carne "Sudic”, creat prin 
încrucişarea tipurilor de porcine Poltav, 
Bielorus, Moldovenesc de carne şi repro
ducerea ulterioară a genotipului iniţial “în 
sine” menit pentru folosirea ca formă 
maternă şi paternă pentru reproducerea de 
rasă pură şi încrucişarea în scopul obţinerii 
hibrizilor cu productivitate de carne, 
caracterizate prin aceea că animalele au 
culoare albă, cap mic, cu urechi de mărime 
mijlocie, îndreptate înainte fără a atârna, 
au partea anterioară bine dezvoltată, 
spinare lată şi jambon bine musculat. Se 
caracterizează printr-o constituţie puterni
că, membre puternice aşezate corect, fără 
neajunsuri la exterior.
Indicii dezvoltării vierilor maturi constituie

conform greutăţii vii 320-350 kg, a 
scroafelor 240-270 kg, lungimea corpului, 
corespunzător, 184-188 cm şi 172-176 cm. 
Revendicări: 3 
Figuri: 1

(11) 169 Bl
(51) A 01 H 13 /00, A 23 K 1 /00, C 12 N 1 /12
(21) 94-0253
(22) 20.07.1994
(30)* Nr. 3906628/31-15, 10.04.1985, SU
(10)* Brevet, nr. 1347204, SU
(71) (73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Rudic Valeriu, Şalari Vasile, Obuh Petru, MD
(54) T u lp in a  a lgei Spirulina p la ten sis

(Nordst.) Geitl. CALU - producător de 
biomasă

(57) Invenţia se referă la industria microbio
logică, şi anume la tulpinile producătoare 
de biomasă proteică.
Scopul invenţiei este obţinerea tulpinii 
algei cu o productivitate înaltă a biomasei. 
Tulpina Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. 
CALU nr. 835 a fost colectată dintr-un lac 
de pe teritoriul Republicii Moldova. Tulpina 
face posibilă obţinerea biomasei, care 
conţine 65-70 % de proteine, 10-15 % de 
glucide, 2-5 % de lipide, 7-10 % de reziduu 
mineral, vitamine din grupa B, vitamina 
E, ^-caroten. Tulpina se cultivă bine într- 
un mediu cu extract apos din găinaţul de 
găină. Productivitatea tulpinii în ziua a 
cincea este de 1,6 g /l de substanţă uscată 
pe mediu Zarruk şi până la 2,0 g /1 pe 
mediile cu conţinut de extract din găinaţ. 
Tulpina poate fi utilizată pentru producerea 
industrială a biomasei vitamino-proteice şi 
utilizarea deşeurilor fabricilor avicole. 
Revendicări: 1.

(11) 170 Bl
(51) A 01N 63/00, A 01 C 1/00
(21) 94-0255
(22) 20.07.1994
(30)* Nr. 4245220/30-15 , 14.05.1987, SU
(10)* Brevet, nr. 1522460, SU
(71) (73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Varennicov Tamara, Savca Elena, Rudic

Valeriu, MD
(54) Procedeu  de tratare prem ergătoare 

semănatului a seminţelor de dovlecei
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume 

 ̂ la folosirea unei substanţe biologic active 
pentru tratarea premergătoare semăna
tului a seminţelor, în particular a seminţe
lor de dovlecei. Scopul invenţiei constă în 
mărirea roadei de legume verzi şi îmbună
tăţirea calităţilor lor. Acest scop se atinge 
prin tratarea seminţelor de dovlecei cu 
suspensia celulelor de Spirulina platensis 
(Nordst.) Geitl. CALU 835, dezintegrate 
prin ultrasunet cu densitatea optică de 0,4- 
0,7 timp de 5-7 ore. în rezultatul tratării 
se observă feminizarea plantelor, mărirea 
numărului de legume pe plantă şi sporirea 
roadei verzi. Se îmbunătăţeşte calitatea 
legumelor şi seminţelor, creşte cantitatea 
zaharurilor libere în legume şi seminţe, se 
măreşte cantitatea de lipide în seminţe, 
precum şi masa de 100 bucăţi de seminţe. 
Revendicări: 1.
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(11) 171 Bl
(51) A 24 B 3/02
(21) 94-0364
(22) 04.11.1994
(30)* Nr. 4765235/13, 05.12.1989, SU
(10)* Brevet, nr. 1736394, SU <
(71) (73) Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi

Construcţii Tehnologice pentru Tutun şi 
Produse din Tutun, MD

(72) Zagornean Teodor, Prisăcari Valeriu, Staşcov
Mitrofan, MD

(54) Dispozitiv pentru predarea conteinerelor 
cu tutun în camera de uscat

(57) Invenţia se referă la producţia tutunului, în 
particular, la utilajul pentru tratarea 
frunzelor de tutun posterioară recoltării. 
Scopul invenţiei constă în îmbunătăţirea 
comodităţii utilizării. Dispozitivul conţine 
o bază 1, un receptor de conteinere, care 
constă din două părţi îmbinate prin 
articulaţie 2,4, una din ele fiind amplasată 
la intrarea conteinerelor şi dotată cu o 
pereche de tacheţi 6, amplasaţi pe părţile 
ei opuse. Fiecare tachet 6 reprezintă o, 
pârghie, cu un capăt îmbinată prin 
articulaţie de asupra receptorului, pe alt 
capăt având o roată de sprijin 7, unită cu 
mecanismul 9 de deplasare a receptorului 
prin sistemul funie-bloc 8.
Revendicări: 1.
Figuri: 4.

Fig. 1

(11) 172 Bl
(51) B 02 C 9/04, A 2 3 L I / 10, B 02 C 4/06
(21) 94-0237
(22) 11.08.1994
(31) Nr. 3893/87
(32) 06.10.1987
(33) CH
(30)* Nr. 4614280/13, 05.06.1989, SU
(10)* Brevet, nr. 1837968, SU
(86) PCT/CH 88/00184, 06.10.1988
(71) (73) BUHLER AG, CH
(72) Baltensperger Wemer, Lippuner Christian, CH
(54) Procedeu de obţinere a produselor în

urma măcinării culturilor cerealiere şi 
moară de măcinat

(57) Utilizarea: în industria alimentară, în special 
a morâritului şi de elevator, pentru extin
derea sortimentului produsului final şi 
simplificarea procedeului. Esenţa invenţiei: 
materialul, cel puţin, de două ori se trece 
prin etaje de triturare cu patru valţuri fără 
ciuruire între triturările duble şi apoi în 
mod corespunzător se ciuruieşte după tri- 
turarea dublă. Materialul după ciuruire 
este supus unei triturări,ciuruindu-se apoi 
suplimentar.Triturarea dublă poate fi 
efectuată de 4-6 ori, iar triturarea, momen
tană este stabilită în limitele de 2-6 ori. în 
conformitate cu procedeul de triturare, 
moara de măcinat include sisteme de tri
turare, din care cel puţin două sunt execu
tate duble fără sistem de ciuruire între două 
perechi de valţuri.
Revendicări: 13.
Figuri: 6.

(11) 173 Bl 
(51) C 01 B 11/18
(21) 94-0252
(22) 20.07.1994
(30)* Nr. 4386987/31-26, 04.03.1988, SU
(10)* Certificat de autor, nr. 1535819, SU
(71) (73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Rudic Valeriu, Gulea Aurelian, Cocunov Iurie,

Gusteacov Margarita, Afanasiev Veaceslav, 
MD

(54) Stimulator al creşterii cianobacteriei
spirulina

(57) Invenţia se referă la un compus chimic nou 
biologic activ, staniu (II) perclorat fluorură 
monohidrată cu formula F-Sn-0 C103.H20 ' 
ce posedă capacitatea de stimulator al 
creşterii cianobacteriei spirulina- producă
tor al proteinei alimentare şi furajere, a 
vitaminelor şi altor substanţe. Folosirea

- staniu (II) perclorat fluorurii monohidrate
asigură mărirea vitezei relative de creştere 
cu 19,43-23,29% faţă de K1 şi cu 11-14,6% 
faţă de SnF2 
Revendicări: 1.
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(11) 174 Bl
(51) C 01 B 19/00 /
(21) 94-0254
(22) 20.07.1994
(30)* Nr. 4805083/26, 21.03.1990, SU
(10)* Brevet, nr. 1726371, SU
(71) (73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Gulea Aurelian, Rudic Valeriu, Şova Sergiu,

Gudumac Valentin, Cocunov Iurie, 
Dencicov Lidia, MD

(54) Hidroselenură de cobalt (II) dihidratâ
(57) Invenţia se referă la un compus chimic nou 

biologic activ, hidroselenură de cobalt (II) 
dihidratâ cu formula Co(HSe03)2 . 2H2O, 
care se foloseşte în algobiotehnologie 
pentru obţinerea biomasei cianobacteriei 
spirulina cu un conţinut mărit de selen 
fixat organic, care poate fi folosită în calita
te de materie primă pentru obţinerea 
preparatelor farmaceutice ce conţin selen. 
Scopul invenţiei constă înmărirea canti
tăţii de selen organic fixat în biomasa de 
spirulină. Scopul se atinge prin aceea că în 
calitate de substanţă, care asigură mări
rea cantităţii de selen în biomasă, se 
foloseşte compusul chimic nou-hidrose- 
lenura de cobalt (II) dihitrată.
Revendicări: 1 ■

(11) 175 FI
(51) C 0 5 F 17/00
(21) 94-0392
(22) 25.11. 1994
(71) (73) Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi

Proiectări Technologice pentru Pedologie, 
Agrochimie şi Ameliorarea Solurilor 
“N.A.Dimo”, MD

(72) Rusu Alexandru, Arhip Olga, Siuris Andrei,
MD

(54) Procedeu de preparare a compostului
(57) Procedeul de preparare a compostului se 

foloseşte la obţinerea îngrăşămintelor 
organice. Se efectuează prin amestecarea 
deşeurilor organice cu exces de umiditate, 
cum sunt băligarul, găinaţul etc., cu 
absorbanţii de umiditate, cum ar fi paiele, 
solul, rumeguşul de lemn ş.a. Se amestecă 
periodic şi se păstrează până la maturare. 
Se caracterizează prin aceea că doza 

deşeurilor organice cu exces de umiditate 
se adaugă în compost în porţiuni, raportul 
maselor lor nedepăşind 1:2. Se introduc 
peste 20-40 zile nu mai puţin de 3-4 ori în 
toată perioada preparării compostului. 
Revendicări: 2 
Tabele : 3

(11) 176 Bl
(51) C 07 D 211/70, A 61 K 31/44
(21) 94-0266
(22) 08.09.1994
(31) Nr. 19565 A /86
(32) 27.02.1986
(33) IT
(30)* Nr. 4202171/23-04, 26.02.1987, SU
(10)* Brevet, nr. 1498387, SU
(71) (73) ROUSSEL UCLAF, SOCIÉTÉ ANONYME,

FR
(72) Galliani Giulio, Barzaghi Fernando, Butti

Alina, Bonetti Caria, Toja Emilio, IT
(54) Procedeu de obţinere a derivaţilor 1,2,5,6- 

tetrah idropirid in -3 -carboxi-a ldeh i- 
doximei sau a hidroclorurilor lor

(57) Invenţia se referă la compuşii heterociclici, 
în special la obţinerea derivaţilor 1,2,5,6 -  
tetrahidropiridin -3 -  carboxialdehidoximei 
cu formula (I): NOR2 =CH -  C =CH-CH2-  
CH2 N(R')-CH2, în care R1 reprezintă H 
sau metil, R2 reprezintă C; -C 3-alchil liniar 
sau ramificat saturat, C2-C 4-alchil liniar 
sau ramificat nesaturat, acetil sau dimetil- 
aminoetil, sau a hidroclorurilor lor cu o 
activitate colinomimetică.
Sarcina invenţiei constă în depistarea unor 
noi compuşi mai activi din clasa menţio
nată.
Obţinerea produselor de destinaţie specială 
se realizează prin reacţia hidroclorurii 
compusului cu formula (II)
CHO-C = CH-CH2-CH2 - NtR'-CHg), în 
care R1 are valorile menţionate, cu 
hidroclorura compusului cu formula (III) NH2 
OR2a, în care R2 a reprezintă H, Cj-Cg-alchil

liniar sau ramificat saturat, C2~C4-alchil 
liniar sau ramificat nesaturat. Compusul 
rezultat cu formula (Ia) NO R2a = CH-
6h- c h 2- c h 2- n (r 1) - c h 2, în care R1 şi
R2a au valorile menţionate, se separă în 
formă liberă sau sub formă de hidroclorură 
şi, în mod opţional, când R2a reprezintă H, 
compusul cu formula IA se tratează cu 
compusul R2b HaL, în care I^b reprezintă 
acetil sau dimetilaminoetil; HaL reprezintă 
halogen. Compusul rezultat
cu formula (Ib)_____________________
NO R2b=CH-C=CH-CH2-CH2-N(R1)-CH2 

în care R1 şi R2b au valorile menţionate, se 
separă în formă liberă sau sub formă de 
hidroclorură.
Revendicări: 1.
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(11) 177 F I
(51) C O 7D 487/30, 265/30,237/00,241/00, 

211/70, 231/10, C 07  F 9/02, A 61K 31/505, 
31/535, 31/495, 31/50, C 07 C 255/00

(21) 94-0241
(22) 05.07.1994
(31) Nr.429097- 429100, 442798
(32) 31.10.1989, 29.11.1989
(33) US
(30)* Nr. 5011315, 31.01.1992, SU
(71) (73) Biocryst Pharmaceuţicals Inc., US
(72) John A.Secrist, Mark David Erion, John A.

Montgomery, Steven E. Ealick, Wayne 
C.Guida, Shri Niwas, US

(54) Inhibitori purinnucleozidfosforilazei, 
procedeu de obţinere a lor

(57) Se dezvăluie o substanţă, care conţine 2- 
amino-7-(R)-3H, 5H-pirolo [3,2-d] pirimi- 
dină-4-on, în care R reprezintă ciclohexenil, 
ciclohexil sau -CH2-Rj, în care Rx reprezintă 
grupa heteroaliciclică, piridinilică sau 
aliciclică arbitrar substituită. Se dezvăluie, 
de asemenea, o substanţă cu formula (I), în 
care R1 reprezintă H, NH2 sau OCH3, R  ̂
reprezintă grupa ciclică din 5-7 atomi de 
carbon arbitrar substituită, ce conţine 
arbitrar unul sau mai mulţi heteroatomi, 
R  ̂şi R4 reprezintă H sau C j_4 alchil, m 
reprezintă 0-4, n reprezintă 0-6, p 
reprezintă 0-1, X reprezintă CN, CSNH2, 
PO(OH)2, COOH, S 02NH2 , n h 2 ■OH'
CNHNH2, tetrazol sau triazol, COR5, în

care R6 reprezintă Cj-4 alchil, CF3, NH2 
sau OCj-4 alchil şi Y reprezintă O sau NH. 
Revendicări: 16

(11) 178 B 2
(51) C0 9G 1/L0
(21) 93-0044
(22) 21.06.1993
(71)(72)(73) Turtâghin Tatiana, MD
(54) Cremă de ghete
(57) Invenţia se referă la chimia de uz casnic, în 

deosebi la compoziţiile de lustruit, destinate 
pentru îngrijirea încălţămintei.
Scopul se atinge prin aceea că crema pentru 
întreţinerea încălţămintei pe baza parafinei 
sau cerezinei, polietilenei, acizilor graşi, 
dizolvantului, lichidului polietilsilan, 
coloranţilor, răsuflării şi apei conţine 
suplimentar acizi graşi sintetici de 
monoetanolamide, esteri polioxietilengli- 
colici ai acizilor graşi sintetici ai alcoolilor 
sau ai amestecurilor lor, conservant, sulfat 
de zinc,' uree şi produsul interacţiunii bazei 
cu acid alchil sau alcarilfosforic.
Crema elaborată se aplică uniform pe 
suprafaţa prelucrată, se lustruieşte uşor, 
formând o peliculă hidrofobă, lucitoare, 
nelipicioasă.

. Revendicări: 1 
Tabele: 2

(11) 179 B l
(51) C 12 N1/12
(21) 94-0250
(22) 18.07.1994
(30)* Nr. 4711365/13, 26.06.1989, SU
(10)* Brevet, nr. 1780594, SU
(71) (73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Gulea Aurel ian, Rudic Valeriu, Gudumac

Valentin, Cocunov Iurie, MD
(54) Procedeu  de obţinere a biom asei de 

microalge
(57) Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume 

la procedeul de obţinere a biomasei de 
spirulină cu un conţinut sporit de fluor, care 
poate fi folosită în calitate de materie primă 
biologică pentru obţinerea preparatelor 
medicinale cu conţinut de fluor. Scopul 
invenţiei este de a mări cantitatea de fluor 
în biomasa de spirulină: Procedeul prevede 
inocularea spirulinei în mediul nutritiv ce 
conţine surse biogene de nutriţie şi compus 
cu fluor, cultivarea şi separarea biomasei. 
In calitate de compus cu fluor se foloseşte 
fluorura de cobalt (II) tetrahidrată, care se 
introduce fracţionar, calculând 5 g / l  la 
inocularea Spirulinei plantesis şi 10-15 
mg/l în ziua a treia de cultivare. Procedeul 
asigură mărirea conţinutului de fluor în 
biomasa spirulinei de 1,6 ori în comparaţie 
cu metoda obişnuită.
Revendicări: 1
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(11) 180 B l
(51) C i2  N 1Д2
(21) 94-0251
(22) 20.07.1994
(30)* Nr. 4302227/31-13, 20.07.1987, SU
(10)* Certificat de autor, nr. 1527891, SU
(71) (73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Rudic Valeriu, MD
(54) Procedeu de preparare a mediului 

nutritiv pentru cultivarea şpirulinei
(57) Invenţia se referă la agricultură şi poate fi 

utilizată pentru cultivarea industrială a 
microalgelor, biomasa cărora prezintă un 
supliment vitamino-proteic la furajul 
animalelor.
Scopul invenţiei este mărirea productivităţii 
microalgelor. Esenţa procedeului constă în 
aceea că la excreţiile fiziologice ale ani
malelor (EFA) se adaugă lichid cultural 
(LC), obţinut'în urma înlăturării biomasei 
de spirulină, iar adăugarea LC continuă 
până când conţinutul total de azot în 
amestec devine egal cu 2,3-2,7 g/l. In lichidul 
cultural înainte de diluarea EPA se adaugă 
compuşi minerali în cantitate de 4-6 gA, în 
calitate de aceşti compuşi folosindu-se 
amestecul de săruri minerale “РОСТ 1” cu 
conţinut de substanţe nutritive în %: N -ll, 
P20 6- 10, KjO-0,8, Mg (şi microelemente) - 
0,8. Mediul nutritiv conform procedeului 
descris asigură o productivitate mai mare a 
şpirulinei faţă de mediile nutritive conform 
procedeelor cunoscute.
Revendicări: 2

(11) 181 B l
(51) C 12 P 19 /42, C 07 F 15/06, A 01N 55 /02
(21) 94-0249
(22) 18.07.1994
(30)* Nr. 4796156/13, 04.01.1990, SU
(10)* Brevet, nr. 1697425, SU
(71) (73) Universitatea de Stat din Moldova, MD
(72) Rudic Valeriu, Gulea Aurelian, Gudumac

Valentin, MD
(54) Procedeu de obţinere a biomasei 

microalgelor de spirulină
(57) Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume 

la procedeele de obţinere a biomasei de 
microalge cu un conţinut sporit de cianco- 
balamină, şi poate fi folosită pentru 
ridicarea eficienţei utilizării acestei 
biomase în calitate de stimulator biologic 
valoros al productivităţii animalelor 
agricole. Scopul prezentei invenţii este 
ridicarea nivelului vitaminei B12 în 
biomasa de spirulină. Procedeul constă în 
faptul că cultivarea microalgei se realizea
ză în prezenţa compusului cu conţinut de 
cobalt-trans- [cloraminobis-(dioxiimato) co
balt III] [(CoC1(DH)2 NH3]
Revendicări: 1

(11) 182 B 1
(51) E 02 D 3 /10, E 02 D 17 /20
(21) 94-0162
(22) 28.06.1994
(30)* Nr. 5018362/33, (082140), 26.12.1991, SU
(71)(72)(73) Popovschii Victor, Bâţutenco Oleg, MD
(54) Procedeu de consolidare a alunecărilor 

de pantă şi taluz cu piloţi foraţi de 
pământ

(57) Invenţia se referă la domeniul construirii şi 
este destinată consolidării alunecărilor de 
pantă şi taluz, precum şi a celor periculoase, 
compuse din teren argilos inundat. în 
procedeul propus pentru consolidarea 
masivului de alunecări cu piloţi foraţi de 
pământ, în primul rând, se forează sonde la 
adâncimea ce depăşeşte nivelul suprafeţei 
de deplasare a alunecării de teren cu 3-4 
diametre de sondă. Apoi partea de jos a 
sondei se umple cu material de compre- 
sibilitate slabă la înălţimea de 1-2 diametre 
de sondă, iar partea rămasă se umple cu 
pământ şi se forează sonda cu dimensiunile 
de 0,6-0,8 din diametrul ei iniţial până la 
nivelul materialului de compresibilitate 
slabă. După aceasta se face umplerea 
stratificată a sondelor cu pământ până la 
înălţimea de 1,0-1,5 diametre de sondă şi 
se bătătoreşte fiecare strat până la refuz, în 
calitate de umplutură fiind utilizat pămân
tul argilo-nisipos cu umiditatea de 1-2 la

sută mai joasă în comparaţie cu cea opti
mală.
Revendicări: 1
Figuri: 5 / •
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(11) 183 B l
(51) F 24 F 1 /02, F 24 F 3/141
(21) 94-0160
(22) 14.02.1994
(31) Nr. 8617714
(32) 17.12.1986
(33) FR
(30)* Nr. 4356340/29, 16.08.1988, SU
(10)* Brevet, nr.1706402, SU
(86) PCT/FR, 87/00504, 16.12.1987
(71)(72)(73) Rylewski Eugeniusz Michal, FR
(54) Instalaţie independentă de schimb de 

căldură între purtătorul primar şi 
purtătorul secundar, în special a 
aerului, pentru ventilaţia şi condiţi
onarea aerului încăperilor

(57) Invenţia se referă la utilajul folosit, de 
exemplu, în sistemele de ventilaţie şi 
condiţionare a aerului.
Instalaţia conţine schimbătorul de căldură 
(T) 1 cu canalele (K) 2 şi 3 ale purtătorului 
primar şi ale celui secundar, activantele 
circulaţiei 4 şi 5.
în interior T are pereţi paraleli şi ondulaţi 
(C) 6, 7 şi 8, care formează K 2 şi 3 cu 
posibilitatea circulaţiei în ele a purtătorilor 
în contracurent.

C 6, 7 şi 8 sunt executaţi ca fiind uşor 
detaşabili sau sunt instalaţi cu posibilitatea 
rotirii în jurul uneia din părţile sale, 
asigurând accesul liber la K 2 şi 3 pentru 
curăţirea lor de praf şi murdărie.
Construcţia instalaţiei prevede posibilita

tea instalării în interiorul K 2 şi 3 a elemen
telor de prelungire 10 care sunt turboliza- 
toare pentru aer.
Revendicări: 17 
Figuri: 11
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III. Mărci

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

ORIGINE

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

Internationale 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 şVsau serviciilor
(58) Disclamări
(59) Indicarea culorilor revendicate
(64) Numărul şi data de înregistrare anterioară
(73) Numele sau denumirea şi adresa 

titularului mărcii
(77) Adresa poştală a titularului mărcii

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

(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor 
înregistrate la oficiul de brevete al fostei 
U.R.S.S. (nr. documentului, data depozi
tului, codul tării)
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(21) 000075
(22) 10. 05. 1993
(73) BANCA COMERCIALĂ “COMERŢBANC” 

A REPUBLICII MOLDOVA, MD 
Str. Frunze, nr. 63, 277001, Chişinău, Moldova

(54)

(51X57)
35- operaţii bancare.
(58) Cuvintele "BANCA COMERCIALĂ" nu sunt 

obiecte independente de protecţie juridică.

(21) 000095
(22) 23.06.1993
(73) L ’ OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), FR 

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

VOLUMODE
(51X57)
03 - săpunuri, produse de parfumerie, remedii 

cosmetice, inclusiv materiale pentru machiaj, 
coloranţi (vopsele), expedient de nuanţe şi 
loţiuni pentru păr şi barbă, materiale pentru 
oxigenarea părului; şampon, materiale pentru 
îngrijirea părului, îmbunătăţirea calităţii 
părului şi înfrumuseţarea părului, expediente 
pentru ondulare permanentă şi coafură, 
déodorante pentru corp, paste de dinţi.

(21) 000099
(22) 24.06.1993
(73) L, OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), FR 

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

(51X57)
03 - săpunuri, produse de parfumerie, remedii 

cosmetice, inclusiv materiale pentru machiaj,

coloranţi (vopsele), expedient de nuanţe şi 
loţiuni pentru păr şi barbă, materiale pentru 
oxigenarea pârului; şampon, materiale pentru 
îngrijirea părului, îmbunătăţirea calităţii 
părului şi înfrumuseţarea părului, expediente 
pentru ondulare permanentă şi coafură, 
déodorante pentru corp, paste de dinţi.

(21) 000111
(22) 08.07.1993
(73) LOCTITE CORPORATION, US

a Corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware with an office at 
705 North Mountain Road City of Newington, 
State of Connecticut 06111, Statele Unite ale 
Americii

(54)
FAST ORANGE

(51)(57)
03 - săpunuri, substanţe pentru curăţat.

(21) 000206 
(22) 24.08.1993
(73) GALLAHER LIMITED, GB

Members Hill, Brooklands Road, Waybridge 
Surrey KT 13 OQU, Marea Britanie

(54)

£®£(Cf AIL
(51X57)
34 - tutun brut sau prelucrat, substanţe pentru 

fumat, vândute aparte sau amestecate cu 
tutun, pentru scopuri nemedicinale şi netera- 
peutice, rechizite pentru fumat, inclusiv 
brichete, incluse în clasa 34, hârtie pentru 
ţigări, tuburi de ţigări, chibrituri, tutun pentru 
mirosit.

(21) 000207
(22) 24.08.1993
(73) GALLAHER LIMITED, GB

Members HilI, Brooklands Road, Waybridge 
Surrey KT 13 OQU, Marea Britanie

(54)

STATE LINE
(51)(57)
34 - tutun brut sau prelucrat, substanţe pentru 

fumat, vândute aparte sau amestecate cu 
tutun, pentru scopuri nemedicinale şi 
neterapeutice, rechizite pentru fumat, inclusiv 
brichete, incluse în clasa 34, hârtie pentru 
ţigări, tuburi de ţigări, chibrituri, tutun pentru 
mirosit.

(21) 000221 
(22) 10.09.1993
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(73) GALLAHER LIMITED, GB
Members Hill, Brookland Road, Weybridge 
Surrey KT 13 OQU, Anglia

(54)

m !
SILK
CUT

_____ ________ J

(51X57)
34 - tutun brut sau prelucrat, substanţe pentru 

fumat, vândute aparte sau amestecate cu 
tutun, pentru scopuri nemedicinale şi 
neterapeutice, rechizite pentru fumat, inclusiv 
brichete, incluse în clasa 34, hârtie pentru 
ţigări, tuburi de ţigări, chibrituri, tutun pentru 
mirosit.

(21) 000222
(22) 10.09.1993
(73) GALLAHER LIMITED, GB

Members Hill, Brooklands Road, Waybridge 
Surrey KT 13 OQU, Marea Britanie

(54)

(51X57)
34 - tutun brut sau prelucrat, substanţe pentru 

fumat, vândute aparte sau amestecate cu 
tutun, pentru scopuri nemedicinale şi 
neterapeutice, rechizite pentru fumat, inclusiv 
brichete, incluse în clasa 34, hârtie pentru 
ţigări, tuburi de ţigări, chibrituri, tutun pentru 
mirosit.

(21) 000226
(22) 20.09.1993
(73) GUINNESS PUBLISHING LIMITED, GB 

39 Partman Square London W 1H 9 HB, 
Marea Britanie

(54)

GUINNESS
(51X57)
16 - ediţii de tipar, cărţi, materiale (cu excepţia 

dispozitivelor, aparatelor) pentru instruire, 
albumuri.

