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Informaţie generală

B uletin u l 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.

5



BOPI 4/1995

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 

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

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

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

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

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

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII 
INTERNAŢIONALE A 

BREVETELOR

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

ploziv.
G - Fizică.
H - Electricitate.

CODURILE NORMALIZATE 
OMPI PENTRU IDENTIFICAREA 

TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET 

DE INVENŢIE, CONFORM 
NORMEI ST.16:

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

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

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

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

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

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

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

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

G2 - al treilea nivel de publicare: descrierea invenţiei 
pentru brevet de invenţie, eliberat pe răspun
derea solicitantului, fără examinarea în fond 
(se aplică pentru publicarea care urmează 
documentul cu codul FI, F2).
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(21) 93-0059 A
(51) A 23 L 1/06, A 61K 9/14
(22) 27.10.1993
(71) (73) INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIIN

ŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN 
INDUSTRIA ALIMENTARĂ, MD

(72) BANTÂŞ LINA, EVSTRATIEV NADEJDA, 
CHISCHIN ANASTASIA, SUVOROV CALINA, 
MD; MENCINICOPSCHI GHEORGHE, MIHĂ- 
ESCU GHEORGHE, RO

(54) Produs alimentar “Nectarinâ“
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, la 

ramura de conservare, la produse de tip nou. 
Produsul alimentar propus este preparat pe baza 
materiei prime vegetale, de exemplu, a pireului 
din fructe şi legume, în care se adaugă amestecul 
uscat din zahăr sau fructoză şi biostimulină 
(catabolitină).
Cantitatea adăugată de biostimulină (0,1 - 0,6%) 
depinde de doza zilnică prevăzută de nectarină. 
Produsul propus cu gustul şi aroma specifică 
numai lui, datorită componenţei bogate în 
substanţe biologice active: aminoacizi, vitamine, 
micro- şi macroelemente, lipide, proteine, se 
întrebuinţează ca produs pentru tratarea sau 
profilaxia unor boli.

Revendicări: 1
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(11) 184 B 2
(51) A 23 L  2 /00
(21) 93-0051
(22) 11.06.1993
(71) (73) INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIIN

ŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE 
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, MD

(72) COGAN RUDIAN, EVSTRATIEV NADEJDA, 
MD

(54) Procedeu de obţinere fără presă a sucurilor 
limpezite

(57) Procedeu de obţinere fără presă a sucurilor 
limpezite din materie primă de fructe şi le
gume, la realizarea căruia materia primă se 
spală, se controlează, se supune mărunţirii, 
terciul obţinut după mărunţire se încălzeşte 
până la temperatura de 60-75°C cu viteza de 
încălzire de 0,8-l,0“0/s, apoi se răceşte până 
la temperatura de 40-50“C, se tratează cu 
preparat fermentativ cu activitate pectolitică 
şi amilolitică timp de 30 - 60 minute la 
temperatura de 40-50°C şi se supune 
ultrafiltrării prin membrane cu diametrul 
porilor de 400-450 A sub presiunea la intrare 
de 0,25-0,35MPa.
Tehnologia propusă dă posibilitatea sporirii 
randamentului de suc limpezit de calitate 
înaltă, care poate fi concentrat şi ambalat în 
condiţii antiseptice.

Revendicări: 1.

(11) 185 B l  
(51) A 61K 31/185
(21) 95-0053
(22) 21.12.1994
(30)* 4692657/14,12.05.1989, SU 
(71X73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

“N. TESTEMIŢEANU" DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD

(72) DARCIUC VICTOR, GHICAVÎI VICTOR, 
PARII BORIS, MD

(54) Metodă de tratament al şocului 
(57) Invenţia se referă la medicină, în deosebi la 

terapia intensivă a şocului traumatic şi 
hemoragie.
Scopul invenţiei constă în corecţia 
concomitentă a acidozei metabolice şi 
normalizarea hemodinamicii cu micşorarea 
complicaţiilor terapeutice. Pentru aceasta în 
tratamentul şocului se foloseşte izoturonul, 
care este administrat parenteral în doza 5 
mg /kg de masă corporală.

Revendicări: 1.

(11) 186 B l
(51) A 61 B 17 /42; A 61 M 31 /00; A 61K 33 /14
(21) 95-0025
(22) 21.12.1994
(31) 94-007071/14
(32) 01.03.1994
(33) RU
(71) EŢCO LUDMILA, ARTEMIEV VICTOR, MI)
(72) (73) EŢCO LUDMILA, MD
(54) M etodă de tratam ent al endom etritei 

după operaţia  cezariană
(57) Invenţia se referă la medicină, în particular 

la tratamentul endometritei după naşterea 
prin operaţia cezariană.
Pentru micşorarea afecţiunilor septicopu- 
rulente şi a complicaţiilor lor în perioada 
postoperatorie, pentru prevenirea efectelor 
secundare, irigarea cavităţii uterine se 
aplică în jet timp de 10-15 minute cu so
luţie de hipoclorit de sodiu cu concentraţia 
de 600-700 m /l, răcită până la temperatura 
4-5°C, o dată în zi cu canule ginecologice de 
o singură folosinţă.

Revendicări: 1

(11) 187 B l
(51) C 07 D 401/12; A 01 N 4 3 /5 4
(21) 95-0065
(22) 29.12.1994
(31) 19863/86
(32) 31.01.1986
(33) JP
(30)* 4028928 /05 , 29.01.1987; 5001676 /04,

28.09.1991, SU
(71X73) ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD, JP
(72) KIMURA FUMIO, SAKASHITA NOBUYU- 

KI, MURAI SIGEO, HAGA TAKAHIRO, 
HONDA TIMOTO, JP

(54) Derivat al piridinsulfonamidei, ce posedă 
activitate erbicidă

(57) Invenţia se referă la un nou compus, derivat al 
piridinsulfonamidei ce posedă activitate 
erbicidă, la un procedeu de obţinere a lui şi la 
utilizarea lui pentru suprimarea creşterii 
plantelor indezirabile.
Sarcina invenţiei constă în crearea unui nou 
compus cu un spectru larg de acţiune erbicidă 
şi cu acţiune tolerabilă asupra porumbului. 
Sarcina se soluţionează prin crearea unui nou 
compus, şi anume a derivatului piridinsulfo
namidei cu formula:
C(0)N(CH3)2

N OCH8 
SO„NHC(0)NH 
N N

OCH3

Revendicări: 1.
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(11) 188 B 2
(51) C 12 G 3/00, g/06
(21) 93-0029
(22) 20.04.1993
(71) (73) SOCIETATEA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ

“OENOLAB”, MD
(72) PRIDA ION, MD
(54) P ro ce d e u  d e  p ro d u ce re  a ex tractu lu i 

pentru băuturi a lcoo lice
(57) Procedeul prevede extragerea de trei ori a materiei 

prime de fenol prelucrată pe cale termică > 
soluţii din spirt cu o tărie de 65-75% din volum 
în prima etapă a extragerii, de 38-42% din 
volum în a doua şi de 18-22% din volum în a 
treia. în procesul celei de-a treia extrageri 
extragentul este acidulat cu acid citric până la 
pH 2,5 - 3,5. După terminarea extragerii, 
fracţiunile doi şi trei ale extractelor se unesc, 
se introduce în ele vacuum-malţ până la 
conţinutul zaharurilor 8-12 g/100 cm3 şi se 
expun prelucrării termice la 55-75°C timp de 
5-10 zile. în procesul prelucrării termice se in
troduce acid ascorbic câte 0,5-3,0 g/dm3. După 
răcire se amestecă toate fracţiunile extractelor 
şi se ţin minimum 10 zile. Sarcina pe care o 
rezolvă invenţia constă în sporirea calităţilor 
organoleptice ale băuturii şi îmbunătăţirea 
calităţii produsului finit.

Revendicări: 1 ‘ ■
Tabele: 1

(11) 189 B l  
(51) C 12 G 3 /0 6
(21) 94-0130
(22) 22.04.1994
(71) (73) SOCIETATEA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ

“OENOLAB", MD
(72) PRIDA ION, VĂZDĂUŢAN TAM ARA, 

BALUŢEL TAMARA, CIOCLEA TATIA
NA, MD

(54) C o m p o z iţ ie  d e  in g r e d ie n te  p e n tru  
băuturi a lcoo lice  arom atizate 

(57) Compoziţia de ingrediente pentru băuturi 
alcoolice aromatizate conţine următoarele 
ingrediente ( kg la 1000 dai de băutură): 
flori de tei 1,1-1,4, mentă 2,2-2,8, pelin 
lămâios 4,7-5,9, sovârv 5,5-6,9, seminţe de 
coriandru 9,4-11,7 şi soluţie de vin şi 
alcoolrestul.
Combinarea calitativă şi cantitativă a 
ingredientelor vegetative ale compoziţiei 
face posibilă utilizarea pentru aromati- 
zarea unui spectru larg de băuturi alcoolice: 
de masă, de desert, vinuri tari de struguri, 
fructe şi pomuşoare, aperitive.

Revendicări: 1

(11) 190 F I
(51) C 12 H 1 /0 2 ; C 08 B 37 /  06; C 08 J  5 /2 0
(21) 94-0217
(22) 04.08.1994
(71)(72) TARAN NICOLAE, PALIC ZINAIDA, 

GAMOV OLGA, URÂTU DIONIS, MD
(73) TARAN NICOLAE, MD
(54) P rocedeu  de obţinere a sorbentului sub 

fo rm ă  d e  sa re  p e n tru  p u r if ic a r e a  
bău tu rilor

(57) Procedeul de obţinere a sorbentului sub formă 
de sare pentru purificarea băuturilor 
prevede prelucrarea materiei prime cu bază 
şi soluţie de sare de cupru sau zinc. în 
calitate de materie primă se utilizează 
boştina din struguri, seminţele şi macuhul 
din seminţe de struguri după destrucţia 
hidraţilor de carbon cu bază, iar prelucrarea 
cu soluţie de sare se efectuează până la 
saturarea sorbentului cu cationi de cupru 
sau zinc.
Sorbentul sub formă de sare, obţinut prin 
procedeul propus, este eficient pentru 
purificarea băuturilor de mirosuri neplă
cute.

Revendicări : 1.

(11) 191 F I
(51) C 12 H 1/02, C 12 G 1 /02
(21) 94-0216
(22) 04.08.1994
(71)(72) TARAN NICOLAE, PALIC ZINAIDA, 

■ GAMOV OLGA, URÂTU DIONIS, MD
(73) TARAN NICOLAE, MD
(54) P rocedeu  de pu rificare a  băuturilor de 

m irosuri neplăcute.
(57) Procedeul de purificare a băuturilor de 

mirosuri neplăcute prevede introducerea 
sorbentului sub formă de sare la o doză de 
0,01-0,08 g /d m 3, obţinut din boştină din 
struguri , seminţe şi macuh din seminţe 
de struguri după destrucţia cu bază şi 
prelucrarea lor cu soluţie de sare de cupru 
sau zinc, după ce băutura cu sorbentul 
introdus se maturează şi din ea se separă 
faza solidă.
Prezentul procedeu face posibilă purifica
rea sucurilor, berii, materialelor vinicole, 
vinurilor, băuturilor alcoolice tari etc., 
datorită extragerii tonurilor de şoareci, de 
petrol, de subsol, de ulei etc.

Revendicări : 1.
Tabele : 6.
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II. Modele de utilitate

Modele de utilitate înregistrate
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CODURILE NORMALIZATE OMPI PENTRU IDENTIFICAREA 
TIPURILOR DE DOCUMENTE DE ÎNREGISTRARE A MODELULUI DE 

UTILITATE, CONFORM NORMEI ST.16

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

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

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

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

Z2- al treilea nivel de publicare: descrierea mo
delului de utilitate înregistrat (se aplică pentru 
publicarea care urmează documentul cu codul 
Y1,Y2).

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

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

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

11 - al treilea nivel de publicare: descrierea modelului
de utilitate înregistrat pe răspunderea solici
tantului, fără examinarea în fond (se aplică 
pentru publicare dacă documentul cu codul W 1, 
W2 n-a fost publicat).

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

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR 
BIBLIOGRAFICE REFERITOARE LA MODELE DE UTILITATE

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

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

citantei)
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(11) 7 W 2 
(51) C 12 G iJ/12 
(21) 0008 
(22) 07.10.1994
(71) (73) SOCIETATEA ŞTIINŢIFICĂ DE

PRODUCERE "RADIAN” S.R.L., MD
(72) SLEPŢOV IAKOV, MD
(54) Instalaţie pentru obţinerea spirtului
(57) Modelul de utilitate se referă la industria 

vin ificaţiei şi poate fi folosit pentru 
obţinerea spirtului de coniac. Sarcina 
constă în crearea instalaţiei care va asigura 
o calitate înaltă de purificare a fiecărei 
fracţii, o eficienţă înaltă a funcţionării, 
micşorarea duratei procesului distilării. 
Instalaţia conţine un vaporizator 1 cu 
încălzitor 2, un emiţător de temperatură 18 
şi un nivelmetru 23, unit printr-un ventil 
ramificat 9 cu partea de condensare, care 
conţine colectoare pentru distilat 3,4,5, 
unite consecutiv cu ajutorul porţiunilor 
conductei 11,12, pe care sunt montate 
frigiderele 14,15.

Blocul 17 de comandă automată după 
semnalele emiţătoarelor de temperatură 
19,20,21, fixate pe colectoarele pentru 
distilat 3,4,5, şi ale em iţătorului de 
tem peratură 18 reglează tem peratura 
încălzitoarelor 6,7,8, ce încălzesc colectoa
rele pentru distilat, şi ale încălzitorului 2.

Revendicări: 1 
Figuri: 1

(11) 8 W 2
(51) C 2 3 D .il /0 0
(21) 0007
(22) 14.09.1994
(71X73) S.A.”ELCAS" , MD
(72) IOFFE VALERIU, PARŞIN NICOLAE, 

NUDMANOV VALERIU, BOLTÂŞEV 
ALEXEI, DUROV SVEATOSLAV, AGA- 
POV IURIE, EGOŞIN VALERIU, BABAN 
SERGIU, BERDNIC VITALIE, GANDZIUC 
IGOR, MD

(54) L in ie de em ailare a articolelor m etalice
(57) Utilizarea: depunerea emailului de sticlă de 

grunduire şi de acoperire pe rezervoarele 
maşinilor de spălat, cuptoarele reşourilor 
cu gaze şi ale celor electrice, coşurile 
centrifugelor şi pe alte articole cu configu
raţii complexe.
Scopul: economisirea energiei electrice, 
micşorarea consumului de email, ridicarea 
fiabilităţii de funcţionare şi îmbunătăţirea 
comodităţii de deservire.
Esenţa modelului de utilitate: linia de 
emailare are un dispozitiv pentru emailare, 
dotat cu o cadă de cufundare şi un aparat 
de acţionare de ridicare-coborâre a cărucio
rului cu organ de funcţionare, pentru 
fixarea articolelor şi un manipulator- 
transbordor cu două perechi de dispozitive

de prindere. în afară de aceasta, linia este 
dotată cu un agregat termic, ce include un 
uscător 4, un cuptor pentru ardere 5 şi o 
cameră de răcire 6, amplasate în ordine 
succesivă şi executate în formă de secţii 
aparte şi asam blate într-un  bloc uni- 
tar.Sistemul de transportare 3 pentru 
predarea articolelor prin agregatul termic 
este executat în formă de lanţ de acţionare 
orizontal fără sfârşit, amplasat sub vatra 
cuptorului, pe care sunt instalate cărucioa
rele cu pas reglementat cu console fixate 
de ele pentru instalarea articolelor, 
în apropierea agregatului termic sunt 
amplasate ventilatoarele  7 de înaltă 
presiune, unite prin conducte de aerisire 
cu uscătorul 4 şi camera de răcire 6. 
Efectul pozitiv: lichidarea muncii manuale, 
condiţiilor dăunătoare de muncă, ridicarea 
calităţii de em ailare a articolelor cu 
configuraţii complexe, economisirea con
siderabilă a energiei electrice şi micşorarea 
consumului de email.

Revendicări: 2 
Figuri: 4
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(11) 9 W 2
(51) H 02 K 23/62
(21) 0009
(22) 22.07.1994
(71)(72)(73) CREPS SEMION, MD 
(54) Maşină, de  curent continuu 
(57) Dispozitivul poate fi utilizat ca sursă 

autonomă de energie electrică pe nave, în 
transportul feroviar, în agregate mobile de 
sudat, în  instalaţii pentru electroliza 
aluminiului, în construcţiile de epurare etc. 
în calitate de sursă puternică de curent 
continuu, precum şi în calitate de motor de 
curent continuu.
Esenţa constă în aceea că înfăşurarea 
indusului m aşinii este amplasată în 
renurile de pe proeminenţele statorului şi 
unită rigid cu sarcina, iar rotorul conţine 
trei perechi de poli cu înfăşurări de excitare, 
care sunt conectate cu blocul de comandă 
prin patru inele de contact cu perii.
Scopul constă în reducerea costului con
strucţiei, atingerea valorilor înalte de ca
pacitate şi sporirea funcţionării ireproşa
bile la exploatarea maşinilor de curent 
continuu.

Revendicări: 1 
Figuri: 3

♦
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR 
BIBLIOGRAFICE REFERITOARE LA MĂRCI SAU DENUMIRI DE

ORIGINE

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

Internaţionale a Produselor şi Serviciilor 
pentru înregistrarea mărcii

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

sională

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

titularului mărcii
(77) Adresa poştală a titularului mărcii

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

(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor 
înregistrate la oficiul de brevete al fostei 
U.R.S.S. (nr. documentului, data depozi
tului, codul ţării)
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(21) 000090
(22) 17.06.1993
(73) PEAVEY ELECTRONICS CORP., US

711A Street, Meridian, Mississippi 39301, 
Statele Unite ale Americii

(54)

15 - instrumente muzicale (cu excepţia aparatelw 
pentru înregistrare şi redare sonoră şi 
aparatelor folosite în telecomunicaţii) .