(30)* 154616, 18.03. 1992, SU
(73) HB RACING TEAM S.a.r.L, LU

3 avenue Pasteur L-2311 Luxemburg/ Grand 
Duchy of Luxemburg, Luxemburg

(54)

i t RACING 
ftMsă TEAM

(59) Culori revendicate: roşu, galben, cafeniu, alb.
(51)(57)
09- ochelari de soare;
18- cufere de călătorie, umbrele de ploaie şi de soare;
25- haine şi îmbrăcăminte sportivă, inclusiv 

îmbrăcăminte confecţionată din piele, 
încălţăminte, inclusiv cizme.

(58) Cuvântul "Internaţional” nu este obiect inde
pendent al protecţiei juridice.

(21) 000410
(22) 26. 02. 1993
(73) SOCIETATEA PE ACŢIUNI DE TIP  

ÎNCHIS “ACCENT”, MD
Str. T. Corba, nr. 1, 277004, Chişinău, Moldova

(54)

adent
(51)(57)
35- operaţii de export-import, marketing, servicii 

de informaţie şi reclamă.

(21) 000435
(22) 19.11.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSfflKI KAISHA, 

JP
No 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Jokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japonia

(54)

PATHFINDER
(51X57)
12 - vehicule, mijloace de locomoţie terestră, aeriană 

şi navală, inclusiv piese de schimb, cu excepţia 
celor cuprinse în alte clase.

(21) 000436
(22) 19.11.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, 

JP
No 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Jokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japonia

(54)

CABSTAR(21) 000399
(22) 06.12.1993
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(51X57)
12 - vehicule, mijloace de locomoţie terestră, aeriană 

şi navală, inclusiv piese de schimb, cu excepţia 
celor cuprinse în alte clase.

(21) 000437
(22) 19.11.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, 

JP
No 2, Takaracho, Kanagawa-ku, Jokohama- 
shi, Kanagawa-ken, Japonia

(54)

SERENA
(51X57)
12 - vehicule, mijloace de locomoţie terestră, aeriană 

şi navală.

(21) 000438
(22) 19.11.1993
(73) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, 

JP
No 2, Takaracho, Kanagawa-Ku, Jokohama- 
shi, Kanagawa-Ken, Japonia

(54)

ALTIMA
(51X57)
12 - vehicule, mijloace de locomoţie terestră, aeriană 

şi navală, inclusiv piese de schimb, cu excepţia 
celor cuprinse în alte clase.

(21) 000439
(22) 19.11.1993
(73)ARTHUR GUINNESS SON & CO., 

(DUBLIN) LIMITED, GB 
St. James’ s Gate, Dublin, Irlanda -

(54)

(51X57)
32 - porter, porter spirtos, bere albă, bere germană 

şi pilzner.

(21) 000578
(22) 07.02.1994
(73) KABUSHIKIKAISHA BARUDAN, JP

20 aza - Tsukagoshi, Ohaza-jyosuiji, 
Ichinomiya-shi, Aichi-Ken, Japonia

(54)

(51X57)
07 - maşini industriale de cusut, maşini de brodat, 

dispozitive de numărat benzi pentru maşini de 
brodat, strunguri de perforare pentru maşini 
de brodat, maşini de incluziune a paietelor, 
maşini de incluziune a diamantelor artificiale, 
maşini de formare a lizierei ţesăturilor (de 
tivit), piese şi fitinguri pentru ele, incluse în 
clasa 7.

(21) 000676
(22) 22.02.1994
(73) HERMES SUSSSTOFF AG (HERMES 

EDULCORANTS S.A.XHERMES SWEET
ENERS LTD), CH
Ankerstrasse 53 CH-8026 Zurich, Elveţia

(54)
ASSUGRIN

(51)(57)
01 • substanţe sintetice de îndulcire;
05 - produse farmaceutice; produse dietetice pentru 

scopuri medicinale.

(21) 000813
(22) 14.03.1994
(73) SOLUTION SCHOUM, FR

Centre D’ affaires “La Boursidiere”, Batiment 
Poitou-B.P.150 92357, Le Plessis Robinson, 
Franţa

(54)

SCHOUM
(51)(57)
05 - preparate farmaceutice, în special preparate 

pentru tratarea colicei biliare, nefretice şi 
menstruale şi pentru tratarea ficatului, 
rinichilor şi abceselor.

(21) 000815
(22) 14.03.1994 •
(73) THE IAMS COMPANY, US

7250 Poe Avenue, Dayton, Ohio 45414, Statele 
Unite ale Americii

(54)
EUKANUBA

(51X57)
31 - nutreţuri pentru animale.
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(21) 000816 (21) 000823
(22) 14.03.1994 (22) 14.03.1994
(73) THE IAMS COMPANY, US (73) THE IAMS COMPANY, US

7250 Poe Avenue, Dayton, Ohio 45414, Statele 7250 Poe Avenue, Dayton, Ohio 45414
Unite ale Americii Statele Unite ale Americii

(54) (54)
IAMS

(51)(57) ••
31 - nutreţuri pentru animale. A *
(21) 000817
(22) 14.03.1994
(73) GUERLAIN SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

68 Avenue des Champs-Elysees, Paris, Franţa
(54)

(51X57)
03 - săpunuri, produse de parfumerie, uleiuri 

eterice, remedii cosmetice, loţiuni pentru păr, 
paste şi praf de dinţi.

(21) 000820
(22) 14.03.1994
(73) TYCO INDUSTRIES INC., a Corporatin 

Organized and Existing Under Laws o f the 
State o f Delaware, US 

26 West 61 Street at Lincoln Center New York, 
N.Y. 10023, Statele Unite ale Americii

(54)

TYCO
(51)(57)
28 - jocuri, jucării, articole de gimnastică şi spor

tive, care nu sunt incluse în alte clase, jucării 
pentru pomul de iarnă.

(21) 000821 
(22) 14.03.1994
(73) JOSEPH E. SEAGRAM & SONS, INC., a 

Corporatin Organized and Existing Under 
the Laws o f the State of Indiana, US 
375 Park Avenue, City and State of New York, 
Statele Unite ale Americii 

(54)

PREMIER CLUB COLLECTION
(51X57)
33 - băuturi alcoolice.

(51X57)
31 - nutreţuri pentru animale.

(21) 000824
(22) 14.03.1994
(73) JOSEPH E. SEAGRAM & SONS, INC., a 

corporation organized and existing under 
the laws o f the State o f Indiana, US 
375 Park Avenue, City and State of New York, 
Statele Unite ale Americii

(54)

NIKOLAI
(51X57)
33 - rachiu.

(21) 000858
(22) 18.03.1994
(73) GERBER FOODS INTERNATIONAL LIM

ITED, GR
Northway House, 1379 High Road, Whetstone, 
London, N20 9 LP, Marea Britanie

(54)

UNIPRIOE
(51X57)
29 - carne; peşte, păsări şi vânat; extracte de carne;

fructe şi legume conservate, uscate şi supuse 
prelucrării termice; jeleuri, confituri, ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; condimente pentru salate; 
conservanţi;

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

32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi de fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte compoziţii pentru 
prepararea băuturilor.

(21) 000822 
(22) 14.03.1994
(73) DETHLEFFSEN GmbH & Co., DE

Schleswiger Strasse 107, 24941 Flensburg, 
Germania

(54)
RASPUTIN

(51X57) .
33 - băuturi alcoolice.

(21) 000862 
(22) 18.03.1994
(73) DHL OPERATIONS B.V., NL

Gebouw Office Center, Josef Israelskade 48G, 
1072 SB Amsterdam, Olanda
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(54)

(51X57)
39 - transportarea şi păstrarea documentelor, 

pachetelor, coletelor şi altor expedieri.

(21) 000868 
(22) 18.03.1994
(73) LABORATOIRES DE LA MEUSE, BE 

Rue de la Papyree 2, Braine L  Alleud, Belgia
(54)

OJI-AMHH
(51X57)
05 - preparate farmaceutice.

(21) 000871
(22) 18.03.1994
(73) SOCIÉTÉ JAS HENNESSY CO., SOCIÉTÉ 

ANONYME, FR
1 rue de la Richonne, 16100 Cognac, Franţa

(54)

PARADIS
(51)(57)
33 - băuturi alcoolice.

(21) 000872
(22) 18.03.1994
(73) NEW ZEALAND DAIRY BOARD, NZ 

Pastoral House, 25 The Terrace, Wellington, 
Noua Zeelandă

(54)

ALACO
(51)(57)
29 - lapte şi produse lactate, inclusiv unt, 

brânzeturi, praf de lapte; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; margarină, amestecuri de grăsimi 
pentru sandvişuri, albumine alimentare şi 
produse albuminoase; produse folosite în 
calitate de suplimente alimentare.

(21) 000873
(22) 18.03.1994
(73) UNITED DISTILLERS p.L.c. trading as 

R.H. Thomson & Company (Distillets), GB 
Distillers House, 33 Ellersy Road, Edinburgh 
EH12 6JW, Scoţia

(54)

ROBBIE BURNS
(51X57)
33 - băuturi alcoolice.

(21) 000898
(22) 21.03.1994
(73) SYNTHELABO, S.A., FR

22 Avenue Galilee, 92350 Le Plessis Robinson, 
Franţa

(54) *

PRIMPERAN
(51)(57)
05 - preparate farmaceutice, veterinare şi igienice; 

remedii dietetice pentru scopuri medicinale, 
alimentare pentru copii; plasturi, materiale 

pentru pansamente; materiale pentru 
obturarea dinţilor şi fabricarea mulajelor 
dentare; remedii dezinfectante;preparate 
pentru distrugerea animalelor dăunătoare, 
fungicide, erbicide.

(21) 000960
(22) 18.03.1994
(73) TYCO INDUSTRIES, INC., corporation or

ganized and existing under the laws o f the 
State of Delaware, US 
26 West 61 street at Lincoln Center New York, 
N.Y. 10023, Statele Unite ale Americii

(54)

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

remedii dietetice pentru scopuri medicinale, 
alimentare pentru copii; plasturi, materiale 
pentru pansamente; materiale pentru obtu
rarea dinţilor şi fabricarea mulajelor dentare; 
remedii dezinfectante; preparate pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide, 
erbicide.

(21) 001056
(22) 21.03.1994 
(32) 30.08 1991
(30)* 147654, 10.12.1991 
(73) KIA MOTORS CORPORATION, KR  

992-28, Siheung-dong, Guro-Ku, Seoul,Coreea 
de Sud

(54)

SEPHIA
(51)(57)
12 - autoturisme, autobuze, bărci cu motor, şine, 

iahturi, ştergătoare de parbriz, autocamioane, 
jeep-uri, amortizoare pentru mijloacele de 
transport, motociclete.

(21) 001382
(22) 23.02.1994
(73) WENDY’ S INTERNATIONAL, Inc., USA 

4288, West Dubin Granville Road, Dublin, Ohio 
43017, Statele Unite ale Americii
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(54)
WENDY'S.

(51)(57)
29 - carne, peşte şi vânat, extrase de carne, 

zarzavaturi şi fructe conservate, uscate, fierte, 
coapte şi prăjite, jeleuri, marmelade, dulceţuri, 
gemuri, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri 
şi grăsimi alimentare; sosuri pentru salate; 
conserve;

42 - deservirea în restaurante.

(21) 001465
(22) 26. 04. 1994
(73) ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED, 

US
One Busch Place, St. Louis, Missouri, Statele 
Unite ale Americă

(54)

(59) Culori revendicate: negru, roşu galben. 
(51)(57)
32- bere, ale, bere neagră; ape minerale şi gazoase 

şi alte băuturi nealcoolice, siropuri şi alte 
compoziţii pentru prepararea băuturilor.

(21) 001473
(22) 06.12.1993
(73) STAHL HOLLAND B.V., NL

Sluisweg 10, 5145 PE WAALWJK, Olanda
(54)

C A M O T E X
(51X57)
02 - coloranţi, materiale colorante pentru industria 

încălţămintei şi pielăriei.

(21) 001548
(22) 04. 05. 1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

LOCKETS
(51X57)
05- articole de cofetărie medicinale, produse

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

30- făină, produse cerealiere, destinate alimentaţiei, 
orez, inclusiv orez în pachete pentru fiert, fiert 
în prealabil sau deshidratat; ceai şi cafea, 
surogate de cafea, cacao, extracte (lichide sau 
uscate), atât sub formă de băuturi finite, cât şi 
în pachete, precum şi pentru vânzare în 
automatele de comerţ; melasă, zahăr, miere, 
condimente (cu excepţia condimentelor pentru 
salate), glazură, îngheţată, dulciuri congelate, 
pâine, checuri, biscuiţi, prăjituri, bomboane, 
ciocolată, produse din ciocolată, suplimente 
pentru prăjituri şi aperitive, componentele 
aperitivelor, folosite între micul dejun, prânz 
şi cină în alimentaţie, incluse în clasa 30.

(21) 001550
(22) 04. 05. 1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

TUNES
(51)(57)
05- articole de cofetărie medicinale, produse 

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

21) 001718 
(22) 23.05.1994
(73) BUSH BOARE ALLEN LIMITED, GB

Blackhorse Lane London, Marea Britanie
(54)

(51)(57)
01 - produse chimice destinate industriei, produ

cerii; ştiinţei şi fotografiei; agriculturii, 
horticulturii, legumiculturii, silviculturii; 
produse chimice pentru conservarea produselor 
alimentare şi băuturilor; produse chimice 
pentru utilizare în fabricarea parfumurilor, 
produse chimice destinate pentru limpezirea 
băuturilor, obţinerea băuturilor spumante şi 
preparate pentru formarea spumei în băuturi; 
preparate de curăţat şi degresat, utilizate în 
industrie;

03 - parfumuri, substanţe de aromatizat,uleiuri
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eterice, compoziţii aromatice, utilizate la fabri
carea parfumurilor şi în parfumerie; săpun, 
parfumerie pentru scopuri nemedicinale, 
preparate pentru îngrijirea părului şi pentru 
ondulare, remedii cosmetice, preparate 
nemedicinale pentru îngrijirea gurii, suplimen
te aromatice pe baza uleiurilor eterice; remedii 
de curăţat şi degresat, cu excepţia celor 
industriale;

30 - preparate aromatice alimentare pentru produse 
şi băuturi; condimente, ingrediente pentru 
alimentaţie.

(21) 001958
(22) 08.06.1994
(73) FIRMA “TATIANA” S.R.L., MD

Str.Mihail Kogălniceanu, 26/22, 277001, 
Chişinău, Moldova

(54)

V i

(21) 001956
(22) 08.06.1994
(73) FIRMA “TATIANA” S.R.L., MD

Str. Mihail Kogălniceanu, 26/22, 277001, 
Chişinău, Moldova

(54)

"БИБЛИОТЕКА
БУХГАЛТЕРА"
(51X57)
16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole 

din carton, materiale didactice (cu excepţia 
aparatelor) ;

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

profesiei, consultaţii profesionale (care nu ţin 
de operaţiuni de afaceri), birou pentru 
redactarea-materialelor (pregătirea pentru 
tipar), alcătuirea reportajelor, reportajelor 
fotografice, servicii juridice.

(21) 001957
(22) 08.06.1994
(73) FIRMA “TATIANA” S.R.L., MD

Sţr. Mihail Kogălniceanu, 26/22, 277001, 
Chişinău, Moldova 

(54)

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

din carton, materiale didactice (cu excepţia 
aparatelor) ;

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

profesiei, consultaţii profesionale (care nu ţin 
de operaţiuni de afaceri), birou pentru 
redactarea materialelor (pregătirea pentru 
tipar), alcătuirea reportajelor, reportajelor 
fotografice, servicii juridice.

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

din carton, materiale didactice (cu excepţia 
aparatelor) ;

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

profesiei, consultaţii profesionale (care nu ţin 
de operaţiuni de afaceri), birou pentru 
redactarea materialelor (pregătirea pentru 
tipar), alcătuirea reportajelor, reportajelor 
fotografice, servicii juridice.

(21) 001959
(22) 08.06.1994
(73) FIRMA “TATIANA” S.R.L., MD 

St. Mihail Kogălniceanu, 2Q/22, 77001, 
Chişinău, Moldova

(54)

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

din carton, materiale didactice (cu excepţia 
aparatelor) ;

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

profesiei, consultaţii profesionale (care nu ţin 
de operaţiuni de afaceri), birou pentru 
redactarea materialelor (pregătirea pentru 
tipar), alcătuirea reportajelor, reportajelor 
fotografice, servicii juridice.

(21) 001960
(22) 08.06.1994
(73) FIRMA “TATIANA” S.R.L., MD

Str. Mihail Kogălniceanu, 26 /22, 277001, 
Chişinău, Moldova *

(54)

EVXrAJITEP
(5i)(57)
16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole
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din carton, materiale didactice (cu excepţia 
aparatelor) ;

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

profesiei, consultaţii profesionale (care nu ţin 
de operaţiuni de afaceri), birou pentru 
redactarea materialelor (pregătirea pentru 
tipar), alcătuirea reportajelor, reportajelor 
fotografice, servicii juridice.

(21) 001961
(22) 08.06.1994
(73) FIRMA “TATIANA” S.R.L., MD

Str. Mihail Kogălniceanu, 26/22, 277001, 
Chişinău, Moldova

(54)

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

din carton, materiale didactice (cu excepţia 
aparatelor) ;

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

profesiei, consultaţii profesionale (care nu ţin 
de operaţiuni de afaceri), birou pentru redac
tarea materialelor (pregătirea pentru tipar),

, alcătuirea reportajelor, reportajelor fotografice,
servicii juridice.

(21) 001962
(22) 08.06.1994
(73) FIRMA “TATIANA” S.R.L., MD

Str. Mihail Kogălniceanu, 26/22, 277001, 
Chişinău, Moldova

(54)

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

din carton, materiale didactice (cu excepţia 
aparatelor) ;

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

profesiei, consultaţii profesionale (care nu ţin 
de operaţiuni de afaceri), birou pentru 
redactarea materialelor (pregătirea pentru 
tipar), alcătuirea reportajelor, reportajelor

fotografice, servicii juridice.

(21) 001981
(22) 01.06.1994
(73) THE SEAGRAM COMPANY LTD., CA 

Erb. & Caroline Streets, Waterloo, Ontario, 
Canada

(54)

SEAGRAM’S

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

ocă), sago, surogate de cafea, făină şi produse 
cerealiere, produse de panificaţie; produse de 
cofetărie; îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdii, prafuri de copt; sare, muştar; oţet, 
sosuri (cu excepţia sosurilor pentru salate) ; 
condimente; gheaţă alimentară;

32- bere; apă minerală şi gazoasă şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi de fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi compoziţii pentru prepara- 
rea băuturilor.

(21) 001989
(22) 10.06.1994
(73) SOCIETATEA PE ACŢIUNI ÎNTREPRIN

DEREA DE PRODUCŢIE “CODREANCA”, 
MD
Str. Alexandru cel Bun 114, Călăraşi, Moldova

(54)

(51X57)
25 - haină;
33 - vinuri;
35 - operaţii de export-import, comerciale.

(21) 002284
(22) 07.07.1994
(31) 74/480901
(32) 21.01.1994
(33) USA
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(73) ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY, 
US
8850 Ladue Road, St. Louis, Missouri 63124, 
Statele Unite ale Americii

(54)

C A R S
(51)(57)
39 - servicii de închiriere şi leazing a automobilelor, 

servicii de rezervare a automobilelor, destinate 
pentru închiriere;

42 - servicii de vânzare a automobilelor.
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(11) 975 
(15) 09. 01. 1995 
(18) 24. 02. 2004
(21) 000685
(22) 24. 02. 1994
(30)* 133621, 26. 03. 1991 
(10)* 99820, SU
(73) KNORR-NAHRRDTTEL AKTIENGESELL- 

SCHAFT, CH 
8240 Thayngen, Elveţia

(54)

(59) Culori revendicate: alb, verde, roşu, galben.
(51)(57)
29 -produse dietetice nemedicinale, precum şi 

produsele alimentare cu conţinut redus de 
glucide; produse alimentare cu putere calorică 
joasă, produse alimentare pentru copii; produse 
alimentare proaspete, uscate, fierte sau 
conservate prin alte metode, precum şi carnea, 
peştele, păsările, vânatul produsele marine 
incluse în clasa 29; extracte din carne, supe şi 
zemuri de carne, semifabricate pentru 
prepararea bucatelor, precum şi bucatelor din 
cartofi, incluse în clasa 29; jeleuri, gemuri, 
amestecuri, care conţin grăsimi pentru ungere, 
margarină, ouă, lapte şi produse lactate; 
caşcaval, grăsimi şi uleiuri alimentare 
(comestibile), conserve, murături, produse 
alimentare din culturi leguminoase, aperitive, 
extracte de provenienţă animală destinate 
pentru produse alimentare, sosuri pentru 
salate, fructe şi legume uscate, fierte sau 
conservate prin alte metode;

30 -produse dietetice nemedicinale ca şi produsele
alimentare îmbogăţite cu fibre alimentare; 
produse alimentare cu putere calorică joasă, 
produse alimentare pentru copii, garnituri 
pentru supe, cum sunt pateurile prăjite, 
friganele sau produsele din blinii pe bază de 
făină; amestecuri de pâine (panificaţie) în 
formă de semifabricate şi alte produse 
alimentare în formă de bucate făinoase şi de 
orez; amestecuri pentru ungerea pe pâine, care 
nu conţin grăsime; budinci şi creme incluse în 
clasa 30; cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, 
sago, surogate de cafea, făină ş,i produse 
cerealiere, produse alimentare din ovăz şi paste 
făinoase, aperitive, amidon şi produse din 
amidon, articole de patiserie, prăjituri şi 
articole de cofetărie, gheaţă alimentară, miere, 
sirop din melasă, drojdie, prafuri de copt, sare, 
muştar, piper, oţet, sosuri (cu excepţia 
sosurilor pentru salate), mirodenii, în special,

în formă de praf, condimente, extracte de 
provenienţă vegetală, destinate pentru 
produsele alimentare;

31- produse agricole, horticole, forestiere şi 
cerealiere, cuprinse în alte clase; fructe şi le
gume proaspete, furaj pentu animale, malţ şi 
produse din malţ;

32- extracte pentru prepararea băuturilor; ape 
minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; 
băuturi de fructe şi sucuri de fructe, sucuri de 
legume, suc de roşii; siropuri şi alte compoziţii 
pentru prepararea băuturilor.

(11) 976
(15) 09. 01. 1995 
(18) 24. 02. 2004 
(21) 000686 
(22) 24. 02. 1994 
(30)* 133622, 26. 03. 1991, SU 
(10)* 99821, SU
(73) KNORR-NAHRMTTTEL AKTEENGESELL- 

SCHFT, CH
8240 Thayngen, Elveţia . -

(54)

(59) Culori revendicate: alb, verde, roşu, galben. 
(51X57)
29 - produse dietetice nemedicinale, precum şi 

produsele alimentare cu conţinut redus de 
glucide; produse alimentare cu putere calorică 
joasă, produse alimentare pentru copii; produse 
alimentare proaspete, uscate, fierte sau 
conservate prin alte metode, precum şi carnea, 
peştele, păsările, vânatul, produsele marine 
incluse în clasa 29; extracte din carne, supe şi 
zemuri de carne, semifabricate pentru 
prepararea bucatelor, precum şi bucatelor din 
cartofi, incluse în clasa 29; jeleuri, gemuri, 
amestecuri, care conţin grăsimi pentru ungere, 
margarină, ouă, lapte şi produse lactate; 
caşcaval, grăsimi şi uleiuri alimentare 
(comestibile), conserve, murături, produse 
alimentare din culturi leguminoase, aperitive, 
extracte de provenienţă animală destinate 
pentru produse alimentare, sosuri pentru 
salate, fructe şi legume uscate, fierte sau 
conservate prin alte metode;

30- produse dietetice nemedicinale, precum şi 
produsele alimentare îmbogăţite cu fibre 
alimentare; produse alimentare cu putere ca
lorică joasă, produse alimentare pentru copii,
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garnituri pentru supe, cum sunt pateurile 
prăjite, friganele sau produsele din blinii pe 
bază de făină; amestecuri de pâine (panificaţie) 
în formă de semifabricate şi alte produse 
alimentare în formă de semifabricate pentru 
prepararea bucatelor inclusiv a celor făinoase 
şi de orez; amestecuri pentru ungerea pe pâine, 
care nu conţin grăsime; budinci şi creme 
incluse în clasa 30; cafea, ceai, cacao, zahăr, 
orez, tapiocă, sago, surogate de cafea, făină şi 
produse cerealiere, produse alimentare din 
ovăz şi paste făinoase, aperitive, amidon şi 
produse din amidon, articole de patiserie, 
prăjituri şi articole de cofetărie, gheaţă 
alimentară, miere, sirop din melasă, drojdie, 
prafuri de copt, sare, muştar, piper, oţet, sosuri 
(cu excepţia sosurilor pentru salate), mirodenii, 
în special în formă de praf, condimente, 
extracte de provenienţă vegetală, destinate 
pentru produsele alimentare;

31- produse agricole, horticole, forestiere şi 
cerealiere, necuprinse în alte clase; fructe şi 
legume proaspete, furaj pentru animale, malţ

-  - - ş i  produse din mialţ; ~ ---------  - ..
32- extracte pentru prepararea băuturilor; ape 

minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; 
băuturi de fructe şi sucuri de fructe, suc de 
roşii; siropuri şi alte compoziţii pentru 
prepararea 'băuturilor.

(11) 977 
(15) 09.01.1995 
(18) 31.Ö3.2004
(21) 001223
(22) 31.03.1994
(30)* 142607, 13.09.1991, SU 
(10)* 105949, SU
(73) SONY MUSIC ENTERTAINMENT INC., 

Corporaţia Statului Delaware, US 
550 Madison Avenue, New York, State of New 
York, Statele Unite ale Americii

(54)

(51)(57)
09 - înregistrări audio şi înregistrări audio-vizuale, 

inclusiv înregistrări fonografice şi înregistrări 
pe benzi magnetice, discuri şi casete; filme 
cinematografice.

(11) 978 
(15) 09.01.1995 
(18) 31.03.2004
(21) 001224
(22) 31.03.1994
(30)* 133223, 18.03.1991, SU 
(10)* 99987, SU

(73) SONY MUSIC ENTERTAINMENT INC., 
Corporaţia Statului Delaware, US 
550 Madison Avenue, New York, State of New 
York, Statele Unite ale Americii 

(54)

(51X57)
09 - pelicule magnetice, discuri şi casete cu 

înregistrări audio şi video, plăci fonografice, 
filme cinematografice;

41 - divertisment.

(11) 979
(15) 09.01.1995_______________________
(18) 31.03.2004
(21) 001306
(22) 31.03.1994
(30)* 59076, 29.06.1971, SU
(10)* 43648, SU
(73) JUKI KABUSH3KI KAISHA (also trading 

as JUKI CORPORATION), JP
2-1, Kokuryo-Cho 8-Chome, Chofu-Shi, Tokyo, 

Japonia
(54)

J U K I
(51)(57)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, 

geodezice, electrice (inclusiv receptoare), 
fotografice, cinematografice, optice, de cântărit, 
de măsurat, de semnalizat, de control, de 
salvare, didactice; automate, care declanşează 
prin introducerea unei monede sau a unui 
jeton; maşini vorbitoare, case înregistratoare, 
maşini de calcul, aparate extinctoare.

(11) 980 
(15)09.01.1995 
(18) 31.03.2004
(21) 001307
(22) 31.03.1994
(30)* 97066, 18.04.1983, SU 
(10)* 74513, SU
(73) JUKI KABUSHIKI KAISHA (also trading 

as JUKI CORPORATION, JP 
2-1, Kokuryo-Cho 8-Chome, Chofu-Shi, Tokyo, 
Japonia
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(54)

(51)(57)
07 - maşini de. cusut acţionate manual, maşini 

electrice de cusut, maşini electronice de cusut şi 
maşini de tricotat.

(11) 981 
(15) 09.01.1995 
(18) 17.03.2004
(21) 001676
(22) 17.03.1994 . -  . ...........
(30)* 132190, 20.02.1991, SU
(10)* 99232, SU
(73) DIVAPHARMA KNUFINKE ARZNEIMI

TTEL-WERK GmbH, DE
Motzener Strasse 41, 12277 Berlin, Germania

(54)

' NEO ANGIN
(51X57)
05 - preparate farmaceutice, veterinare şi igienice, 

substanţe medicinale cu proprietăţi dietetice; 
produse alimentare pentru copii; materiale 
pentru pansamente, materiale pentru plombe şi 
mulaje dentare; dezinfectante, substanţe contra 
dăunătorilor, fungicide, erbicide.

(11) 982
(15) 09.01.1995
(18) 04.04.2004
(21) 001677
(22) 04.04.1994
(30)* 60788, 04.02.1972, SU
(10)* 45008, SU
(73) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, 

INC., US
700 Capital Square, 400 Locust Street Des 
Moines, Iowa U.S.A.50309, Statele Unite ale 
Americii

(54)

PIONEER
(51X57)
5 - spermă de animale, preparate medicinale, 

farmaceutice şi veterinare; --insecticide, 
dezinfectante; produse alimentare şi nutreţuri 
pentru animale şi păsări;

31 - seminţe agricole şi boabe; animale vii şi păsări, 
animale pentru înmulţire; păsări, inclusiv pui 
pentru înmulţire; produse alimentare şi 
nutreţuri pentru animale şi păsări.

'(11)983
(15) 09.01.1995
(18) 04.04.2004
(21) 001678
(22) 04.04.1994

'(30)* 60789, 04.02.1972, SU
(10)* 45009, SU
(73) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, 

INC., US
700 Capital Square, 400 Locust Street Des 
Moines, Iowa U.S.A. 50309, Statele Unite ale 
Americii

(54)

( £ > )

(51.X57)
5- spermă de animale, preparate medicinale, 

farmaceutice şi veterinare; insecticide, dezin
fectante; produse alimentare şi nutreţuri pentru 
animale şi păsări;

31 - seminţe agricole_^şi.produse cerealiere; .produse 
agricole naturale, inclusiv culturi microbiane 
vii; animale vii şi păsări, animale pentru 
înmulţire; păsări, inclusiv pui pentru-înmulţire; 
produse alimentare şi nutreţuri pentru animale 
şi păsări.

(11) 984 
(15) 09.01.1995 
(18) 06.06.2004
(21) 001936
(22) 06.06.1994
(30)* 114640, 02.08.1989, SU 
(10)* 88585, SU
(73) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 

CO., LTD., JP
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Pre
fecture, Japonia

(54)

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

motoarelor pentru vehicule terestre); manşoane, 
conexiuni, cuplaje şi curele de transmisie (cu 
excepţia celor pentru vehicule terestre); utilaje 
mari pentru agricultură; incubatoare pentru 
ouă;

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

9- aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţifice, 
navale, geodezice, electrice, fotografice, cinemato
grafice, optice, de cântărit, de măsurat, de semna
lizat, de control (verificare), de salvare şi didactice; 
aparatură pentru înregistrare, transmitere şi 
reproducere a sunetelor sau imaginilor; purtători 
magnetici de date, discuri de înregistrare sonoră; 
automate de comerţ şi mecanisme pentru aparate 
cu plată anticipată; maşini pentru încasat 
înregistratoare, maşini de calculat; aparate de
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prelucrare a informaţiei; aparate extinctoare;
10 - instrumente şi aparate chirurgicale, medicale,

stomatologice şi veterinare, proteze pentru 
membre, ochi şi dinţi; produse ortopedice, 
materiale pentru suturi;

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

12 - vehicule; mijloace de locomoţie terestră, aeria
nă şi navală;

14 - metale preţioase şi aliajele lor; obiecte din 
aceste materiale sau placate, necuprinse în alte 
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase, 
orologerie (ceasuri) şi alte instrumente pentru 
cronometrat;

16 - hârtie şi carton şi articole din ele, necuprinse 
în alte clase; imprimate; articole de legătorie; 
fotografii, papetărie, materiale adezive pentru 
birou şi uzuale; materiale pentru artişti 
plastici; pensule; maşini de scris şi rechizite 
de birou (cu excepţia mobilierului) ; materiale 
didactice (cu excepţia aparatelor) ; cărţi de joc; 
caractere tipografice; clişee tipografice.

(11) 985
(15) 09.01.1995
(18) 14.06.2004
(21) 002003
(22) 14.06.1994
(30)* 101378, 22.03.1985, SU
(10)* 78213, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., Ltd. JP  

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

SUMI - ALPHA
(51X57)
1- produse chimice destinate pentru fabricarea 

insecticidelor şi fungicidelor;
5- insecticide, fungicide; preparate contra buruie

nilor şi dăunătorilor.
(58) Desemnarea “ALPHA" nu este obiect indepen

dent de protecţie juridică.

(11) 986 
(15) 09.01.1995 
(18) 14.06.2004
(21) 002009
(22) 14.06.19^4
(30)* 101377, 22.03.1985, SU 
(10)* 77906, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., Ltd. JP 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

RIZOLEX
(51X57)
1- produse chimice destinate pentru fabricarea 

insecticidelor şi fungicidelor;
5- insecticide, fungicide; preparate pentru

distrugerea buruienilor şi dăunătorilor.

(11) 987 
-(15) 09.01.1995 
(18) 14.06.2004 
(21) 002010 
(22) 14.06.1994 
(30)* 101384, 22.03.1985, SU 
(10)* 77999, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., Ltd. JP 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

DANITOL
(51)(57)
1- produse chimice destinate pentru fabricarea 

insecticidelor şi fungicidelor;
5- insecticide, fungicide; preparate pentru 

distrugerea buruienilor şi dăunătorilor.

(11) 988
(15) 09.01.1995
(18) 14.06.2004
(21) 002011
(22) 14.06.1994
(30)* 102674, 05.10.1985, SU
(10)* 79207, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., Ltd. JP 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvicul
turii, inclusiv produse chimice folosite în 
producerea regulatoarelor de creştere a plante
lor; regulatoare de creştere a plantelor; 
hormoni pentru plante; agenţi pentru creşterea 
plantelor; răşini sintetice brute, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte; 
compoziţii extinctoare; substanţe chimice 
pentru sudură; produse chimice pentru 
conservarea alimentelor; substanţe tanante; 
substanţe adezive pentru scopuri industriale.

(11) 989
(15) 09.01.1995
(18) 14.06.2004
(21) 002012
(22) 14.06.1994
(30)* 105343, 04.12.1986, SU
(10)* 81234, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., Ltd. JP

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

SUMI - 8
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(51)(57)
1 - produse chimice destinate pentru fabricarea 

insecticidelor şi fungicidelor;
5 - insecticide, fungicide; preparate pentru 

distrugerea buruienilor şi dăunătorilor.
(58) Cifra "8” nu este obiect independent de protec

ţie juridică.

(11) 990 
(15) 09.01.1995 
(18) 14.06.2004
(21) 002013
(22) 14.06.1994
(30)* 116004, 16.10.1989, SU 
(10)* 89648, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., Ltd. JP

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

RODY
(51X57)
1- produse chimice folosite la fabricarea 

insecticidelor şi erbicidelor;
5- insecticide, fungicide; substanţe pentru distru

gerea dăunătorilor şi buruienilor.

(11) 991
(15) 09.01.1995
(18) 14.06.2004
(21) 002014
(22) 14.06.1994
(30)* 70761, 15.01.1975, SU
(10)* 52839, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., Ltd. JP

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvicul
turii; răşini artificiale şi sintetice,'materiale 
plastice în stare brută (sub formă de pulberi, 
lichide sau paste); îngrăşăminte pentru sol 
(naturale şi artificiale); compoziţii extinctoare; 
substanţe chimice pentru sudură şi lipire, 
produse chimice pentru conservarea alimen
telor; substanţe tanante; substanţe adezive 
pentru scopuri industriale;

5 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice, 
produse dietetice pentru copii şi bolnavi; 
plasturi,materiale pentru pansamente; 
materiale pentru plombe şi mulaje dentare; 
dezinfectante; substanţe pentru distrugerea 
buruienilor şi dăunătorilor.

(21) 002015
(22) 14.06.1994
(30)* 71812, 18.04.1975, SU
(10)* 53794, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., Ltd. JP  

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvicul
turii; răşini artificiale şi sintetice, materiale 
plastice în stare brută (sub formă de pulberi, 
lichide sau paste); îngrăşăminte(naturale şi 
artificiale); compoziţii extinctoare; substanţe 
chimice pentru sudură şi lipire, produse 
chimice pentru conservarea alimentelor; 
substanţe tanante; substanţe adezive pentru 
scopuri industriale;

5- produse farmaceutice, veterinare şi igienice, 
produse dietetice pentru copii şi bolnavi; 
plasturi, materiale pentru pansamente; 
materiale pentru plombe şi mulaje dentare; 
dezinfectante; substanţe erbicide şi substanţe 
pentru distrugerea buruienilor şi dăunătorilor, 
insecticide şi ingrediente pentru insecticide.

(11) 993 
(15) 09.01.1995 
(18) 14.06.2004 
(21) 002016 
(22) 14.06.1994 
(30)* 103265, 06.01.1986, SU 
(10)* 79661, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., Ltd. JP 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

PRALLE
(51X57)
1 - produse chimice destinate pentru fabricarea 

insecticidelor şi fungicidelor;
5 - insecticide, fungicide; preparate pentru 

distrugerea buruienilor şi dăunătorilor.

(11) 994
(15) 09.01.1995 ,
(18) 14.06.2004
(21) 002017
(22) 14.06.1994
(30)* 107855, 28.12.1987, SU 
(10)* 83423, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., Ltd. JP 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)
(11) 992 
(15) 09.01.1995 
(18) 14.06.2004
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(51X57)
1 - produse chimice destinate pentru fabricarea 

insecticidelor şi fungicidelor;
5 - insecticide, fungicide; preparate pentru distru

gerea buruienilor şi dăunătorilor.

(11) 995 
(15) 09.01.1995
(18) 14.06.2004 '
(21) 002018 
(22) 14.06.1994 
(30)* 112366, 31.03.1989, SU 
(10)* 87193, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., Ltd. JP 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

(51X57)
5 -insecticide, fungicide folosite în agricultură, 

preparate pentru distrugerea buruienilor şi 
dăunătorilor.

(11) 996
(15) 09.01.1995
(18) 14.06.2004
(21) 002020
(22) 14.06.1994
(30)* 49577, 05.01.1968, SU
(10)* 36416, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., Ltd. JP  

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

SUMITOMO
(51X57)
5 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice, 

produse dietetice pentru copii şi bolnavi; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate
riale pentru plombe şi mulaje dentare, 
dezinfectante; substanţe pentru distrugerea 
buruienilor şi dăunătorilor.

(11) 997 
(15) 09.01.1995 
(18) 14.06.2004 
(21) 002021

(22) 14.06.1994
(30)* 49575, 05.01.1968, SU
(10)* 36417, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. JP 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

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

produse dietetice pentru copii şi bolnavi; 
plasturi, materiale pentru pansamente; 
materiale pentru plombe şi mulaje dentare, 
dezinfectante; substanţe pentru distrugerea 
buruienilor şi dăunătorilor.

(11) 998
(15) 09.01.1995
(18) 14.06.2004
(21) 002022
(22) 14.06.1994
(30)* 65539, 04.06.1973, SU
(10)* 48391, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., Ltd. JP 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia 

(54)

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvicul
turii; răşini artificiale şi sintetice, materiale 
plastice în stare brută (sub formă de pulberi, 
lichide sau paste); îngrăşăminte(naturale şi 
artificiale); compoziţii extinctoare; substanţe 
chimice pentru sudură şi lipire, produse 
chimice pentru conservarea alimentelor; 
substanţe tanante; substanţe adezive pentru 
scopuri industriale;

16- hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole 
din carton, imprimate, ziare şi reviste, cărţi; 
articole de legătorie; fotografii, papetârie, 
materiale adezive (pentru papetârie) ; mate
riale pentru artişti plastici; pensule; maşini de 
scris şi rechizite de birou(cu excepţia 
mobilierului); materiale didactice (cu excepţia 
aparatelor); cărţi de joc; caractere tipografice; 
clişee tipografice.

(11) 999 
(15) 09.01.1995 
(18) 14.06.2004

37



BOPI3/1995

(21) 002023
(22) 14.06.1994
(30)» 63620, 28.11.1972, SU 
(10)* 46899, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., Ltd. JP 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

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

fotografiei, agriculturii, silviculturii; răşini 
artificiale şi sintetice, materiale plastice în 
stare brută (sub formă de pulberi, lichide sau 
paste); îngrăşăminte pentru sol (naturale şi 
artificiale);

2- coloranţi, pigmenţi.

(11) 1000 
(15) 09.01.1995 
(18) 13.06.2004 
(21) 002060 
(22) 13.06.1994 
(30)* 86494, 06.06.1979, SU 
(10)* 65665, SU
(73) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOC, 

US
900 Metro Center Boulevard, Foster City, Cali
fornia, 94404, Statele Unite ale Americă

(54)

(51)(57)
36 - servicii cu privire la cartelele bancare, inclusiv 

servicii în vederea eliberării cartelelor bancare 
cu scopul de asigurare a accesului la conturile 
bancare a posesorilor cartelelor, recepţionarea 
cartelelor de către întreprinderile de afaceri şi 
alte organizaţii pentru cumpărarea mărfurilor 
şi serviciilor, menţinerea la nivel a gestiunii 
financiare ş,i servicii legate de schimbul 
cecurilor.

(11) 1001 
(15) 09.01.1995 
(18) 14.06.2004 
(21) 002061

(22) 14.06.1994
(30)* 55748, 12.03.1970, SU
(10)* 40775, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., Ltd. JP  

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvicul
turii, răşini artificiale şi sintetice, materiale 
plastice în stare brută (sub formă de pulberi, 
lichide sau paste); îngrăşăminte naturale şi 
artificiale; compoziţii extinctoare;agenţi de 
călire şi substanţe chimice pentru sudură; 
produse chimice pentru conservarea alimen
telor; substanţe tanante; substanţe adezive 
pentru scopuri industriale.

(11) 1002 
(15) 09.01.1995 
(18) 04.02.2004
(21) 002119
(22) 04.02.1994
(30)* 112887, 27.04.1989, SU 
(10)’  87377, SU
(73) ORION ELECTRIC CO., LTD, GUMI, 

KYUNG-BUK, KR
165, Gong Dan-Dong, Gumi, Kyung - Buk, 
Coreea de Sud 

(54)

ORION
(51X57)
09 -lămpi electronice (cu vid), lămpile lui Brown.

(11) 1003
(15) 09.01.1995
(18) 04.02.2004
(21) 002120
(22) 04.02.1994
(30)* 3159, 13.06.1944, SU
(10)* 2332, SU
(73) ZIPPO MANUFACTURING COMPANY, 

Bradford, Pensylvana, US 
33 Barbour Street, Bradford, Pensylvania, 
Statele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
11 -instalaţii de încălzire, de ventilaţie, de iluminat.
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/

(11) 1004 
(15) 09.01.1995 
(18) 07.02.2004 
(21) 002128 
(22) 07.02.1994 
(30)* 122041, 11.05.1990, SU 
(10)* 93510, SU
(73) GALLAHER LIM ITED, WEYBRIDGE, 

SURREY, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge 
Surrey KT130QU, Anglia

(54)

SOBRANIE
(51X57)
34 - ţigări, tutun de pipe.

(11) 1005 
(15) 09.01.1995 
(18) 16.02.2004
(21) 002134
(22) 16.02.1994
(30)* 107802, 22.12.1987, SU 
(10)* 83573, SU
(73) GALLAHER LIMITED, WEYBRIDGE, 

SURREY, GB
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge 
Surrey KT130QU, Anglia

(51X57)
34-tutun prelucrat şi brut.

(11) 1006 
(15) 23.01.1995 
(18) 13.04.2004
(21) 003596
(22) 13.04.1994
(30)* 125959, 06.09.1990, SU 
(10)* 99593, SU
(73) FIRMA “AFN” S.RL., MD

Str.Puşkin, nr. 42, £77012, Chişinău, Repu
blica Moldova

(54)

(51X57)' '
09 - maşini de calcul; programe înregistrate pentru 

maşini de calcul; dispozitiv de memorie; blocuri 
de memorie pentru maşini de calcul; scheme 
imprimate; aparate şi instrumente fizice;

16 - imprimate;
20 - mobilă; '
29 - legume şi fructe conservate, uscate, fierte, 

coapte şi prăjite; conserve;
31 - fructe şi legume proaspete;
33 - băuturi alcoolice;
35 - informaţie comercială; publicitate; analiza 

pieţei; servicii consultative în vederea 
administrării şi organizării afacerilor; ajutor 
pentru întreprinderile de producere şi de 
comerţ în administrarea afacerilor şi activităţii 
comerciale;

37 - inginerie în construcţie; reparaţia utilajului; 
articolelor, mijloacelor de transport, îmbrăcă
mintei, încălţămintei;

42 - întocmirea programelor pentru maşini de calcul, 
servicii juridice; elaborarea şi studierea 
proiectelor (fără avizurile experţilor în dome
niul afacerilor comerciale) ; proiectarea în 
domeniul construcţiei; consultaţii în vederea 
problemelor de construcţie, de arhitectură, 
alegerea profesiei, consultaţii profesionale (fără 
avizul examinatorilor în domeniul afacerilor 
comerciale) .

(11) 1007 
(15) 09.01.1995 
(18) 11.02.2004
(21) 002131
(22) 11.02.1994
(30)* 130813, 15.01.1991, SU 
(10)* 98578, SU
(73) GALLAHER LIMITED, WEYBRIDGE, GB 

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge 
Surrey KT130QU, Anglia

(54)
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SOYEREIGN
(51)(57)
34-tutun prelucrat sau brut, substanţe pentru 

fumat, puse în vânzare aparte sau în amestec 
cu tutun, pentru scopuri nemedicinale sau 
necurative, rechizite de fumat, incluse în clasa 
34, hârtie de ţigări, tuburi de ţigări şi 
chibrituri.

(11) 1008
(15) 16.01.1995
(18) 31.03.2004
(21) 001308
(22) 31.03.1994
(30)* 48363, 18.07.1967, SU
(10)* 35345, SU
(73) JUKI KABUSHIKI KAISHA (also trading 

as JUKI CORPORATION), JP 
2-1, Kokuryo-Cho 8-Chome, Chofu-Shi, Tokyo, 
Japonia 1

(5 4 ) .......................... . . .

■JU KI
(51)(57)
07 - maşini portative de cusut, maşini de cusut cu 

acţionare de picior, maşini de cusut cu motor, 
maşini de tricotat acţionate manual, maşini de 
călcat şi maşini de sudat suturile articolelor 
textile.

(11) 1009 
(15) 16.01.1995 
(18) 31.03.2004
(21) 001309
(22) 31.03.1994
(30)* 87769, 17.12.1979, SU 
(10)* 68903, SU
(73) SONY MUSIC ENTERTAINMENT INC,, US 

550 Madison Avenue, New York, State of New 
York, Statele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
09 -plăci pentru fonograf, pelicule şi casete, picupuri 

şi alte maşini de înregistrare sonoră, discuri 
video.

(11) 1010 
(15) 16.01.1995 
(18) 31.03.2004
(21) 001310
(22) 31.03.1994

(30)* 124698, 27.07.1990, SU 
(10)* 108436, SU
(73) TROPICANA PROD UCTS, INC., 

Corporaţia Statului Delaware, US
1001 13th Avenue East, Bradenton, State of 
Florida 33506, Statele Unite ale Americii

(54)

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

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

(11) 1011
(15) 16.01.1995
(18) 31.03.2004
(21) 001311
(22) 31.03.1994
(30)* 124959, 08.08.1990, SU
(10)* 95415, SU '
(73) SONY MUSIC ENTERTAINMENT INC., US 

550 Madison Avenue, New York, State of New 
York, Statele Unite ale Americii

(54)

COLUMBIA
(51)(57)
09 -înregistrări sonore, inclusiv discuri de 

înregistrare sonoră, înregistrate pe benzi 
magnetice, casete audio şi discuri compacte; 
înregistrări audio-vizuale ale spectacolelor, 
muzicale, inclusiv şi cele înregistrate pe casete 
video şi discuri video.

( 11) 1012 
(15) 16.01.1995 
(18) 31.03.2004
(21) 001312
(22) 31.03.1994
(30)* 124697, 27.07.1990, SU 
(10)* 94947, SU
(73) TROPICANA PROD UCTS, INC., 

Corporaţia Statului Delaware, US
1001 13th Avenue East, Bradenton, State of 
Florida 33506, Statele Unite ale Americii

(54)

TROPICANA TWISTER
(51X57)
32 - bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

(11) 1013 
(15) 16.01.1995 
(18) 06.04.2004
(21) 001331
(22) 06.04.1994
(30)* 113081, 15.05.1989, SU
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(10)* 87510, US
(73) HEWLETT-PACKARD COMPANI, Cor

poraţia Statului California, US 
3000 Hanover Street, Polo Alto, California 
94304, Statele Unite ale Americii

(54)
H E W L E T T -P A C K A R D
(5D(57) :
16 - grupaje săptămânale de noutăţi, publicaţii 

periodice, pamflete, cărţi, cataloage, articole 
retipărite, foi informative, adnotări, buletine 
tehnice, ghiduri privind deservirea sistemelor; 
hârtie, stilouri, incluse în clasa 16 şi capuri de 
ştampile;

37 - testarea, menţinerea în ordine, instalarea şi 
repararea utilajului electronic, de prelucrare 
a datelor, medical şi analitic;

41 - seminare, cursuri de instruire în domeniile
ştiinţei, ingineriei, sistemelor computerizate, 
activităţii medicale, producerea înregistrărilor 
video şi sonore pentru alte persoane;

42 -servicii auxiliare privind computerele, 
produselor electronice, de semnalizare, de 
măsură, de prelucrare a datelor, analitice-şi- 
medicale, servicii privind planificarea şi 
gestionarea reţelelor radio, servicii de progra
me pentru computere, design al sistemelor de 
măsură şi calcul, servicii privind arendarea şi 
închirierea computerelor, produselor electroni
ce, de semnalizare, de măsură, de prelucrare 
a datelor, analitice şi medicale, servicii la 
comenzi individuale, de poştă şi telefon privind 
produsele pentru prelucrarea datelor, produ
sele de calcul, medicale şi analitice.

11) 1014
(15) 16.01.1995
(18) 06.04.2004
(21) 001334
(22) 06.04.1994
(30)* 112526, 07.04.1989, SU
(10)* 87378, SU
(73) McDERMOTT INTERNATIONAL, INC, US 

1450 Poydras St., P.O., Box 60035, New Or
leans, LA 70160, Statele Unite ale Americii

(54)

M cD E R M O T T
(51)(57)
35 - gestionarea designului laminăriilor, lucrărilor 

inginerice şi de construcţie a uzinelor, 
instalaţiilor şi aparatajului destinat cercetării, 
extragerii şi prelucrării petrolului; gazului şi 
a materiei prime minerale, industriei chimice, 
prelucrării şi producerii aburilor şi electri
cităţii;

37 - servicii privind construcţia şi reparaţia, inclusiv 
fabricarea componentelor metalice ce ţin-de 
acestea, şi fabricarea, construirea şi repararea 
navelor, docurilor uscate, debarcaderelor, taie- 
valurilor, cheiurilor, podurilor, platformelor 
maritime, ancorelor moarte, docurilor, instala
ţiilor de forţă, instalaţiilor industriale, 
conductelor, sistemelor de drenaj, utilajului 
pentru extragerea petrolului şi gazului,

utilajului pentru prelucrarea petrolului, 
sistemelor de echipament de control şi măsură, 
instalaţiilor de iluminat, drumurilor şi 
sondelor; adâncirea şi întărirea râurilor, căilor 
acvatice şi a altor bazine de apă;

39 - remorcarea navelor, transportul mărfurilor şi
materialelor cu mijloace motorizate de trans
port terestru şi cu treilere şi transportul 
acestora pe apă;

40 - servicii privind prelucrarea materialelor,
inclusiv fabricarea componentelor pentru 
conducte, instalaţiilor de extragere a petrolului 
şi gazului, sistemelor de drenaj, sistemelor de 
echipament de măsură şi control, instalaţiilor 
de iluminat; fabricarea vaselor de presiune 
înaltă şi oţelurilor de construcţie;

42 - proiectări şi lucrări inginerice privind pla
tformele maritime, ancorele moarte, docurile, 
instalaţiile de forţă, instalaţiile industriale, 
conductele, sistemele de drenaj, utilajul pentru 
extragerea petrolului şi gazului, utilajul pentru 
prelucrarea petrolului, sistemele de echipa
ment de măsură şi control, instalaţiile de 
iluminat, debarcaderele, sparge-valurile, 
cheiurile, podurile, sondele şi navale.

(11) 1015
(15) 16.01.1995
(18) 06.04.2004
(21) 001336
(22) 06.04.1994
(30)* 109804, 31.08.1988, SU
(10)* 85167, SU
(73) DENYO KABUSHIKI KAISHA (also trad- 

ing as DENYO CO„ LTD.), TOKYO, JP 
2-2, Kamitakada 4-Chome, Nakano-Ku, Tokyo, 
Japonia

(54)Denyo
(51)(57)
07 - maşini şi strunguri, motoare (cu excepţia celor 

destinate mijloacelor de transport terestru), 
manşoane; cuplaje, conexiuni, dispozitive şi 
curele de acţionare (cu excepţia celor destinate 
mijloacelor de transport terestru), inventar 
agricol; incubatoare pentru ouă;

09 - dispozitive şi instrumente ştiinţifice, marine, 
geodezice, electrice, fotografice, cinematogra
fice, optice, de cântărit, de măsurat, de sem
nalizat, de control (verificare), de salvare şi 
didactice; aparataj pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginii; purtători magnetici de informaţie, 
discuri pentru înregistrare; automate de 
comercializare şi mecanisme pentru aparatele 
cu plată prealabilă; maşini pentru încasat, 
calculatoare, echipament pentru prelucrarea 
informaţiei şi computere, aparate extinctoare;

12 - mijloace de transport, aparate de locomoţie 
terestră, navală şi aeriană.
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(11) 1016 
(15) 16.01.1995 
(18) 04.05.2004
(21) 001563
(22) 04.05.1994
(30)* 104958, 09.10.1986, SU 
(10)* 80743, SU
(73) STERLING VINEYARDS, INC. Corporaţia 

Statului Delaware, US
800 Third Avenue, City and State of New York, 
Statele Unite ale Americii

(54)

STERLING VINEYARDS
(51X57)
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii) .
(58) Semnul verbal "VINEYARDS’ nu este obiect 

independent al protecţiei juridice.

11) 1017 
(15) 16.01.1995 
(18) 04.05.2004
(21) 001566
(22) 04.05.1994
(30)* 64942, 06.04.1973, SU 
(10)* 48953, SU
(73) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, 

CH
Grienbachstrasse 11, CH 6300, Zug, Elveţia

(54)

(59) Culori revendicate: albastru închis, roşu, auriu.
(51X57)
34 -tutun; articole din tutun, rechizite pentru fumat 

incluse în clasa 34, ţigări, trabucuri, chibrituri.
(58) In marca înregistrată toate inscripţiile, cu 

excepţia cuvântului "Rothmans”, nu se 
protejează.

(11) 1018 
(15) 16.01.1995 
(18) 04.05.2004
(21) 001567
(22) 04.05.1994
(30)* 32741, 11.02.1963, SU 
(10)* 25564, SU
(73) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, 

CH
Grienbachstrasse 11, CH 6300, Zug, Elveţia

(54)

34 - tutun prelucrat şi brut.

(11) 1019
(15) 16.01.1995
(18) 10.05.2004
(21) 001608
(22) 10.05.1994
(30)* 87425, 24.10.1979, SU
(10)* 66243, SU
(73) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, GB 

120 Campden Hill Road, London W8 7AR, 
Anglia.

(54)

VIRGIN
(61X57)
09 - aparate şi instrumente de înregistrare şi 

reproducere a sunetelor; aparate şi instrumen
te de înregistrare video şi reproducere video, 
aparate şi instrumente de radio şi televizioare 
şi piese şi fitinguri pentru articolele sus-indi- 
cate, incluse în clasa 09, pelicule video, casete 
video, discuri video, mijloace de înregistrare 
în formă de discuri, pelicule şi sârme, pelicule 
şi casete magnetice şi tuburi pentru aceste 
pelicule, suporturi pentru plăci şi pelicule, 
filme cinematografice şi filme pentru expoziţii 
şi slaiduri: materiale muzicale imprimate, 
holografii, aparatură de radio şi televizoare 
pentru recepţie şi emitire, antene, pelicule 
magnetice cu înregistrări audio sau video sau 
fără înregistrări, discuri compacte, filme 
cinematografice şi fotografice, finite pentru 
demonstrare, maşini de calculat, jocuri video 
şi aparate pentru recreere, computere, 
asigurare cu programe şi computere, jocuri 
computerizate, piese şi rechizite pentru 
articolele sus-numite, incluse în clasa 09;

16 - fotografii, plancarde, cărţi, reviste, carton şi 
articole din carton, hârtie şi articole din hârtie; 

25 - îmbrăcăminte de toate tipurile, inclusiv cos
tume, ciorapi, lenjerie de corp, cămăşi pentru 
bărbaţi, bluze, cămăşi în formă de pulovere, 
cămăşi, şalvari, pantaloni, fuste, rochii, 
jachete, îmbrăcăminte de lucru, jiletci, 
pantaloni de damă, obiecte de îmbrăcăminte 
de tricotaj şi obiecte de îmbrăcăminte, 
confecţionate din materiale de tricotaj, fulare, 
pălării, şorţuri, halate, halate de baie, 
îmbrăcăminte sportivă, îmbrăcăminte de 
noapte, şosete, cordoane, chipiuri, mănuşi, 
tricouri, blugi, guleraşe, cravate, costume de 
baie şi încălţăminte.
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(11) 1020 
(15) 16.01.1995 
(18) 07.06.2004
(21) 001952
(22) 07.06.1994
(30)* 120701, 05.04.1990, SU 
(10)* 93865, SU “
(73) KIKKOMAN CORPORATION, JP 

339, Noda, Noda City, Chiba, Japonia
(54)

KIKKOMAN
TERIYAKI

(51X57)
30- sosuri, cu excepţia sosurilor pentru salate.
(58) Cuvântul "TERIYAKI" nu este obiect indepen

dent de protecţie juridică.