(21) 000091
(22) 17.06.1993
(73) OUTBOARD MARINE CORP., US

100 Sea Horse Drive, Waukegan, Illinois 
60085-2195, Statele Unite ale Americii

(54)
PRINCECRAFT

(51)(57)
12 - vehicule, aparate de locomoţie terestră, aeriană 

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

(21) 000092
(22) 17.06.1993
(73) OUTBOARD MARINE CORP., US

100 Sea Horse Drive, Waukegan, Illinois 
60085-2195, Statele Unite ale Americii

(54)
SUNBIRD

(51)(57)
12 - vehicule, aparate de locomoţie terestră, aeriană 

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

(21) 000118 
(22) 14.07.1993
(73) BENSON & HEDGES (OVERSEAS) LIM

ITED, GB
Windsor House, 50, Victoria Street, London 
SWIH ONL, Anglia i

(54)

(61X57)
34 - ţigări, tutun pentru ţigări, articole din tutun, 

articole pentru fumători, brichete, chibrituri.

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

(54)

А Р И Э Л Ь .
(51)(57)
03 - substanţe pentru albit, spălat, curăţat, lustruit, 

degresat şi prelucrare cu materiale abrazive; 
săpunuri, parfumuri, uleiuri eterice, produse 
cosmetice, loţiuni pentru păr, prafuri şi paste 
de dinţi.

(21) 000671
(22) 18.01.1994
(73) AUSTIN, NICHOLS CO, INCORPORATED, 

US
156 East 46th Street, New York, Statele 
Unite ale Americii

(54)

(51)(57)
33 - băuturi alcoolice distilate, şi anume whisky. 
(58) Toate cifrele, literele şi cuvintele cu excepţia 

cuvintelor “Austin Nichols” şi “WILD TUR- 
KEY” nu sunt obiecte independente de 
protecţie juridică.

(21) 000675
(22) 22.02.1994
(73) HERMES SUSSSTOFF AG

(Hermes Edulcorants S.A., Hermes Sweeten
ers Ltd), CH
Ankerstrasse 53 CH-8026, Zurich, Elveţia

(54)
HERMESETAS

(51X57)
01 - substanţe sintetice de îndulcire;
05 - produse farmaceutice, produse dietetice pentru 

scopuri medicinale.

(21) 000236
(22) 07.10.1993
(73) THE PRO CTE R  & GAMBLE COMPANY,
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(73) IROMEDICA AG, CH
Haggenstrasse 45, 9014. St. Gallen, Elv m

(54)

CARMOLIS
(51X57)
03 - săpunuri, parfumuri, uleiuri eterice, poduse 
cosm etice, loţiuni pentru păr, şampoane 
(nemedicinale), paste de dinţi.

(21) 000775
(22) 11.03.1994
(73) CALVIN KLEIN, INC., US

205 West 39 Street, New York, N.Y. 10018, 
Statele Unite ale Americii

(54)

(51)(57)
03 - substanţe pentru albit, spălat, curăţat, lustruit, 

degresat şi prelucrare cu materiale abrazive, 
săpunuri, parfumuri, uleiuri eterice, produse 
cosmetice, loţiuni pentru păr; prafuri şi paste 
de dinţi.

(21) 000806 
(22) 14.03.1994
(73) THE PR O C TE R  & GAMBLE COMPANY, 

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

(54)

JAR
(51X57)
03 - toate articolele din clasa 03, şi anume: substanţe 

pentru albit, spălat, curăţat, lustruit, degresat 
şi prelucrare cu materiale abrazive, săpunuri, 
parfumuri, uleiuri eterice, produse cosmetice, 
loţiuni pentru păr; prafuri şi paste de dinţi.

(21) 000808 
(22) 14.03.1994
(73) BRISTOL - MYERS SGUIBB COMPANY, a 

C orporation o f  the State o f  Delaware, US 
345 Park Avenue, New York 10154, Statele 
Unite ale Americii

(54)
TAXCYTOL

(51X57)
05 - preparate farmaceutice, inclusiv preparate 

anticanceroase.

(21) 000809
(22) 14.03.1994
(73) BRISTOL - MYERS SGUIBB COMPANY, 
a Corporation o f  the State o f  D elaware, US 

345 Park Avenue, New York 10154, Statele 
Unite ale Americii

(54)
T A X O L

(51X57)
05 - preparate farmaceutice, inclusiv preparate 

anticanceroase.

(21) 000810 
(22) 14.03.1994
(73) BRISTOL - MYERS SGUIBB COMPANY, a 

Corporation o f  the State o f  Delaware, US 
345 Park Avenue, New York 10154, Statele 
Unite ale Americii

(54)
ZERIT

(51X57)
05 - preparate farmaceutice, inclusiv preparate 

anticanceroase.

(21) 000812
(22) 14.03.1994
(73) BRITVIC SOFT DRINKS LIMITED, GB 

Britvic House, Broomfield Road, Chelmsford, 
Essex Cm 11 TU, Marea Britanie

(54)

CORONA
(51X57)
32 - ape m inerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

(21) 000859
(22) 18.03.1994
(73) GERBER FOODS INTERNATIONAL LIM

ITED, GB
Northway House, 1379 High Road, Whetstone, 
London, N20 9 Lp, Marea Britanie

(54)

GERBER PRIDE
(51)(57)
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; u leiuri şi grăsim i 
com estibile; condim ente pentru salate; 
conservanţi;

30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago,
surogate de cafea; făină şi produse cerealiere, 
articole de patiserie, cofetărie, îngheţată;
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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 com poziţii pentru 
prepararea băuturilor.

(21) 001019
(22) 06.12.1993
(73) ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY, 

US
8850 Ladue Road, St. Louis, Missouri 6312d 
Statele Unite ale Americii

(54)

ENTERPRISE

(51X57)
12 - vânzarea automobilelor; 
39 - leazing, închiriere.

(21)  001020
(22) 06.12.1993
(73) ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY, 

US
8850 Ladue Road, St. Louis, Missouri 63124, 
Statele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
12 - vânzarea automobilelor; 
39 - leazing, închiriere.

(21) 001060 
(22) 25.03.1994
(73) WENDY’S INTERNATIONAL, INC., US 

4288 West Dubin Granville Road, Dublin, Ohio 
43017, Statele Unité ale Americii

(51)(57)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; 

fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; 
jeleuri, dulciuri şi compoturi de fructe; ouă, 
lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile.

42 - Organizarea alimentaţiei şi prepararea hranei, 
servicii prestate de restaurante.

(58) Toate cuvintele cu excepţia  cuvântului 
“Wendy’S” nu sunt obiecte independente de 
protecţie juridică.

(21) 001061 
(22) 25.03.1994
(73) TIME WARNER ENTERTAINMENT COM

PANY, L.P.(a Delaw are L im ited partner
ship), US

75 Rockefeller Plaza, New York, New York 10019, 
Statele Unite ale Americii

(54)

CINEMAX
(51X57)
09 - film e cinem atografice, film e animate de 

cinematografie, casete video;
41 - organizarea divertism entelor, şi anume: 

deservirea programelor televiziunii prin cablu, 
deservirea premială sau plătită a programelor 
televizate şi servicii cu privire la distribuirea 
programelor televizate.

(21) 001062 
(22) 25.03.1994
(73) TIME WARNER ENTERTAINMENT COM

PANY, L.P.(a D elaware L im ited partner
ship), US
75 Rockefeller Plaza, New York, New York 
10019, Statele Unite ale Americii

(54)

HOME BOX OFFICE
(51X57)
09 - film e cinem atografice, film e animate de 

cinematografie, casete video;
41 - organizarea divertism entelor, şi anume: 

deservirea programelor televiziunii prin cablu, 
deservirea premială sau plătită a programelor 
televizate şi servicii cu privire la distribuirea 
programelor televizate.

(21) 001063
(22) 25.03.1994
(73) TIME WARNER ENTERTAINMENT COM

PANY, L.P.(a D elaw are L im ited  partner
ship), US
75 Rockefeller Plaza, New York, New York 
10019, Statele Unite ale Americii
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(54)

(51)(57)
09 - film e cinem atografice, film e animate de 

cinematografie, casete video;
41 - organizarea divertism entelor, şi anume: 

deservirea programelor televiziunii prin cablu, 
deservirea premială sau plătită a programelor 
televizate şi servicii cu privire la distribuirea 
programelor televizate.

(21) 001065
(22) 25.03.1994
(73) FERROSAN A /S , DK

Sydmarken 5, 2860 Seborg, Danemarca
(54)

FERROSAN
(51X57)
05 - preparate farmaceutice, veterinare, igienice, 

produse dietetice destinate pentru scopuri 
medicinale, alimentare pentru copii; plasturi, 
m ateriale pentru pansam ente, m ateriale 
pentru plombe şi mulaje dentare, remedii 
dezinfectante, substanţe contra dăunătorilor, 
fungicide, erbicide;

29 - carne, peşte, pasăre, vânat, concentrate din
carne, legume şi fructe conservate, uscate, 
supuse prelucrării termice, jeleuri, marmeladă; 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile, sosuri pentru salate, conserve;

30 - cafea, ceai, zahăr, cacao, orez, tapiocă, (mani-
ocă), sago, surogate de cafea, făină şi paste 
făinoase, articole de patiserie şi cofetărie, 
îngheţată, miere, siropuri din melasă, drojdie, 
prafuri de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (cu 
excepţia sosurilor pentru salate), mirodenii, 
gheaţă alimentară.

(21) 001070
(22) 25.03.1994
(73) VICTORINOX CUTLERY MANUFACTUR

ING COMPANY, CH
Schitzenstrasse 91, CH-6438, Ibach, Elveţia

(54)

(51X57)
08 - cuţite, cuţitaşe, cuţite de buzunar, bricege, lame, 

articole de tăiat, unelte şi scule manuale, scule 
de ascuţire a lamelor, piatră abrazivă, piese şi 
accesorii pentru aceste mărfuri.

(58) Toate desem nările verbale cu excepţia 
cuvântului “V ictorinox" nu sunt obiecte 
independente de protecţie juridică.

(21) 001074
(22) 29.03.1994
(30)* 148085, 20.12.1991, SU 
(73) KARELIA TOBACCO COMPANY, INC, GR 

24100 Kalamata, Grecia 
(54)

K A R E L

(51X57).
34 - tutun prelucrat şi brut; ţigări, cigarillos; 

trabucuri, inclusiv trabucuri cu vârfurile tăiate; 
scrumiere, cu excepţia celor confecţionate din 
metale nobile; brichete şi piese pentru ele, 
incluse în clasa 34; chibrituri.

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

(21) 001077
(22) 23.02.1994
(73) MILLS & BOON LIMITED, GB 

18-24 Paradise Road Richmond Surrey 
TW9 1SR, Marea Britanie 

(54)

MILLS &  BOON

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

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

(21) 001078
(22) 23.02.1994
(73) H ARLEQUIN ENTERPRISES LIM ITED 

(“HEL”), CA
225 Duncan Mill Road, Don Mills Ontario, 
Canada

(54)

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

geodezice, electrice, fotografice, cinem ato
grafice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizat, de control (verificare), de salvare 
şi didactice; aparatură pentru înregistrarea, 
transm iterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; purtători magnetici de informaţie, 
discuri de înregistrare sonoră; automate pentru 
comerţ şi mecanisme pentru aparate cu plată 
prealabilă; aparate de încasat, maşini de 
calculat, utilaj pentru prelucrarea informaţiei; 
aparate extinctoare şi toate produsele, incluse 
în clasa 09;

16 - hârtie, carton şi produse din ele, necuprinse în 
alte clase; imprimate; materiale de legătorie; 
fotografii; papetărie; substanţe adezive pentru 
birou sau de uz casnic; accesorii pentru artişti 
plastici; pensule; maşini de scris şi rechizite 
de birou (cu excepţia mobilierului); materiale 
didactice şi intuitive (cu excepţia aparaturii); 
materiale de mase plastice pentru ambalare 
(necuprinse în alte clase); cărţi de joc; caractere 
tipografice; clişee (tipografice) şi toate 
produsele, incluse în clasa 16;

42 - servicii cu privire la realizarea cărţilor, casetelor 
video, filmelor şi articolelor pentru femei prin 
comandă poştală.

(21) 001079
(22) 23.02.1994
(73) HARLEQUIN ENTERPRISES LIM ITED 

(“HEL” ), CA
225 Duncan Mill Road, Don Mills Ontario, Canada

(54)

(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; aparatură pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; purtători magnetici de informaţie, 
discuri de înregistrare sonoră; automate pentru 
comerţ şi mecanisme pentru aparate cu plată 
prealabilă; aparate de încasat, maşini de 
calculat, utilaj pentru prelucrarea informaţiei; 
aparate extinctoare şi toate produsele, incluse 
în clasa 09;

16 - hârtie, carton şi produse din ele, necuprinse în 
alte clase; imprimate; materiale de legătorie; 
fotografii; papetărie; substanţe adezive pentru 
birou sau de uz casnic; accesorii pentru artişti 
plastici; pensule; maşini de scris şi rechizite 
de birou (cu excepţia mobilierului); materiale 
didactice şi intuitive (cu excepţia aparaturii); 
materiale de mase plastice pentru ambalare 
(necuprinse în alte clase); cărţi de joc; caractere 
tipografice; clişee (tipografice) şi toate 
produsele, incluse în clasa 16;

42 - servicii cu privire la realizarea cărţilor, casetelor 
video, filmelor şi articolelor pentru femei prin 
comandă poştală.

(21) 001080 
(22) 02.03.1994
(73) HARLEQUIN E N TER PR ISE S LIM ITED 

(“HEL”), CA
225 Duncan Mill Road, Don Mills Ontario, 
Canada 

(54)

K I H
(51X57)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navalei 

geodezice, electrice, fotografice, cinematoi 
grafice, optice, de cântărit, de măsurat, da 
semnalizat, de control (verificare), de salvare 
şi didactice; aparatură pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; purtători magnetici de informaţie, 
discuri de înregistrare sonoră; automate pentru 
comerţ şi mecanisme pentru aparate cu plată 
prealabilă; aparate de încasat, maşini de 
calculat, utilaj pentru prelucrarea informaţiei; 
aparate extinctoare şi toate produsele, incluse
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în clasa 09;
16 - hârtie, carton şi produse din ele, necuprinse în 

alte clase; imprimate; materiale de legătorie; 
fotografii; papetftrie; substanţe adezive pentru 
birou sau de uz casnic; accesorii pentru artişti 
plastici; pensule; maşini de scris şi rechizite 
de birou (cu excepţia mobilierului); materiale 
didactice şi intuitive (cu excepţia aparaturii); 
materiale de mase plastice pentru ambalare 
(necuprinse în alte clase); cărţi de joc; caractere 
tipografice; clişee (tipografice) şi toate 
produsele, incluse în clasa 16;

42 - servicii cu privire la realizarea cărţilor, casetelor 
video, filmelor şi articolelor pentru femei prin 
comandă poştală.

(21) 001115
(22) 117.03.1994
(73) VISA INTERNATIONAL SERVICE 

ASSOC., US
900 Metro Center Boulevard Poster City, Cali
fornia
94404, Statele Unite ale Americii

(54)

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

alte clase; imprimate; materiale de legătorie; 
fotografii; papetărie; substanţe adezive pentru 
birou sau de uz casnic; accesorii pentru artişti 
plastici; pensule; maşini de scris şi rechizite 
de birou (cu excepţia mobilierului); materiale 
didactice şi intuitive (cu excepţia aparaturii); 
materiale de mase plastice pentru ambalare 
(necuprinse în alte clase); cărţi de joc; caractere 
tipografice; clişee (tipografice) şi toate 
produsele cuprinse în această clasă;

36 - asigurări şi finanţe şi toate serviciile cuprinse 
în această clasă.

(21) 001126 
(22) 17.03.1994
(73) AE AUTO PARTS LIMITED, GB

P.O. Box 10, Legrams Lane, Bradford, West 
Yorkshire, BD7 1 NQ, Anglia

(54)

(51X57)
06 - metale uzuale şi aliajele lor; materiale metalice 

de construcţie; construcţii şi edificii metalice 
mobile; materiale metalice pentru căi ferate; 
cabluri m etalice neelectrice şi sârm ă; 
lăcătuşârie; ţevi metalice; safeuri; produse din 
m etale uzuale, necuprinse în alte clase; 
minereuri şi toate produsele, incluse în clasa 
06;

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

(21) 001127
(22) 17.03.1994
(73) AE AUTO PARTS LIMITED, GB

P.O. Box 10, Legrams Lane, Bradford, West 
Yorkshire, BD7 1NQ, Anglia

(51X57)
06 - metale uzuale şi aliajele lor; materiale metalice 

de construcţie; construcţii şi edificii metalice 
mobile; materiale metalice pentru căi ferate; 
cabluri m etalice neelectrice şi sârmă; 
lăcătuşărie; ţevi metalice; safeuri; produse din 
metale uzuale, necuprinse în  alte clase; 
minereuri şi toate produsele, incluse în clasa 
06;

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

(21) 001128 
(22) 17.03.1994
(73) AE AUTO PARTS LIMITED, GB

P.O. Box 10, Legrams Lane, Bradford, West 
Yorkshire, BD7 1NQ, Anglia
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(54)

Ţ

j
(51)(57)
06 - metale uzuale şi aliajele lor; materiale metalice 

de construcţie; construcţii şi edificii metalice 
mobile; materiale metalice pentru căi ferate; 
cabluri m etalice neelectrice şi sârmă; 
lăcătuşărie; ţevi metalice; safeuri; produse din 
m etale uzuale, necuprinse în  alte clase; 
minereuri şi toate produsele, incluse în clasa 
06;

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

(21) 001141
(22) 25.03.1994
(73) BROWN & WILLIAMSON TOBACCO COR

PORATION, US
1500, Brown Williamson Tower, Louisville Gal
leria, Louisville, Kentucky 40202, Statele Unite 
ale Americii

(54)

Г4i  1 r

I

irjriofw n i, ; yjHjj

LS./M.P.T

(51X57)
34 - ţigări, tutun, produse de tutun, rechizite pentru 
fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 001459
(22) 26.04.1994
(73) THE COCA-COLA COMPANY, US, a co r 

poration  organized and existing  under the 
laws o f  the State o f  Delaw are 
310 North Avenue, N.W.City of Atlanta, St. of 
Georgia 30313, Statele Unite ale Americii

(54)

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

nealcoolice; băuturi şi sucuri de fructe; siropuri 
şi alte preparate pentru pregătirea băuturilor.