(11) 1021
(15) 16.01.1995
(18) 07.06.2004
(21) 0011953
(22) 07.06.1994
(30)* 104762, 01.09.1986, SU
(10)* 80602, SU
(73) YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION, 

JP
9-32, Nakacho 2-chome, Musashino-shi,Tokyo, 
Japonia

(54)

♦
(59) Culori revendicate: galben şi alb,
(51)(57)
9- aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţifice, 

navale, geodezice, elecrtice, fotografice, 
cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, 
de semnalizat, de control (verificare), de salvare 
şi didactice; aparatură pentru înregistrare, 
transmitere şi reproducere a sunetelor sau 
imaginilor; purtători magnetici de date, discuri 
de înregistrare sonoră; automate de comerţ şi 
mecanisme pentru aparate cu plată anticipată; 
maşini pentru încasat, maşini de calculat; 
aparate de prelucrare a informaţiei; aparate 
extinctoare.

(11) 1022 
(15) 16.01.1995 
(18) 07.06.2004
(21) 001954
(22) 07.06.1994
(30)* 104764, 01.09.1986, SU 
(10)* 80603, SU
(73) YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION, 

JP
9-32, Nakacho 2-chome, Musashino-shi, Tokyo, 

Japonia

(54)

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

navale, geodezice, elecrtice, fotografice, 
cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, 
de semnalizat, de control (verificare), de salvare 
şi didactice; aparatură pentru înregistrare, 
transmitere şi reproducere a sunetelor sau 
imaginilor; purtători magnetici de date, discuri 
de înregistrare sonoră; automate de comerţ şi 
mecanisme pentru aparate cu plată anticipată; 
maşini pentru încasat, maşini de calculat; 
aparate de prelucrare a informaţiei; aparate 
extinctoare.

(11) 1023
(15) 16.01.1995
(18) 07.06.2004
(21) 001955
(22) 07.06.1994
(30)* 104763, 01.09.1986, SU
(10)* 80740, SU
(73) YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION, 

JP
9-32, Nakacho 2-chome, Musashino-shi, Tokyo, 

Japonia
(54)

♦
YOKOGAWA

9- aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţifice, 
navale, geodezice, elecrtice, fotografice, 
cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, 
de semnalizat, de control (verificare), de salvare 
şi didactice; aparatură pentru înregistrare, 
transmitere şi reproducere a sunetelor sau 
imaginilor; purtători magnetici de date, discuri 
de înregistrare sonoră; automate de comerţ şi 
mecanisme pentru aparate cu plată anticipată; 
maşini pentru încasat, maşini de calculat; 
aparate de prelucrare a informaţiei; aparate 
extinctoare.

(11) 1024 
(15) 16.01.1995 
(18) 14.06.2004
(21) 001995
(22) 14.06.1994
(30)* 61124, 07.03.1972, SU 
(10)* 45367, SU
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(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., JP
5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

SUMITOMO
NOBLEN

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

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

(11) 1025 
(15) 16.01.1995 
(18) 14.06.2004
(21) 001997
(22) 14.06.1994
(30)* 55432, 27.08.1969, SU 
(10)* 40576, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD, JP 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-Ku, Osaka, 
Japonia

(54)

ESPRENE
(51X57)
17-cauciuc sintetic.

(11) 1026
(15) 16.01.1995
(18) 14.06.2004
(21) 001998
(22) 14.06.1994
(30)* 50418, 29.04.1968, SU
(10)* 37042, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., JP 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

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

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

(11) 1027
(15) 16.01.1995
(18) 14.06.2004
(21) 002002
(22) 14.06.1994
(30)* 77690, 30.09.1976, SU
(10)* 59849, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., JP 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

SUMILEX
(51)(57)
1- produse chimice pentru fabricarea fungicidelor; 
5- fungicide folosite în agricultură.

(11) 1048 
(15) 09.01.1995 
(18) 14.03.2004
(21) 001631
(22) 14.03.1994
(30)* 41584, 02.07.1965, SU 
(10)* 30787, SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY, Corporaţia 

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

(54)

m

(51X57)
32 - băuturi nealcoolice.

(11) 1049 
(15) 16.01.1995 
(18) 31.03.2004
(21) 001304
(22) 31.03.1994
(30)* 69432, 30.08.1974, SU 
(10)* 51985, SU
(73) BEROL CORPORATION, US

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

(54)

B E R O L
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(51X57)
16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole 

din carton, imprimate, ziare şi reviste, cărţi, 
materiale de legătorie, fotografii, articole de 
papetărie, substanţe adezive pentru articolele 
de papetărie, materiale pentru artişti plastici, 
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu 
excepţia mobilierului), materiale didactice (cu 
excepţia aparatelor), cărţi de joc, caractere 
tipografice, clişee.

(11) 1050
(15) 16.01.1995
(18) 31.03.2004
(21) 001305
(22) 31.03.1994
(30)* 124769, 27.07.1990, SU
(10)* 101653, SU
(73) TROPICANA PRODUCTS, INC., C or

poraţia Statului Delaware, US 
1001 13th Avenue East, Bradenton, State of 
Florida 33506, Statele Unite ale Americii

(54)

PURE PREMIUM
(51)(57)
32 - bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

(58) Semnul "PREMIUM” nu este obiect indepen
dent al protecţiei juridice.

(11) 1051 
(15) 16.01.1995 
(18) 06.04.2004
(21) 001333
(22) 06.04.1994
(30)* 126340, 13.09.1990, SU 
(10)* 96179, US
(73) XI-ТЕС SPORTS PLC, Southend-on-Sea, 

Essex, GB 
SS2 6GH, Anglia

(54)

HI-TEC
(51X57)
25 - îmbrăcăminte sportivă, încălţăminte sportivă 

şi articole sportive pentru acoperit capul;
28 -echipament şi utilaj sportiv şi pentru gim

nastică, genţi, lăzi (tocuri) şi huse pentru 
articolele sportive, incluse în clasa 28.

(11) 1052 
(15) 16.01.1995 
(18) 26.04.2004 
(21) 001458

(22) 26.04.1994
(30)* 92219, 03.08.1981, SU
(10)* 70976, SU
(73) THE COCA-COLA CMPANY, Corporaţia 

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

(54)

(51X57)
32 - bere, ale, porter, ape minerale şi gazoase şi 

alte băuturi nealcoolice, siropuri şi alte 
substanţe pentru prepararea băuturilor.

(58) In marca înregistrată toate semnele verbale, 
cu excepţia cuvântului “Фанта”, nu se prote
jează.

(11) 1053 
(15) 16.01.1995 
(18) 04.05.2004
(21) 001564
(22) 04.05.1994
(30)* 106204, 21.04.1987, SU 
(10)* 81903, SU
(73) J.N. NICHOLS (VIMTO) PUBLIC LIM

ITED COMPANY, MANCHESTER, GB
Ledson Road, Wythenshawe, Manchester, M23 
9NL, Anglia

(54)

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

prepararea acestor băuturi, inclusiv sucuri de 
fructe.

(11) 1054 
(15) 16.01.1995 
(18) 04.05.2004 '
(21) 001565
(22) 04.05.1994
(30)* 32745, 11.02.1963, SU 
(10)* 23485, SU
(73) ROIHMANS OFPALLMALLLIMITED, CH

Grienbachstrasse 11, CH 6300, Zug, Elveţia
(54)

ROTHMANS
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(51X57)
34 - ţigări, tutun, trabucuri.

(11) 1055 
(15) 16.01.1995 
(18) 25.05.2004
(21) 001727
(22) 25.05.1994
(30)* 716606, 08.05.1958/08.05.1978, DE 
(10)* 438077, IR
(73) KASTO MASCHINENBAU GmbH & Со., 

KG, DE
Industriestrasse 14, D-7590, Achern,
Germania

(54)

(51X57)
07- maşini de debitat cu panglică, strunguri de 

debitat cu panglică cu mişcare de dute-vino, 
ferăstraie cu discuri (circulare) pentru tăiere 
(debitare) la rece, ferăstraie cu discuri 
(circulare) pentru tăiere (debitare) fierbinte, 
strunguri de rectificat, de tăiere, strunguri de 
tratare electroerozivă, dispozitive şi instrumen
te de tăiat, accesorii pentru ele, şi anume: lame 
şi discuri de tăiere, strunguri de ascuţit pentru 
ascuţirea instrumentelor de tăiat.

(11) 1056
(15) 16.01.1995
(18) 26.05.2004
(21) 002030
(22) 26.05.1994
(30)* 56936, 01.09.1970, SU
(10)* 41927, SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY, Corporaţia 

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

(54)

SAMSON
(5 1 X 5 7 )

29 - carne, peşte, păsări şi vânat, concentrate din 
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceaţă, ouă, lapte şi alte 
produse lactate; ulei vegetal şi grăsimi 
comestibile; conserve, condimente de legume 
marinate;

32 - bere, ale, bere neagră (porter), ape minerale şi 
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, siropuri şi 
alte preparate pentru prepararea băuturilor.

(11) 1057 
(15) 23.01.1995 
(18) 26.08.2003
(21) 000259
(22) 26.08.1993

(30)* 41373,29.05.1965, SU 
(10)* 30539, SU
(73) THE AMERICAN TOBACCO COMPANY, 

Corporaţia Statului Delaware, US 
281 Tresser Boulevard P.O. Box 10380 Stam
ford, Connecticut, Statele Unite ale Americii

(54)

BRIGHTON
(51X57)
34-tutun brut sau prelucrat, ţigări, trabucuri.

(11) 1058
(15) 23.01.1995
(18) 15.12.2003
(21) 000537
(22) 15.12.1993
(30)* 136086, 16.05.1991, SU
(10)* 107567, SU
(73) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 

Corporaţia Statulu Delaware, US 
300 Park Avenue, New York, New York 10022, 
Statele Unite ale Americii

(54)

PROTEX
(51X57)
03 - parfumuri, uleiuri eterice, produse cosmetice, 

loţiuni pentru păr, prafuri şi paste de dinţi, 
săpunuri de toaletă.

(11) 1059
(15) 23.01.1995
(18) 28.03.2004
(21) 001011
(22) 28.03.1994
(30)* 99484, 06.06.1984, SU
(10)* 76554, SU
(73) THE NUTRASWEET COMPANY, US

1751 Lake CookRoad, Deerfield, Illinois 60015- 
5239, Statele Unite ale Americii

(54)

NUTRASWEET
(51)(57)
01-produse chimice, destinate pentru aplicare în 

industrie, ştiinţă şi fotografie, agricultură, 
horticultura şi silvicultură; răşini sintetice bru
te; mase plastice în stare brută, îngrăşăminte; 
substanţe extinctoare; substanţe pentru lipit 
şi agenţi de călire a metalelor; substanţe 
chimice pentru conservarea produselor alimen
tare; substanţe tanante; substanţe adezive 
pentru scopuri industriale;

05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice; 
substanţe, care posedă proprietăţi dietetice, 
destinate pentru scopuri medicinale, alimen
tare pentru copii; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombe dentare 
şi confecţionarea mulajelor dentare; substanţe 
dezinfectante, substanţe contra dăunătorilor; 
fungicide, erbicide;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
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surogate de cafea; făină şi produse cerealiere, 
articole de patiserie, articole de cofetărie, 
îngheţată; miere, sirop din melasă; drojdii, praf 
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (cu excepţia 
sosurilor pentru salate) ; mirodenii; gheaţă 
alimentară.

(11) 1060
(15) 23.01.1995
(18) 29.03.2004
(21) 001212
(22) 29.03.1994
(30)* 50748, 07.06.1968, SU
(10)* 37231, SU
(73) ROTHMANS INTERNATIONAL ENTER

PRISES LIMITED, GB
15 Hill Street, London W1X 7FB, Anglia

(54)

D U N H IL L

blM.t ţ,t .........  1 . ......

(51)(57)
34- tutun, ţigări şi trabucuri.
(58) Toate desemnările verbale cu excepţia 

cuvântului ’’DUNHILL” nu sunt obiecte 
independente de protecţie juridică.

(11) 1061
(15) 23.01.1995
(18) 06.04.2004
(21) 001332
(22) 06.04.1994
(30)* 130383, 02.01.1991, SU
(10)* 98679, SU
(73) BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUB

LIC LIMITED COMPANY, LONDON, GB
81 Newgate Street, London EC1A 7AJ, Anglia

(54)

CONCERT
(51)(57)
09 - dispozitive, aparate şi instrumente electronice, 

electrice, optice, radio, de televiziune, de 
cercetare radio, radiotelefonice, pentru control, 
de dirijare, de verificare, de semnalizare, de 
testare, pentru observaţii şi instruire; aparataj, 
dispozitive, instrumente şi aparate de 
telecomunicaţie, dispozitive şi aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea 
sunetului sau a imaginii; cabluri pentru 
transmiterea semnalelor electrice sau optice,

antene, ghiduri de unde, părţi componente 
electronice, incluse în clasa 09; dispozitive 
electronice, dispozitive şi instrumente pentru 
prelucrarea, înregistrarea, păstrarea, transmi
terea, obţinerea şi imprimarea datelor; 
computere, microprocesoare, dispozitive şi 
instrumente pentru codificare şi decodificare; 
asigurare cu programe pentru computere; 
purtători optici şi magnetici ai informaţiei, 
programe codificate pentru computere şi 
pentru dispozitive de prelucrare a datelor; piese 
şi fitinguri pentru produsele indicate mai sus, 
incluse în clasa 09.

(11) 1062 
(15) 23.01.1995 
(18) 10.05.2004
(21) 001607
(22) 10.05.1994
(30)* 104988, 10.10.1986, SU 
(10)* 80614, SU
(73) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, GB 

120 Campden Hill Road, London W8 7AR, 
Anglia

(54)

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

geodezice, electrice, fotografice, cinemato
grafice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizat, de control (verificare), de salvare 
şi didactice; aparataj pentru înregistrare, 
emitere şi reproducere a sunetelor sau imagi
nilor; purtători magnetici de informaţie, 
discuri; automate comerciale şi mecanisme 
pentru aparatele cu plată prealabilă; aparate 
de încasat, maşini de calculat, utilaje pentru 
prelucrarea informaţiei; aparate extinctoare;

16 - hârtie şi articole din hârtie, carton şi articole 
din carton, necuprinse în alte clase; imprimate; 
materiale de legătorie, fotografii; articole de 
papetărie, materiale adezive pentru cancelarie 
şi menaj, materiale pentru artişti plastici; 
pensule; maşini de scris şi rechizite de birou 
(cu excepţia mobilierului); materiale didactice 
şi materiale intuitive (cu excepţia aparatelor); 
materiale din mase plastice pentru ambalare 
(necuprinse în alte clase); cărţi de joc; caractere 
tipografice; clişee (tipografice);

25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru 
acoperit capul.
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(11) 1063
(15) 23.01.1995
(18) 13.05.2004
(21) 001915
(22) 13.05.1994
(30)* 122192, 17.05.1990, SU
(10)* 93554, SU
(73) DEITERMANN CHEMIEWERK GmbH & 

CO., KG, DATTELN, DE
Lohstrasse 61, 45702 Datteln, Germania

(54)

EUROLAN
(51)(57)
01 - suplimente pentru mortare şi beton, în special

pentru legătură, plastifiere, rarefiere, 
atribuirea porozităţii şi rigidităţii, pentru 
accelerarea sau atenuarea fixării, precum şi 
pentru atribuirea rezistenţei la îngheţ, 
substanţe chimice contra surpării pereţilor, 
compoziţii extinctoare, substanţe pentru 
solidificare, fondanţi de lipit, substanţe pentru 
atribuirea proprietăţilor ignifuge hârtiei, 
materialului în raioane, lemnului şi elemente
lor de construcţie din aceste materiale, sub
stanţe adezive pentru scopuri industriale, 
substanţe tanante;

02 - substanţe de etanşare, aplicate cu pensula, chit,
acoperiri protectoare în formă de vopsele, lacuri 
şî/sau substanţe anticorozive şi substanţe 
protectoare, colorante, impregnante, pentru 
protecţia lemnului, fierului, betonului, acoperi
şurilor, aluminiului contra distrugerii sau 
corodării, substanţe de clorcauciucuri în formă 
de lac şi substanţe de impregnare, precum şi 
în calitate de substanţe anticorozive pentru 
fier, firnis, lacuri, coloranţi, baiţuri pentru 
lemn, răşini chimice naturale, substanţe 
anticorozive, substanţe chimice pentru mărirea 
rezistenţei, impregnării, etanşării, solidificării 
şi aplicării acoperirilor incolore pe lemn şi 
materiale în raioane;

04 - ceară, uleiuri, incluse în clasa 04;
17 - materiale pentru etanşare, inclusiv suplimente 

pentru etanşarea mortarelor şi betonului, 
precum şi mortarelor şi betonului din stearine, 
oleaturi, rezinaturi şi silicaturi;

19 - substanţe de protecţie în formă de substanţe 
lichide de bitum, chituri, mase de umplere şi 
adezive pentru lemn, fier, beton, acoperişuri 
şi aluminiu pentru protecţia lor contra 
distragerii sau corodării, utilizate în industria 
construcţiilor şi în meşteşugul de construcţie, 
materiale nemetalice de construcţie, în special: 
pietre, pietre artificiale, cărămizi, ardezie şi 
plăci de construcţie, ciment, var pentru scopuri 
de construcţie, pietriş, ghips, smoală minerală, 
asfalt, gudron, material de acoperit.

(11) 1064 
(15) 23.01.1995 
(18) 06.06.2004
(21) 001937
(22) 06.06.1994

(30)* 137236, 28.05.1991, SU
(10)* 104855, SU
(73) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 

CO., LTD., JP
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Pre
fectura, Japonia

(54)

Panasonic
(51)(57)
6-metale uzuale brute şi aliajele lor; materiale 

metalice de construcţie, elemente mobile de 
construcţie şi edificii metalice, materiale 
metalice pentru căi ferate; cabluri şi sârme 
metalice (cu excepţia conductoarelor electrice); 
lăcătuşărie; ţevi metalice, safeuri; alte produse 
metalice care nu sunt cuprinse în alte clase; 
minereuri;

17- gutapercă, cauciuc, elastic, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale, care nu sunt 
cuprinse în alte clase; articole din materiale 
plastice semifinite; materiale pentru etanşare, 
garnituri şi materiale izolante; tuburi flexibile 
nemetalice;

21- ustensile şi vase pentru menaj şi bucătărie (cu 
excepţia celor din metale preţioase sau pla
cate); piepteni şi bureţi; perii(cu excepţia 
pensulelor); materiale pentru industria 
periilor; instrumente şi materiale pentru 
întreţinerea curăţeniei, răzuitoare metalice 
pentru lustruirea podelelor (bureţi de sârmă), 
sticlă brută sau semifinită (cu excepţia sticlei 
pentru construcţie); sticlărie, porţelan şi 
faianţă, necuprinse în alte clase;

28- jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport, 
necuprinse în alte clase; ornamente şi podoabe 
pentru pomul de iarnă.

(11) 1065 
(15) 23.01.1995 
(18) 06.06.2004
(21) 001938
(22) 06.06.1994
(30)* 103578, 27.02.1986, SU 
(10)* 80061, SU
(73) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 

CO., LTD., JP
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Pre
fectura, Japonia

(54)

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvi
culturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte; 
compoziţii extinctoare; agenţi de călire şi 
substanţe chimice pentru sudură; produse 
chimice pentru conservarea alimentelor; 
substanţe tanante; substanţe adezive pentru 
scopuri industriale;

15 - instrumente muzicale;
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19 - materiale de construcţie nemetalice, conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii transportabile 
nemetalice şi edificii nemetalice, monumente 
nemetalice;

20- mobilă, oglinzi, rame (pentru tablouri etc.) ; 
articole necuprinse în alte clase, fabricate din 
lemn, plută, trestie, papură, răchită, corn, os, 
fildeş, fanoni de balenă, baga, scoici, chihlim
bar, sidef, spumă de mare şi imitaţii ale acestor 
materiale sau din materiale plastice.

(11) 1066 
(15) 23.01.1995 
(18) 06.06.2004
(21) 001940
(22) 06.06.1994
(30)* 109737, 17.08.1988, SU 
(10)* 85149, SU
(73) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 

CO., LTD., JP
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Pre
fecture, Japonia

(54)

(51)(57)
7- diverse produse cuprinse în clasa 7, în special 

maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehicule terestre); man- 
şoane, conexiuni, cuplaje şi curele de transmi
sie (cu excepţia celor pentru vehicule terestre); 
utilaje mari pentru agricultură; incubatoare 
pentru ouă;

9- diverse produse cuprinse în clasa 9, în special 
aparate şi instrumente pentru scopuri ştiin
ţifice, navale, geodezice, electrice, fotografice, 
cinematografice, optice, de cântărit, de măsu
rat, de semnalizat, de control (verificare), de 
salvare şi didactice; aparatură pentru înregis
trare, transmitere şi reproducere a sunetelor 
sau imaginilor; purtători magnetici de date, 
discuri de înregistrare; automate de comerţ şi 
mecanisme pentru aparate cu plată anticipată; 
maşini pentru încasat înregistratoare, maşini 
de calculat; aparate de prelucrare a informa
ţiei; aparate extinctoare;

11- diverse produse cuprinse în clasa 11, şi în spe
cial instalaţii de iluminat, de încălzit, de produs 
aburi, de fiert, de răcit, de uscat, de ventilaţie, 
de distribuţie a apei şi instalaţii tehnic-

sanitare.

(11) 1067
(15) 23.01.1995
(18) 06.06.2004
(21) 001941
(22) 06.06.1994
(30)* 113277, 24.05.1989, SU
(10)* 105306, SU
(73) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 

CO., LTD., JP
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Pre
fecture, Japonia

(54)

National
(51)(57)
7- maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehicule terestre) ; 
conexiuni, cuplaje şi curele de transmisie (cu 
excepţia celor pentru vehicule terestre); utilaje 
mari pentru agricultură; incubatoare;

9- aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţi
fice, navale, geodezice, electrice, fotografice, 
cinematografice, optice, de cântărit, de măsu
rat, de semnalizat, de control (verificare), de 
salvare şi didactice; aparatură pentru înregis
trare, transmitere şi reproducere a sunetelor 
sau imaginilor; purtători magnetici de date, 
discuri de înregistrare sonoră; automate de 
comerţ şi mecanisme pentru aparate cu plată 
anticipată; maşini pentru încasat înregistra
toare, maşini de calculat; aparate de prelucrare 
a informaţiei; aparate extinctoare;

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

(11) 1068
(15) 23.01.1995
(18) 06.06.2004
(21) 001945
(22) 06.06.1994
(30)* 82094, 13.12.1977, SU
(10)* 60936, SU
(73) SANYO ELECTRIC CO., LTD., JP

5-5, Keihan-Hondori 2- chôme, Moriguchi, 
Osaka, Japonia

(54)

*
(51)(57)
9 -aparate şi instrumente pentru scopuri ştiinţifi

ce, navale, geodezice, electrice (inclusiv radio
receptoare), fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizat,
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de control, de salvare, didactice; automate ce 
declanşează prin introducerea monedelor sau 
jetoanelor; dispozitive pentru înregistrarea şi 
reproducerea sunetului; maşini de încasat 
înregistratoare; maşini de calculat; aparate 
extinctoare; şi anume, aparatură pentru 
recepţie, panouri de bandă pentru casete 
(decks), plăci turnante, difuzoare, dispozitive 
pentru reglare, amplificatoare, stereocompo- 
nente, coloane sonore, sisteme (combinaţii-com- 
bine) pentru receptoare, pentru panouri de 
casete (decks) şi pentru picupuri; instalaţii 
radio; televizoare color, televizoare alb-negru; 
aparate stereo pentru automobile, staţii de 
recepţie şi transmitere, discuri video, fonogra
fe, benzi magnetice pentru casete, benzi 
magnetice pentru înregistrarea imaginilor 
televizate, piese şi accesorii pentru produsele 
indicate mai sus.

(11) 1069
(15) 23.01.1995
(18) 07.06.2004
(21) 001948
(22) 07.06.1994
(30)* 101801,.24.05.1985, SU
(10)* 78386, SU
(73) NIHON NOHYAKU CO., LTD., JP

2-5, 1- chome, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 
Japonia

(54)

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvicul
turii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte; compo
ziţii extinctoare; agenţi de călire şi substanţe 
chimice pentru sudură; produse chimice pentru 
conservarea alimentelor; substanţe tanante; 
substanţe adezive pentru scopuri industriale;

5- produse farmaceutice, veterinare şi igienice, 
substanţe dietetice pentru uz medical; alimen
taţie pentru copii; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombe şi 
mulaje dentare; substanţe dezinfectante; 
substanţe contra dăunătorilor; fungicide, 
erbicide.

(11) 1070 
(15) 23.01.1995 
(18) 07.06.2004
(21) 001949
(22) 07.06.1994
(30)* 101800, 24.05.1985, SU 
(10)* 78387, SU
(73) NIHON NOHYAKU CO., LTD., JP

2-5, 1- chome, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 
Japonia

(54)

1- produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 
fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvicul
turii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte; compo
ziţii extinctoare; agenţi de călire şi substanţe 
chimice pentru sudură; produse chimice pentru 
conservarea alimentelor; substanţe tanante; 
substanţe adezive pentru scopuri industriale;

5- produse farmaceutice, veterinare şi igienice, 
substanţe dietetice pentru uz medical; alimen
taţie pentru copii; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombe şi 
mulaje dentare; substanţe dezinfectante; 
substanţe contra dăunătorilor; fungicide, 
erbicide.

(11) 1071
(15) 23.01.1995
(18) 07.06.2004
(21) 001950
(22) 07.06.1994
(30)* 84203, 17.08.1978, SU
(10)* 63668, SU
(73) KIKKOMAN CORPORATION, JP  

339, Noda, Noda City, Chiba, Japonia
(54)

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

surogate de cafea, făină şi paste făinoase, 
pâine, pesmeţi, prăjituri, articole de patiserie 
şi cofetărie, îngheţată; miere; siropuri din 
melasă; drojdie; prafuri de copt, sare, muştar, 
piper, oţet, sosuri, mirodenii; glazură de zahăr.

(11) 1072 
(15) 23.01.1995 
(18) 07.06.2004
(21) 001951
(22) 07.06.1994
(30)* 91328, 27.03.1981, SU 
(10)* 69979, SU
(73) KIKKOMAN CORPORATION, JP  

339, Noda, Noda City, Chiba, Japonia
(54)

(51)(57)
AIHIUAY/ţ
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şi cofetărie, îngheţată; miere; siropuri din 
melasă; drojdie; prafuri de copt, sare, muştar, 
piper, oţet, sosuri, mirodenii; glazură de zahăr.

(11) 1073
(15) 23.01.1995
(18) 14.06.2004
(21) 001996
(22) 14.06.1994
(30)* 69519, 09.09.1974, SU
(10)* 51427, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., JP

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvicul
turii; răşini artificiale şi sintetice, materiale 
plastice în stare brută (sub formă de pulberi, 
lichide sau paste) ; îngrăşăminte (naturale şi 
artificiale); compoziţii extinctoare; substanţe 
chimice pentru lipire şi sudură; produse 
chimice pentru conservarea alimentelor; 
substanţe tanante; substanţe adezive pentru 
scopuri industriale.