(21) 001466
(22) 26.04.1994
(73) GADBURY BEVERAGES B.V., NL

W orld  T ra d e  C en ter , T o w e r  B., 17 TH
Floor, Straw ins Kylaan
1725, 1077 XX Amsterdam, Olanda

(54)

C R U S H
(51)(57)
32 - băuturi nealcoolice şi com poziţii pentru 

prepararea acestor băuturi; băuturi şi sucuri 
de fructe.

(21) 001537
(22) 03.05.1994
(73) MARS G.B. LIMITED, GB

3D Dundee Road, Slough, Berkshire SLl 4LG, 
Anglia

(54)

FLAVIA
(51X57)
09 - dispozitive şi aparate pentru investigaţiile 

ştiinţifice de laborator; dispozitive şi aparate 
electrotehnice (ca şi cele incluse în  clasa 09); 
computere, aparate, dispozitive şi mecanisme 
de adm inistrare, prelucrare, restabilire, 
păstrare şi transmitere a informaţiei; aparate, 
dispozitive şi mecanisme pentru transformarea 
valorilor num erice în  inform aţie grafică; 
indicatoare şi printere vizuale pentru 
utilizarea cu computere şi pentru utilizarea cu 
dispozitive şi aparate cu memorie; aparate 
pentru măsurarea şi verificarea schemelor 
integrale; purtători de programe şi date pentru 
prelucrarea electronică a datelor sub formă de 
benzi magnetice, discuri şi cabluri; fişe cu 
perforaţie şi benzi cu perforaţie, microfilme 
expoziţionale pentru demonstrare şi piese de 
completare pentru produsele sus-menţionate;
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aparate şi dispozitive de navigare, radare şi 
sonare; aparate şi dispozitive pentru comunica
rea prin satelit şi piese de completare pentru 
ele, autom ate de comerţ; aparate pentru 
numărarea monedelor, bancnotelor de hârtie, 
biletelor; aparate pentru sortarea, identifica
rea, determ inarea cantităţii, calculului, 
verificării, schimbului de bani, schimbului şi 
rebutării m onedelor, fişelor şi jetoanelor 
(pentru calcul în jocuri), biletelor sau hârtiilor 
de valoare; dispozitive pentru modificarea 
cantităţii şi clasificarea monedelor, fişelor, 
jetoanelor sau hârtiilor de valoare;

11 - dispozitiv electric pentru încălzirea lichidului, 
prepararea alimentaţiei şi răcire;

21 - conteinere mici şi utilaje de uz casnic, căni şi 
sosiere, pocale, ceşti, farfurii şi tacâmuri (cu 
excepţia celor din metale preţioase sau pla
cate), în fond, utilizate cu automatele pentru 
prepararea băuturilor şi alimentaţiei sau cu 
automatele de comerţ, incluse în clasa 21;

29 - fructe conservate, congelate şi fructe preparate,
legume şi cartofi; umpluturi pentru produsele 
de panificaţie, patiserie şi cofetărie, incluse în 
clasa 29; carne, peşte, păsări şi vânat 
proaspete, congelate sau conservate; produse 
marine, incluse în clasa 29; pastă, mirodenii 
şi plante uscate, produse preparate şi 
semifabricate, supe, suplimente sau ameste
curi pentru prepararea alimentaţiei, ce conţin, 
în special, produsele sus-menţionate, şi anume: 
unt, caşcaval, frişcă, iaurt, brânză, chefir, zară, 
brânză dulce cu nucuşoare şi frişcă, precum şi 
băuturile pe bază de lapte; produse finite 
preparate din substanţe proteice, folosite în 
calitate de suplimente în alimentaţie în formă 
de bucăţele texturate sau în formă de praf; 
marmeladă, gem, marinade, grăsimi comesti
bile vegetale şi animale, amestecuri cu grăsime 
pentru tartine;

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

32 ~ apă minerală şi apă gazoasă şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri de fructe, siropuri 
şi alte preparate pentru prepararea băuturilor; 
bere;

42 - deservirea în ospătâriile întreprinderilor şi în 
restaurante, ce include deservirea cu ajutorul 
automatelor sau semiautomatelor, prepararea 
alimentaţiei şi băuturilor, precum şi prepara
rea acestora cu ajutorul automatelor.

(21) 001538
(22) 03.05.1994
(73) MARS G.B. LIMITED, GB

3D Dundee Road, Slough, Berkshire SL1 4LG, 
Anglia

(51)(57)
09 - dispozitive şi aparate pentru investigaţiile 

ştiinţifice de laborator; dispozitive şi aparate 
electrotehnice (ca şi cele incluse în clasa 09); 
computere, aparate, dispozitive şi mecanisme 
de adm inistrare, prelucrare; restabilire, 
păstrare şi transmitere a informaţiei; aparate, 
dispozitive şi mecanisme pentru transformarea 
valorilor num erice în inform aţie grafică; 
indicatoare şi printere vizuale pentru utilizare 
cu computere şi pentru utilizare cu dispozitive 
şi aparate cu m em orie; aparate pentru 
măsurarea şi verificarea schemelor integrale; 
purtători de program e şi date pentru 
prelucrarea electronică a datelor sub formă de 
benzi magnetice, discuri şi cabluri; fişe cu 
perforaţie şi benzi cu perforaţie, microfilme 
expoziţionale destinate pentru demonstrare şi 
piesele de completare ale produselor sus- 
menţioanate; utilaj şi dispozitive de navigare, 
radare şi sonare; aparate şi dispozitive pentru 
com unicarea prin satelit şi p iesele de 
completare ale acestora, automate de comerţ; 
aparate pentru num ărarea m onedelor, 
bancnotelor de hârtie, biletelor; aparate pentru 
sortarea, identificarea, determinarea cantită
ţii, calculului, verificării, schimbului de bani, 
schimbului şi rebutării monedelor, fişelor şi 
jetoanelor (pentru calcul în jocuri), biletelor sau 
hârtiilor de valoare; d ispozitive pentru 
modificarea cantităţii şi clasificarea monedelor, 
fişelor, jetoanelor sau hârtiilor de valoare;

11 - dispozitiv electric pentru încălzirea lichidului, 
prepararea alimentaţiei şi răcire;

21 - conteinere de dimensiuni mici şi utilaj de uz 
casnic, căni şi sosiere, pocale, ceşti, farfurii şi 
tacâmuri (cu excepţia celor din m etale 
preţioase sau placate), în fond, utilizate cu 
automatele pentru prepararea băuturilor şi 
alimentaţiei sau cu automatele de comerţ, 
incluse în clasa 21;

29 - fructe conservate, congelate şi fructe preparate, 
legume şi cartofi; umpluturi pentru produsele 
de panificaţie, patiserie şi cofetărie, incluse în 
clasa 29; carne, peşte, păsări şi vânat 
proaspete, congelate sau conservate; produse 
marine, incluse în clasa 29; pastă, mirodenii 
şi plante uscate, produse finite şi semifabricate, 
supe, suplim ente sau am estecuri pentru 
prepararea alimentaţiei, ce conţin, în special, 
produsele sus-m enţionate, şi anume: unt,
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caşcaval, frişcă, iaurt, brânză, chefir, zară, 
brânză dulce cu nucuşoare şi frişcă, precum şi 
băuturile pe bază de lapte; produse finite 
preparate din substanţe proteice, folosite în 
calitate de suplimente în alimentaţie în formă 
de bucăţele texturate sau în formă de praf; 
marmeladă, gem, marinade, grăsimi comesti
bile vegetale şi animale, amestecuri cu grăsime 
pentru tartine;

30 - făină, produse cerealiere, destinate utilizării 
în alimentaţie, orez, precum şiorez ambalat în 
pachete pentru fiert, fiert în prealabil sau 
deshidratat; ceai şi cafea, surogate de cafea, 
cacao, ciocolată lichidă, precum şi produsele 
sus-numite utilizate în  formă de exctracte 
(lichide sau uscate), atât sub formă de băuturi 
finite, cât şi în pachete, precum şi cele destinate 
pentru comercializare prin automate; melasă, 
zahăr, miere, condimente (cu excepţia condi
mentelor pentru salate), glazură, îngheţată, 
produse preparate din îngheţată, dulciuri 
congelate, pâine, checuri, biscuiţi, prăjituri, 
bomboane, ciocolată, produse din ciocolată, 
suplim ente pentru prăjituri şi aperitive, 
componentele aperitivelor, întrebuinţate în 
alimentaţie între micul dejun, prânz şi cină, şi 
incluse în clasa 30;

32 - apă minerală şi apă gazoasă şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri de fructe, siropuri 
şi alte preparate pentru prepararea băuturilor; 
bere;

42 - deservirea în ospătăriile întreprinderilor şi în 
restaurante, ce include deservirea cu ajutorul 
automatelor sau semiautomatelor, prepararea 
alimentaţiei şi băuturilor, precum şi prepa
rarea acestora cu ajutorul automatelor.

(21) 001539
(22) 03.05.1994
(73) MARŞ G.B. LIMITED, GB

3D Dundee Road, Slough, Berkshire SL1 4LG, 
Anglia

(51X57)
09 - dispozitive şi aparate pentru investigaţiile 

ştiinţifice de laborator; dispozitive şi aparate 
electrotehnice (ca şi cele incluse în clasa 09); 
computere, aparate, dispozitive şi mecanisme 
de adm inistrare, prelucrare, restabilire, 
păstrare şi transmitere a informaţiei; aparate, 
dispozitive şi mecanisme pentru transformarea 
valorilor num erice în inform aţie grafică; 
indicatoare şi printere vizuale pentru utilizare 
cu computere şi pentru utilizare cu dispozitive

şi aparate cu m em orie; aparate pentru 
măsurarea şi verificarea schemelor integrale; 
purtători de programe şi date pentru prelucra
rea electronică a datelor sub formă de benzi 
magnetice, discuri şi cabluri; fişe cu perforaţie 
şi benzi cu perforaţie, microfilme expoziţionale 
destinate pentru demonstrare şi piesele de 
completare ale produselor sus-menţionate; 
utilaj şi dispozitive de navigare, radare şi 
sonare; aparate şi dispozitive pentru comunica
rea prin satelit şi piesele de completare ale 
acestora, automate de comerţ; aparate pentru 
numărarea monedelor, bancnotelor de hârtie, 
biletelor; aparate pentru sortarea, identifica
rea, determinarea cantităţii, calculului, verifi
cării, schim bului de bani, schim bului şi 
rebutării m onedelor, fişelor şi jetoanelor 
(pentru calcul în jocuri), biletelor sau hârtiilor 
de valoare; dispozitive pentru modificarea 
cantităţii şi clasificarea monedelor, fişelor, 
jetoanelor sau hârtiilor de valoare;

21 - conteinere mici şi utilaj de uz casnic, căni şi 
sosiere, pocale, ceşti, farfurii şi tacâmuri (cu 
excepţia celor din metale preţioase sau pla
cate), în fond, utilizate cu automatele pentru 
prepararea băuturilor şi alimentaţiei sau cu 
automatele de comerţ, incluse în clasa 21;

29 - fructe conservate, congelate şi fructe preparate,
legume şi cartofi; umpluturi pentru produsele 
de panificaţie, patiserie şi cofetărie, incluse în 
clasa 29; carne, peşte, păsări şi vânat 
proaspete, congelate sau conservate; produse 
marine, incluse în clasa 29; pastă, mirodenii 
şi plante uscate, produse finite şi semifabricate, 
supe, suplim ente sau am estecuri pentru 
prepararea alimentaţiei, ce conţin, în special, 
produsele sus-m enţionate, şi anume; unt, 
caşcaval, frişcă, iaurt, brânză, chefir, zară, 
brânză dulce cu nucuşoare şi frişcă, precum şi 
băuturile pe bază de lapte; produse finite 
preparate din substanţe proteice, folosite în 
calitate de suplimente în alimentaţie în formă 
de bucăţele texturate sau în formă de praf; 
marmeladă, gem, marinade, grăsimi comesti
bile vegetale şi animale, amestecuri cu grăsime 
pentru tartine;

30 - făină, produse cerealiere, destinate utilizării
în alimentaţie, orez, precum şi orez ambalat 
în pachete pentru fiert, fiert în prealabil sau 
deshidratat; ceai şi cafea, surogate de cafea, 
cacao, ciocolată lichidă, precum şi produsele 
sus-numite, utilizate în formă de exctracte 
(lichide sau uscate), atât sub formă de băuturi 
finite, cât şi în pachete, precum şi cele destinate 
pentru comercializare prin automate; melasă, 
zahăr, miere, condimente (cu excepţia condi
mentelor pentru salate), glazură, îngheţată, 
produse preparate din îngheţată, dulciuri 
congelate, pâine, checuri, biscuiţi, prăjituri, 
bomboane, ciocolată, produse din ciocolată, 
suplimente pentru prăjituri şi aperitive, 
componentele aperitivelor, întrebuinţate în 
alimentaţie între micul dejun, prânz şi cină, şi 
incluse în clasa 30;

32 - apă minerală şi apă gazoasă şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri de fructe, siropuri 
şi alte preparate pentru prepararea băuturilor;
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bere.

(21) 001540
(22) 03.05.1994
(73) MARS G.B. LIMITED, GB

3D Dundee Road, Slough, Berkshire SL1 4LG, 
Anglia

(54)

MARS
(51)(57)
09 - dispozitive şi aparate pentru investigaţiile 

ştiinţifice de laborator; dispozitive şi aparate 
electrotehnice (ca şi cele incluse în clasa 09); 
computere, aparate, dispozitive şi mecanisme 
de adm inistrare, prelucrare, restabilire, 
păstrare şi transmitere a informaţiei; aparate, 
dispozitive şi mecanisme pentru transformarea 
valorilor num erice în  inform aţie grafică; 
indicatoare şi printere vizuale pentru utilizare 
cu computere şi pentru utilizare cu dispozitive 
şi aparate cu m em orie; aparate pentru 
măsurarea şi verificarea schemelor integrale; 
purtători de programe şi date pentru prelucra
rea electronică a datelor sub formă de benzi 
magnetice, discuri şi cabluri; fişe cu perforaţie 
şi benzi cu perforaţie, microfilme expoziţionale 
pentru demonstrare şi piese de completare 
pentru produsele sus menţionate; aparate şi 
dispozitive de navigare, radare şi sonare; 
aparate şi dispozitive pentru comunicarea prin 
satelit şi piese de completare pentru ele, auto
mate de comerţ; aparate pentru numărarea 
monedelor, bancnotelor de hârtie, biletelor; 
aparate pentru sortarea, identificarea, 
determinarea cantităţii, calculului, verificării, 
schimbului de bani, schimbului şi rebutării 
monedelor, fişelor şi jetoanelor (pentru calcul 
în jocuri), biletelor sau hârtiilor de valoare; 
dispozitive pentru modificarea cantităţii şi 
clasificarea monedelor, fişelor, jetoanelor sau 
hârtiilor de valoare.

(21) 001543
(22) 04.05.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

(59) Culori revendicate: roşu, galben, oranj, negru. 
(51X57)
29 - fructe conservate, congelate, uscate, preparate 

şi pregătite pentru folosire, legume şi cartofi, 
umpluturi pentru articolele de patiserie şi 
cofetărie, carne proaspătă, congelată sau 
conservată, peşte, păsări, vânat; produse ma
rine, pastă, condimente sau ciuperci uscate, 
produse finite destinate pentru folosire sau

semifabricate, supe, suplimente sau ameste
curi pentru prepararea alim entaţiei, care 
conţine în fond articolele sus-indicate; lapte, 
produse lactate, şi anume: unt, caşcaval, frişcă, 
iaurt, brânză de vaci, zară, chefir, brânză dulce 
de vaci, cu nucuşoare şi frişcă, precum şi 
băuturi, care conţin lapte; produse finite, 
preparate din substanţe proteice, care sunt 
suplimente în formă de granule, pulberi sau 
în formă texturată; marmeladă, gemuri, mari- 
nade, grăsimi comestibile de provenienţă vege
tală şi animală, amestecuri cu grăsime pentru 
tartine;

30 - făină, produse cerealiere, folosite în alimentare;
orez, precum şi orez în pachete pentru fiert, 
fiert în prealabil sau deshidratat; ceai, cafea, 
surogate de cafea, cacao, ciocolată lichidă, 
produsele sus-numite utilizate în formă de con
centrate (lichide sau uscate), atât băuturile fi
nite destinate pentru folosire, cât şi băuturile 
ambalate (în pachete), precum şi cele destinate 
pentru realizare prin automate de comerţ; 
melasă, zahăr, miere, sosuri (cu excepţia 
salatelor - condimente); îngheţată, glazură, 
produse din îngheţată, dulciuri congelate, 
pâine, checuri, biscuiţi, chifle, bomboane, 
ciocolată, articole din ciocolată, suplimente la 
articolele de patiserie şi aperitive, preparate 
din produsele sus-numite; deserturi, aperitive 
(obiecte), folosite între dejun, prânz şi cină, care 
conţin produse cerealiere, orez, cartofi, paste, 
carne, peşte, păsări, legum e, caşcaval, 
ciocolată, cacao, checuri şi/sau articole din 
aluat;

31 - fructe şi legume proaspete, cartofi în ambalaj
cu vacuum;

32 - apă minerală şi apă gazoasă şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri de fructe, siropuri 
şi alte substanţe pentru prepararea băuturilor; 
bere.