(11) 1074
(15) 23.01.1995
(18) 14.06.2004
(21) 001999
(22) 14.06.1994
(30)* 71131, 17.02.1975, SU
(10)* 53471, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., JP 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

SUMIPEX
(51)(57)
17-gutapercă, gumă-plastic, balată şi substituenţi, 

produse fabricate din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; foi, plăci şi baghete 
din masă plastică (semifabricate), materiale 
pentru etanşare şi izolare; azbest, mică şi 
produsele lor, furtunuri flexibile nemetalice.

(11) 1075
(15) 23.01.1995
(18) 14.06.2004
(21) 002000
(22) 14.06.1994
(30)* 76154, 19.05.1976, SU
(10)* 57486, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., Ltd.JP 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvicul
turii; răşini artificiale şi sintetice, materiale 
plastice în stare brută (sub formă de pulberi, 
lichide sau paste); îngrăşăminte (naturale şi 
artificiale); compoziţii extinctoare; substanţe 
chimice pentru lipire şi sudură; produse 
chimice pentru conservarea alimentelor; 
substanţe tanante; substanţe adezive pentru 
scopuri industriale;

5 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice, 
produse dietetice pentru copii şi bolnavi; 
plasturi, materiale pentru pansamente; 
materiale pentru plombe şi mulaje dentare; 
dezinfectante; substanţe contra buruienilor şi 
dăunătorilor, inclusiv ingredientele pentru 
fabricarea insecticidelor şi fungicidelor, insec
ticide, fungicide.

(11) 1076
(15) 23.01.1995
(18) 14.06.2004
(21) 002001
(22) 14.06.1994
(30)* 77691, 30.09.1976, SU
(10)* 59951, SU
(73) SUMITOMO CHEMICAL CO., Ltd.JP 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

CYANOX
(51)(57)
1- ingrediente pentru fabricarea insecticidelor, 

erbicidelor; produse chimice destinate indus
triei, ştiinţei, fotografiei, agriculturii, horticul
turii, silviculturii; răşini artificiale şi sintetice, 
materiale plastice în stare brută (sub formă 
de pulberi, lichide sau paste); îngrăşăminte 
(naturale şi artificiale); compoziţii extinctoare; 
substanţe chimice pentru lipire şi sudură; 
produse chimice pentru conservarea alimen
telor; substanţe tanante; substanţe adezive 
pentru scopuri industriale;

5 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice, 
produse dietetice pentru copii şi bolnavi; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate
riale pentru plombe şi mulaje dentare; dezin
fectante; substanţe contra buruienilor şi 
dăunătorilor, fungicide şi insecticide.

(11) 1077 
(15) 23.01.1995 
(18) 03.12.2003
(21) 002091
(22) 03.12.1993
(30)* 119273, 22.02.1990, SU 
(10)* 91114, SU
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(73) L ’OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa

(54)

(51X57)
21 - piepteni, bureţi şi alte rechizite pentru toaletă; 
26 - peruci şi păr fals;
42 - frizerii şi saloane de frumuseţe.

(11) 1078
(15) 23.01.1995
(18) 03.12.2003
(21) 002094
(22) 03.12.1993
(30)* 73928, 06.11.1975, SU
(10)* 55797, SU
(73) L ’OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

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

...PLATIFIZ
(51)(57)
03 - articole de parfumerie, săpunuri, cosmetică, 

uleiuri eterice, farduri, praf de dinţi şi pastă 
de dinţi, vopsele şi loţiuni pentru păr şi barbă, 
remedii pentru decolorarea părului, şampoane, 
remedii pentru îngrijirea părului, remedii 
pentru ondularea şi coafarea părului, lacuri 
pentru păr, preparate pentru bronzarea şi 
protecţia pielii de razele solare, depilatoare, 
preparate pentru albit, spălat, curăţat, 
lustruit, degresat şi preparate pentru prelucra
rea cu materiale abrazive.

(11) 1079 
(15) 23.01.1995 
(18) 03.12.2003
(21) 002093
(22) 03.12.1993
(30)* 110912, 26.12.1988, SU 
(10)* 85937, SU
(73) L’OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

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

(51X57)
03 - parfumerie şi remedii pentru înfrumuseţare, 

săpunuri, cosmetică, uleiuri eterice, remedii 
pentru machiaj, paste de dinţi, vopsele, 
coloranţi, remedii pentru nuanţare şi loţiuni 
pentru păr şi barbă, remedii pentru decolorarea 
părului, şampoane, remedii pentru îngrijirea 
şi înfrumuseţarea părului, remedii pentru 
ondulare permanentă şi coafarea părului; 
déodorante pentru igiena personală.

(11) 1080
(15) 23.01.1995
(18) 03.12.2003
(21) 002095
(22) 03.12.1993
(30)* 73927, 06.11.1975, SU
(10)* 56010, SU
(73) L’OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

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

PREFERENCE
(51)(57)
03 - articole de parfumerie, săpunuri, cosmetică, 

uleiuri eterice, farduri, praf de dinţi şi pastă 
de dinţi, vopsele şi loţiuni pentru păr şi barbă, 
remedii pentru decolorarea părului, şampoane, 
remedii pentru îngrijirea părului, remedii 
pentru ondularea şi coafarea părului, lacuri 
pentru păr, preparate pentru bronzarea şi 
protecţia pielii de razele solare, depilatoare, 
preparate pentru albit, spălat, curăţat, 
lustruit, degresat şi preparate pentru preluc
rarea cu materiale abrazive.

(11) 1081 
(15) 23.01.1995 
(18) 03.12.2003
(21) 002098
(22) 03.12.1993
(30)* 108102, 04.02.1988, SU 
(10)* 83792, SU
(73) L’OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

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

KERASTASE
(51X57)
03 - parfumerie şi remedii pentru înfrumuseţare, 

săpunuri, cosmetică, uleiuri eterice, remedii 
pentru machiaj, paste de dinţi, vopsele, 
coloranţi, remedii pentru nuanţare şi loţiuni 
pentru păr şi barbă, remedii pentru decolorarea 
părului, şampoane, remedii pentru îngrijirea 
şi înfrumuseţarea părului, remedii pentru 
ondularea permanentă şi coafarea părului; 
déodorante pentru corp.

(11) 1082
(15) 23.01.1995
(18) 03.12.2003
(21) 002101
(22) 03.12.1993
(30)* 127377, 15.10.1990, SU
(10)* 96912, SU
(73) L’OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

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

FORMULE HOMME
(51)(57)
03 - sàpunuri, articole de parfumerie, remedii 

cosmetice, inclusiv remedii pentru machiaj, 
coloranţi (vopsele), remedii pentru nuanţare 
şi loţiuni pentru pâr şi barbă; remedii pentru 
decolorarea pârului, şampoane, remedii pentru 
îngrijirea părului, pentru îmbunătăţirea 
calităţii lui şi înfrumuseţarea lui, pentru 
ondularea permanentă şi coafarea părului, 
déodorante pentru uz personal, paste de dinţi.

(11) 1083
(15) 23.01.1995
(18) 03.12.2003
(21) 002103
(22) 03.12.1993
(30)* 73930, 06.11.1975, SU
(10)* 55799, SU
(73) L’OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

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

ELNETT
(51X57)
03 - articole de parfumerie, săpunuri, cosmetică, 

uleiuri eterice, farduri, praf de dinţi şi pastă 
de dinţi, vopsele şi loţiuni pentru păr şi barbă, 
remedii pentru decolorarea părului, şampoane, 
remedii pentru îngrijirea părului, remedii 
pentru ondularea şi coafarea părului, lacuri 
pentru păr, preparate pentru bronzarea şi 
protecţia pielii de razele solare, depilatoare, 
preparate pentru albit, spălat, curăţat, lustru
it, degresat şi preparate pentru prelucrarea cu 
materiale abrazive.

(11) 1084 
(15) 23.01.1995 
(18) 03.12.2003
(21) 002107
(22) 03.12.1993
(30)* 128552, 27.11.1990, SU 
(10)* 97036, SU
(73) L’OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa

(54)

CPJHOOPHJI
(51X57)
03 - paste de dinţi şi remedii nemedicinale pentru 

clătirea gurii.

(11) 1085 
(15) 23.01.1995 
(18) 03.12.2003 
(21) 002108 
(22) 03.12.1993 
(30)* 127014, 09.10.1990, SU 
(10)* 99787, SU
(73) L’OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

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

BLONDYS
(51)(57)
03 -săpunuri; articole de parfumerie; remedii 

cosmetice inclusiv remedii pentru machiaj; 
déodorante pentru uz personal; paste de dinţi.

(11) 1086 
(15) 23.01.1995 
(18) 26.01.2004 
(21) 002112 
(22) 26.01.1994 
(30)* 127369, 15.10.1990, SU 
(10)* 96905, SU
(73) L’OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

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

ECLAIR CLAIR
(51X57)
03 - sàpunuri, articole de parfumerie, produse 

cosmetice, inclusiv produse pentru machiaj 
(vopsele), substanţe pentru nuanţare, loţiuni 
pentru oxidarea părului, şampoane, produse 
pentru îngrijirea, îmbunătăţirea şi înfrumuse
ţarea părului, substanţe pentru ondulare per
manentă şi coafură, déodorante pentru uz per
sonal, paste de dinţi.

(11) 1087
(15) 23.01.1995
(18) 26.01.2004
(21) 002113
(22) 26.01.1994
(30)* 106742, 03.05.1988, SU
(10)* 84569, SU
(73) L’OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), FR 

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

CRESCENDO
(51X57)
03 - parfumerie şi remedii pentru înfrumuseţare, 

săpunuri, cosmetică, uleiuri eterice, produse 
pentru machiaj, paste de dinţi, vopsele, colo
ranţi, substanţe pentru nuanţare şi loţiuni 
pentru păr şi barbă, substanţe pentru oxige
narea părului, şampoane, produse pentru 
îngrijirea părului, substanţe pentru ondulare 
permanentă şi coafură, déodorante pentru 
corp.
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(11) 1088
(15) 23.01.1995
(18) 26.01.2004
(21) 002114
(22) 26.01.1994
(30)* 127296, 15.10.1990, SU
(10)* 96853, SU
(73) L ’OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

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

INERÂL
(51X57)
03 - săpunuri, articole de parfumerie, produse 

cosmetice, inclusiv produse pentru machiaj 
(vopsele), substanţe pentru nuanţare şi loţiuni 
pentru păr şi barbă, substanţe pentru oxige
narea părului, şampoane, produse pentru 
îngrijirea, înbunătăţirea calităţii şi înfrumu
seţarea părului, substanţe pentru ondulare 
permanentă şi coafură, déodorante pentru uz 
personal, paste de dinţi.

(11) 1089
(15) 23.01.1995
(18) 07.02.2004
(21) 002129
(22) 07.02.1994
(30)* 130814, 15.01.1991, SU
(10)* 98579, SU
(73) GALLAHER LIMITED, WEYBRIDGE, GB 

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge 
Surrey KT130QU, Anglia

(54)

GOLD BOND
(51X57)
34 - tutun prelucrat şi tutun brut, substanţe pentru 

fumat, care se vând aparte sau în amestec cu 
tutun, nemedicale sau nemedicinale, rechizite 
pentru fumat, incluse în clasa 34, hârtie pentru 
ţigarete, tuburi pentru ţigarete, chibrituri.

(11) 1090 
(15) 23.01.1995 
(18) 07.02.2004
(21) 002130
(22) 07.02.1994
(30)* 86943, 14.08.1979, SU 
(10)* 65901, SU
(73) ARTHUR GUINNESS SON & CO 

(DUBLIN) LIMITED, DUBLIN, IE
39 Portman Square, London WlH 9HB, Irlanda

(54)

H Â iP
(51)(57)
32 -bere neagră tare, bere neagră, ale, bere germană 

şi bere pilsen.

(11) 1091
(15) 23.01.1995
(18) 11.02.2004
(21) 002132
(22) 11.02.1994
(30)* 105300, 09.12.1986, SU
(10)* 81311, SU
(73) GALLAHER LIMITED, GB

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge 
Surrey KT13 OQU, Anglia

(54)

SILK COT
(51)(57)
34-tutun prelucrat şi brut, substanţe pentru fumat, 

puse în vânzare aparte sau în amestec cu tutun, 
care nu sunt destinate pentru scopuri medicale 
şi curative, articole pentru fumat, incluse în 
clasa 34, hârtie de ţigări, tuburi de ţigări, 
chibrituri.

(11) 1092 
(15) 23.01.1995 
(18) 15.02.2004
(21) 002133
(22) 15.02.1994
(30)* 112827, 24.04.1989, SU 
(10)* 90255, SU
(73) GALLAHER LIMITED, GB

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge 
Surrey KT13 OQU, Anglia

(54)

SOBRANIE
BLACK RUS5IAN

(51X57)
34-tutun de mirosit, ţigări, tutun prelucrat sau 

brut, substanţe pentru fumat, puse în vânzare 
aparte sau amestecate cu tutun, nedestinate 
pentru scopuri medicinale sau curative, rechi
zite pentru fumat, inclusiv brichete, incluse în 
clasa 34: hârtie de ţigări, muştiucuri şi chibri
turi.

(58) Cuvintele “BLACK RUSSIAN” nu sunt obiecte 
independente de protecţie juridică.

(11) 1093 
(15) 23.01.1995 
(18) 15.06.2004
(21) 002157
(22) 15.06.1994
(30)* 51435, 20.09.1968, SU
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(10)* 37844, SU
(73) W.R. GRACE & CO.-CONN., Corporaţia 

Statulvii Connecticut, US 
A Connecticut Corporation of: 1114, Avenue of 
the Americas, New York, New York 10036, 
Statele Unite ale Americii

(54)

CRYOVAC
(51X57)
06- cleme metalice;
07- maşini şi utilaj de ambalare;
09- utilaj pentru folosire cu materialele de înveli 

re şi ambalare;
16 - materiale de învelire şi ambalare, cum sunt:

sacoşe, saci, pelicule, foi, staniol şi pachete 
pentru ambalaj (incluse în clasa 16) ;

17 - materiale de învelire şi ambalare, cum sunt:
sacoşe, saci, pelicule, foi, staniol şi pachete 
(incluse în clasa 17) .

(11) 1094 
(15) 23.01.1995 
(18) 15.06.2004
(21) 002159
(22) 15.06.1994
(30)* 128577, 14.11.1990, SU 
(10)* 97298, SU
(73) MILCO EXPORT A.M.B.A., COPEN

HAGEN, DK
Christian IX’ S Gade 1, DK-1111 Copenhagen 
K, Danemarca

(54)

MILEX
(51X57)
29 -lapte şi produse lactate.

(11) 1095 
(15) 23.01.1995 
(18) 17.06.2004 
(21) 002161 
(22) 17.06.1994 
(30)* 65263, 11.05.1973, SU 
(10)* 48532, SU
(73) YAMAHA CORPORATION, JP

lO-l,Nakazawa-cho Hamamatsu-shi Shizuoka- 
ken, Japonia

(54)

YAMAHA
(57)
* 09 - articole electrotehnice, incluse in clasa 09;
15- instrumente muzicale, piesele şi fitingurile 

acestora;
28- articole sportive, inclusiv schiuri, echipament 

pentru schi, echipament pentru tragere cu 
arcul; sănii pentru zăpadă.

(11) 1096
(15) 23.01.1995
(18) 24.03.2004
(21) 002188
(22) 24.03.1994
(30)* 104687, 19.08.1986, SU
(10)* 80841, SU
(73) GEORGE DOBIE & SON LIMITED, Pais

ley, GB
21 Forbes Place Clydesdale Bank Bldg. Dunn 
Square, Paisley Scotland PA1 1UT, Scotia 

(54) -

(51X57)
34-tutun brut şi prelucrat, trabucuri, ţigarete, 

trabucuri mici, trabucuri-şerut, chibrituri, 
brichete pirofore pentru fumători, scrumiere 
(cu excepţia celor din metale preţioase şi pla
cate), articole pentru fumători, incluse în dasa 34.

(11) 1097 
(15) 23.01.1995 
(18) 04.04.2004
(21) 002194
(22) 04.04.1994
(30)* 70013, 30.10.1974, SU 
(10)* 52502, SU
(73) AMOCO OIL COMPANY, US

200 East Randolph Drive Chicago, Illinois 
60601-7125, Statele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
22-sfori, frânghii, plase; corturi; pânză de cort, voal, 

saci; materiale pentru umplutură (păr de cal, 
copoc, fulgi, zeegras etc.);

24-materiale textile fibroase în stare brută; ţesături, 
plapume, feţe de masă, articole textile necu
prinse în alte clase;

27-covoare, preşuri, linoleum şi alte produse pentru 
acoperirea pardoselilor, tapete (cu excepţia 
celor ţesute) .
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(11) 1098 
(15) 23.01.1995 
(18) 04.04.2004
(21) 002196
(22) 04.04.1994
(30)* 106213, 23.04.1987, SU 
(10)* 92933, SU
(73) EMERSON RADIO CORPORATION, 

NORTH BERGEN, NEW JERSEY, US 
One Emerson Line, North Bergen, New Jer
sey 07047, Statele Unite ale Americii

,(54)

e r s o n

(51X57)
09 - radio, televizoare, ceasuri-radio, magnetofoane 

video, difuzoare dinamice, picupuri - magneto
foane cu casete, telefoane, computere, termi
nale, printere şi maşini de copiat facsimile;

11 - cuptoare cu microunde.

(11) 1099 
(15) 23.01.1995 
(18) 04.04.2004
(21) 002197
(22) 04.04.1994
(30)* 4592, 14.10.1946, SU 
(10)* 3044, SU
(73) EMERSON RADIO CORPORATION, 

NORTH BERGEN, NEW JERSEY, US 
One Emerson Line, North Bergen, New Jer
sey 07047, Statele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
09 - aparate de radio, fonografe electrice, televizoare, 

fonografe şi aparate de radio combinate, 
fonografe şi televizoare combinate, aparate 
audio electrice şi rechizite pentru ele.

(11) 1100 
(15) 23.01.1995 
(18) 05.04.2004
(21) 002198
(22) 05.04.1994
(30)* 70012, 30.10.1974, SU 
(10)* 52501, SU
(73) AMOCO OIL COMPANY, US

200 East Randolph Drive Chicago, Illinois 
60601-7125, Statele Unite ale Americii

(54)

AMOCO
(51X57)
22 - sfori, frânghii, plase; corturi; pânză de cort, 

voal, saci; materiale pentru umplutură (păr de

cal, copoc, fulgi, zeegras etc.);
24 -materiale textile fibroase în stare brută; 

ţesături, plapume, feţe de masă, articole tex
tile necuprinse în alte clase;

27 -covoare, preşuri, linoleum şi alte produse pen
tru acoperirea pardoselilor, tapete (cu excepţia 
celor ţesute) .

(11) 1101 
(15) 23.01.1995 
(18) 07.04.2004 
(21) 002201 •
(22) 07.04.1994
(30)* 99985 ,20.08.1984, SU
(10)* 76577, SU
(73) NISSIN SHOKUHIN KABUSHEKIKAISHA, 

Osaka, JP
1-1 Nishinakajima 4-Chome, Yodogawa-ku, 
Osaka, Japonia

(54)

(51)(57)
30 -produse cerealiere prelucrate, în special tăiţei, 

fidea şi orez prelucrat.

(11) 1102
(15) 23.01.1995
(18) 07.04.2004
(21) 002202
(22) 07.04.1994
(30)* 133472, 29.03.1991, SU
(10)* 100475, SU
(73) NISSIN SHOKUHIN KABUSHIKI KAISHA, 

OSAKA, JP
1-1 Nishinakajima 4-Chome, Yodogawa-ku, 
Osaka, Japonia

(54)

(51)(57)
30 -produse cerealiere prelucrate, în special, tăiţei, 

fidea şi orez prelucrat; produse alimentare, 
incluse în clasa 30, în formă de semifabricate; 
ceai, cafea, cacao; pesmeţi, articole de pastise- 
rie, mirodenii.

(11) П03 
(15) 23.01.1995 
(18) 07.04.2004 
(21) 002203

56



BOPI3/1995

(22) 07.04.1994
(30)* 133470, 29.03.1991, SU
(10)* 99929, SU
(73) NISSIN SHOKUMN KABUSHEK3 KAISHA, 

OSAKA, JP
1-1 Nishinakajima 4-Chome, Yodogawa-ku, 
Osaka, Japonia.

(54)

TopRastten
(51)(57)
30 -tăiţei, în special tăiţei de preparare rapidă, 

fidea.

(18) 19.07.2004
(21) 002532
(22) 19.07.1994
(30)* 125126, 10.08.1990, SU
(10)* 95461, SU
(73) RHYTHM WATCH CO., LTD., JP

27-7, Taito 2- chome, Taito-ku, Tokyo, Japonia
(54)

RHYTHM
(51)(57)
14 - metale preţioase şi aliajele lor, precum şi obiec

te din aceste materiale sau placate, care nu 
sunt cuprinse în alte clase; giuvaiere, bijuterii, 
pietre preţioase, ceasuri (orologerie) şi alte 
instrumente pentru cronometrat.

(11) 1104 
(15) 23.01.1995 
(18) 11.04.2004
(21) 002205
(22) 11.04.1994
(30)* 135144, 26.04.1991, SU 
(10)* 100573, SU
(73) GIORGIFRED COMPANY, corp ora ţia  

STATULUI DELAWARE, US 
Delaware Trust Building 900 Market St. 
Wilmington, Delaware 19801, Statele Unite ale 
Americii 

(54)

(51)(57)
29 -ciuperci conservate, congelate şi marinate, 

salate din ciuperci şi legume, legume congelate 
şi tăvălite prin pesmeţi, brânzeturi tăvălite 
prin pesmeţi şi congelate, imitaţiile bucatelor 
din peşte şi din albumina de soia.

(11) 1105 
(15) 23.01.1995 
(18) 27.01.2004
(21) 002352
(22) 27.01.1994
(30)* 48966, 13.10.1967, SU 
(10)* 35907, SU
(73) SCANIA CV ARTIEBOLAG, SE 

Fack S-151 87 SGDERTÂLJE, Suedia
(54)

S C A N I A
(51)(57) 7 - maşini, motoare şi piese pentru ele;

12 - automobile, motoare pentru mijloace 
de locomoţie, şi piese pentru ele.

(11) 1107 
(15) 23.01.1995 
(18) 19.07.2004
(21) 002533
(22) 19.07.1994 „
(30)* 49517, 30.12.1967, SU
(10)* 36414, SU
(73) AIWA CO., LTD., JP

2-11, Ikenohata 1-chome, Taito-ku, Tokyo, 
Japonia 

(54)

AIWA
(51)(57)
9- microfoane, difuzoare, picupuri pentru discuri, 

magnetofoane, aparate de radio, televizoare, 
doze de picup, magnetofoane video, fonografe 
de radio, alte aparate şi dispozitive electrice 
şi piese pentru acestea, precum şi toate 
celelalte produse, incluse în clasa 9.

(11) 1108 
(15) 23.01.1995 
(18) 19.07.2004
(21) 002534
(22) 19.07.1994
(30)* 100026, 28.08.1984, SU
(10)* 76645, SU
(73) WACOAL INC., JP

29, Nakajima-cho, Kisshoin, Minami-ku, 
Kyoto, Japonia 

(54)

LUacoal(11) 1106 
(15) 23.01.1995
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(51)(57)
18- umbrele, portmonee, genţi de pus pe umăr şi 

poşete pentru cosmetică (vândute deşerte) ;
24 - materiale imprimate şi ţesute confecţionate în

tot sau în parte din fibre naturale sau sintetice, 
goblen, feţe de masă, capace vătuite pentru 
ceainice, cuverturi, feţe de pernă; perdele, 
marchize şi jaluzele confecţionate în tot sau în 
parte din ţesătură; covoraşe pentru mese din 
materiale textile sau plastice;

25 - şorţuri, pantofi de casă; haine pentru bărbaţi,
femei şi copii, şi anume lenjerie de corp, cum 
sunt: sutiene, corsete, graţii, chiloţi, furouri, 
chiloţi de baie, chiloţei, brasiere; haine de 
noapte, şi anume: pijamale, rochii de casă de 
dimineaţă, halate de baie, cămăşi de noapte, 
tichii de noapte; scurte de casă, scurte pentru 
odihnă; cămăşi, pulovere, mantouri, fuste, 
jachete, pantaloni, şorturi, costume, rochii şi 
bluze; ciorapi şi ghetre;

27 - covoare şi preşuri.

(11) 1109 
(15) 23.01.1995 
(18) 20.07.2004
(21) 002535
(22) 20.07.1994
(30)* 113662, 12.06.1989, SU 
(10)* 88033, SU
(73) ASCO GROUP LIMITED, US

3333 New Hyde Park Road, New Hyde Park, 
NY 11042, Statele Unite ale Americii

(54)

ROOS
(51X57)
25- îmbrăcăminte, încălţăminte.

(11)1111 
(15) 23.01.1995 
(18) 20.07.2004
(21) 002537
(22) 20.07.1994
(30)* 132003, 19.02.1991, SU 
(10)* 99182, SU
(73) PENTLAND GROUP PLC, GB

Albany House, 58 Albany Street, Edinburgh 
EH1 3QR, Scotland, Anglia 

(54)

MATCHSTICK
(51X57)
18- valize pentru călătorii şi cufere, genţi, rucsacuri, 

portofele, portmonee;
25- îmbrăcăminte, încălţăminte.

( 11) 1112 
(15) 23.01.1995 
(18) 20.07.2004
(21) 002538
(22) 20.07.1994
(30)* 132002, 19.02.1991, SU 
(10)* 99471, SU
(73) PENTLAND GROUP PLC, GB

Albany House, 58 Albany Street, Edinburgh 
EHl 3QR, Scotland, Anglia

(54)

(51X57)
18- valize pentru călătorii şi cufere, genţi, rucsacuri, 

portofele, portmonee;
25- îmbrăcăminte, încălţăminte.

(11) Ш 0 
(15) 23.01.1995 
(18) 20.07.2004
(21) 002536
(22) 20.07.1994
(30)* 113663, 12.06.1989, SU 
(10)* 88062, SU
(73) ASCO GROUP LIMITED, US

3333 New Hyde Park Road, New Hyde Park, 
NY 11042, Statele Unite ale Americii

(54)

IKongaROOS
(51X57)
25- îmbrăcăminte, încălţăminte.

(11) 1113 
(15) 23.01.1995 
(18) 20.07.2004
(21) 002539
(22) 20.07.1994
(30)* 69252, 02.08.1974, SU 
(10)* 51803, SU
(73) PONY INTERNATIONAL, INC., corporaţia 

statului Delaware, US 
3333 New Hyde Park Road, New Hyde Park, 
NY 11042, Statele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
25- îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi copii; 

încălţăminte sportivă.
28- articole sportive şi rechizitele acestora, incluse 

în clasa 28.
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(11) 1114 
(15) 23.01.1995 
(18) 19.07.2004
(21) 002544
(22) 19.07.1994
(30)* 103025, 29.11.1985, SU 
(10)* 79562, SU
(73) TROPONWERKE GMBH & CO., KG, DE 

Bereiner, str. 156, 5000 Koln, Germania
(54)

RHEUMON
(51)(57)
5- preparate farmaceutice.

(11) 1115 
(15) 23.01.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 002546
(22) 26.05.1994
(30)* 105800, 18.02.1987, SU 
(10)* 81645, SU
(73) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISA- 

KUSHO (D.B.A. HITACHI, LTD.), JP
6, Kanda- Surugadai 4 chôme, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japonia

(54)

(51X57)
10- instrumente şi aparate chirurgicale, medicale, 

stomatologice şi veterinare (inclusiv proteze 
pentru membre, ochi şi dinţi); produse 
ortopedice; material pentru suturi.

(11) 1116 
(15) 23.01.1995 
(18) 26.05.2004
(21) 002547
(22) 26.05.1994
(30)* 105799, 18.02.1987, SU 
(10)* 81511, SU
(73) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISA- 

KUSHO (D.B.A. HITACHI, LTD.), JP
6, Kanda- Surugadai 4 chôme, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japonia

(54)

HITACHI
(51X57)
10- instrumente şi aparate chirurgicale, medicale, 

stomatologice şi veterinare (inclusiv proteze 
pentru membre, ochi şi dinţi); produse 
ortopedice; material pentru suturi.

(11) 1117 
(15) 23.01.1995 
(18) 01.06.2004
(21) 002548
(22) 01.06.1994
(30)* 57075, 29.09.1970, SU 
(10)* 42499, SU
(73) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISA- 

KUSHO (D.BA.. HITACHI, LTD.), JP
6, Kanda- Surugadai 4 chôme, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japonia

(54)

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

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

6 - metale uzuale brute sau semiprelucrate şi 
aliajele lor; ancore, nicovale, clopote; materiale 
de construcţie laminate şi turnate, şine şi alte 
materiale metalice pentru căi ferate; lanţuri 
(cu excepţia lanţurilor de transmisie pentru 
maşini); cabluri şi sârmă metalică, produse de 
lăcătuşărie, ţevi metalice; safeuri şi casete, bile 
de oţel, potcoave, cuie şi şuruburi, alte produse 
din metal (nepreţios), necuprinse în alte clase; 
minereuri.

(11) 1118 
■ (15) 23.01.1995 
(18) 01.06.2004
(21) 002551
(22) 01.06.1994
(30)* 57074, 29.09.1970, SU 
(10)* 42168, SU
(73) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISA- 

KUSHO (D.B.A. HITACHI, LTD.), JP
6, Kanda- Surugadai 4 chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japonia 

(54)

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

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

6- metale uzuale brute sau semiprelucrate şi aliajele 
lor; ancore, nicovale, clopote; materiale de 
construcţie laminate şi turnate, şine şi alte 
materiale metalice pentru căi ferate; lanţuri 
(cu excepţia lanţurilor de transmisie pentru 
maşini) ; cabluri şi sârmă metalică, produse 
de lăcătuşărie, ţevi metalice; safeuri şi casete, 
bile de oţel, potcoave, cuie şi şuruburi, alte 
produse din metal (nepreţios) necuprinse în 
alte clase; minereuri.

(11) 1134 
(15) 30.01.1995 
(18) 22.10.2003
(21) 000320
(22) 22.10.1993
(30)* 65727, 19.06.1973, SU
(10)’  49095, SU
(73) ITT FLYGT AB, SE

Box 1309 171 25 Solna, Suedia
(54)

(51)(57)
7- maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje 
şi curele de transmisie (cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre), unelte mari pentru 
agricultură, incubatoare;

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

(11) 1135 
(15) 30.01.1995 
(18) 21.03.2004 
(21) 000880 
(22) 21.03.1994 
(30)’  113531, 06.06.1989, SU 
(10)* 91146, SU
(73) HEWLETT-PACKARD COMPANY, Corpo

raţia Statului California, US
3000 Hanover Street, Palo Alto, California 
94304, Statele Unite ale Americii

(54)
H P

(51X57)
09 - aparate şi sisteme pentru prelucrarea şi 

păstrarea informaţiei, datelor şi disign-ului, 
programe pentru computere; aparate şi 
instrumente ştiinţifice, electrotehnice, electro
nice, optice, optoelectronice, de semnalizat, de 
măsurat şi aparate şi instrumente de experi
mentare; instrumente analitice; înregistrări 
video şi audio;

10 - aparate şi instrumente medicale, destinate 
pentru cercetări generale, diagnostice, terape
utice şi pentru supravegherea pacienţilor şi 
administrarea datelor;

16 - selecţionări săptămânale a noutăţilor; 
periodice, pamflete, cărţi, cataloage, reimpri- 
marea articolelor, foi informative, adnotări de 
aplicare a produselor şi sistemelor; buletine 
tehnice, îndrumări privind aplicarea produse
lor şi instrucţiuni privind administrarea şi 
deservirea sistemelor; hârtie, mânere şi 
ştampile de antet, incluse în clasa 16;

(11) 1136 
(15) 16.01.1995 
(18) 26.04.2004
(21) 001457
(22) 26.04.1994
(30)* 108816, 28.04.1988, SU 
(10)* 84295, SU
(73) THE COCA-COLA COMPANY, Corporaţia 

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

(54)

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

nealcoolice, sucuri şi băuturi de fructe, siropuri 
şi alte componente pentru prepararea 
băuturilor.

(11) 1137
(15) 30.01.1995
(18) 13.05.2004
(21) 001688
(22) 13.05.1994
(30)* 123774, 28.06.1990, SU
(10)* 94155, SU
(73) GROWSEED AKTIENGESELLSCHAFT, LI 

Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, Principatul 
Liechtenstein

(54)

DUNKIN
(51X57)
30- gume de mestecat, caramele, produse de 

cofetărie.

(11) 1138 
(15) 30.01.1995 
(18) 04.02.2004 
(21) 002121 
(22) 04.02.1994
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(30)* 103486, 05.02.1986, SU 
(10)* 79678, SU
(73) UNION INTERNATIONAL DES TRANS

PORTS ROUTIERS (I.RU.), CH 
3, rue de V arembe CH - Geneve, Elveţia

(54)

QUALITÉ CONFORT
(51X57)
42 - servicii destinate îmbunătăţii calitătirii şi 

confortului prin introducerea sistemului de 
clasificare internaţională a autocarelor şi 
reglementarea condiţiilor de clasificare a 
autocarelor pentru întreprinderile, care exploa
tează vehiculele terestre pentru transportarea 
oamenilor, cum sunt: autocare, autobuze, omni- 
buze, miniautobuze, remorci şi caroserii pentru 
ele.

(58) Toate desemnările verbale cu excepţia cuvântu
lui TRU” şi reprezentării hărţii lumii nu sunt 
obiecte independente de protecţie juridică.

(11) 1139
(15) 30.01.1995
(18) 04.02.2004
(21) 002123
(22) 04.02.1994
(30)* 109463, 26.07.1988, SU
(10)* 86258, SU
(73) DAEWOO CORPORATION, SEOUL, KR 

541, Namdaemunno 5-ga, Chung-gu, Seoul, 
Coreea de Sud

(54)

DAEWOO
(51)(57)
07 - maşini şi mecanisme de frezat, excavatoare, 

excavatoare terestre, strunguri, maşini de 
spălat şi de cusut, buldozere, screpere cu 
şenile;

09 - videomagnetofoane, aparate şi dispozitive 
pentru înregistrarea sunetului, magnetofoane, 
radio, picupuri, aparate de telefon şi recep
toare, computere, televizoare, benzi video şi 
casete video;

11 - frigidere, aparate de umezit, role cu microunde
(cu excepţia rolelor cu microunde pentru 
scopuri experimentale), toastere; aparate de 
condiţionare a aerului pentru vehicule; 
instalaţii de condiţionare a aerului;

12 -automobile, autobuze, autocamioane, autoîncăr-
cătoare;

15 - acordeoane, violoncele, clavire, violine, chitare, 
chitare electrice, mandoline, orgi, orgi electrice, 
viole;

25 - costume, rochii, bluze, pulovere, pantaloni.

(11) 1140 
(15) 30.01.1995 
(18) 04.02.2004
(21) 002124
(22) 04.02.1994
(30)* 109464, 26.07.1988, SU 
(10)* 86517, SU
(73) DAEWOO CORPORATION, SEOUL, KR 

541, Namdaemunno 5-ga, Chung-gu, Seoul, 
Coreea de Sud 

(54)

(51X57)
07 - maşini şi mecanisme de frezat, excavatoare, 

excavatoare terestre, strunguri, maşini de 
spălat şi cusut, buldozere, screperi de şenile;

09 - videomagnetofoane, aparate şi dispozitive 
pentru înregistrarea sunetului, magnetofoane, 
radio, picupuri, aparate de telefon şi recep
toare, computere, televizoare, benzi video şi 
casete video;

11 - frigidere, aparate de umezit, role cu microunde
(cu excepţia rolelor cu microunde pentru 
scopuri experimentale), toastere; aparate de 
condiţionare a aerului pentru vehicule; 
instalaţii de condiţionare a aerului;

12 -automobile, autobuze, autocamioane, auto-
încărcătoare;

15 - acordeoane, violoncele, clavire, violine, chitare, 
chitare electrice, mandoline, orgi, orgi electrice, 
viole;

25 - costume, rochii, bluze, pulovere, pantaloni.

(11) 1141 
(15) 30.01.1995 
(18) 31.03.2004
(21) 002191
(22) 31.03.1994
(30)* 83363, 29.05.1978, SU 
(10)* 62711, SU
(73) PH ILIP MORRIS PRODUCTS INC., 

Corporaţia Statului Virginia, US 
3601 Commerce Road, Richmond, Virginia 
23234, Statele Unite ale Americii
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(54)

(51X57)
25 -îmbrăcăminte, lenjerie, articole pentru acoperit 

capul, încălţăminte.

(11) 1142 
(15) 30.01.1995 
(18) 31.03.2004
(21) 002192
(22) 31.03.1994
(30)* 112036, 20.03.1989, SU 
(10)* 88412, SU
(73) PH ILIP MORRIS PRODUCTS INC., 

Corporaţia Statului Virginia, US 
3601 Commerce Road, Richmond, Virginia 
23234, Statele Unite ale Americii

(54)

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

din carton necuprinse în alte clase; imprimate; 
articole de legătorie; fotografii, papetărie, 
materiale adezive (pentru cancelarie şi de uz 
casnic); materiale pentru artişti plastici; 
pensule; maşini de scris şi rechizite de birou 
(cu excepţia mobilierului) ; materiale didactice 
(cu excepţia aparatelor) ; materiale din mase 
plastice pentru ambalare (necuprinse în alte 
clase), inclusiv genţi din masă plastică, cărţi 
de joc; caractere tipografice; clişee tipografice.

(58) Toate desemnările verbale şi literale cu excepţia 
cuvântului “MARLBORO" nu sunt obiecte 
independente de protecţie juridică.

(11) 1143
(15) 30.01.1995
(18) 11.04.2004
(21) 002206
(22) 11.04.1994
(30)* 118043, 08.01.1990, SU
(10)* 90747, SU
(73) BATTISTONI S. R. L., ROME, AN Italian 

Corporation, IT
of 61-A Vie Dei Condotti, 1-00187 Rome, Italia

(54)

BATTISTONI
(51X57)
34 -tutun brut şi prelucrat, rechizite pentru fumat, 

chibrituri.

(11) 1144
(15) 30.01.1995
(18) 12.04.2004
(21) 002207
(22) 12.04.1994
(30)* 108639, 14.04.1988, SU
(10)* 85597, SU
(73) H.H. SCOTT ENCORPORATION, US

5601 Westside Avenue North Bergen, New Jer- 
sey 07047, Statele Unite ale Americii

(54)

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

geodezice, electrice, fotografice, cinematogra
fice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizat, de control (verificare), de salvare 
şi didactice; purtători magnetici de date, 
discuri acustice; automate de comerţ cu plată 
prealabilă; maşini pentru îngregistrare, 
transmitere şi reproducere a sunetelor sau 
imaginilor; maşini pentru încasat înregistra
toare, maşini de calculat; utilaj pentru 
prelucrarea informaţiei, aparate extinctoare;

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

14 - metale preţioase şi aliajele lor, precum şi obiecte 
din aceste materiale sau placate, neincluse în
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alte clase; orologerie şi instrumente pentru 
cronometrat.

(11) 1145
(15) 30.01.1995
(18) 28.04.2004
(21) 002297
(22) 28.04.1994
(30)* 109335, 01.07.1988, SU
(10)* 84902, SU
(73) KRAFT GENERAL FOODS, INC., US

Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093- 
2758, Statele Unite ale Americii

(54)

CEFRISCH
(51)(57)
32 -bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

(11) 1146
(15) 30.01.1995
(18) 28.04.2004
(21) 002298
(22) 28.04.1994
(30)* 109334, 01.07.1988, SU
(10)* 84901, SU
(73) KRAFT GENERAL FOODS, INC., US 

Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093- 
2758, Statele Unite ale Americii

(54)

■ CHOPHilI
(51X57)
32- bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

(11) 1147 
(15) 30.01.1995 
(18) 28.04.2004
(21) 002301
(22) 28.04.1994
(30)* 127806, 26.10.1990, SU 
(10)* 96997, US
(73) KRAFT GENERAL FOODS, INC., US 

Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093- 
2758, Statele Unite ale Americii

(54)

b

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

iocă), sago, surogate de cafea, făină şi produse 
cerealiere, articole de patiserie şi cofetărie, 
îngheţată, miere, sirop din melasă, drojdie de 
bere, prafuri de copt, sare, muştar, oţet, sosuri 
(cu excepţia celor pentru salate) ; mirodenii; 
gheaţă.

(11) 1148
(15) 30.01.1995
(18) 28.04.2004
(21) 002305
(22) 28.04.1994
(30)* 109340, 01.07.1988, SU
(10)* 84906, SU
(73) KRAFT GENERAL FOODS, INC., US 

Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093- 
2758, Statele Unite ale Americii

(54)

KOOL-AID
(51X57)
32-bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

(11) 1149
(15) 30.01.1995
(18) 28.04.2004
(21) 002306
(22) 28.04.1994
(30)* 109342, 01.07.1988, SU
(10)* 84908, SU
(73) KRAFT GENERAL FOODS, INC., US 

Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093- 
2758, Statele Unite ale Americii

(54)

KYA-3«fl
(51X57)
32 -bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

(11) 1150
(15) 30.01.1995
(18) 28.04.2004
(21) 002311
(22) 28.04.1994
(30)* 109338, 01.07.1988, SU
(10)* 84880, SU
(73) KRAFT GENERAL FOODS, ШС., US 

Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093- 
2758, Statele Unite ale Americii

(54)

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

sago, surogate de cafea, făină şi produse 
cerealiere, articole de patiserie şi cofetărie, 
îngheţată, miere, sirop din melasă, drojdie de 
bere, prafuri de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
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(cu excepţia celor pentru stilate); mirodenii; gheată.

(11) 1151
(15) 30.01.1995
(18) 28.04.2004
(21) 002312
(22) 28.04.1994
(30)* 100327, 18.10.1984, SU
(10)* 76789, SU
(73) KRAFT GENERAL FOODS, INC., US

Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093- 
2758, Statele Unite ale Americii

(54)

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

ocă), sago, surogate de cafea, făină şi produse 
cerealiere, articole de patiserie şi cofetărie, 
îngheţată, miere, sirop din melasă, drojdie de 
bere, prafuri de copt, sare, muştar, oţet, sosuri 
(cu excepţia celor pentru salate); mirodenii; 
gheaţă.

(11) 1152
(15) 30.01.1995
(18) 28.04.2004
(21) 002313
(22) 28.04.1994
(30)* 109337, 01.07. 1988, SU
(10)* 84904, SU
(73) KRAFT GENERAL FOODS, INC., US 

Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093- 
2758, Statele Unite ale Americii

(54)
МАКСВЕЛЛ ХАУС

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

iocă), sago, surogate de cafea, făină şi produse 
cerealiere, articole de patiserie şi cofetărie, 
îngheţată, miere, sirop din melasă, drojdie de 
bere, prafuri de copt, sare, muştar, oţet, sosuri 
(cu excepţia celor pentru salate); mirodenii; 
gheaţă.

(11) 1153
(15) 30.01.1995
(18) 28.04.2004
(21) 002317
(22) 28.04.1994
(30)* 109341, 01.07.1988, SU
(10)* 84907, SU
(73) KRAFT GENERAL FOODS, INC., US 

Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093- 
2758, Statele Unite ale Americii

(54)

ТА1Г
(51)(57)
32 -bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

(11) 1154
(15) 30.01.1995
(18) 28.04.2004
(21) 002319
(22) 28.04.1994
(30)* 116140, 25.10.1989, SU
(10)* 89686, SU
(73) KRAFT GENERAL FOODS, INC., US

Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093- 
2758, Statele Unite ale Americii

(54)
ПОСТ

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

surogate de cafea, făină şi produse cerealiere, 
articole de patiserie şi cofetărie, îngheţată, 
miere, sirop din melasă, drojdie de bere, prafuri 
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (cu excepţia 
celor pentru salate); mirodenii; gheaţă.

(11) 1155 
(15) 30.01.1995 
(18) 14.06.2004
(21) 002419
(22) 14.06.1994
(30)* 99541, 11.06.1984, SU 
(10)* 76238, SU
(73) CHIVAS BROTHERS LIMITED, also trad

ing as Willixn Longmore & Co., GB
111/113 Renfrew Road, Paisley, Scoţia

(54)
WILLIAM LONGMORE

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

(11) 1156 
(15) 30.01.1995 
(18) 14.07.2004
(21) 002505
(22) 14.07.1994
(30) 50616, 24.05.1968, SU 
(10)* 37310, SU
(73) B.A.T. CIGARETTENFABRIKEN GmbH, 

DE
Alsterufer 4 D-20354 HAMBURG, Germania

(54)

---HU
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(51)(57)
34 - ţigări.

(11) 1157
(15) 30.01.1995
(18) 19.07.2004
(21) 002545
(22) 19.07.1994
(30)* 57093, 30.09.1970, SU
(10)* 42178, SU
(73) HENKEL KOMMANDIIGESELLSCHAFT 

AUF AKTEEN, DE
Henkelstrasse 67, D- 40191, Dusseldorf, 
Germania

(54)

Spee
(51X57)
1- produse chimice destinate industriei, substanţe 

pentru prevenirea pietrei de calcar şi pentru 
dizolvarea pietrei de calcar din ţevi şi 
aparatură, substanţe pentru prepararea apei, 
substanţe pentru dedurizarea apei, substanţe 
anticorozive, substanţe contra congelării, 
corodării metalelor, dizolvanţi pentru grăsimi, 
uleiuri (tehnice), lacuri şi coloranţi;

2 - substanţe de combatere a ruginii, substanţe de 
protecţie contra ruginii, emulgatoare pentru 
scopuri tehnice, materie primă minerală, şi 
anume: nisip de cuarţ şi amorgită, glicerină;

3- parfumuri, preparate pentru îngrijirea corpului 
şi înfrumuseţarea feţei, uleiuri eterice, 
săpunuri, prafuri de săpun, substanţe de spălat 
şi albit, scrobeală şi produse pentru spălat cu 
scrobeală, substanţe pentru înlăturarea 
petelor, substanţe pentru curăţat şi lustruit 
(cu excepţia celor pentru piei), substanţe de 
şlefuit, substanţe pentru dedurizarea apei, 
pentru scopuri igienice, substanţe pentru clătit, 
muiat şi albit lenjeria, substanţe pentru 
lustruire, substanţe chimice de curăţat pentru 
maşini, veselă şi obiecte de menaj, substanţe 
chimice pentru degresat, înlăturarea uleiurilor 
şi curăţirea lemnului, pietrei porţelanului, 
sticlei, materialelor artificiale, textile şi 
metalelor;

5- produse chimice pentru îngrijirea sănătăţii şi 
pentru dezactivarea hainelor poluate cu 
substanţe radioactive, substanţe pentru 
distrugerea buruienilor şi animalelor dăună
toare, substanţe de sterilizare şi dezinfecţie 
(substanţe dezinfectante), produse chimice 
pentru agricultură, şi anume: substanţe 
contra epizootiei, pentru dezinfectarea depo
zitelor agricole, grajdurilor, acoperirilor, apa
ratelor, instalaţiilor, vehiculelor pentru vite, 
ocolurilor de vite şi abatoarelor, pentru 
impregnarea preventivă a aşternuturilor 
infectate.

(11) 1158 
(15) 30.01.1995 
(18) 01.06.2004
(21) 002549
(22) 01.06.1994
(30)* 132606, 01.03.1991, SU 
(10)* 104244, SU
(73) KABUSH3KI KAISHA HITACHI SEISA- 

KUSHO (D.B.A. HITACHI, LTD.), JP
6, Kanda- Surugadai 4 chôme, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japonia

(54)

(51)(57)
6- metale uzuale şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; structuri mobile de 
construcţie şi edificii metalice, materiale 
metalice pentru căi ferate, cabluri şi sârme 
metalice (cu excepţia conductoarelor electrice); 
obiecte de lăcătuşărie; ţevi metalice; safeuri, 
produse din metal uzual, care nu sunt cuprinse 
în alte clase; minereuri;

7- maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehicule terestre); man- 
şoane, cuplaje şi curele de transmisie (cu 
excepţia celor pentru vehicule terestre); utilaje 
mari pentru agricultură; incubatoare;

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

9- aparate şi nstrumente ştiinţifice, navale, 
geodezice, electrice, fotografice, cinematogra
fice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalozat, de control (verificare), de salvare 
şi didactice; aparataj pentru înregistrarea; 
transmiterea şi reproducerea sunetelor sau 
imaginilor; purtători magnetici de date; discuri 
acustice, automate comerciale şi mecanisme 
pentru aparatele cu plată prealabilă; aparate 
de case de bani; maşin de calculat; aparate de 
prelucrare a datelor; aparate extinctoare;

11 - istalaţii de iluminat, de încălzit, de produs 
aburi (generatoare de aburi), de prelucrare 
termică a produselor alimentare, frigorifice, de 
uscat, de ventilaţie, de distribuţie a apei şi 
instalaţii tehnic-sanitare;

12- vehicule; mijloace de locomoţie terestră, aeriană 
şi navală..
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(11) 1159 
(15) 30.01. 1995 
(18) 01.06.2004
(21) 002550
(22) 01.06. 1994
(30)* 132605, 01. 03. 1991, SU 
(10)* 99762.SU
(73) KABUSHTKI KAISHA HITACHI SEISA- 

KUSHO (D.B.A. HITACHI, LTD.), JP
6, Kanda - Surugadai 4 chôme, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japonia

(54)

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

motoarelor pentru vehicule terestre); manşoa- 
ne, cuplaje şi curele de transmisie (cu excepţia 
celor pentru vehicule terestre); utilaje mari 
pentru agricultură; incubatoare;

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

9- aparate şi instrumente ştinţifice, navale, 
geodezice, electrice, fotografice, cinematogra
fice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizat, de control (verificare), de salvare 
şi didactice; aparataj pentru înregistrarea, 
transmiterea şi reproducerea sunetelor sau 
imaginii; purtători magnetici de date; discuri 
acustice; automate comerciale şi mecanisme 
pentru aparatele cu plată prealabilă; aparate 
de case de bani; maşini de calculat; aparate de 
prelucrare a datelor; aparate extinctoare;

11- instalaţii de iluminat, de încălzit, de produs 
aburi (generatoare de aburi), de prelucrare 
terrmică a produselor alimentare, frigorifice, 
de uscat, de ventilaţie, de distribuţie a apei şi 
instalaţii tehnic-sanitare;

12- vehicule; mijloace de locomoţie terestră, aeriană 
şi navală. .
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Lista mărcilor înregistrate

Se publică următoarele date: numărul depozitului, data depozitului, numărul mărcii acordate, 
numărul clasei de produse şi/sau servicii, denumirea titularului, ţara, numărul BOPI în care s-a 
publicat cererea de înregistrare.

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

Nr.
depozit

Nr .marcă 
acordat

Data
depozit.

Clase Titular Nr. BOPI

000103 1028 06.07.1993 25 THE ROCKPORT COMPANY, INC., 
ST/INC MASSACHUSETTS, US

7-8

000104 1029 06.07.1993 25 MAIDENFORM, INC., ST /INC., 
NEW-YORK, US

7-8

000148 1030 29.07.1993 32 BASS PUBLIC LIMITED
COMPANY, GB

9

000219 1031 10.09.1993 34 BRITISH-AMERICAN TOBACCO 
COMPANY LIMITED, GB

7-8

000220 1032 10.09.1993 34 BRITISH-AMERICAN TOBACCO 
COMPANY LIMITED, GB

7-8

000205 1033 24.08.1993 34 BRITISH-AMERICAN TOBACCO 
COMPANY LIMITED, GB

7-8

000336 1034 11.08.1993 32 BASS PUBLIC LIMITED
COMPANY, GB

9

000339 1035 13.09.1993 33 UNITED DISTILLERS p.l.c.trading 
as MACDONALD GREENLEES, GB

7-8

000341 1036 13.09.1993 33 UNITED DISTILLERS p.l.c. trading 
as MACDONALD GREENLEES, GB

7-8

000349 1037 16.09.1993 12 MACK TRUCKS INC., US 7-8
000352 1038 22.09.1993 33 UNITED DISTILLERS p.l.c. trading 

as ALEXANDER GORDON & CO., 
GB

. 9

000355 1039 22.09.1993 33 UNITED DISTILLERS p.l.c. trading 
as ALEXANDER GORDON & CO., 
GB

9

000338 1040 13.09.1993 33 UNITED DISTILLERS p.l.c. trading 
as ALEXANDER GORDON & CO., 
GB

9

000651 1041 05.01.1994 34 BRITISH-AMERICAN TOBACCO 
COMPANY LIMITED, GB

7-8

00350 1042 22.09.1993 33 UNITED DISTILLERS p.l.c. trading 
as CHARLES TANQUERAY & CO., 
GB

7-8

000034 1043 25.03.1993 6 SALONUL-MAGAZIN DE FIRMĂ
“INTERIOR”, CHIŞINĂU, MD

7-8

000194 1044 15.09.1993 35,36,
39,41,

42

CENTRUL INTERNAŢIONAL DE 
EXPOZIŢII “MOLDEXPO”, CHIŞI- 
ĂU, MD

7-8

000195 1045 15.09.1993 35,36,
39,41,

42

CENTRUL INTERNAŢIONAL DE
EXPOZIŢII “MOLDEXPO”, CHIŞI
NĂU, MD

7-8
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000196 1046 15.09.1993 35,36,
39,41,

42

CENTRUL INTERNAŢIONAL DE 
EXPOZIŢII “MOLDEXPO”, CHIŞI
NĂU, MD

7-8

002714 1047 16.08.1994 35,36,
42

COMPANIA DE ASIGURARE PE 
ACŢIUNI “COMPASINTER”, CHIŞI
NĂU, MD

10

000316 1119 20.10.1993 3 COLGATE PALMOLIVE COMPANY, 
a DELAWARE CORPORATION, US

10

000514 1120 06.12.1993 21 COLGATE PALMOLIVE COMPANY, 
a DELAWARE CORPORATION, US

10

000513 1121 01.12.1993 3 COLGATE PALMOLIVE COMPANY, 
a DELAWARE CORPORATION, US

10

000515 1122 08.12.1993 3 COLGATE PALMOLIVE COMPANY, 
a DELAWARE CORPORATION, US

10

000271 1123 26.08.1993 34 VEREINIGTE ZIGARETTEN FABRI
KEN DRESDEN GMBN, DE

9

000211 1124 26.08.1993 18,25 REEBOK INTERNATIONAL LIMI
TED, GB

9

000268 1125 26.08.1993 5 MONSANTO COMPANY, US 9
000565 1126 01.02.1994 16 GRÜNER ŞIAHR AGB CO, DE 9
000566 1127 01.02.1994 16 GRÜNER ŞIAHR AGB CO, DE 9
000270 1128 26.08.1993 5 MONSANTO COMPANY, US 9
000256 1129 26.08.1993 34 THE AMERICAN TOBACCO COM

PANY, US
9

000150 1130 02.08.1993 10 PLAYBOR INTERPRISES INC., US 9
000254 1131 26.08.1993 34 THE AMERICAN TOBACCO COM

PANY, US
9

000998 1132 31.03 1994 25,35,
36,37,
3942

COMPANIA DE ASIGURARE ŞI 
COMERŢ “TUDOR ŞI CO”, CHIŞI
NĂU, MD

6

000238 1133 07.10.1993 1,2,30 BK LADENBURG GMBH GESELL
SCHAFT FUR CHEMISCHE
ERZEUGNISSE, DE

9

000200 1160 24.08.1993 34 PETER JACKSON (OVERSEAS) 
LIMITED, GB

9

000260 1161 26.08.1993 34 THE AMERICAN TOBACCO COM
PANY, US

10

000378 1162 26.11.1993 34 MOORGATE TOBACCO CO.,
LIMITED, GB

10

000379 1163 26.11.1993 33 JIM BEAM BRANDS CO., US 10
000388 1164 26.11.1993 34 BROWN & WILLIAMSON

TOBACCO CORPORATION, US
10

000573 1165 25.01.1994 42 BASS INTERNATIONAL HOL
DINGS N.V., NL

10

000574 1166 25.01.1994 42 BASS INTERNAŢIONAL HOL
DINGS N.V., NL

10

000575 1167 31.01.1994 42 BASS INTERNATIONAL HOL
DINGS N.V., NL

10

000842 1168 10.03.1994 42 BASS INTERNATIONAL
HOLDINGS N.V., NL

10

000843 1169 10.03.1994 42 BASS INTERNATIONAL
HOLDINGS N.V., NL

10

000852 1170 14.03.1994 35,42 CENTRUL PENTRU PROIECTARE, 10
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ELECTRONICĂ “PRINT”, MD
000934 1171 25.03.1994 32,33 ASOCIAŢIA COMERCIALĂ DE

PRODUCŢIE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE 
“DACIA-FENIX”, CHIŞINĂU, MD

9

000293 1172 14.10.1993 35 ASOCIAŢIA PENTRU
COLABORARE PRACTICĂ ÎN 
CONSTRUCŢIA SISTEMELOR DE 
GAZIFICARE ÎN COMPLEXUL 
AGROINDUSTRIAL AL
REPUBLICII MOLDOVA
“RURALGAZ”, S.R.L., MD

10

001970 1173 09.06.1994 34 BROWN & WILLIAMSON
TOBACCO CORPORATION, US

10

000069 1174 28.04.1993 10 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ
“MOLDOVA”, MD

10

000969 1175 25.03.1994 7 SOCIETATEA PE ACŢIUNI
“HIDROPOMPA”, MD

10

000970 1176 25.03.1994 35,41 CLUBUL PROFESIONAL DE 
FOTBAL “TORENT” S.R.L., MD

10

000071 1177 28.04.1993 10,29 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ
EXPERIMENTALĂ “VIRIA”, MD

10

000136 1178 28.07.1993 38 SPECTRADYNE INCORPORATED, 
US

9

000246 1179 26.08.1993 16,36 BANK AMERICA CORPORATION, 
US

7-8

000252 1180 26.08.1993 34 THE AMERICAN TOBACCO
COMPANY, US

9

000257 1181 26.08.1993 34 THE AMERICAN TOBACCO
COMPANY, US

9

000261 1182 26.08.1993 34 THE AMERICAN TOBACCO
COMPANY, US

7-8

000261 1183 26.08.1993 34 THE AMERICAN TOBACCO
COMPANY, US

7-8

000264 1184 26.08.1993 33 JIM BEAM BRANDS CO., US 7-8
000265 1185 ' 26.08.1993 33 JIM BEAM BRANDS CO., US 7-8
000266 1186 26.08.1993 33 JIM BEAM BRANDS, CO., US • 7-8
000611 1187 22.11.1993 7,9,11 AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, 

SE
U

002761 1188 31.03.1994 6,7,11,
30

ASOCIAŢIA FABRICILOR DE 
PAINE DIN REPUBLICA
MOLDOVA, MD

11

000070 1189 28.04.1993 38 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ
EXPERIMENTALĂ “VIRIA”, MD

10
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IV. Desene şi modele industriale

Decsene §i modele industriale înregistrate
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Codurile INID ale cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor 
industriale au următoarele semnificaţii:

(21) Numărul depozitului.
(22) Data depozitului.
(71) Numele şi adresa solicitantului.
(74) Numele şi adresa mandatarului.
(54) Denumirea produsului.
(28) Numărul de desenş/modele.
(51) Clasificarea internaţională.
(30) Prioritatea invocată.
(31) Numărul.
(32) Data.
(33) Ţara.
(81) Numărul de depozit internaţional, conform Aranjamentului de la Haga.
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(11) io
(15) 30.12.1994
(51) 24-01; 24-02
(21) 0005
(22) 08.11.1993
(28) 1 .
(71) (73) Institutul de Cercetări Ştiinţifice în

Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi 
Copilului al Ministerului Sănătăţii 
Republicii Moldova, MD 
Str. Burebista, 93, 277032, Chişinău, 
Republica Moldova

(72) Coca Mihail, Cruselnitchi Alexandru, Orehov
Nicolae, Stratulat Petru, MD 

(54) Aparat medical portativ pentru hemo- 
sorbţie.