(21) 001544
(22) 04.05.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

(59) Culori revendicate: alb, verde, albastru.
(51X57)
05 - preparate şi substanţe veterinare, precum şi 

cele destinate pentru tratarea păsărilor şi 
peştilor; suplimente alimentare pentru scopuri 
medicinale; preparate dezinfectante, fungicide, 
pesticide, folosite pentru animalele domestice 
şi bovine, precum şi cele folosite în formă de

29
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prafuri, pulverizatoare şi zgărzi; şampoane 
medicale şi detergenţi, folosiţi pentru animale;

16 - diverse materiale imprimate, în special, privind 
animalele domestice, păsările şi peştii; hârtie 
acoperită cu nisip, folosită pentru cuştile 
animalelor; acvarii şi părţile componente ale 
acestora (ca şi cele incluse în clasa 16); 
conteinere fabricate din carton (precum şi 
conteinere cu înveliş impermeabil), destinate 
pentru transportarea animalelor sau peştilor;

21 - barili (pentru determ inarea şi dozarea 
produselor friabile), suporturi şi inele pentru 
păsări şi animale domestice; perii, piepteni, 
suporturi pentru băligar (găinaţ), rezervoare 
de apă pentru animale domestice; colivii pentru 
păsări şi cuşti pentru animale, precum şi 
accesoriile acestor produse; acoperire pentru 
cuştile animalelor, căzi pentru baia păsărilor, 
ouă artificiale pentru cuiburi; făraşe pentru 
colectarea excrementelor animalelor domestice;

28 - jucării pentru animale domestice, păsări, peşti;
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

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

(21) 001545
(22) 04.05.1994
(73) MARŞ INCORPORATED, US

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

(54)
OPAL FRUITS

(51)(57)
29 - fructe conservate, congelate, uscate, preparate

şi pregătite pentru întrebuinţare, legume şi 
cartofi, umpluturi pentru articolele de patiserie 
şi cofetărie, carne proaspătă, congelată sau 
conservată, peşte, păsări, vânat; produse ma
rine, pastă, condimente sau ciuperci uscate, 
produse finite destinate pentru întrebuinţare 
sau sem ifabricate, supe, suplim ente sau 
amestecuri pentru prepararea alimentaţiei, 
care conţine în fond articolele sus-indicate; 
lapte, produse lactate, şi anume: unt, caşcaval, 
frişcă, iaurt, brânză de vaci, zară, chefir, brânză 
dulce de vaci cu nucuşoare şi frişcă, precum şi 
băuturi, care conţin lapte; produse finite, 
preparate din substanţe proteice, ele fiind 
suplimente în formă de granule, pulberi sau 
în formă de textură; marmeladă, gemuri, mari- 
nade, grăsimi comestibile de provenienţă veg
etală şi animală, amestecuri cu grăsime pentru 
tartine;

30 - făină, produse cerealiere, folosite în alimentare;
orez, precum şi orez ambalat în pachete pentru 
fiert, fiert în prealabil sau deshidratat; ceai, 
cafea, surogate de cafea, cacao, ciocolată 
lichidă, produsele sus-numite utilizate în formă 
de concentrate (lichide sau uscate), atât 
băuturile destinate pentru folosire, cât şi 
ambalate (în pachete), precum şi cele destinate

pentru realizare prin automate de comerţ; 
melasă, zahăr, miere, sosuri (cu excepţia 
salatelor - condimente); îngheţată, glazură, 
produse din îngheţată, dulciuri congelate, 
pâine, checuri, biscuiţi, chifle, bomboane, 
ciocolată, articole din ciocolată, suplimente la 
articolele de patiserie şi aperitive, preparate 
din produsele sus-numite; deserturi, aperitive 
(obiecte), folosite între dejun, prânz şi cină, care 
conţin produse cerealiere, orez, cartofi, paste, 
carne, peşte, păsări, legum e, caşcaval, 
ciocolată, cacao, checuri şi/sau articole din 
aluat;

32 - apă minerală şi apă gazoasă şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri de fructe, siropuri 
şi alte substanţe pentru prepararea băuturilor; 
bere.

(21) 001546
(22) 04.05.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

(59) Culori revendicate: alb, galben, roşu, negru.
(51)(57)
05 - preparate şi substanţe veterinare, precum şi 

cele destinate pentru tratarea păsărilor şi 
peştilor; suplimente alimentare pentru scopuri 
medicinale; preparate dezinfectante, fungicide, 
pesticide, folosite pentru animalele domestice 
şi bovine, precum şi cele în formă de prafuri, 
pulverizatoare şi zgărzi; şampoane medicale şi 
detergenţi, destinate pentru animale;

31 - animale, produse alimentare pentru animale, 
păsări şi peşti, malţ, “os” de caracatiţă (pentru 
păsări din colivii); oase comestibile pentru 
câini; aşternuturi pentru vite, fructe şi legume 
proaspete, cartofi şi preparate din aceste 
articole, destinate pentru folosirea în formă de 
suplimente pentru produsele alimentare.

(21) 001547
(22) 04.05.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101- 
3883, Statele Unite ale Americii
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(54) suplimente la produsele alimentare.

(59) Culori revendicate: galben, roşu, alb, negru.
(51)(57)
03 - săpun, detergenţi şi şampoane pentru animale;
05 - preparate şi substanţe veterinare, precum şi

cele destinate pentru tratarea păsărilor şi 
peştilor; suplimente alimentare pentru scopuri 
medicinale; preparate dezinfectante, fungicide, 
pesticide, folosite pentru animalele domestice 
şi bovine, precum şi cele în formă de prafuri, 
pulverizatoare şi zgărzi; şampoane medicinale 
şi detergenţi, destinate pentru animale;

06 - lanţuri şi dispozitive de îmbinare consecutivă
a inelelor pentru lanţurile fabricate din metale 
nepreţioase şi aliajele acestora, clopoţei pentru 
zgarda animalelor; uşi şi zăvoare pentru ele, 
fabricate din metale nepreţioase şi aliajele 
acestora, destinate pentru grajduri şi cuşti, în 
general, utilizate pentru animalele domestice;

16 - diverse materiale imprimate, în special, privind 
animalele domestice, păsările şi peştii; hârtie 
acoperită cu nisip, folosită pentru cuştile 
animalelor; acvarii şi părţile componente ale 
acestora (ca şi cele incluse în clasa 16); 
conteinere fabricate din carton (precum şi cele 
cu înveliş impermeabil), destinate pentru 
transportarea animalelor sau peştelui;

18 - zgărzi pentru animale şi hamuri, atelaje pentru 
animale (ca şi cele incluse în clasa 18), frâie, 
botniţe, plapume, cergi şi covoraşe pentru 
animale;

20 - locuri de dormit şi accesoriile lor pentru
animale, cutii pentru cuiburi;

21 - barili (pentru determ inarea şi dozarea
produselor friabile), suporturi şi inele pentru 
păsări şi animale domestice; perii, piepteni, 
suporturi pentru băligar (găinaţ), rezervoare 
de apă pentru animalele domestice; colivii 
pentru păsări şi cuşti pentru animale, precum 
şi accesoriile acestor produse; acoperire pentru 
cuştile animalelor, căzi pentru baia păsărilor, 
ouă artificiale pentru cuiburi; făraşe pentru 
colectarea excrementelor animalelor domestice;

28 - jucării pentru animale domestice, păsări, peşti;
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

păsări şi peşti, malţ, “os” de caracatiţă (pentru 
păsări din colivii); oase comestibile pentru 
câini; aşternut pentru vite, fructe şi legume 
proaspete, cartofi şi preparate din aceste 
articole, destinate pentru folosire în formă de

(21) 001549
(22) 04.05.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

a

(51)(57)
05 - preparate şi substanţe veterinare, precum şi 

cele destinate pentru tratarea păsărilor şi 
peştilor; suplimente alimentare pentru scopuri 
medicinale; preparate dezinfectante, fungicide, 
pesticide, folosite pentru animalele domestice 
şi bovine, precum şi cele folosite în formă de 
prafuri, pulverizatoare şi zgărzi; şampoane 
medicale şi detergenţi, folosiţi pentru animale;

07 - pompe, supape, difuzoare ca părţi componente 
ale maşinilor şi pentru utilizare în acvarii, 
precum şi piesele produselor sus-menţionate 
(incluse în clasa 07); pietre poroase utilizate 
în acvarii; prese mecanice pentru prelucrarea 
manşoanelor ermetice;

09 - termometre şi termometre pentru utilizare în 
acvarii şi accesoriile acestora, incluse în clasa 
09; fluiere pentru câini;

11 - filtre, aparate de încălzit şi de ilum inat 
destinate pentru acvarii, terarii şi încăperi 
asemănătoare pentru animale; aparate pentru 
asigurarea cu apă, circularea şi derivaţia apei 
pentru utilizare în acvarii, piese de schimb 
pentru toate produsele sus-numite;

22 - plante pentru acvarii, material de umplutură 
pentru construirea cuibului pentru animalele 
dom estice; rum eguş u tilizat în  cuştile 
animalelor, material sintetic fibros, utilizat în 
filtre;

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

(21) 001551
(22) 04.05.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(59) Culori revendicate: alb, roşu, auriu.
(51)(57)
30 - ingrediente pentru articole de patiserie şi 

articole de cofetărie; făină, produse cerealiere, 
folosite în alimentare; orez, precum şi orez 
ambalat în pachete de fiert, fiert în prealabil 
sau deshidratat; paste, condimente, amestecuri 
de condimente; umpluturi pentru pâine, în 
special, care conţin grăsimi comestibile şi 
ciocolată, dulciuri cu migdale şi nuga (alviţă), 
ceai (nemedicinal), cafea, surogate de cafea, 
cacao, ciocolată lichidă, precum şi articolele 
sus-numite în formă de exctracte (lichide sau 
solide), atât cele gata de întrebuinţare, cât şi 
cele în ambalaj (pachete), precum şi cele 
destinate pentru comercializare prin automate; 
melasă, zahăr, miere, sosuri (cu excepţia 
mirodeniilor pentru salate), îngheţată, glazură, 
produse din îngheţată şi dulciuri congelate; 
pâine, fursecuri, prăjituri, patiserie şi cofetărie, 
articole din zahăr, ciocolată, figuri din cioco
lată, umpluturi pentru prăjituri şi aperitive 
preparate din produsele sus-numite, budinci, 
deserturi; aperitive şi alte produse pentru 
întrebuinţarea între dejun, prânz şi cină, care 
conţin în special produse cerealiere, ciocolată, 
cacao, checuri şţ/ori articole din aluat.

(21) 001552
(22) 04.05.1994
(73) MARŞ ENCORPORATED, US

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

(54)
TRACKER

(61X57)
29 - fructe conservate, congelate, uscate şi fructe 

preparate, legume şi cartofi; umpluturi pentru 
produsele de panificaţie, patiserie şi cofetărie, 
incluse în clasa 29; carne, peşte, păsări şi vânat 
proaspete, congelate sau conservate; produse 
marine incluse în clasa 29; pastă, mirodenii şi 
plante uscate, produse finite şi semifabricate, 
supe, suplim ente sau amestecuri pentru 
prepararea alimentaţiei, ce conţin, în special, 
produsele sus-menţionate, şi anume: unt, 
caşcaval, frişcă, iaurt, brânză, chefir, zară, 
brânză dulce cu nucuşoare şi frişcă, precum şi 
băuturile pe bază de lapte; produse finite 
preparate din substanţe proteice, folosite în 
calitate de suplimente în alimentaţie, în formă 
de bucăţele texturate sau în formă de praf; 
marmeladă, gem, marinade, grăsimi comesti
bile vegetale şi animale, amestecuri cu grăsime 
pentru tartine.

(21) 001554
(22) 04.05.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

(51X57)
03 - săpun, detergenţi şi şampoane pentru animale;
05 - preparate şi substanţe veterinare, precum şi

cele destinate pentru tratarea păsărilor şi 
peştilor; suplimente alimentare pentru scopuri 
medicinale; preparate dezinfectante, fungicide, 
pesticide, folosite pentru animalele domestice 
şi bovine, precum şi cele în formă de prafuri, 
pulverizatoare şi zgărzi; şampoane medicinale 
şi detergenţi, destinate pentru animale;

06 - lanţuri şi dispozitive de îmbinare consecutivă
a inelelor pentru lanţurile fabricate din metale 
nepreţioase şi aliajele acestora, clopoţei pentru 
zgarda animalelor; uşi şi zăvoare pentru ele, 
fabricate din metale nepreţioase şi aliajele 
acestora, destinate pentru grajduri şi cuşti, în 
general, utilizate pentru animalele domestice;

18 - zgărzi pentru animale şi hamuri, atelaje pentru 
animale (ca şi cele incluse în clasa 18), frâie, 
botniţe, plapume, cergi şi covoraşe pentru 
animale;

20 - locuri de dormit şi accesoriile lor pentru
animale, cutii pentru cuiburi;

21 - barili (pentru determ inarea şi dozarea
produselor friabile), suporturi şi inele pentru 
păsări şi animale domestice; perii, piepteni, 
suporturi pentru băligar (găinaţ), rezervoare 
de apă pentru animalele domestice; colivii 
pentru păsări şi cuşti pentru animale, precum 
şi accesoriile acestor produse; acoperire pentru 
cuştile animalelor, căzi pentru baia păsărilor, 
ouă artificiale pentru cuiburi; făraşe pentru 
colectarea excrementelor animalelor domestice;

28 - jucării pentru animale domestice, păsări, peşti;
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

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

(21) 001555
(22) 04.05.1994
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(73) MARS INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101- 
3883, Statele Unite ale Americii

(54)

Ev PET
(51X57)
03 - săpun, detergenţi şi şampoane pentru animale;
05 - preparate şi substanţe veterinare, precum şi

cele destinate pentru tratarea păsărilor şi 
peştilor; suplimente alimentare pentru scopuri 
medicinale; preparate dezinfectante, fungicide, 
pesticide, folosite pentru animalele domestice 
şi bovine, precum şi cele în formă de prafuri, 
pulverizatoare şi zgărzi; şampoane medicinale 
şi detergenţi, destinate pentru animale;

06 - lanţuri şi dispozitive de îmbinare consecutivă
a inelelor pentru lanţurile fabricate din metale 
nepreţioase şi aliajele acestora, clopoţei pentru 
zgarda animalelor; uşi şi zăvoare pentru ele, 
fabricate din metale nepreţioase şi aliajele 
acestora, destinate pentru grajduri şi cuşti, în 
general, utilizate pentru animalele domestice;

16 - diverse materiale imprimate, în special, privind 
animalele domestice, păsările şi peştii; hârtie 
acoperită cu nisip, folosită pentru cuştile 
animalelor; acvarii şi părţile componente ale 
acestora (ca şi cele incluse în clasa 16); 
conteinere fabricate din carton (precum şi cele 
cu înveliş impermeabil), destinate pentru 
transportarea animalelor sau peştelui;

18 - zgărzi pentru animale şi hamuri, atelaje pentru 
animale (ca şi cele incluse în clasa 18), frâie, 
botniţe, plapume, cergi şi covoraşe pentru 
animale;

20 - locuri de dormit şi accesoriile lor pentru
animale, cutii pentru cuiburi;

21 - barili (pentru determ inarea şi dozarea
produselor friabile), suporturi şi inele pentru 
păsări şi animale domestice; perii, piepteni, 
suporturi pentru băligar (găinaţ), rezervoare 
de apă pentru animalele domestice; colivii de 
păsări şi cuşti pentru animale, precum şi 
accesoriile acestor produse; acoperire pentru 
cuştile animalelor, căzi pentru baia păsărilor, 
ouă artificiale pentru cuiburi; făraşe pentru 
colectarea excrementelor animalelor domestice;

28 - jucării pentru animale domestice, păsări, peşti;
31 - animale, produse alimentare pentru animale, 

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

(21) 001557
(22) 04.05.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

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

(51)(57)
30 - ingrediente pentru articole de patiserie şi 

articole de cofetărie; făină, produse cerealiere, 
folosite în alimentare; orez, precum şi orez 
ambalat în pachete de fiert, fiert în prealabil 
sau deshidratat; paste, condimente, amestecuri 
de condimente; umpluturi pentru pâine, în spe
cial, care conţin grăsim i com estibile şi 
ciocolată, dulciuri cu migdale şi nuga (alviţâ), 
ceai (nemedicinal), cafea, surogate de cafea, 
cacao, ciocolată lichidă, precum şi articolele 
sus-numite în formă de exctracte (lichide sau 
solide), atât cele gata de întrebuinţare, cât şi 
cele în ambalaj (pachete), precum şi cele 
destinate pentru comercializare prin automate; 
melasă, zahăr, miere, sosuri (cu excepţia 
mirodeniilor pentru salate), îngheţată, glazură, 
produse din îngheţată şi dulciuri congelate; 
pâine, fursecuri, prăjituri, patiserie şi cofetărie, 
articole din zahăr, ciocolată, figuri din 
ciocolată, ingrediente pentru prăjituri şi 
aperitive preparate din produsele sus-numite, 
budinci, deserturi; aperitive şi alte. produse 
pentru întrebuinţarea între dejun, prânz şi 
cină, care conţin în special grâne, ciocolată, ca
cao, checuri şi/ori articole din aluat.

(21) 001559
(22) 04.05.1994
(73) MARS INCORPORATED, US

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

(54)

(59) Culori revendicate: roşu, galben.
(51)(57)
29 - fructe conservate, congelate, uscate, preparate 

şi pregătite pentru întrebuinţare, legume şi 
cartofi, umpluturi pentru articolele de patiserie 
şi cofetărie, came proaspătă, congelată sau 
conservată, peşte, păsări, vânat; produse ma
rine, pastă, condimente sau ciuperci uscate,
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produse finite destinate pentru întrebuinţare 
sau sem ifabricate, supe, suplim ente sau 
amestecuri pentru prepararea alimentaţiei, 
care conţin în fond articolele sus-indicate; 
lapte, produse lactate, şi anume: unt, caşcaval, 
frişcă, iaurt, brânză de vaci, zară, chefir, brânză 
dulce de vaci, cu nucuşoare şi frişcă, precum şi 
băuturi, care conţin lapte; produse finite, 
preparate din substanţe proteice, ele fiind 
suplimente în formă de granule, pulberi sau 
în formă texturată; marmeladă, gemuri, mari- 
nade, grăsimi comestibile de provenienţă veg
etală şi animală, amestecuri cu grăsime pentru 
tartine;

30 - făină, produse cerealiere, folosite în alimentare; 
orez, precum şi orez ambalat în pachete pentru 
fiert, fiert în prealabil sau deshidratat; ceai, 
cafea, surogate de cafea, cacao, ciocolată 
lichidă, produsele sus-numite în formă de con
centrate (lichide sau uscate), atât băuturi fi
nite gata de întrebuinţare, cât şi cele ambalate 
(în pachete), precum şi cele destinate pentru 
realizare prin automate de comerţ; melasă, 
zahăr, miere, sosuri (cu excepţia salatelor - 
condimente); îngheţată, glazură, produse din 
îngheţată, dulciuri congelate, pâine, checuri, 
biscuiţi, chifle, bomboane, ciocolată, articole din 
ciocolată, suplimente la articolele de patiserie 
şi aperitive, preparate din produsele sus- 
numite; deserturi, aperitive (obiecte), între
buinţate între dejun, prânz şi cină, conţinând 
în componenţa sa produse cerealiere, orez, 
cartofi, paste, carne, peşte, păsări, legume, 
caşcaval, ciocolată, cacao, checuri şi/sau 
articole din aluat;

32 - apă minerală şi apă gazoasă şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri de fructe, siropuri 
şi alte preparate pentru prepararea băuturilor; 
bere.

(21) 001560
(22) 04.05.1994
(73) MARŞ ENCORPORATED, US

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

(54)

STARBURST
(51X57)
30 - faină, produse cerealiere, destinate utilizării 

în alimentaţie; orez, precum şi orez ambalat 
în pachete pentru fiert, fiert în prealabil sau 
deshidratat; ceai şi cafea, surogate de cafea, 
cacao, ciocolată lichidă, precum şi produsele 
sus-numite, utilizate în formă de extracte 
(lichide sau uscate), atât sub formă de băuturi 
finite, cât şi în pachete, precum şi cele destinate 
pentru comercializare prin automate; melasă, 
zahăr, miere, condimente (cu excepţia condi
mentelor pentru salate), glazură, îngheţată, 
produse preparate din îngheţată, dulciuri 
congelate, pâine, checuri, biscuiţi, prăjituri, 
bomboane, ciocolată, produse din ciocolată, 
suplim ente pentru prăjituri şi aperitive, 
componentele aperitivelor, întrebuinţate în

alimentaţie între micul dejun, prânz şi cină şi 
incluse în clasa 30;

32 - apă minerală şi apă gazoasă şi alte băuturi 
nealcoolice, băuturi şi sucuri de fructe, siropuri 
şi alte preparate pentru prepararea băuturilor; 
bere.

(21) 001561
(22) 04.05.1994
(73) MARŞ ENCORPORATED, US

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

(54)

BALISTO
(51X57)
29 - fructe conservate, congelate, uscate şi fructe 

preparate, legume şi cartofi; umpluturi pentru 
produsele de panificaţie, patiserie şi cofetărie, 
incluse în clasa 29; carne, peşte, păsări şi vânat 
proaspete, congelate sau conservate; produsele 
marine incluse în clasa 29; pastă, mirodenii şi 
plante uscate, produse finite şi semifabricate, 
supe, suplim ente sau am estecuri pentru 
prepararea alimentaţiei, ce conţin, în special, 
produsele sus-menţionate, şi anume: unt, 
caşcaval, frişcă, iaurt, brânză, chefir, zară, 
brânză dulce cu nucuşoare şi frişcă, precum şi 
băuturile pe bază de lapte; produse finite 
preparate din substanţe proteice, folosite în 
calitate de suplimente în alimentaţie, în formă 
de bucăţele texturate sau în formă de praf; 
marmeladă, gem, marinade, grăsimi comesti
bile vegetale şi animale, amestecuri cu grăsime 
pentru tartine.

(21) 001562
(22) 04.05.1994
(73) MARŞ G.B. LIMITED, GB

3D Dundee Road, Slough, Berkshire SL1 4LG, 
Anglia

(54)

(59) Culori revendicate: roşu, galben, oranj, negru.
(51)(57)
09 - dispozitive şi aparate pentru investigaţiile 

ştiinţifice de laborator; dispozitive şi aparate 
electrotehnice (ca şi cele incluse în clasa 09); 
computere, aparate, dispozitive şi mecanisme 
de adm inistrare, prelucrare, restabilire, 
păstrare şi transmitere a informaţiei; aparate, 
dispozitive şi mecanisme pentru transformarea 
valorilor num erice în  inform aţie grafică; 
indicatoare şi printere vizuale pentru utilizare 
cu computere şi pentru utilizare cu dispozitive 
şi aparate cu m em orie; aparate pentru
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măsurarea şi verificarea schemelor integrale; 
purtători de program e şi date pentru 
prelucrarea electronică a datelor sub formă de 
benzi magnetice, discuri şi cabluri; fişe cu 
perforaţie şi benzi cu perforaţie, microfilme 
expoziţionale destinate pentru demonstrare şi 
piesele de completare ale produselor sus
menţionate; utilaj şi dispozitive de navigare, 
radare şi sonare; aparate şi dispozitive pentru 
comunicarea prin satelit şi piese de completare 
ale acestora, automate de comerţ; aparate 
pentru numărarea monedelor, bancnotelor de 
hârtie, biletelor; aparate pentru sortarea, iden
tificarea, determinarea cantităţii, calculului, 
verificării, schimbului de bani, schimbului şi 
rebutării m onedelor, fişelor şi jetoanelor 
(pentru calcul în jocuri), biletelor sau hârtiilor 
de valoare; dispozitive pentru modificarea 
cantităţii şi clasificarea monedelor, fişelor, 
jetoanelor sau hârtiilor de valoare.

(21) 001613
(22) 25.03.1994
(73) INTEL CORPORATION, US

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

(54)

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

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

(21) 001616
(22) 25.03.1994
(73) INTEL CORPORATION, US

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

(54)

INTEL
(51)(57)
09 - blocuri procesoare video, procesoare micro, 

schem e im prim ate electronice, scheme 
integrale ale memoriei, programele sistemelor 
de operare, m icrocontroloare, computere, 
computere micro, minicomputere, procesoare, 
dispozitive procesoare centrale (DOC), piese 
pentru computere, cipuri semiconductoare, 
dispozitive de intrare în calculator (imput, 
racord) şi de ieşire din calculator, bloc de 
comandă, blocul memoriei, memoria, programe 
înregistrate pentru com putere, registre,

dispozitive pentru controlul şi programarea 
schemelor integrale, sistem e de mem orie 
periferică, sisteme pentru computere, modeme, 
acum ulatoare de inform aţie, d ispozitive 
procesoare şi reţele de conectare.

(21) 001629
(22) 22.03.1994
(73) NOVO NORDISK A/S, DK

Novo Alle, 2880 Bagsvaerd, Danemarca
(54)

N o v o lin
(51X57)
05 - preparate farmaceutice, inclusiv preparate 

antidiabetice.

(21) 001703
(22) 25.05.1994
(73) NOVO NORDISK A /S , DK

Novo Alle, 2880 Bagsvaerd, Danemarca
(54)

UI
Ü
O

I Z

O

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvicul
turii, materiale plastice în stare brută (sub for
mă 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 adezive 
pentru scopuri industriale;

05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice, 
produse dietetice pentru copii şi bolnavi, 
plasturi, m ateriale pentru pansam ente, 
materiale pentru plombe şi mulaje dentare, 
dezinfectante; substanţe erbicide şi contra 
dăunătorilor;

10 - instrumente şi aparate chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare (inclusiv protezele pentru 
membre, ochi şi dinţi) .

(21) 001716
(22) 23.05.1994
(73) ANHEUSER-BUSCH, IN CO RPORATED,

us
One Busch Plase St. Louis, Missouri 63118, 
Statele Unite ale Americii
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(54) (54)

(51X57)
01 - antigel şi compoziţii antigel;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale (cu excepţia 

uleiurilor şi grăsimilor comestibile şi uleiurilor 
eterice), m ateriale lubrifiante, compoziţii 
pentru absorbirea şi precipitarea prafului, 
carburanţi (inclusiv alcool pentru motoare), 
surse de iluminat.

(51)(57)
09 - ochelari de soare, m aşini de calculat, 

magnetofoane, aparate telefonice, radio;
14 - ceasuri de mână, ceasuri;
34 - tutun, articole pentru fumători, chibrituri.

(21) 001723
(22) 23.05.1994
(73) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., JP

Umeda Center Building, 4-12, Nakazakinishi 
2-chome, Kita-ku, Osaka, Japonia

(54)

(51X57)
11 - condiţionere, instalaţii pentru răcirea aerului, 

calorifere, dispozitive de ventilaţie, aparate de 
purificare a aerului (cu excepţia maşinilor), 
aparatură pentru deodorizarea aerului, 
aparate pentru umezirea aerului, aparate 
pentru uscarea aerului, schimbătoare de 
căldură, boilere, agregate frigorifice, frigidere, 
congelatoare, utilaj şi maşini pentru fabricarea 
gheţii; com presoare pentru sistem ele de 
condiţionare şi răcire a aerului, covoare şi 
plapume cu încălzire electrică, încălzitoare 
electrice pentru picioare, panouri de perete cu 
încălzire, sisteme de încălzire pentru pardoseli, 
părţile componente şi piesele acestor produse.

(21) 001822
(22) 30.05.1994
(73) AMERICAN CYANAMID COMPANY, US 

One Cyanamid Piaza, Wayne, New Jersey 
07470, Statele Unite ale Americii

(54)

CYBLUE
(51X57)
05 - produse farmaceutice, veterinare, inclusiv 

vaccinurile pentru animale, produse igienice, 
produse dietetice pentru copii şi bolnavi; 
plasturi, m ateriale pentru pansam ente; 
materiale pentru plombe şi mulaje dentare; 
dezinfectante; substanţe erbicide şi contra 
dăunătorilor.

(21) 001823
(22) 30.05.1994
(73) AMERICAN CYANAMID COMPANY, US 

One Cyanamid Piaza, Wayne, New Jersey 
07470, Statele Unite ale Americii 

(54)

MYRIN
(51X57)
05 - produse farm aceutice, inclusiv preparate | 
farmaceutice pentru tratamentul tuberculozei, j 
produse veterinare şi igienice; produse dietetice ! 
pentru copii şi bolnavi; plasturi, materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombe şi mulaje 
dentare; dezinfectante; substanţe erbicide şi 
substanţe contra dăunătorilor.

(21) 001724 ----------------------------------------------------------------------------
(22) 23.05.1994
(73) WOLF OIL CORPORATION, BE (21) 001825

Georges Gilliotstraat 52, Hemiksem, Belgia (22) 30.05.1994
(73) MASSEY-FERGUSON (DELAWARE) INC., 

US
5255 Triangle Parkway PO Box 920130 
Georgia 30092, Statele Unite ale Americii
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(54)

(51)(57)
07 - maşini şi instalaţii destinate pentru folosirea 

în agricultură, horticultură şi silvicultură, 
transm isii, cutii de viteză, mecanisme de 
acţionare, generatoare, motoare, ambreiaje, 
manşoane pentru maşini, aparate şi instalaţii; 
piese de schimb, utilaj şi piese ale produselor 
sus-numite;

12 - mijloace de transport utilizate în agricultură şi 
silvicultură; tractoare, transmisii, motoare 
pentru vehicule; piese de schimb, utilaj şi piese 
ale produselor sus-numite.

Middlesex UB 6 ONN, Anglia
(54)

IM IGRAN
(51X57)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice

(21) 001833
(22) 26.04.1994
(73) EGRI DOHANYGYAR KFT., HU 

a Hungarian Company, located at 
Torvenyhaz u.4, 3300, Eger, Ungaria

(54)
KENNER

(51)(57)
34 - tutun, rechizite pentru fumat, chibrituri.

(21) 001834
(22) 26.04.1994
(73) EGRI DOHANYGYAR KFT., HU 

a Hungarian Company, located at 
Torvenyhaz u.4, 3300, Eger, Ungaria

(54)
ULTI

(51)(57)
34 - tutun, rechizite pentru fumat, chibrituri.

(21) 001826 
(22) 30.05.1994
(31) 93020678
(32) 24.05.1993
(33) RU
(73) GLAXO GROUP LIMITED, GB

Glaxo House, Berkeley Avenue, Greenford, 
Middlesex UB6 ONN, Anglia

(54)
FORTUM

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

(21) 001827
(22) 30.05.1994
(31) 93020675
(32) 24.05.1993
(33) RU
(73) GLAXO GROUP LIMITED, GB

Glaxo House, Berkeley Avenue, Greenford, 
Middlesex UB6 ONN, Anglia

(54)
GLAXO

(51X57)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice.

(21) 001828 
(22) 30.05.1994
(31) 93006444
(32) 15.02.1993
(33) RU
(73) GLAXO GROUP LIMITED, GB

Glaxo House, Berkeley Avenue, Greenford,

(21) 001835
(22) 26.04.1994
(73) EGRI DOHANYGYAR KFT., HU 

a Hungarian Company, located at 
Torvenyhaz u.4, 3300, Eger, Ungaria 

(54) .
LYRE

(51X57)
34 - tutun, rechizite pentru fumat, chibrituri.

(21) 001830
(22) 26.04.1994
(73) EGRI DOHANYGYAR KFT., HU 

a Hungarian Company, located at 
Torvenyhaz u.4, 3300, Eger, Ungaria 

(54)
MD

(51)(57)
34 - tutun, rechizite pentru fumat, chibrituri.

(21) 001837
(22) 26.04.1994
(73) EGRI DOHANYGYAR KFT., HU 

a Hungarian Company, located at 
Torvenyhaz u.4, 3300, Eger, Ungaria 

(54)

BOON
(51X57)
34 - tutun, rechizite pentru fumat, chibrituri.
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(21) 001838
(22) 26.04.1994
(73) EGRI DOHANYGYAR KFT., HU 

a Hungarian Company, located at 
Torvenyhaz u.4, 3300, Eger, Ungaria

(54)
LAME

(51X57)
34 - tutun, rechizite pentru fumat, chibrituri.

(21) 001839
(22) 26.04.1994
(73) EGRI DOHANYGYAR KFT., HU 

a Hungarian Company, located at 
Torvenyhaz u.4, 3300, Eger, Ungaria

(54)
LUCK

(51X57)
34 - tutun, rechizite pentru fumat, chibrituri.

a Hungarian Company, located at 
Torvenyhaz u.4, 3300, Eger, Ungaria

HELIKON
L IC H T S

(21) 001840
(22) 26.04.1994
(73) EGRI DOHANYGYAR KFT., HU 

a Hungarian Company, located at 
Torvenyhaz u.4, 3300, Eger, Ungaria

(54)
FILTOL

(51X57)
34 - tutun, rechizite pentru fumat, chibrituri.

(21) 001841
(22) 26.04.1994
(73) EGRI DOHANYGYAR KFT., HU 

a Hungarian Company, located at 
Torvenyhaz u.4, 3300, Eger, Ungaria

(54)
ROMANC

(51)(57)
34 - tutun, rechizite pentru fumat, chibrituri.

(21) 001842
(22) 26.04.1994
(73) EGRI DOHANYGYAR KFT., HU 

a Hungarian Company, located at 
Torvenyhaz u.4, 3300, Eger, Ungaria

(54)

HELIKON
(51)(57)
34 - tutun, rechizite pentru fumat, chibrituri.

(59) Culori revendicate:roşu, bordo-închis, alb, 
auriu.

(51)(57)
34 - tutun, rechizite pentru fumat, chibrituri.