N r .l

Nr. 2

73



BOPI3/1995



BOPI3/1995

V. Contracte. Licenţe
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Comunicările cu privire la contractele de licenţă şi cesiune a brevetelor şi
cererilor înregistrate la AGEPI

1. Contractul nr. 1 din 14 noiembrie 1994 privind vânzarea licenţei 
excepţionale de folosire a invenţiei "Procedeu de fabricare a 

adaosului alimentar din materie primă vegetală", Brevetul 
Republicii Moldova nr. 1, cererea nr. 930065/05 din 19.11.1993.

2. Licenţiarul - Filippov Mihail
3. Licenţiatul - Firma Ştiinţifică de Producere “Pecţecom”
4. Teritoriul valabilităţii contractului şi a brevetului este unul şi 

acelaşi.
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CLASIFICAREA GENERALĂ A PRODUSELOR 
ŞI SERVICIILOR LA CARE SE APLICĂ MĂRCILE 

ÎNREGISTRATE

PRODUSE
1. Produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silviculturii; 
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice 
în stare brută; îngrăşăminte pentru sol; compoziţii 
extinctoare; agenţi de călire şi substanţe chimice 
pentru sudură; produse chimice pentru conservarea 
alimentelor; substanţe tanante; substanţe adezive 
pentru scopuri industriale.

2. Vopsele, firnisuri, 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, decoraţie 
şi imprimare.

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe 
pentru spălat; preparate pentru curăţat, lustruit, 
degresat şi şlefuit; săpunuri; parfumerie, uleiuri 
eterice, produse cosmetice, loţiuni pentru pâr; 
prafuri şi paste de dinţi.

4. Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; 
absorbanţi umectanţi şi lianţi pentru pulberi; 
combustibile (inclusiv benzine pentru motoare) şi 
materiale pentru iluminat; lumânări, fitiluri.

5. Produse farmaceutice, veterinare şi igienice, 
substanţe dietetice pentru uz medicinal, alimente 
pentru copii, plasturi, materiale pentru pansamen
te; materiale pentru plombarea dinţilor şi mulaje 
dentare; dezinfectante; substanţe pentru distruge
rea animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide.

6. Metale obişnuite şi aliajele lor; materiale 
metalice de construcţie, construcţii şi edificii 
metalice transportabile, materiale metalice pentru 
căi ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi fierărie, ţevi metalice, 
safeuri; produse metalice care nu sunt cuprinse în 
alte clase; minereuri.

7. Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi 
curele de transmisie (cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre); instrumente agricole, incubatoa
re pentru ouă:

8. Unelte şi instrumente acţionate manual; 
cuţitărie, furculiţe, linguri; arme-albe; brice.

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, 
geodezice, 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.

10. Aparate şi instrumente chirurgicale, 
medicale, dentare şi veterinare, proteze pentru 
membre, ochi şi dinţi; articole ortopedice, material 
pentru suturi.

11. Instalaţii de iluminat, de încălzit, de produs 
aburi, de fiert, de refrigerare, de uscat, de ventilaţie, 
de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.

12. Vehicule; mijloace de locomoţie terestră, 
aeriană şi navală.

13. Arme de foc; muniţii şi proiectile; substanţe 
explozive; focuri de artificii.

14. Metale preţioase şi aliajele lor, precum şi 
obiecte din aceste materiale sau placate necuprinse 
în alte clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase, 
orologerie şi alte instrumente pentru cronometrat.

15. Instrumente muzicale.
16. Hârtie, carton şi articole din aceste 

materiale, necuprinse 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 
(necuprinse în alte clase); cărţi de joc; caractere 
tipografice; clişee tipografice.

17. Cauciuc, gatapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale, care nu sunt cuprinse 
în alte clase; produse din materiale plastice 
semifabricate, materiale pentru călăfătuire, 
etanşare şi izolare; tuburi flexibile nemetalice.

18. Piele şi imitaţii de piele, articole din aceste 
materiale, care nu sunt cuprinse în alte clase, piei 
de animale, cufere şi valize; umbrele de ploaie şi de 
soare, bastoane; cravaşe, bice, hamuri şi articole 
de şelărie.

19. Materiale de construcţie, nemetalice, tuburi 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală 
şi bitum; construcţii transportabile nemetalice, 
monumente nemetalice.

20. Mobilă, oglinzi, rame; articole (necuprinse 
în alte clase) fabricate din lemn, plută, trestie, 
papură, răchită, corn, os, fildeş, fanoni de balenă, 
baga, scoici, chihlimbar, sidef, spumă de mare şi 
imitaţii ale acestor materiale sau materiale plastice.

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, bureţi de 
sârmă, sticlă brută sau semifabricată (cu excepţia 
sticlei pentru construcţie); sticlărie, porţelan şi 
faianţă necuprinse în alte clase.

22. Frânghii, sfori, plase, corturi, prelată, vele, 
saci (necuprinse în alte clase); materiale pentru 
umplutură (cu excepţia cauciucului sau materialelor 
plastice); materiale textile fibroase.

23. Fire textile.
24. Ţesături şi articole textile necuprinse în alte 

clase, cuverturi de pat şi feţe de masă.
25. îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole 

pentru acoperit capul.
26. Dantele şi broderii, panglici şi şireturi; 

nasturi, copci, capse, ace de siguranţă şi ace; flori 
artificiale.

27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 
produse pentru acoperirea podelelor; tapete pentru
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pereţi cu excepţia celor textile.
28. Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; ornamente şi podoabe 
pentru pomul de iarnă.

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
surogate de cafea, făină şi produse cerealiere, pâine; 
articole de patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, 
sirop din melasă, drojdie, prafuri de copt, sare,

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială, servicii de birou.

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri 
monetare, afaceri imobiliare.

37. Construcţie, reparaţie, servicii de instalare.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport; ambalarea şi depozitarea 

mărfurilor; organizarea călătoriilor.
40. Prelucrare de materiale.

muştar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii; ghea
ţă alimentară.

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, malţ.

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.

41. Educaţie, instruire, divertisment, activitate 
sportivă şi culturală.

42. Aprovizionare cu produse alimentare şi 
băuturi; cazare; îngrijire medicală, igienică şi cos
metică; servicii veterinare şi agricole; servicii 
juridice; investigări şi elaborări ştiinţifice şi 
industriale; programare pentru computere; servicii 
care nu pot fi incluse într-o altă clasă.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перевод

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

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

Официальный Бюллетень Промышленной Собственности можно приобрести в 
Государственном Агентстве по Охране Промышленной Собственности, улАДога 24/1, 
цена одного екземпляра - 4 лея.
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Выписка двухбуквенных кодов Всемирной Организации 
Интеллектуальной Собственности — ВОИС (180 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) \У0
Европейское патентное 
ведомство (ЕРО) ЕР
Африканская Организация интел- 
лектуальнойсобственности (ОАПИ) ОА 
Африканская региональная органи
зация промышленной собствен
ности (АРИПО) АР
Австрия АТ
Австралия А11
Азербайджан КЬ
Болгария ВБ
Финляндия Е1
Франция БЯ
Великобритания БВ
Грузия СЕ
Гана ОН
Греция Ш !
Венгрия Н и
Италия ГГ
Япония 1Р
Кыргызстан КС
Таджикистан ТГ
Казахстан К2
Южная Корея КК
Н.Д.Р. Корея КР
Узбекистан

Беларусь ВУ

Канада СА

Швейцария СН

Армения АМ
Китай СМ
Австралия . АЙ
Германия БЕ
Эстония ЕЕ
Испания ЕЗ
Литва и г
Латвия ЬУ
Молдова М Б
Польша РЬ
Румыния ЛО
Российская Федерация л и
СССР БИ
Туркменистан ТМ
Украина и л
США и з
Словения Б1
Дания БК
Нидерланды
Израиль 1Ь
Республика Чехия съ
Новая Зеландия ш
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I. Изобретения

Заявки на изобретения
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Коды 1ЫЮ (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 ^  документа, дата подачи 
заявки, код страны)

Международная патентная 
классификация:

А — Удовлетворение жизненных потребностей 
человека.

В — Различные технологические процессы.
С — Химия и металлургия.
Б — Текстиль и бумага.
Е — Строительство. Горное дело.
Е — Механика: освещение, отопление, 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 БТ.16:

А - первый уровень публикации: опубликован
ная, не прошедшая экспертизу заявка на 
выдачу патента на изобретение.

В1 - второй уровень публикации: опубликован
ная, прошедшая экспертизу заявка на вы
дачу патента на изобретение (применяется 
в публикациях если документ с кодом А 
не был опубликован).

В2 - второй уровень публикаци: опубликован
ная,прошедшая экспертизу заявка на 
выдачу патента на изобретение 
(применяется в публикациях,которые 
следуют за публикациями с кодом А).

С1 - третий уровень публикаций: описание изо
бретения к патенту (применяется в публи
кациях если документ с кодом В1, В2 не 
был опубликован).

С2 - третий уровень публикации: описание изо
бретения к патенту (применяется в публи
кациях которые следуют публикации с ко
дом В1, В2).

Е1 - второй уровень публикации: публикация 
решения о выдаче патента на изобретение 
под ответственность заявителя, без 
проведения экспертизы по существу 
(применяется в публикациях если 
документ с кодом А не был опубликован).

Е2 - второй уровень публикации: публикация 
решения о выдаче патента на изобретение 
под ответственность заявителя, без про
ведения экспертизы по существу 
(применяется в публикациях которые 
следуют публикации с кодом А).

0 1 - третий уровень публикации: описание Изо
бретения к патенту, выданному под ответ
ственность заявителя, без проведения экс
пертизы по существу (применяется в 
публикациях если документы с кодом 
Е1,Е2 не были опубликованы).

а  - третий уровень публикации: описание изо
бретения к патенту, выданному под ответ
ственность заявителя, без проведения экс
пертизы по существу (применяется в 
публикациях которые следуют публикации 
с кодом Р1, Е2).
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(21) 93 - 0050 A
(51) E 02 В 15/04 C09K3/32
(22) 16.09.1993
(71) Коммерческо-производственная фирма 

“ Mondial” ООО, MD
(72) Котелев Вадим В., Котелев Вадим Е., 

Черноовский Сергей, МД.
(54) Способ получения сорбента и способ очистки 

поверхности воды от нефтяных и жировых 
загрязнений с использованием полученного 
сорбента.

(57 Изобретение относится к способам получения 
сорбентов, используемых для очистки по
верхности воды от нефтяных, жировых 
загрязнений, отходов химических и нефте
химических предприятий. Техническая задача 
изобретения - получение сорбента с более 
эффективной сорбционной способностью и 
обеспечение утилизации собранного с 
поверхности загрязненной воды сорбента. 
Способ предусматривает измельчение поли
мера путем среза частиц с поверхности поли
мерных заготовок и образование микро- 
стружки с нерегулярной высокоразвитой 
электрозаряженной поверхностью и плот
ностью полученных частиц от 0,02 до 0,03 мг/ 
см3. В качестве полимера используют пено
полистирол, а измельчение осуществляют в 
дробилке -дезинтеграторе с рабочим органом 
в виде диска с нанесенными на рабочую 
поверхность насечками-зубьями. Способ 
очистки поверхности воды предусматривает

нанесение на поверхность пятна сорбента с 
частицами в виде микростружки из пено
полистирола в количестве 12-25% от веса 
загрязняющего продукта путем воздушного 
распыления. Топливный брикет образуют 
путем выпрессовки под давлением 1-2 атм. 
собранного с поверхности воды загрязнен
ного сорбента с одновременной рекуперацией 
нефти.
П. формулы: 1
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Изобретения по которым приняты решения о 
выдаче патентов
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(11) 168 В1
(51) А 01 Н 1 /  00
(21) 93-0052
(22) 23.09.1993
(71) Научно-Исследовательский Институт 

Свиноводства, МБ
(72) (73) Арамэ Василий, Архирий Ион, Бердос

Кирилл,Гучь Филарет, Кистол Анатол, 
Кистол Валентина, Гуменый Михаил, 
Осадченко Василе, Пидгирный Петру, 
Цепордей Екатерина, Швец Николае, 
Воскобойник Ион, МБ

(54) Молдавский заводской мясной тип свиней 
“ Судик” .

(57) Заявляется молдавский заводской мясной 
тип свиней “Судик” , полученный путем 
скрещивания Полтавского, Белорусского 
и Молдавского мясных типов свиней с 
последующим разведением исходного 
генотипа “в себе” , предназначенный для 
использования в качестве материнской 
и отцовской формы при чистопородном 
разведении и скрещивании с целью 
получения гибридных животных мясного 
типа, характеризуются тем, что они 
имеют белую масть, небольшую голову 
со средней величины ушами, направлен
ными вперед, но не свисающими, имеют 
хорош о развитую переднюю часть, 
широкую спину и выраженный окорок.

Отличаются крепкой конституцией, 
крепкими правильно поставленными 
конечностями, без экстерьерных 
недостатков.
Показатели развития взрослых хряков 
составляют по живой массе у хряков 320 
- 350 кг, маток 240 - 270 кг, длине 
туловища, соответственно, 184-188 см и 
172-176 см.
П. формулы: 3 
Фигур: 1

Фиг. 1

(11) 169 В1
(51) А 01 Н 13 /00, А 23 К 1 /00, С 12 N 1 /12
(21) 94-0253
(22) 20.07.1994
(30)* № 3906628 /31-15, 10.04.1985, ББ
(10)* Патент № 1347204, 5Б
(71) (73) Молдавский Государственный Уни

верситет, МБ
(72) Рудик Валерий, Шаларь Василий, Обух 

Петр, МБ
(54) Штамм водоросли БртШпа рЫепБк (Ког<Ы.)

БеШ са1и - продуцент биомассы
(57) Изобретение относится к микробио

логической промышленности, а именно 
к штаммам - продуцентам белковой 
биомассы. Целью изобретения является 
получение штамма водоросли с высокой 
продуктивностью биомассы. Штамм 
БротИпа р1а1егш8 (МогЗбГ) БеШ. 
САШ-835 выделен из пруда на террито
рии Молдавской ССР. Штамм позволяет 
получить биомассу,содержащую 65-70% 
белков, 10-15% углеводов, 2-5% липидов, 
7-10% зольных элементов, витамины 
группы В,"витамин Е, В-каротин. Штамм 
хорошо растет на водных экстрактах 
куриного помета. Продукция штамма на 
5-е сутки культивирования составляет 1,6 
г/л сухого вещества на среде Заррук и до 
2,0 г/л на средах, содержащих экстракт 
куриного помета. Штамм может быть 
использован для промышленного

получения белково-витаминной био
массы и утилизации отходов птицефаб
рик.
П. формулы: 1

88



В0Р13/1995

(11) 170 В1
(51) А 01 N 63 /00, А 01 С 1 /00
(21) 94-0255
(22) 20.07.1994
(30)* № 4245220/30-15,14.05.1987, бБ
(10)* Патент № 1522460, би
(71) (73)Молдавский Государственный Универ

ситет, МБ
(72) Варенникова Тамара, Савка Елена, Рудик

Валерий, МБ
(54) Способ предпосевной обработки семян 

кабачков
(57) Изобретение относится к сельскому 

хозяйству, а именно к использованию 
биологически активного вещества для 
предпосевной обработки семян, в 
частности семян кабачков. Цель изобре
тения - повышение урожая зеленцов и 
улучшение их качества. Поставленная 
цель достигается обработкой семян 
кабачков суспензией клеток, разрушен
ных ультразвуком брпиИпа рЫегшБ 
(МогскГ) БеШ САШ -835 оптической 
плотности 0,4-0,7 в течение 5-7 ч. В 
результате обработки наблюдается 
феминизация растений, увеличение числа

плодов на растении и повышение урожая 
зеленцов. Улучшается качество плодов 
и семян - возрастает количество 
свободных сахаров в плодах и семенах, 
повышается масличность семян, а также 
масса 100 штук семян.
П. формулы: 1

(11) 171 В1
(51) А 24 В 1/ 02
(21) 94-0364
(22) 04.11.1994
(30)* № 4765235/13, 05.12.1989, 5Б
(10)* Патент № 1736394, 6Ц
(71 ) (73) Научно - Исследовательский и

К онструкторско-Т ехнологический  
Институт Табака и Табачных Изделий, 
МБ.

(72) Загорнян Федор, Присакарь Валерий, 
Сташков Митрофан, МБ.

(54) Устройство подачи контейнеров с табаком в 
сушильную камеру.

(57) Изобретение относится к производству 
табака, в частности к оборудованию для 
послеуборочной обработки табачных 
листьев. Целью изобретения является 
повышение удобства пользования. 
Устройство содержит основание 1, 
приемник контейнеров, состоящий из 
двух шарнирно соединенных частей 2, 4, 
одна из которых, размещенная на входе 
контейнеров, снабжена парой толкателей 
6, размещенных на ее противоположных 
сторонах. Каждый толкатель 6 пред
ставляет собой рычаг, одним концом 
шарнирно закрепленный над приемни
ком, на другцм имеющий опорное колесо 
7 и связанный с механизмом 9 переме
щения приемника посредством канатно
блочной системы 8.
П. формулы: 1 
Фигур: 4
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(11) 172 В1
(51) В 02 С 9/04, А 23 Ь 1/10, В 02 С 4/06
(21) 94-0237
(22) 11.08.1994
(31) 3893/87
(32) 06. 10. 1987
(33) СН
(30)* № 4614280/13, 05.06.1989, Б11
(10)* Патент № 1837968, БИ
(86) РСТ/СН 88/00184, 06.10.1988
(71) (73) Гебрюдер Бюлер АГ, СН
(72) Вернер Бальтеншпергер и Кристиан

Липпунер, СН
(54) Способ получения продуктов помола зерно

вых кулыур и мукомольная мельница.
(57) Использование: в пищевой промыш

ленности, в частности мукомольно
элеваторной, для расширения ассорти
мента конечного продукта и упрощения 
способа. Сущность изобретения: мате
риал по меньшей мере дважды пропуска
ют через четырехвалковые каскады 
размола без просеивания между двойны
ми размолами и затем соответственно 
просеивают после двойного размола. 
Материал после просеивания подвергают 
однократному размолу, после которого 
материал дополнительно просеивают. 
Двойной размол можно проводить 4-6 
раз, а однократный размол устанавливать 
в пределах 2-6 раз. В соответствии со

способом размола мукомольная мельни
ца включает размольные системы, две из 
которых по меньшей мере выполнены 
двойными без просеивающей системы 
между двумя парами вальцов.
П. формулы: 13

(11) 173 В1
(51) С 01 В 11/ 18
(21) 94-0252
(22) 20.07.1994
(30)* № 4386987/31-26, 04.03.1988, Б11
(10)* Авторское свидетельство № 1535819, Б1Г
(71) (73) Молдавский Государственный Уни

верситет, МО
(72) Рудик Валерий, Гуля Аурелян, Кокунов 

Юрий, Густякова Маргарита, Афанасьев 
Вячеслав, МБ.

(54) Стимулятор роста сине-зеленой микро
водоросли спирулины.

(57) Изобретение относится к новому 
биологически активному химическому 
соединению-олово (II) перхлорат 
фториду моногидрата формулы Б-Бп- 
ОС13 . Н20 , обладающему свойством 
стимулятора роста сине-зеленой микро
водоросли спирулины - продуцента 
пищевого и кормового белка, витаминов 
и других веществ. Использование олово 
(II) перхлорат фторида моногидрата 
увеличивает удельную скорость роста на 
19,43-23,29% по сравнению с К1 и на 11- 
14,6% по сравнению с БпБ2.
ТаЫ: 1
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(11) 174 В1
(51) С 01 В 19/00
(21) 94-0254
(22) 20.07.1994
(30)* № 4805083/26, 21.03.1990, би
(10)* Патент № 1726371, би.
(71) (73) Молдавский Государственный Уни

верситет, МБ
(72) Гуля Аурелян, Рудик Валерий, Шова Сергей,

Гудумак Валентин, Кокунов Юрий, 
Денчикова Лидия, МБ

(54) Гидроселенит кобальта (II) дигидрат.
(57) Изобретение относится к новому 

биологически активному химическому 
соединению-гидроселениту кобальта (II) 
дигидрата формулы Со(Н5е03)2* 2Н20, 
используемого в альгобиотехнологии для 
получения биомассы сине-зеленой 
микроводоросли спирулины с повы
шенным содержанием органически 
связанного селена, которая может 
служить в качестве биологического сырья 
для получения селенсодержащих лекар
ственных препаратов. Целью изобретения 
является увеличение содержания 
количества органически связанного 
селена в биомассе сине-зеленной 
микроводоросли спирулины. Указанная 
цель достигается тем, что в качестве 
вещества, обеспечивающего повышение 
селена в биомассе используют новое 
химическое соединение-гидроселенит 
кобальта (11) дигидрат.
П. формулы: 1 
Табл: 1

((11) 175 F1
(51) С05 F 17/00
(21) 94-0392
(22) 25.11.1994
(71) (73) Научно-Исследовательский и Проектно-

Технологический Институт Почвоведе
ния, Агрохимии и Мелиорации Почв им. 
“Н.А. Димо” ,МБ.