(21) 001844
(22) 26.04.1994
(73) EGRI DOHANYGYAR KFT., HU 

a Hungarian Company, located at 
Torvenyhaz u.4, 3300, Eger, Ungaria

(54)

(59) Culori revendicate: roşu, bordo-închis, alb, 
auriu.

(51X57)
34 - tutun, rechizite pentru fumat, chibrituri.

(21) 001843
(22) 26.04.1994
(73) EGRI DOHANYGYAR KFT., HU
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(21) 001845
(22) 26.04.1994
(73) EGRI DOHANYGYAR KFT., HU 

a Hungarian Company, located at 
Torvenyhaz u.4, 3300, Eger, Ungaria

(54)
CORVINA

(51X57)
34 - tutun, rechizite pentru fumat, chibrituri.

(21) 001846
(22) 26.04.1994
(73) EGRI DOHANYGYAR KFT., HU 

a Hungarian Company, located at 
Torvenyhaz u.4, 3300, Eger, Ungaria

(54)
AGRIA

(51)(57)
34 - tutun, rechizite pentru fumat, chibrituri.

(21) 001847
(22) 26.04.1994
(73) EGRI DOHANYGYAR KFT., HU 

a Hungarian Company, located at 
Torvenyhaz u.4, 3300, Eger, Ungaria

(54)

ROCKY
(51)(57)
34 - tutun, rechizite pentru fumat, chibrituri.
(21) 001848
(22) 26.04.1994
(73) EGRI DOHANYGYAR KFT., HU 

a Hungarian Company, located at 
Torvenyhaz u.4, 3300, Eger, Ungaria

(54)
HERO

(51)(57)
34 - tutun, rechizite pentru fumat, chibrituri.

(51X57)
34 - tutun, rechizite pentru fumat, chibrituri.

(21) 001851
(22) 26.04.1994
(73) EGRI DOHANYGYAR KFT., HU 

a Hungarian Company, located at 
Torvenyhaz u.4, 3300, Eger, Ungaria

(54)
ROT UND WEISE

(51)(57)
34 - tutun, rechizite pentru fumat, chibrituri.

(21) 001891
(22) 01.03.1994
(73) ADAM OPEL AG, DE

Bahnhofsplatz 1, D -65423 R usselsheim , 
Germania

(54)

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

şi aeriană.

(21) 001893
(22) 01.03.1994
(73) ADAM OPEL AG, DE

Bahnhofsplatz 1, D -65423 R usselsheim , 
Germania

(54)

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

şi aeriană.

(21) 001849
(22) 26.04.1994
(73) EGRI DOHANYGYAR KFT., HU 

a Hungarian Company, located at 
Torvenyhaz u.4, 3300, Eger, Ungaria

(54)

GOLDEN KING

(51)(57)
34 - tutun, rechizite pentru fumat, chibrituri.

(21) 001894
(22) 01.03.1994
(73) ADAM OPEL AG, DE

Bahnhofsplatz 1, D -65423 R usselsheim , 
Germania

(54)

COMBO
(51)(57)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, navală 

şi aeriană.

(21) 001850
(22) 26.04.1994
(73) EGRI DOHANYGYAR KFT., HU 

a Hungarian Company, located at 
Torvenyhaz u.4, 3300, Eger, Ungaria

(54)

HARMONIA

(21) 001895
(22) 01.03.1994
(73) ADAM OPEL AG, DE

Bahnhofsplatz 1, D -65423 R üsselsheim , 
Germania

(54)
OMEGA
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(61X57)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, navală 

şi aeriană.

(51X57)
05 - preparate şi substanţe farmaceutice pentru uz 

uman.

(21) 001896
(22) 01.03.1994
(73) ADAM OPEL AG, DE

Bahnhofsplatz 1, D-65423 Russelsheim , 
Germania

(54)

CALIBRA
(51)(57)
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră, navală 

şi aeriană.

(21) 001932
(22) 03.06.1994
(73) BAT CIGARETTENFABRIKEN GMBH, DE 

Alsterufer 4, 2000 Hamburg 36, Germania
(54)

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

fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 001925
(22) 31.05.1994
(73) PH ILIP MORRIS PRODUCTS INC., US 

a Virginia Corporation of 3601 Commerce 
Road, Richmond, Virginia 23234, Statele Unite 
ale Americii

(54)

MARL10RO
(51)(57)
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, navale, 

geodezice, electrice (inclusiv radioreceptoare), 
fotografice, cinematografice, optice, de cântărit, 
de măsurat, de semnalizat, de control, de 
salvare şi didactice; aparate automate care 
declanşează prin introducerea unei monede sau 
a unui jeton; dispozitive pentru înregistrare şi 
reproducere a sunetelor; case înregistratoare, 
maşini de calculat; aparate extinctoare;

18 - piele şi imitaţii de piele, articole din aceste 
materiale care nu sunt cuprinse în alte clase, 
piei, valize, cufere de călătorie şi sacoşe, 
um brele de ploaie şi de soare, bastoane, 
harnaşament şi articole de şelărie;

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

25 - îmbrăcăminte, lenjerie; articole pentru acoperit
capul, încălţăminte;

28 - jocuri, jucării; rechizite de gimnastică şi de sport 
(cu excepţia îmbrăcămintei); ornamente şi 
podoabe pentru pomul de iarnă.

(21) 001931
(22) 03.06.1994
(73) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD, 

J P
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

CĂTĂLIN
КАТАЛИН

(21) 001969
(22) 07.06.1994
(73) ÎN T R E P R IN D E R E A  M IX TĂ  M O L D O - 

ITALIANĂ “М О Н ТА ” SRL, MD 
Str. Cosmonauţilor, 7, 277012, Chişinău, 
Moldova

(54)

(51X57)
35 - operaţiuni de export-import, marketing.

(21) 001971
(22) 09.06.1994
(73) CHRISTIAN DIOR A LIMITED COMPANY, 

FR
30, Avenue Montaigne 75008, Paris, Franţa

(54)

S W I N G
(51)(57)
14 - metale preţioase şi aliajele lor, articole din ele 

sau placate, necuprinse în alte clase; cutii din 
metale preţioase pentru chibrituri; suporturi 
din metale preţioase pentru chibrituri; plăci 
(farfurii, tacâmuri de argint); opere de artă din 
bronz sau m etale preţioase;farfurii de 
bucătărie (argint de bucătărie); brelocuri, cutii 
din metale preţioase pentru ţigări; casete 
pentru trabucuri, casete pentru ţigări, ceainice 
din metale preţioase; vase pentru ceai, vase 
pentru infuzie de ceai, accesorii pentru servirea 
ceaiului, site mici pentru ceai, halbe înalte de
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bere, vase pentru tutun, suporturi pentru 
scobitoare, fixatori pentru şervete, tave din 
metale preţioase pentru gospodărie, vaze, 
scrumiere, coşuri din metale preţioase, cutii 
din metale preţioase, cutii pentru acadele, 
servante (tave); candelabre (sfeşnice); dispo
zitive pentru stingerea lumânărilor; atribute 
pentru servirea cafelei; ibricuri de cafea; ceşti 
din metal preţios, articole din bronz sau metale 
preţioase pentru împodobire; tacâmuri din 
metale preţios, suporturi pentru ouă; tacâmuri 
(vaze) pentru aşezat în  m ijlocul mesei; 
candelabre pentru masă; sticle (ploşti, sticluţe), 
cupe (halbe); articole din aur şi argint, cu 
excepţia cuţitelor; furculiţe şi linguri; 
conteinere pentru menaj; veselă pentru menaj; 
articole din imitaţii de aur; ulcioare; conteinere 
de bucătărie; veselă de bucătărie; fixatori 
pentru şerveţele; inele pentru şerveţele; 
spărgătoare de nuci din metale preţioase; 
gărăfioare pentru ulei din metal preţios; 
piperniţe; salatiere; solniţe cu găuri, solniţe; 
sosiere; servicii de masă din metale preţioase, 
articole din argint şi aur, cu excepţia cuţitelor; 
zaharniţe, supiere, site mici, toate din metale 
preţioase şi im itaţiile lor; orologerie şi 
instrumente de cronometrat, în special, ceasuri 
pentru bărbaţi şi dame; brăţări, ceasuri în 
miniatură, deşteptătoare şi piesele lor, în spe
cial, cadrane, cutii şi cutiuţe destinate pentru 
cadouri, pentru orologerie, şi alte produse 
necuprinse în alte clase.

(21) 001978
(22) 10.06.1994
(73) HARLEY-DAVIDS ON, INC, US

a  corp ora tion  organized and existing un
der the law s o f  the State o f  W isconsin 
3700 west Juneau Avenue City of Milwaukee, 
State o f Wisconsin 53208, Statele Unite ale 
Americii

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

fumat, brichete şi chibrituri.
(58) Cuvintele “CUSTOM BLEND” nu sunt obiecte 

independente de protecţie juridică

(21) 001980
(22) 03.05.1994
(31) 74/470219
(32) 16.12.1993
(33) US
(73) FMC CORPORATION, US

1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylva
nia 19103, Statele Unite ale Americii

(54)

(51)(57)
01 - preparate chimice folosite pentru desărarea şi 

regenerarea particularităţilor solului.

(21) 001993
(22) 13.06.1994
(73) H UDSON PRO D U CTS C O R PO RA TIO N  

(TEXAS CORPORATION), US 
6855 Harwin, Houston, Texas 77036, Statele 
Unite ale Americii

(54)

H U D SO N
(51X57)
11 - utilaj cu schimb de căldură şi piese pentru el, 

dispozitive pentru transportul căldurii pentru 
utilizare în industria petrolieră, chimică şi de 
prelucrare a gazelor şi în consumul de energie 
electrică, şi anume: schimbătoare de căldură 
cu răcire cu aer, ventilatoare cu flux axial şi 
piese pentru ele, inclusiv ajutaje de stabilizare 
şi palete de ventilatoare;

37 - reparaţia, deservirea şi producerea utilajului 
cu schimb de căldură şi pieselor pentru el;

42 - controlul, verificarea şi perfecţionarea 
aspectului exterior şi caracteristicilor tehnice 
ale utilajului cu schimb de căldură şi ale 
pieselor pentru acesta.

(21) 002024
(22) 14.06.1994
(73) SUMITOMO CHEMICAL, CO., LTD, J P  

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

(54)
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(51X57)
01 - produse chimice pentru fabricarea insecticidelor 

şi fungicidelor;
05 - insecticide, fungicide; preparate contra 

buruienilor şi dăunătorilor.
(58) Cuvântul “NEO” nu este obiect independent 

de protecţie juridică.

(21) 002025
(22) 14.06.1994
(73) SUMITOMO CHEMICAL, CO., LTD, JP  

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

(54)

PYNAM1N FORTE
(51X57)
01 - produse chimice pentru fabricarea insecticidelor 

şi fungicidelor;
05 - insecticide, fungicide; preparate contra 

buruienilor şi dăunătorilor.
(58) Cuvântul “FORTE” nu este obiect independent 

de protecţie juridică.

(21) 002026
(22) 14.06.1994
(73) SUMITOMO CHEMICAL, CO., LTD, JP  

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

(54)

SUMINAK
(51X57)
01 - produse chimice pentru fabricarea insecticidelor 

şi fungicidelor;
05 - insecticide, fungicide; preparate contra 

buruienilor şi dăunătorilor.

(21) 002034
(22) 21.06.1994
(73) ÎN T R E P R IN D E R E A  DE A R E N D Ă  - 

COMBINATUL ALIMENTAR DE COLEC
TARE ŞI PRELUCRARE, MD
Str.Cotovschi, nr. 126, 279500, Otaci, Ocniţa, 
Moldova

(54)

(51)(57)
29 - diverse salamuri;
33 - băuturi alcoolice;
42 - comerţ, magazine de firmă.

(21) 002040
(22) 23.06.1994
(73) V ISA  IN T E R N A T IO N A L  SE R V IC E  

ASSOC., US
900 Metro Center Boulevard, Foster City, Cali
fornia, USA, 94404, Statele Unite ale Americii 

(54)

ELECTRON
(51)(57)
36 - asigurare; activitate financiară; operaţiuni 

creditar-monetare; operaţiuni cu imobilul şi 
toate serviciile, incluse în clasa 36.

(21) 002041
(22) 23.06.1994
(73) UNITED FEATURE SYNDICATE, INC., US 

200 Park Avenue New York, New York 10166, 
Statele Unite ale Americii

(54)

GARFIELD

(51)(57)
16 - hârtie, carton şi produse din acestea, necuprinse 

în alte clase; imprimate; articole de legătorie; 
fotografii; papetârie; materiale adezive pentru 
scopuri de papetărie 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 plastice pentru 
ambalaj ( necuprinse în alte clase); cărţi de joc, 
caractere tipografice; clişee (tipografice) şi 
toate produsele incluse în clasa 16,
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(21) 002042
(22) 23.06.1994
(73) ARES TRADING S.A., MERCHANTS, CH 

Château de Vaumarcus CH-2028, Vaumarcus, 
Elveţia

(54)

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

produse dietetice pentru scopuri medicinale, 
alimentaţie pentru copii, plasturi, materiale 
pentru plombe şi mulaje dentare, dezinfec
tante, preparate contra dăunătorilor, fungicide, 
erbicide şi toate produsele, incluse în clasa 05.

(21) 002051
(22) 23.06.1994
(31) 153011
(32) 27.02.1992
(33) RU
(73) DENKAVIT INTERNATIONAL B.V., NL 

Tolnegenweg 65,3781PV Voorthuizen, Olanda
(54)

DENKAVIT
(51X57)
05 - preparate vitaminoase pentru suplimente la 

furajele pentru animale;
31 - furaje pentru animale.

(21) 002052
(22) 23.06.1994
(73) IMPERIAL TOBACCO LIMITED, GB 

P.O. Box 244, Bristol, Anglia
(54)

REGAL
(51)(57)
34 - tutun prelucrat şi brut, produse din tutun, 

substanţe pentru fumat realizate aparte sau 
amestecate cu tutun, care nu se aplică în 
scopuri medicinale sau curative, articole pentru 
fumători, chibrituri.

(54)

(51)(57)
32 - ape minerale şi gazoase, diverse băuturi 

nealcoolice; băuturi de fructe, sucuri de fructe 
şi alte băuturi nealcoolice, incluse în clasa 32 
(exclusiv bere); siropuri şi alte compoziţii 
pentru prepararea băuturilor.

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

(21) 002054
(22) 23.06.1994
(73) ROYAL CROWN COMPANY. INC., US 

1000 10th Avenue, Columbus, State of Geor
gia, 31901-2617, Statele Unite ale Americii

(54)

(51)(57)
32 - ape minerale şi gazoase, diverse băuturi 

nealcoolice; băuturi de fructe, sucuri de fructe 
şi alte băuturi nealcoolice, incluse în clasa 32 
(exclusiv bere); siropuri şi alte compoziţii 
pentru prepararea băuturilor.

(21) 002057
(22) 23.06.1994
(73) TURMAC TOBACCO COMPANY BV, NL 

Drentestraat 21, Amsterdam, Olanda
(54)

(21) 002053
(22) 23.06.1994
(73) ROYAL CROWN COMPANY. INC., US 

1000 lOth Avenue, Columbus, State of Geor- 
gia, 31901-2617, Statele Unite ale Americii

ST M OH l'17
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(51X57)
34 - ţigarete, tutun şi produse din tutun, brichete, 

chibrituri şi produse pentru fumat.

(21) 002063
(22) 24.06.1994
(73) BAT CIGARETTENFABRIKEN GMBH, DE 

Alsterufer 4, 2000 Hamburg, 36, Germania
(54)

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

fumat, brichete şi chibrituri.

(21) 002064
(22) 24.06.1994
(73) BAT CIGARETTENFABRIKEN GMBH, DE 

Alsterufer 4, 2000 Hamburg 36, Germania
(54)

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

fumat, brichete şi chibrituri.
(58) Toate cuvintele cu excepţia cuvântului “Cortina” 

nu sunt obiecte independente de protecţie ju
ridică.

(21) 002065
(22) 24.06.1994
(73) BAT CIGARETTENFABRIKEN GMBH, DE

Alsterufer 4, 2000 Hamburg 36, Germania
(54)

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

fumat, brichete şi chibrituri.
(58) Toate cuvintele cu excepţia cuvântului “Cortina” 

nu sunt obiecte independente de protecţie ju
ridică.

(21) 002110 
(22) 18.01.1994
(73) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, P.O., SI 

Cesta Herojev 45, 68000 Novo Mesto, Slovenia
(54)

(51)(57)
05 - alimentaţie pentru copii, substanţe dietetice 

pentru scopuri m edicinale, surogate ale 
laptelui matern;

29 - lapte şi produse lactate, pireuri din fructe şi
legume, inclusiv pireuri conservate, carne, 
produse din carne, exctracte din carne, ouă;

30 - ceai, produse cerealiere, miere, siropuri din
melasă, drojdie, gumă de mestecat;

32 - sucuri (băuturi) de fructe şi legume, siropuri şi 
alte compoziţii pentru prepararea băuturilor.

(21) 002111 
(22) 18.01.1994
(73) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, P.O., SI

Cesta Herojev 45, 68000 Novo Mesto, Slovenia
(54)

enroxil
(51)(57)
05 - preparate veterinare.

(21) 002117
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(22) 04.02.1994
(73) ORIENTAL BREWERY CO., LTD., KR 

582, Youngdeugpo-dong, Youngeungpo-ku, 
Seoul, Coreea (de Sud)

(54)

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

nealcoolice, băuturi şi sucuri de fructe, siropuri 
şi alte compoziţii pentru prepararea băuturilor;

33 - băuturi alcoolice (exclusiv bere) .

(21) 002125
(22) 04.02.1994
(73) DAEWOO CORPORATION, KR

541, Namdaemunno 5-ga, Chung-gu, Seoul, 
Coreea (de Sud)

(54)

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

şi navală.

(21) 002126 
(22) 04.02.1994
(73) DAEWOO CORPORATION, KR

541, Namdaemunno 5-ga, Chung-gu, Seoul, 
Coreea (de Sud)

(54)

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

şi navală.

(21) 002127
(22) 04.02.1994
(73) DAEWOO CORPORATION, KR

541, Namdaemunno 5-ga, Chung-gu, Seoul, 
Coreea (de Sud)

(54)

DAMAS
(51)(57)
12 - vehicule, mijloace de locomoţie terestră, aeriană 

şi navală.

(21) 002135
(22) 23.02.1994
(73) RIEKER SCHUH AG, CH

Friedmettstrasse 5, CH-6260 Reiden, Elveţia
(54)

4 » ,

r i e k e r
(51X57)
25 - încălţăminte.

(21) 002144
(22) 13.06.1994
(31) 162180
(32) 09.07.1992
(33) RU
(73) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOC, 

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

(54)

(59) Culori revendicate: alb, albastru, galben-închis. 
(51X57)
36 - asigurări şi finanţe.

(21) 002158
(22) 15.06.1994

■ (73) W.R. GRACE & CO.-CONN., US
A Connecticut Corporation of: 1114, Avenue of 
the Americas, New York 10036, Statele Unite 
ale Americii

(54)

CRYOVAC
(51X57)
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10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
stomatologice şi veterinare; proteze pentru 
membre, proteze pentru ochi şi dinţi; articole 
ortopedice; m ateriale pentru aplicarea 
suturilor, toate articolele incluse în clasa 10.

(21) 002160
(22) 17.06.1994
(73) PHONE-POULENC AGROCHIMIE, FR 

14-20, rue Pierre Baizet, 69009, Lion, Franţa
(54)

REGENT
(51X57)
05 - preparate pentru distrugerea insectelor 

dăunătoare, fungicide, erbicide;
17 - conteinere de masă plastică destinate pentru 

protecţia seminţelor;
40 - tratarea seminţelor cu preparate chimice, în 

special, fungicide şi insecticide.

(21) 002165
(22) 23.06.1994
(73) REMBRANDT TOBACCO CORPORATION 

(OVERSEAS) LIMITED, CH 
Grienbachstrasse 11CH 6300 Zug, Elveţia

(54)

REMBRANDT

Infinite Light

(51X57)
34 - ţigări, tutun şi articole din tutun, brichete, 

chibrituri şi articole pentru fumat.
(58) Cuvintele “Infinite Light” nu sunt obiecte 

independente ale protecţiei juridice.

(21) 002166 
(22) 23.06.1994
(73) A M E R IC A N  C IG A R E T TE  C O M PAN Y 

(OVERSEAS) LIMITED, CH 
Grienbachstrasse 11 CH 6300, Zug., Elveţia

(54)

(51)(57)
34 - ţigări, tutun şi articole din tutun, brichete, 

chibrituri şi articole pentru fumat.

(21) 002175
(22) 23.06.1994
(73) ROTHMANS OF PALL M ALL LIMITED, 

CH
Grienbachstrasse 11, CH 6300 Zug., Elveţia

(54)

Dumont

с - —>

(51)(57)
34 - ţigări, tutun şi articole din tutun, brichete, 

chibrituri şi articole pentru fumat.

(21) 002182
(22) 28.06.1994
(73) ROYAL CROWN COMPANY, INC., US 

1000 lOth Avenue, Columbus, State of Geor- 
gia, 31901- 2617, Statele Unite ale Americii

(54)

R O Y A L  C R O W N
(51)(57)
32 - băuturi nealcoolice din clasa 32; ape minerale 

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

(21) 002212 
(22) 30.06.1994
(73) EBTECH CORPORATION, US

265 North Hamilton Road, Columbus, Ohio, 
43213, Statele Unite ale Americii 

(54)

(5D(57)
11 - automate pentru apă potabilă cu dispozitiv de 

osmoză reversivă sau dispozitiv de filtrare,
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aparate pentru gazarea apei; aparate de 
încălzire şi răcire, dispozitive de separare 
pentru băuturi nealcoolice.

(21) 002213
(22) 30.06.1994
(73) EBCO MANUFACTURING COMPANY, US 

265 North Hamilton Road, Columbus, Ohio, 
43213, USA, Statele Unite ale Americii

(54)

OASIS ^

(54)

SIKKENS
(51)(57)
01 - substanţe chimice pentru artişti plastici

(necuprinse în  alte clase), substanţe de 
impregnare, răşini sintetice şi răşini sintetice 
în stare brută;

02 - substanţe pentru acoperirea suprafeţelor,
coloranţi, baiţuri, răşini naturale în  stare 
brută, substanţe de protecţie îm potriva 
coroziunii şi împotriva degradării lemnului, 
substanţe colorante, dizolvanţi, sicative, ceruză 
de plumb, fixatori pentru coloranţi;

17 - chituri, pulberi, mastic sau amestecuri de şlefuit 
sau lustruit.

(51)(57)
11 - havuzuri pentru apă potabilă, dispozitive de 

răcire sub presiune; dispozitive de umplere cu 
apă a sticlelor; distribuitoare de apă cu 
încălzire electrică şi/sau de refrigerare 
(răcitoare de apă), uscătoare.

(21) 002214
(22) 30.06.1994
(73) TaJ. SMITH & NEPHEW LTD, GB 

101 Hessle Road, Huli HU 32 BN, Anglia
(54)

OPSITE

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

substanţe cu proprietăţi dietetice pentru 
medicină; alimentaţie pentru copii, plasturi, 
materiale pentru pansamente; benzi (panglici) 
adezive şi benzi de izolare pentru medicină, 
tifon igienic şi curativ; vată pentru medicină; 
materiale pentru pansamente chirurgicale şi 
sanitare; materiale pentru pansarea rănilor; 
materiale pentru pansamente cu peliculă, 
şerveţele chirurgicale; materiale pentru plombe 
dentare, ceară stom atologică; substanţe 
dezinfectante; substanţe pentru distrugere 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide;

10 - instrumente şi aparate chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare; proteze pentru membre, 
ochi şi dinţi; produse ortopedice, materiale 
pentru suturi, ţesături şi pelicule sanitare şi 
ch irurgicale, preparate pentru aplicarea 
acestor pelicule pe corpul uman; părţi 
componente şi utilaj (accesorii, piese) pentru 
produsele sus-numite.

(21) 002215
(22) 30.06.1994
(73) AKZO COATINGS INTERNATIONAL B.V., 

NL
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, Olanda

(21) 002216
(22) 30.06.1994
(73) VALIO LTD, FI

Of Meijeritie 6, 00370 Helsinki, Finlanda
(54)

VIOLA

(51X57)
29 - lapte, caşcaval şi alte amestecuri alimentare 

pe bază de lapte, de exemplu: smântână, iaurt, 
praf de lapte, unt, margarină, uleiuri şi grăsimi 
comestibile.

(21) 002218 
(22) 30.06.1994
(73) PFIZER INC., A DELAWARE, CORPORA

TION, US
235 East 42 nd Street, New York, NY 10017- 
5755, USA, Statele Unite ale Americii

(54)

KOMPENSAN
(51)(57)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice, 

produse dietetice pentru copii şi bolnavi; 
plasturi, m ateriale pentru pansam ente; 
materiale pentru plombe şi mulaje dentare; 
dezinfectante; substanţe erbicide şi contra 
dăunătorilor şi toate celelalte produse incluse 
în clasa 5.

(21) 002219
(22) 30.06.1994
(73) PFIZER INC., A DELAWARE, CORPORA

TION, US
235 East 42 nd Street, New York, NY 10017-
5755, USA, Statele Unite ale Americii

(54)

TYZINE
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(51X57)
05 - produse farmaceutice, veterinare şi igienice, 

produse dietetice pentru copii şi bolnavi; 
plasturi, m ateriale pentru pansamente; 
materiale pentru plombe şi mulaje dentare; 
dezinfectante; substanţe erbicide şi contra 
dăunătorilor şi toate celelalte produse incluse 
în clasa 5.

reparaţia automobilelor; tratare anticoroidală, 
lustruire, gresare, reparaţie accidentală a 
vehiculelor; instalaţia şi reparaţia semnalizării 
în caz de jaf; restaurarea protectoarelor de 
anvelope; vulcanizarea cu cauciuc;

42 - compunerea programelor pentru maşinile de 
calcul; realizarea automobilelor, pieselor de 
schimb şi materialelor.

(21) 002225
(22) 01.07.1994
(73) TU LIP INTERNATIONAL A / S, DK

Gunnar C lausensvej 13, 8260 Viby V., 
Danemarca

(51X57)
29 - carne, peşte, păsări domestice şi vânat, con

centrate de carne, u leiuri şi grăsim i 
comestibile, coneserve din carne, din peşte, din 
păsări domestice şi din vânat; salate cu carne, 
cu peşte, cu pasăre şi vânat.

(21) 002232
(22) 05.07.1994
(73) FRUIT OF THE LOOM INC., US

One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 
Kentucky 42103, Statele Unite ale Americii

(54)

FRUIT OF THE LOOM
(51)(57)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru 

acoperit capul; toate articolele, incluse în clasa 
25.

(21) 002233
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

FALSE PURPOSE RUNDOWN

(21) 002231
(22) 05.07.1994
(30)* 159383, 29.05.1992, SU 
(73) S O C IE T A T E  P E  A C Ţ IU N I DE T IP  

DESCHIS «GAZ” (“GAZ” S.A.), RU 
Prospectul Lenin, 603046, Nijnii Novgorod, 

Federaţia Rusă

(51X57)
16 - imprimate, periodice, cărţi, materiale didactice 

şi materiale intuitive (cu excepţia aparatelor), 
broşuri, foi volante;

41 - învăţământ, servicii în vederea instruirii;
instruirea filozofiei;

42 - consultaţii în vederea dezvoltării aptitudinilor,
autocunoaşterii spirituale şi dezvoltării 
conştiinţei de sine a personalităţii.

(51X57)
16 - imprimate, între care şi grafice (desene tehnice, 

schiţe), prospecte; cataloage;
35 - vânzarea la licitaţie; expedierea materialelor 

publicitare poştale, broşurilor;
37 - anvelope de automobile, deservirea tehnică şi

(21) 002234
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)
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(51)(57)
16 - imprimate, periodice, cărţi, materiale didactice 

şi materiale intuitive (cu excepţia aparatelor), 
broşuri, foi volante;

41 - învăţământ, servicii în  vederea instruirii;
instruirea filozofiei;

42 - consultaţii în vederea dezvoltării aptitudinilor,
autocunoaşţerii spirituale şi dezvoltării 
conştiinţei de sine a personalităţii.

(21) 002235
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(51)(57)
16 - imprimate, periodice, cărţi, materiale didactice 

şi materiale intuitive (cu excepţia aparatelor), 
broşuri, foi volante;

41 - învăţământ, servicii în vederea instruirii;
instruirea filozofiei;

42 - consultaţii în vederea dezvoltării aptitudinilor,
autocunoaşterii spirituale şi dezvoltării 
conştiinţei de sine a personalităţii.

(21) 002236
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

41 - învăţământ, servicii în  vederea instruirii;
instruirea filozofiei;

42 - consultaţii în vederea dezvoltării aptitudinilor,
autocunoaşterii sp irituale şi dezvoltării 
conştiinţei de sine a personalităţii.

(21) 002237
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(64)

(51)(57)
16 - imprimate, periodice, cărţi, materiale didactice 

şi materiale intuitive (cu excepţia aparatelor), 
broşuri, foi volante;

41 - învăţământ, servicii în vederea instruirii;
instruirea filozofiei;

42 - consultaţii în vederea dezvoltării aptitudinilor,
autocunoaşterii sp irituale şi dezvoltării 
conştiinţei de sine a personalităţii.

(21) 002238
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

K E Y T O  LIFE
(51X57)
41 - învăţământ, servicii în  vederea instruirii; 

instruirea filozofiei.

(21) 002239
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(51X57)
16 - imprimate, periodice, cărţi, materiale didactice 

şi materiale intuitive (cu excepţia aparatelor), 
broşuri, foi volante;
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(54)

(51)(57)
41 - învăţământ, servicii în vederea instruirii; 

instruirea filozofiei.

(21) 002240
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
41 - învăţământ, servicii în vederea instruirii; 

instruirea filozofiei.

(21) 002241
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
41 - învăţământ, servicii în  vederea instruirii; 

instruirea filozofiei.

(21) 002242
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
42 - consultaţii în vederea dezvoltării aptitudinilor, 

autocunoaşterii spirituale şi dezvoltării 
conştiinţei de sine a personalităţii.

(21) 002243
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
09 • pelicule cinematografice, fotografiate cu filme 

cinem atografice, înregistrări sonore şi 
înregistrări video pe pelicule şi casete magnetice, 
playere (magnetofoane de reproducere).

(21) 002244
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii
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(54)

(51X67)
09 - dispozitive electronice, şi anume: aparate 

electronice pentru măsurarea stării conştiinţei 
şi schimbarea ei la om.

(54)

(51X57)
41 - învăţământ, servicii în vederea instruirii, 

instruirea filozofiei.

(21) 002245
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

. n T l l l -R ^ x
/TIWNPih 5UPETO

(51)(57)
09 - dispozitive electronice, şi anume: aparate 

electronice pentru măsurarea stării conştiinţei 
şi schimbarea ei la om.

(21) 002246
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

N O TS
(51X57)
42 - consultaţii în vederea dezvoltării aptitudinilor, 

autocunoaşterii spirituale şi dezvoltării 
conştiinţei de sine a personalităţii.

(21) 002247
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(21) 002248
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
41 - învăţământ, servicii în vederea instruirii, 

instruirea filozofiei.

(21) 002249
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
41 - învăţământ, servicii în vederea instruirii, 

instruirea filozofiei.

(21) 002250
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii
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(54) autocunoaşterii sp irituale şi dezvoltării
conştiinţei de sine a personalităţii.

STU D E N T H A T  ----------------------------------------
(51)(57)
41 - învăţământ, servicii în vederea instruirii, 

instruirea filozofiei.

(21) 002251
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

LIFE O R IEN TATIO N
(51)(57)
41 - învăţământ, servicii în vederea instruirii, 

instruirea filozofiei.

(21) 002252
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

(21) 002263
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

(51)(57)
16 - imprimate, periodice, cărţi, materiale didactice 

şi materiale intuitive (cu excepţia aparatelor), 
broşuri, foi volante;

41 - învăţământ, servicii în vederea instruirii,
instruirea filozofiei;

42 - consultaţii în vederea dezvoltării aptitudinilor,
autocunoaşterii spirituale şi dezvoltării 
conştiinţei de sine a personalităţii.

(21) 002271
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

HAPPINESS RUNDOWN

SA IN T  H ILL
(51X57)
41 - învăţământ, servicii în  vederea instruirii, 

instruirea filozofiei.

(21) 002253
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

(51)(57)
42 - consultaţii în vederea dezvoltării aptitudinilor,

(51X57)
16 - imprimate, periodice, cărţi, materiale didactice 

şi materiale intuitive (cu excepţia aparatelor), 
broşuri, foi volante;

41 - învăţământ, servicii în vederea instruirii,
instruirea filozofiei;

42 - consultaţii în vederea dezvoltării aptitudinilor,
autocunoaşterii sp irituale şi dezvoltării 
conştiinţei de sine a personalităţii.

(21) 002272
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US. 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,! 
Statele Unite ale Americii j

(54)

F L A G
(51X57)
16 - imprimate, periodice, cărţi, materiale didactice 
şi materiale intuitive (cu excepţia aparatelor), 
broşuri, foi volante;
41 - învăţământ, servicii în  vederea instruirii, 
instruirea filozofiei;
42 - consultaţii în vederea dezvoltării aptitudinilor, 
autocunoaşterii spirituale şi dezvoltării conştiinţei 
de sine a personalităţii.
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(21) 002273
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

NED
(51)(57)
16 - imprimate, periodice, cărţi, materiale didactice 

şi materiale intuitive (cu excepţia aparatelor), 
broşuri, foi volante;

41 - învăţământ, servicii în  vederea instruirii,
instruirea filozofiei;

42 - consultaţii în vederea dezvoltării aptitudinilor,
autocunoaşterii spirituale şi dezvoltării 
conştiinţei de sine a personalităţii.

(21) 002274
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

NEW ERA DIANETIC S

(51)(57)
16 - imprimate, periodice, cărţi, materiale didactice 

şi materiale intuitive (cu excepţia aparatelor), 
broşuri, foi volante;

41 - învăţământ, servicii în vederea instruirii,
instruirea filozofiei;

42 - consultaţii în vederea dezvoltării aptitudinilor,
autocunoaşterii spirituale şi dezvoltării 
conştiinţei de sine a personalităţii.

(21) 002275
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

L. R O N  H UBBARD
(51X57)
16 - imprimate, periodice, cărţi, materiale didactice 

şi materiale intuitive (cu excepţia aparatelor), 
broşuri, foi volante;

41 - învăţământ, servicii în vederea instruirii,
instruirea filozofiei;

42 - consultaţii în vederea dezvoltării aptitudinilor,
autocunoaşterii spirituale şi dezvoltării 
conştiinţei de sine a personalităţii.