(72) Русу Александр, Архип Ольга, Сюрис 
Андрей, МБ

(54) Способ компостирования.
(57) Применяется для получения органи

ческого удобрения.
Осуществляется путем смешивания 
переувлажненных органических отходов, 
например, навоза, птичьего помета и др., 
с влагопоглащающими компонентами, 
например, соломой, почвой, опилками 
и др. Периодически перемешивается, 
выдерживается до созревания. Отли
чается тем, что вся доза переувлажнен
ных органических отходов добавляется 
в компостную массу порциями, отли
чающимися одна от другой по массе не 
более, чем в 2 раза, через каждые 20-40 
дней не менее 3-4 раз в течение срока 
компостирования.
П. формулы: 2 
Табл: 3

(11) 176 В1
(51) С 07 Б 211 /70, А 61 К 31 /44
(21) 94-0266
(22) 08.09.1994
(31) № 19565 А /86
(32) 27.02.1986
(33) ГГ
(30)* № 4202171 /23-04, 26.02.1987, 511
(10)* Патент № 1498387, ББ
(71) (73) Руссель-Юклаф, БЯ
(72) Джулио Галлиани, Фернанде Бардзаги, 

Алина Бутти, Карла Бонетти и Эмилио 
Тоя, ГГ

(54) Способ получения производных 1,2,5,6- 
тетрагидропиридин-3-карбоксальдеги- 
доксима или их гидрохлоридов

(57) Изобретение относится к гетероцикли
ческим соединениям, в частности к 
получению производных 1, 2, 5, 6— 
тетрагидропиридин—3—карбоксальдеги- 
доксима ф-лы I КОЯ2 = СН—С =СН— 
СН2-С Н 2-К (Я 1)-С Н 2, где Я1 - Н или 
метил, Я2- линейный или разветвленный 
насыщенный С] -Сз-алкил, линейный 
или разветвленный ненасыщенный С2— 
С4—алкил,ацетил или диметиламиноэтил, 
или их гидрохлоридов, обладающих 
холиномиметической активностью. Цель

изобретения - выявление новых более 
активных соединений указанного класса. 
Получение целевых продуктов ведут из 
гидрохлорида ф-лы СН О- С= СН -СН2- 
СН2-К (Я 1-С Н 2), где Я*-указано выше, 
и гидрохлорида ф-лы КН2ОЯ2а, где Я2* - 
Н, линейный или разветвленный 
насыщенный С2-С3 - алкил, линейный 
или разветвленный насыщенный С2-С4 
- алкил. Полученное соединение ф-лы:
1А коя2а=сн-сн-сн2-сн2-к(я‘)-
СН2, где Я1 и Я2а-указаны выше, 
выделяют в свободном виде или в виде 
гидрохлорида, и в случае, когда Я2а-Н, 
соединение ф-лы 1А подвергают 
взаимодействию с соединением Яь2 НаЬ, 
где Яь2-ацетил или диметиламиноэтил, 
НаЬ -галоген. Полученное соединение 
ф-лы С Н -С  =С Н -С Н 2-С Н 2-
1Ч(Я‘)-С Н 2, где Я, и Яъ2 - указаны выше, 
выделяют в свободном виде или в виде 
гидрохлорида.
П. форомулы: 1
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(И) 177 F I
(51) С 07 D 487/00, 265/30, 237/00, С 07 D 

241/00, 211/70, 231/10, С 07 F 9/02, A 
61 К 31/505, 31/535, 31/495, 31/50, С 07 
С 255/00

(21) 94-0241
(22) 05.07.1994
(31) №429097-429100, 442798
(32) 31.10.1989,29.11.1989
(33) US
(30)* № 5011315, 31.01.1992, SU
(10)* Патент № 5011315, SU
(71) (73) Biociyst Pharmaceuticals Inc., US
(72) Джон А.Секрист, Марк Дэвид Эрион, Джон

А.Монтгомери, Стивен Э.Илик, Вейн 
С.Гайда, С.Нивас, US

(54) Ингибиторы пуриннуклеозидфосфорилазы, 
способ их получения

(57) Раскрывается вещество, содержащее 2- 
амино-7-(11)-ЗН,5Н-пирроло [3,2-d] 
пиримидин-4-он, в котором R есть 
циклогексен ил, циклогексил или -CH2Rp 
в котором Rj есть произвольно 
замещенная гетероалициклическая, 
пиридинильная или алициклическая 
группа. Также раскрывается вещество 
формулы (I),

в которой R1 есть Н, NH2, или ОСН3, R3 
есть произвольно замещенная цикличес
кая группа из .5-7 углеродных атомов, 
произвольно содержащая один или 
более гетероатомов, R3 и R4 есть 
независимо Н или СЬ4 алкил, m есть 0- 
4, п есть 0-6, р есть 0-1, X есть CN, 
CSNH,, РО(ОН)2, СООН, so 2n h 2, n h 2, 
ОН CNHNHj, тетразол или триазол, 
COR5, где R5 есть C j-4 алкил, CF3, NH2, 
или ОС _̂4 алкил, и Y есть О или NH. 
П. формулы: 16

(11) 178 В 2
(51) С 09 G 1/10
(21) 93-0044
(22) 21.06.1993
(71)(72)(73) Туртыгина Татьяна, MD
(54) Крем для обуви
(57) Изобретение относится к бытовой химии, 

в частности, к полирующим составам, 
предназначенным для ухода за обувью. 
Цель изобретения - повышение водоза
щитных и эксплуатационных свойств 
крема.
Поставленная цель достигается тем, что 
крем для обуви на основе парафина или 
церезина, полиэтилена, синтетических 
жирных кислот, растворителя, полиэтил- 
силоксановой жидкости, красителя 
отдушки и воды дополнительно содержит 
моноэтаноламид синтетических жирных 
кислот, полиоксиэтиленгликолевые 
эфиры синтетических жирных кислот 
или полиоксиэтиленгликолевые эфиры 
синтетических жирных спиртов или их 
смесь, консервант, сульфат цинка,

мочевину и продукт взаимодействия 
щелочи с алкил- или алкорил 
фосфорной кислотой. Разработаный 
крем равномерно распределяется на 
обрабатываемой поверхности, легко 
располировывается, образуя гидрофоб
ную, блестящую, нелипкую пленку.
П. формулы: 1 
Табл: 2
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(11) 179 В 1
(51) С 12 N 1/12
(21) 94-0250
(22) 18.07.1994
(30)* № 4711365/13, 26.06.1989, Би
(10)* Патент № 1780594, Б11
(71) (73) Молдавский Государственный Уни

верситет, МБ
(72) Гуля Аурелян, Рудик Валерий, Гудумак 

Валентин, Кокунов Юрий, МБ
(54) Способ получения биомассы микроводоросли
(57) Изобретение относится к биотехнологии, 

а именно к способу получения биомассы 
спирулины с повышенным содержанием 
фтора, которая может быть использована 
в качестве биологического сырья для 
получения фторсодержащих лекарствен
ных препаратов. Целью изобретения 
является повышение количества фтора 
в биомассе спирулины. Способ предусма
тривает посев спирулины в питательную 
среду, содержащую биогенные источники 
питания и фторсодержащее соединение, 
культивирование ее и отделение био
массы. В качестве фторсодержащего 
соединения используют фторид кобальта

(II) тетрагидрата, который вносится 
дробно из расчета 5 мг/л одновременно 
с засевом БрпиИпа р1а!еп$й и 10-15 мг/л 
на третьи сутки культивирования. Способ 
обеспечивает повышение содержания 
фтора в биомассе спирулина, в 1,6 раза 
больше, чем в известном способе.
П.формулы: 3

(11) 180 В 1
(51) С 12 N 1/12
(21) 94-0251
(22) 20.07.1994
(30)* № 4302227/31-13, 20.07.1987, БЦ
(10)* Авторское свидетельство № 1527891, Б11
(71) (73)Молдавский Государственный Уни

верситет, МБ
(72) Рудик Валерий; МБ
(54) Способ приготовления питательной среды 

для культивирования спирулины
(57) Изобретение относится к области сельского 

хозяйства и может быть использовано для 
промышленного культивирования 
микроводорослей, биомасса которых 
является белково-витаминной добавкой 
в корм животных. Целью изобретения 
является повышение продуктивности 
микроводорослей. Сущность способа 
заключается в том, что к физиоло
гическим выделениям животных (ФВЖ) 
добавляют культуральную жидкость 
(КЖ), полученную после отделения 
биомассы спирулины, а добавление КЖ 
ведут до содержания общего азота в смеси

2,3-2,7 г/л. В КЖ перед разбавлением 
ФВЖ вносят минеральные соединения 
в количестве 4-6 г/л , а в качестве 
последних используют смесь минераль
ных солей “ Рост-1” с содержанием 
питательных веществ, %: N -11 Р20 5-Ю; 
К̂ О - 0,8 М§ (и микроэлементов) - 0,8. 
Питательная среда, приготовленная 
описанным способом , обеспечивает 
более высокую продуктивность спирули
ны по сравнению с питательными 
средами приготовленными ранее 
известными способами.
П.формулы: 2
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(11) 181 В 1
(51) С 12 Р 19/42, С 07 Р 15/06, А 01 N 55/02
(21) 94-0249
(22) 18.07.1994
(30)* № 4796156/13, 04.01.1990, ББ
(10)* Патент № 1697425, ББ
(71) (73) Молдавский Государственный Уни

верситет, МБ
(72) Рудик Валерий, Гуля Аурелян, Гудумак 

Валентин, МБ
(54) Спососб получения биомассы микроводо

рослей спирулины
(57) Изобретение относится к биотехнологии, 

а именно к способам получения биомас
сы микроводорослей с повышенным 
содержанием цианкобаламина, и может 
быть использована для повышения 
эффективности применения этой био
массы в качестве ценного биологичес

кого стимулятора продуктивности 
сельскохозяйственных животных. Целью 
настоящего изобретения является 
повышение количества витамина В[2 в 
биомассе спирулины. Способ заключает
ся в том, что культивирование микро
водоросли осуществляют в присутствии 
кобальтсодержащего соединения - транс- 
[хлораминобис- (диоксимато) кобальта 
1П][СоС1 (ДН)3 ЫН3].
П. формулы: 1

(11) 182 В 1
(51) Е 02 Б 3/10, Е 02 Б 17/20
(21) 94-0162
(22) 28.06.1994
(30)* № 5018362/33 (082140), 26.12.1991, ББ
(71)(72)(73) Поповский Виктор, Быцутенко 

Олег, МБ
(54) Способ закрепления оползневых склонов и 

откосов буропробивными грунтовыми 
сваями

(57) Использование: изобретение относится к 
области строительства и предназначено 
для закрепления оползневых и оползнео
пасных склонов и откосов, сложенных 
обводненными глинистыми грунтами. В 
предлагаемом способе при закреплении 
оползневого массива буропробивными 
грунтовыми сваями сначала бурят 
скважины ниже поверхности смещения 
оползня на 3-4 диаметра скважины. Затем 
нижнюю часть скважины заполняют 
малосжимаемым материалом на высоту 
1-2 диаметра скважины, а остальную- 
грунтовым заполнителем и пробивают 
скважину размером 0,6-0,8 от ее исход
ного диаметра до уровня малосжима- 
емого материала. После этого ведут 
послойную засыпку скважины грунтовым 
заполнителем высотой до 1,0-1,5 диа
метра скважины и уплотняют каждый 
слой до “отказа” , при этом в качестве 
грунтового заполнителя используют 
суглинистый грунт с влажностью на 1- 
2% ниже оптимальной.
П. формулы: 1 
Фигур: 5

(11) 183 В1
(51) Б 24 Б 1/02, Б 24 Б 3/147
(21) 94-0160
(22) 14.02.1994
(31) №8617714
(32) 17.12.1986
(33) И1
(30)* № 4356340/29, 16.08.1988, ББ
(10)* Патент № 1706402, ББ
(86) РСТ/Ш 87/00504, 16.12.1987
(71)(72)(73) Ойжениус Мишаль Рилевски, Ш
(54) Независимая установка теплообмена между 

первичным н вторичным носителем, в 
частности, воздухом, для вентиляции и 
кондиционирования воздуха помещения

(57) Изобретение относится к оборудованию, 
применяемому, например, в системах 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха. Установка содержит теплооб
менник (Т) 1 с каналами (К) 2 и 3 
первичного и вторичного носителя, 
побудители циркуляции 4 и 5. Внутри Т 
имеются параллельные волнистой формы 
стенки (С) 6, 7 и 8, образующие К 2 и 3, 
в которых носители циркулируют 
противотоком. С 6, 7 и 8 выполнены 

т  легкосъемными или с возможностью 
поворота вокруг одной из своих сторон 

~ для обеспечения свободного доступа к К 
2 и 3 с целью очистки от пыли и грязи. 
Внутри К 2 и 3 могут размещаться 
удлинительные элементы 10 - турбулиза- 
торы потока воздуха.
П. формулы: 17 
Фигур: 11
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V . Д о го в о р а . Л и ц ен зи и
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Извещения о лицензионных договорах и договорах на уступку патентов и 
свидетельств, зарегистрированных в А СЕР!

1. Договор № 1 от 14 ноября 1994 года - О предоставлении исключительной 
лицензии на использование изобретения “ Способ получения пищевой 
добавки из растительного сырья”, Патент Республики Молдова № 1 заявка 
№ 930065/05 от 19.11.1993.

2. Лицензиар - Филиппов Михаил Павлинович
3. Лицензиат - Научно-производственноя фирмя “Пекцеком”
4. Территория действия договора - территория действия патента.
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VII. Информационные материалы из области 
промышленной собственности
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ (МКТУ)

ТОВАРЫ

1. Химические продукты, предназначенные 
для использования в промышленных или 
научных целях, в фотографии, сельском 
хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необра
ботанные синтетические смолы, необработанные 
пластмассы; удобрения; составы для тушения 
огня; химические вещества для закалки и пайки 
металлов; химические вещества для консервиро
вания пищевых продуктов; дубильные вещества; 
клеящиеся вещества для промышленных целей.

2. Краски, политуры, лаки; вещества, 
предохраняющие металлы от коррозии и 
древесину от разрушения; красящие вещества; 
протравы, закрепители красителей; необработан
ные природные смолы; листовые и порошко
образные металлы, используемые для художест
венно-декоративных целей и печати.

3. Препараты для отбеливания и прочие 
вещества для стирки; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и абразивной 
обработки; мыла; парфюмерные изделия, 
эфирные масла, косметические средства, 
лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

4. Технические масла и (консистентные) 
смазки; смазочные материалы; составы для 
поглощения, смачивания и связывания пыли; 
топлива (в том числе моторные бензины) и 
вещества для осветительных целей; свечи, 
фитили.

5. Фармацевтические, ветеринарные и 
гигиенические препараты; диетические вещества 
для медицинских целей, детское питание; 
пластыри, перевязочные материалы; материалы 
для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; препараты 
для уничтожения вредных животных; фунгици
ды, гербициды.

6. Обычные металлы и их сплавы; 
металлические строительные материалы;

передвижные металлические конструкции и 
сооружения; металлические материалы для 
рельсовых путей; металлические неэлектричес
кие тросы и проволока; скобяные и замочные 
изделия; металлические трубы; сейфы; изделия 
из обычных металлов, не относящиеся к другим 
классам; руды.

7. Машины и станки; моторы и двигатели (за 
исключением предназначенных для наземных 
транспортных средств); муфты, соединения, 
сцепки и элементы передач (за исключением 
предназначенных для наземных транспортных 
средств); сельскохозяйственные орудия; 
инкубаторы.

8. Ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное оружие; 
бритвы.

9. Приборы и инструменты для научных 
целей, морские, геодезические, электрические, 
фотографические, кинематографические, 
оптические, для взвешивания, измерения, 
сигнализации, контроля (проверки), спасания и 
обучения; аппаратура для записи, передачи,

воспроизведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, диски 
звукозаписи; торговые автоматы и механизмы 
для аппаратов с предварительной оплатой; 
кассовые аппараты, счетные машины, оборудо
вание для обработки информации; огнетушители.

10. Приборы и инструменты хирургические, 
медицинские, стоматологические и ветеринар
ные: протезы конечностей, глазные и зубные 
протезы; ортопедические изделия; материалы для 
наложения швов.

11. Устройства осветительные, нагреватель
ные, паропроизводящие (парогенераторные), для 
тепловой обработки пищевых продуктов, 
холодильные, сушильные, вентиляционные, 
водораспределительные и санитарно техни
ческие.

12. Транспортные средства; аппараты, 
передвигающиеся по земле, воде и воздуху.

13. Огнестрельное оружие; боеприпасы и 
снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки.

14. Благородные металлы и их сплавы, 
изделия из них или плакированные изделия, не 
относящиеся к другим классам;

ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные 
камни;

часы и прочие хронометрические приборы.
15. Музыкальные инструменты.
16. Бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных работ; 
фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие 
вещества для канцелярских или бытовых целей; 
принадлежности для художников; кисти; 
пишущие машины и конторские принадлеж
ности (за исключением мебели); учебные 
материалы и наглядные пособия (за исключени
ем аппаратуры); пластмассовые материалы для 
упаковки (не относящиеся к другим классам); 
игральные карты; шрифты; клише (типографс
кие).

17. Каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда 
и изделия из этих материалов, не относящиеся 
к другим классам; изделия из частично 
обработанных пластмасс; материалы для 
конопачения, уплотнения и изоляции; неме
таллические гибкие трубы.

18. Кожа и имитация кожи, изделия из них, 
не относящиеся к другим классам; шкуры 
животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты 
от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, 
конская сбруя и шорные изделия.

19. Неметаллические строительные материа
лы; неметаллические жесткие трубы для 
строительных целей; асфальт, смолы и битум; 
неметаллические передвижные конструкции и 
сооружения; неметаллические памятники.

20. Мебель, зеркала, рамы (для картин и т.п.); 
изделия, не относящиеся к другим классам, из 
дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, 
кости, слоновой кости, китового уса, панциря
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черепах, раковин, янтаря, перламутра, “морской 
пенки” , из заменителей этих материалов или из 
пластмасс.

21. Домашняя или кухонная утварь и посуда 
(за исключением изготовленной из благородных 
металлов или покрытой ими); расчески и губки; 
щетки (за исключением кистей); материалы для 
щеточных изделий; устройства и приспособления 
для чистки и уборки; скребки металлические для 
полов, стальная стружка; необработанное или 
частично обработанное стекло (за исключением 
строительного стекла); изделия из стекла, 
фарфора и фаянса, не относящиеся к другим 
классам.

22. Канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, 
навесы, брезент, паруса, мешки (не относящиеся 
к другим классам); набивочные материалы (за 
исключением резиновых и пластмассовых); 
текстильное волокнистое сырье.

23. Пряжа и нити текстильные. .
24. Ткани и текстильные изделия, не 

относящиеся к другим классам; одеяла, 
покрывала и скатерти.

25. Одежда, обувь, головные уборы.
26. Кружева и вышитые изделия, тесьма и 

ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, 
булавки и иглы; искусственные цветы.

27. Ковры, циновки, маты, линолеум и прочие 
покрытия для полов; стенные обои и обивочные 
материалы, не являющиеся текстильными.

28. Игры, игрушки; гимнастические и 
спортивные товары, не относящиеся к другим 
кассам; елочные украшения.

29. Мясо, рыба, птица и дичь; мясные 
экстракты; фрукты и овощи консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; 
желе, конфитюры и компоты фруктовые; яйца, 
молоко и молочные продукты; масла и жиры 
пищевые.

30. Кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука и 
зерновые продукты, хлеб, хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, 
сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; 
соль, горчица; уксус, соусы (приправы); 
пряности; пищевой лед.

31. Сельскохозяйственные, садовые, лесные 
и зерновые продукты, не относящиеся к другим 
классам; живые животные; свежие фрукты и 
овощи; семена, живые растения и цветы; корма 
для животных, солод.

32. Пиво; минеральные и газированные воды 
и прочие безалкогольные напитки; фруктовые 
напитки и фруктовые соки;, сиропы и прочие 
составы для изготовления напитков.

33. Алкогольные напитки (за исключением 
пива).

34. Табак; курительные принадлежности; 
спички.

УСЛУГИ

35 Реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба.

36. Страхование; финансовая деятельность; 
кредитно-денежные операции; операции с 
недвижимостью.

37. Строительство; ремонт; установка 
оборудования.

38. Связь.
39. Транспорт; упаковка и хранение товаров; 

организация путешествий.
40. Обработка материалов.

41. Воспитание; обеспечение учебного 
процесса; развлечения; организация спортивных 
и культурно-просветительных мероприятий.

42. Обеспечение пищевыми продуктами и 
напитками; обеспечение временного прожива- 
'ния; медицинский, гигиенический и косметичес
кий уход; ветеринарная и сельскохозяйственная 
службы; юридическая служба; промышленные и 
научные исследования и разработки; программи
рование; услуги, которые не могут быть отнесены 
к другим классам.
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Noutăţi editoriale

A început abonarea la noua revistă trimestrială

IN TELLECTU S

Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate » Anunţuri

editată de Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a 
Republicii Moldova şi de Societatea Inventatorilor şi 

Raţionalizatorilor

în  paginile revistei cititorul va găsi o bogată şi diversificată informaţie de 
specialitate, inclusiv:

Aspecte actuale ale protecţiei proprietăţii industriale: noi acte legislative şi 
guvernamentale (texte şi comentarii); răspunsuri la întrebările solicitanţilor; 
probleme de metodologie; modele de instrucţiuni şi formulare

Articole de problemă, expunere de opinii, discuţii pe teme stringente

Tezaurul nostru intelectual: profiluri de inventatori şi cercetători ştiinţifici 
din Republica Moldova (portrete, evocări)

Inventatorul şi privatizarea (realizări, dificultăţi, soluţii)

Activitatea mandatarilor autorizaţi

Noi probleme de inventică şi euristică

Momente de vârf în tehnica modernă

Experienţa oficiilor de proprietate industrială din ambele emisfere

Mica publicitate (gratuită): oferte’de parteneriat şi de licenţe, posibilităţi 
de implementare a invenţiilor

Glosar de termeni tehnico-ştiinţifici şi de proprietate intelectuală

Calendarul târgurilor, simpozioanelor, conferinţelor naţionale şi 
internaţionale

Concursuri dotate cu premii

Revista apare în limba de stat (cu eventuale inserţiuni în limba rusă). 
Volumul: 64 pag. Data apariţiei: sfârşitul fiecărui trimestru

®” Preţul unui număr: 5 lei. Abonament semestrial: 10 lei.

ABONAŢI-NE, CITIŢI-NE, SCRIEŢI-NE !

Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri
100



Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri

ANDRZEJ KRAWCZYK
PATENT ATTORNEY

REGISTERED AGENT AUTHORIZED TO ACT PATENTS, LICENCES,
ON BEHALF OF FOREIGN CLIENTS TRADEMARKS,
IN THE FIELD OF INDUSTRIAL PROPERTY KNOW-HOW

02-123 WARSAW TEL: (0-2) 659-97-29
ul. Korotynskiego 48/70 FAX: (0-22) 48-55-78
POLAND

The following services are offered:
A filling applications for patenting of inventions, registration of trademarks and service 
marks,
A maintaining them in force throughout their legal validity with observance of 
amendments regarding cessions, licences, mergers, etc.,
A translating, typewriting and copying the applications and handling the other matters 
concerned,
A proceeding with the matters concerning assignment and licensing agreements,
A representing and protecting the rights of clients in the legalprosecutionmatters such 
as disputes and infringements during the period of protection,
A offering juridical and technical advice in the field of industrial property.

AGENŢIA

TREI G s .a .
PATENTS, UTILITY MODELS, DESIGNES, 

TRADEMARKS, LICENCES

Address: Trandafirilor str. 31/1-111,277038 Chisinau
Republic of Moldova

Mail address: P.O. Box 3569 CHISINAU-60 Moldova

tel/fax (3732) 55-37-24 CIS code (0422) 
fax (3732) 47-13-36 
TELEX 163241 STRELSU
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SOCIHAIIA PE ACJIUNI

"INVENŢIE”
Prima întreprindere non-guvernamentală în Republica Moldova, fondată de primii 

mandatari autorizaţi înregistraţi - specialişti ai fostului Centru pentru serviciile de bre
vetare “Invenţia” - singura întreprindere specializată în Moldova cu experienţa de activita
te mai mare de 25 de ani în domeniul protecţiei proprietăţii industriale.

“Invenţie” S.A. prestează diverse servicii atât în Moldova, cât şi în oarecare altă ţară 
din lume.

Având relaţii ample cu firmele mandatarilor autorizaţi ale multor ţări, mandatarii 
autorizaţi: Alexandru L. Babak (director, certificatul nr.l), Tatiana I. Simanencov (certi
ficatul nr.2), Galina J. Jenicicovschi (certificatul nr.3), Natalia V. Schidan (certificatulnr. 4), 
Sofia V. Socolov (certificatul nr.5), Antoninâ S. Malahov (certificatul nr. 8) şi experţii - con
silieri calificaţi întotdeauna sunt gata, operativ şi profesionist, să vă ajute la protejarea 
intereselor D-voastră.

Adresa noastră:
277068, Republica Moldova, or.Chişinău, c.p. 8694, 

tel/fax: (373-2)493132;
(373-2) 495140

JOINT - fflOCK COMPANY

“INVENŢIE” S.A.
The first in the Republic of Moldova non state enterprise, founded by the first registred 

patent attorneys, workers of the former Patent Service Centre “Invenţie” - the single spe
cialized enterprise in the Republic of Moldova, with more than 25 - years experence of 
working in the industrial property protection sphere.

“Invenţie” S.A. means all kinds both in the Republic of Moldova and other country of 
the world.

Disposing of extensive connections with Patent Attorney firms of many countries, pa
tent attorneys Alexandru L. Babac (certificat N 1), Tatiana I. Simanenkov (certificat N 2), 
Galina J. Zhenichkovski (certificat N 3), Natalia V. Skidan (certificat N 4), Sofia V. Sokolov 
(certificat N5), Antonina S. Malahov (certificat N 8) and high-skilled experts of the science 
of theory and practice of patenting and protection of author's rights are always ready to 
help you to protect your intrests actively and skillfuly.

Our address:
277068 Chisinau, The Republic of Moldova, Box 8694 

tel/fax: (373-2)493132;
(373-2) 495140

Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri
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Modificări intervenite în statutul juridic al cererilor 
sau titlurilor de protecţie ale obiectelor de 

proprietate industrială. Erate.
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M O D I F I C Ă R I

1. Marca nr. 1170 (BOPI nr. 10/1994) se va schimba împreună cu denumirea firmei în felul 
următor:
(73) Centrul Tehnic Internaţional “NGG-Print”, S.R.L., MD 
Str.Ştefan cel Mare, 202, 277050, Chişinău, Republica Moldova 
(54)

2. Adresa solicitantului “The American Tobacco Company”, US, din cererile de înregistrare a 
mărcilor cunr-le: 000137, 000143, 000144, 000145, 000210, 000244, 000250, 000251, 000252, 
000253, 000254, 000255, 000256, 000257, 000258, 000259, 000260, 000261, 000262, 000263, 
000458, 000655, 000687, se modifică astfel:

281 Tresser Boulevard 
P.O. BOX 10380 
Stamford, Connecticut 
United States of America

3. Denumirea solicitantului, conform cererii de înregistrare a mărcii nr. 002761, a suportat 
următoarea modificare:
“Asociaţia Fabricilor de Pâine a Republicii Moldova”.
Marca se înregistrează ca marcă colectivă.

4. Conform solicitării nr. 157 şi în temeiul pct.64 al Regulamentului Provizoriu s-a hotărât de 
introdus în Registrul Naţional următoarele modificări: Denumirea titularului brevetelor cu nr. 
51, 52, 53 (BOPI nr. 7-8/1994) se va schimba astfel: ACI’ AUSTRIAN CEMENT TECHNOLOGY GmbH,
АТ. O astfel de m odificare s-a făcut şi la varianta rusă: ацт аустриан цемент технологи  ГмбХ, at.

5. Răspunzând unei alte solicitări cu nr.268, autorii brevetului nr.4, (BOPI nr. 2-3/1994), se vor 
citi: Dr.Helmut Hagen, AT; Rolf-Dieter Kohler, DE; Jurgen Markert, DE; Bruno .Wurzer, DE.

6. Marca nr. 984 (BOPI nr. 9/1994) va fi înlocuită astfel:

MOBIL I
7. Numele titularului modelului de utilitate 0002/05 (BOPI nr. 7-8/1994) se va citi: Ţurcanu 

Vasile
8. La mărcile înregistrate cu nr-le 825, 826, 827, 828 (BOPI nr. У1995) al doilea cuvânt din 

codul (73) se va citi: Aktiengesellschaft

Erate.
1. La cererea de brevet 93-0036, (BOPI nr. 7-3/1994) publicată în rusă, data depozitului se va 

citi: 10.06.1993.
2. La cererea de brevet 93-0033 (BOPI nr. 11/1994) primul autor se va citi: Griciuc, în rusă - 

TpHHyK.
3. La brevetul de invenţie nr. 106 (BOPI nr. 12.1/1994) numărul dosarului se va citi: 93-0062, 

iar data înregistrării: 12.11.1993.
4. La cererea de brevet 93-0053 (BOPI nr. 2/1995) numele solicitantului se va citi: Societatea 

Tehnico-Ştiinţifică "Oenolab", iar al doilea autor: Văzdăuţan, în rusă - Ba3A3ypaH.
5. în denumirea titularului mărcii înregistrate nr. 504 (BOPI nr. 9/1994) cuvântul RUSSEL se 

va citi cu dublu L
6. La cererea de înregistrare a mărcii 000260 (BOPI nr. 10/1994) adresa titularului se va citi: 

Six Stemford, Forum, Stamford, Connecticut, SUA.
7. La cererea de înregistrare a mărcii 000745, (BOPI nr. 10, 1994) în adresa titularului London 

SE 1 se va adăuga cifra 6.
8. La marca înregistrată nr. 652, (BOPI nr. 12.1/1994) codurile (15) şi (18) se vor inversa.
9. La descrierea cl. 7 a mărcii înregistrate nr. 698, (BOPI nr. 12.1/1994) cuvântul "debreiază" 

se va citi "dezambreiază".
10. La marca înregistrată nr. 724 (BOPI nr. 12.1/1994) data depozitului înregistrării la oficiul 

fostei URSS se va citi: 18.02.1980, SU.
11. La marca înregistrată nr. 706 (BOPI nr. 12.1/1994), codul ţării se va citi: DK.
12. Cuvântul "Dieticon" din codul (73) al mărcii înregistrate 708 (BOPI nr. 12.1/1994)
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se va citi: "Dietikon".
13. La marca înregistrată nr. 709 (BOPI nr. 12.1/1994) codul oraşului Novo Mesto se va citi: 

68000.
14. La marca înregistrată nr. 711 (BOPI nr. 12.1/1994) în adresa titularului oraşul se va citi: 

MAUNHEIM, iar la marca înregistrată nr. 742, publicată în acelaş număr BOPI, ţara 
titularului se va citi NETHERLAND.

15. La marca înregistrată nr. 768 (BOPI nr. 12.1/1994) data depozitului înregistrării la oficiul 
fostei URSS se va citi: 20.03.1973, SU.

16. La marca înregistrată nr. 771 (BOPI nr. 12.1/1994) numărul depozitului se va citi: 001696.
17. La marca înregistrată nr. 798 (BOPI nr. 12.1/1994) adresa titularului se va citi: LOUIS- 

VILLE GALERIA, LOUISVILLE, KENTUCKY.
18. La mărcile înregistrate cu nr-le 790, 791, 792, 793 (BOPI nr. 12.1/1994) codul ţării va fi: 

DE.
19. La marca înregistrată nr. 677 (BOPI nr. 12.1/1994), se va adăuga următoarea remarcă: 

cuvântul "Filter" nu este obiect independent de protecţie juridică.
20. La mărcile înregistrate cu nr-le 703, 704 (BOPI nr. 12.1/1994) se va adăuga remarca: 

cuvintele "NUMBER ONE CLUB" nu sunt obiecte independente de protecţie juridică.
21. La marca înregistrată nr. 743 (BOPI nr. 12.1/1994) din cl. 12 se vor omite produsele: 

motoare interioare pentru nave.
22. La marca înregistrată nr. 763 (BOPI nr. 12.1/1994) la cl. 4 se vor adăuga următoarele 

produse: uleiuri eterice, materiale lubrifiante, combustibil (inclusiv benzine pentru motoare).
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