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

O T
(51X57)
16 - imprimate, periodice, cărţi, materiale didactice 

şi materiale intuitive (cu excepţia aparatelor), 
broşuri, foi volante;

41 - învăţământ, servicii în  vederea instruirii,
instruirea filozofiei;

42 - consultaţii în vederea dezvoltării aptitudinilor,
autocunoaşterii sp irituale şi dezvoltării 
conştiinţei de sine a personalităţii.

(21) 002277
(22) 04.07.1994 _____
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

ХАББАРД
(51X57)
16 - imprimate, periodice, cărţi, materiale didactice 

şi materiale intuitive (cu excepţia aparatelor), 
broşuri, foi volante;

41 - învăţământ, servicii în vederea instruirii,
instruirea filozofiei;

42 - consultaţii în vederea dezvoltării aptitudinilor,
autocunoaşterii spirituale şi dezvoltării 
conştiinţei de sine a personalităţii.

(21) 002664
(22) 09.08.1994
(73) FRUIT OF THE LOOM, INC., US

One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 
Kentucky 42103, Statele Unite ale Americii

THE ORIGINAL SINCE 1851

(51)(57)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru 

acoperit capul; toate articolele, incluse în clasa 
25.

(58) Cuvintele ‘The original since 1851” nu sunt 
obiecte independente de protecţie juridică.

(21) 002276
(22) 04.07.1994
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US
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(21) 002784
(22) 30.08.1994
(73) A S O C IA Ţ IA  T E H N IC O -Ş T IIN Ţ IF IC Ă  

“TE H N O LO G II IN FO RM A ŢIO N ALE  ŞI 
SISTEME” (A.T.S.T.I.S.), MD
Bd. Cuza Vodă, 5/1, Chişinău, Moldova

(54)

(51X57)
35 - operaţiuni de export-import, marketing.
(58) Literele Ltd” nu sunt obiecte independente de 

protecţie juridică.

(21) 003280
(22) 18.11.1994
(73) SO V H O ZU L -F A B R IC Ă  “ B U C H E TU L 

MOLDOVEI” , MD 
Str. Sverdlov, 109, Dubăsări, Moldova

(54)

I ^ K I T T

(51X57)
09 - aparate de măsurat;
35 - operaţii de export-import, marketing;
42 - elaborarea program elor şi a sistem elor 

informaţionale pe baza programelor.

(21) 002959
(22) 27.09.1994
(73) FRUIT OF THE LOOM, INC., US

One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 
Kentucky 42103, Statele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru 

acoperit capul; toate articolele, incluse în clasa 
25.

(21) 003277
(22) 10.11.1994
(73) F IR M A  DE P R O D U C Ţ IE  ŞI COM ERŢ 

“STT”, MD
Str. G.Tudor, 5, ap.206, 277028, Chişinău, 
Moldova

(54)

(51X57)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia spirtului de vin.

(21) 003281
(22) 18.11.1994
(73) SO V H O ZU L -F A B R IC A  “B U C H E T U L  

MOLDOVEI” , MD 
Str. Sverdlov, 109, Dubăsări, Moldova

(54)

BÜCHET
MOLDOVENESC

(51X57)
33 - băuturi alcoolice, cu excepţia spirtului de vin.

(21) 003482
(22) 14.12.1994
(73) FIRM A  DE P R O D U C Ţ IE  ŞI C O M ERŢ 

“CONFORT” , S.R.L.,
Str. Suceviţa, 41, 277051, Chişinău, Moldova

(54)

I *  ■

(51)(57)
20 - mobilă;
35 - operaţii de export-import, marketing.
(58) Cuvântul “CONFORT” nu este obiect indepen

dent de protecţie juridică pentru articolele din 
clasa 20.

54



BOPI 4/1995

(21) 003303
(22) 29.11.1994
(73) ÎN T R E P R IN D E R E A  m i x t ă  m o l d o - 

R O M Â N O -U  C R A IN E  A N â “ M O LR O M - 
UCRTRAN S”, MD
Str. Cosm onauţilor, 7, 277012, Chişinău, 
Moldova

(54)

M R U
(51)(57)
39 - transportarea încărcăturilor şi pasagerilor în 
trafic auto.

(21) 003528
(22) 20.12.1994
(73) S.A. “REPARAŢIA AUTO”, MD

Str. Em inescu, 15, s. Peresecina, Orhei, 
Moldova

(54)

(51)(57)
07 - prese pentru vinuri;
12 - roabă cu două roţi;
37 - reparaţia şi deservirea tehnică a maşinilor; 
39 - transport de marfă şi pasageri în trafic auto.

(21) 003966
(22) 10.02.1995
(73) COMPANIA FINANCIARĂ-COMERCIALĂ 

DE ASIGURARE “ OLGA”, MD 
Str. M .Sadoveanu, 26/2, bl. 302, 277042, 
Chişinău, Republica Moldova

(54)

(51)(57)
35 - operaţiuni de export-import, marketing;
36 - asigurare, schimb valutar, clearing, operaţii

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

39 - transport auto, cale ferată;
42 - realizarea mărfurilor industriale şi alimentare.
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Mărci înregistrate
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(11) 1190
(15) 23. 01. 1995
(18) 28. 04. 2004
(21) 002299
(22) 28. 04. 1994
(30)* 127721, 26.10.1990, SU
(10)* 96981, SU
(73) KRAFT GENERAL FOODS, INC., US

Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093- 
2758, Statele Unite ale Americii

(54)

CHEEZ WHIZ
(51)(57)
29- carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate, 
fierte, coapte şi prăjite; je leuri, gemuri, 
dulciuri, dulceţuri; ouă, lapte şi produse lac
tate, inclusiv caşcaval; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; conserve, sosuri pentru salate.

(11) 1191 
(15) 30.01.1995 
(18) 28.04.2004
(21) 002307
(22) 28.04.1994
(30)* 127724, 26.10.1990, SU 
(10)* 98846, SU
(73) KRAFT GENERAL FOODS, INC., US

Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093- 
2758, Statele Unite ale Americii

(54)

KRAFT
(51)(57)
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate din

carne; fructe şi legume conservate, uscate, 
fierte şi prăjite; jeleuri, dulciuri; dulceaţă, 
gemuri; ouă, lapte şi produse lactate, inclusiv 
caşcaval; uleiuri şi grăsimi comestibile, sosuri 
pentru salate, conserve;

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 sosurilor pentru salate); mirodenii, 
gheaţă.

(11) 1192 
(15) 30.01.1995 
(18) 13.07.2004
(21) 002486
(22) 13.07.1994
(30)* 54903, 29.10.1969, SU 
(10)* 41057, SU
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, US 

1 River Road Schenectady, New York, Statele 
Unite ale Americii

(54)

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvi
culturii; îngrăşăminte pentru sol (naturale şi 
artificiale); compoziţii extinctoare; agenţi de 
călire şi substanţe chimice pentru sudură; 
substanţe chimice destinate pentru conserva
rea produselor alimentare; substanţe tanante; 
substanţe adezive pentru scopuri industriale;

02 - vopsele, lacuri, substanţe de protecţie împotriva
coroziunii şi împotriva degradării lemnului, 
substanţe colorante, mordanţi, răşini naturale; 
foiţe şi pulberi de metal pentru pictori şi 
decoratori;

17 - gutapercă, radieră, balată şi imitaţii, obiecte 
fabricate din aceste materiale, care nu sunt 
cuprinse în alte clase; m ateriale pentru 
călăfătuire şi izolare, azbest, mică şi produsele 
acestora; furtun nemetalic flexibil.

(11) 1193
(15) 30.01.1995
(18) 13.07.2004
(21) 002488
(22) 13.07.1994
(30)* 46772, 01.02.1967, SU
(10)* 34189, SU
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, US 

1 River Road Schenectady, New York, Statele 
Unite ale Americii

(54)

HOTPOINT
(51X57)
07 - maşini de spălat vesela, maşini de spălat, 

maşini de strâns gunoiul;
11 - frigidere, congelatoare, instalaţii de uscat 

îm brăcăm intea, instalaţii de ventilaţie, 
aparate electrice de încălzit, maşini de gătit, 
sobe şi fierbătoare.

'  (11) 1194 
.(15) 06. 02. 1995 
(18) 06. 04. 2004
(21) 001335
(22) 06. 04. 1994
(30)* 112523, 07. 04. 1989, SU 
(10)* 88415, SU
(73) MCDERMOTT INTERNATIONAL,INC, US 

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

(54)

McDERMOTT INTERNATIONAL, INC.

(51)(57)
35 - gestionarea designului, laminăriilor, lucrărilor
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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, debarca
derelor, sparge-valurilor, cheiurilor, podurilor, 
platform elor maritim e, ancorelor moarte, 
docurilor, instalaţiilor de forţă, instalaţiilor 
industriale, conductelor, sistemelor de drenaj, 
utilajului pentru extragerea petrolului şi 
gazului, utilajului pentru prelucrarea petro
lului, sistemelor de echipament de control şi 
măsură, instalaţiilor de iluminat, drumurilor 
şi sondelor; adâncirea şi întărirea râurilor, 
căilor acvatice şi 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 
platform ele maritime, ancorele maritime, 
docurile, instalaţiile de forţă, instalaţiile 
industriale, conductele, sistemele de drenaj, 
utilajul pentru extragerea petrolului şi gazului, 
u tila ju lu i pentru prelucrarea petrolului, 
sistemele de echipament de măsură şi control, 
instalaţiile de iluminat, debarcaderele, sparge- 
valurile, cheiurile, podurile, sondele şi navele.

(58) Semnele convenţionale “INTERNATIONAL 
INC” nu sunt obiecte independente ale 
protecţiei juridice.

(11) 1195 
(15) 06.02.1995 
(18) 11.04.2004
(21) 002455
(22) 11.04.1994
(30)* 103510, 14.02.1986, SU
(10)* 79834, SU
(73) ROUSSEL UCLAF, FR

35, Boulevard des Invalides 75007 Paris, 
Franţa

(54)

HEMECTPAH

(51)(57)
5- preparate farmaceutice, veterinare şi igienice.

(21) 002456
(22) 11.04,1994
(30)* 103451, 31.01.1986, SU
(10)* 79837, SU
(73) ROUSSEL UCLAF, FR

35, Boulevard des Invalides 75007 Paris, 
Franţa

(54)

pyjlMÄ

(51X57)
5- preparate farmaceutice, veterinare şi igienice.

(11) 1197 
(15) 06.02.1995 
(18) 11.04.2004
(21) 002457
(22) 11.04.1994
(30)* 126485, 27.09.1990, SU
(10)* 96214, SU
(73) ROUSSEL UCLAF, F R

35, Boulevard des Invalides 75007 Paris, 
Franţa

(54)

REVALOR
(51X57)
5- preparate farmaceutice şi veterinare.

(11) 1198 
(15) 06.02.1995 
(18) 11.04.2004
(21) 002458
(22) 11.04.1994
(30)* 126483, 27.09.1990, SU
(10)* 96212, SU
(73) ROUSSEL UCLAF, FR

35, Boulevard des Invalides 75007 Paris, 
Franţa

(54)

TORELOR
(51X57)
5- preparate farmaceutice şi veterinare.

(11) 1199 
(15) 06.02.1995 
(18) 11.04,2004
(21) 002459
(22) 11.04.1994
(30)* 126484, 27.09.1990, SU
(10)* 96213, SU
(73) ROUSSEL UCLAF, F R

35, Boulevard des Invalides 75007 Paris, 
Franţa

(54)

(11) 1196 
(15) 06.02.1995 
(18) 11.04.2004

58

F LN AP LIX



BOPI 4/1995

(51X57)
5- preparate farmaceutice şi veterinare.

(11) 1200 
(15) 06.02.1995 
(18) 11.04.2004
(21) 002460
(22) 11.04.1994
(30)* 139357, 02.07.1991, SU
(10)* 103719, SU
(73) ROUSSEL UCLAF, FR

35, Boulevard des Invalides 75007 Paris, 
Franţa

(54)

PROCTOSEDYL

(51X57)
5- preparate farmaceutice, veterinare şi igienice.

(11) 1201 
(15) 06.02.1995 
(18) 11.04.2004
(21) 002461
(22) 11.04.1994
(30)* 115867, 10.10.1989, SU
(10)* 93712, SU
(73) ROUSSEL UCLAF, FR

35, Boulevard des Invalides 75007 Paris, 
Franţa

(54)

CE<J>POM
(51X57)
5- preparate farmaceutice, veterinare şi igienice.

(11) 1202 
(15) 06.02.1995 
(18) 11.04.2004
(21) 002462
(22) 11.04.1994
(30)* 126498, 28.09.1990, SU
(10)* 96218, SU
(73) ROUSSEL UCLAF, FR

35, Boulevard des Invalides 75007 Paris, 
Franţa

(54)

ОДРИ K

(51X57)
5- preparate farmaceutice, veterinare şi igienice.

(11) 1203 
(15) 06.02.1995 
(18) 11.04.2004
(21) 002463
(22) 11.04.1994

(30)* 139358, 02.07.1991, SU
(10)* 104037, SU
(73) ROUSSEL UCLAF, FR

35, Boulevard des Invalides 75007 Paris, 
Franţa

(54)
nPOKTOCEĂMJl

(51X57)
5- preparate farmaceutice, veterinare şi igienice.

(11) 1204 
(15) 06.02.1995 
(18) 11.04.2004
(21) 002472
(22) 11.04.1994
(30)* 92820, 23.12.1981, SU
(10)* 71488, SU
(73) ROUSSEL UCLAF, FR

35, Boulevard des Invalides 75007 Paris, 
Franţa

(54)

BIOSTIM
(51X57)
5- preparate farmaceutice.

(11) 1205 
(15) 06.02.1995 
(18) 11.04.2004
(21) 002473
(22) 11.04.1994
(30)* 128991, 29.11.1990, SU
(10)* 97403, SU
(73) ROUSSEL UCLAF, FR

35, Boulevard des Invalides 75007 Paris, 
Franţa 

(54)

DI- ANTALVIC

(51X57)
5- preparate farmaceutice.

(11) 1206 
(15) 06.02.1995 
(18) 11.04.2004
(21) 002474
(22) 11.04.1994
(30)* 128503, 29.11.1990, SU
(10)* 97350, SU
(73) ROUSSEL UCLAF, F R

35, Boulevard des Invalides 75007 Paris, 
Franţa 

(54)

Д И -А Н ТА Л В И К
(51X57)
5- preparate farmaceutice.
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(11) 1207 
(15) 13.02.1995 
(18) 15.03.2004
(21) 000839
(22) 15.03.1994
(30)* 135003, 25.04.1991, SU 
(10)* 100537, SU
(73) BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.,

us
6201 North 24th Purkway, Phoenix, Arizona 
85016, Statele Unite ale America

(54)

BEST WESTERN

(51X57)
42- hoteluri şi moteluri; rezervarea locurilor în 
hoteluri şi moteluri.

(11) 1208 
(15) 13. 02. 1995 
(18) 15. 03. 2004
(21) 000840
(22) 15. 03. 1994
(30)* 135002, 25. 04. 1991, SU 
(10)* 100750, SU
(73) BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 

US
6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016, Statele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
42- hoteluri şi moteluri: rezervarea locurilor în 

hoteluri şi moteluri.

(11) 1209 
(15) 13. 02. 1995 
(18) 26. 04. 2004
(21) 002137
(22) 26. 04.1994
(30)* 106324, 11.05.1987, SU 
(10)* 82181, SU
(73) F U JISA W A  P H A R M A C E U T IC A L  CO., 

LTD., OSAKA, J P
4-7, Doshomachi 3-ehome Chuo-ku, Osaka, 
Japonia

(54)

CEFSPAN

(51X57)
5- preparate şi substanţe farmaceutice.

(11) 1210 
(15) 13.02.1995 
(18) 11.04.2004
(21) 002466
(22) 11.04.1994
(30)* 92670, 10.12.1981, SU
(10)* 71441, SU
(73) ROUSSEL UCLAF, FR

35, Boulevard des Invalides 75007 Paris, 
Franţa

(54)

KJIÄOOPAH
(51X57)
5- preparate antibiotice.

(11) 1211 
(15) 13.02.1995 
(18) 14.07.2004
(21) 002504
(22) 14.07.1994
(30)* 43640, 01.12.1965, SU 
(10)* 31336, SU
(73) B.A.T. CIGARETTENFABRIKEN GMBH, 

DE
Alsterufer 4 D-20354 Hamburg, Germania

(54)

(51X57)
34 - ţigări.

( 11) 1212 
(15) 20. 02. 1995 
(18) 04. 03. 2004
(21) 000743
(22) 04. 03. 1994
(30)* 14579, 10.07.1951, SU 
(10)* 11270, SU
(73) CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER, FR 

21 boulevard Lundy, 51100 Reims, Franţa
(54)

33- vinuri de şampanie, vinuri spumante, vodcă,
lichior, băuturi spirtoase.
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(11) 1213 
(15) 20. 02. 1995 
(18) 24. 02. 2004
(21) 001025
(22) 24. 02. 1994
(30)* 131502, 14.02.1991, SU 
(10)* 99175, SU
(73) MD FOODS A.M.B.A., DK

Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J, 
Danemarca

(54)

DANO
(51X57)
29- lapte şi frişcft, ambele condensate şi pasteurizate 

(sterilizate) şi praf de lapte şi de frişcă.

(11) 1214 
(15) 20.02.1995 
(18) 04.02.2004 
(21) 002118 
(22) 04.02.1994 
(30)* 110964, 28.12.1988, SU 
(10)* 86265, SU
(73) MONTRES ROLEX S.A., GENEVA, CH 

5, rue Francois-Dussand, OH-Geneve, Elveţia
(54)

f
(51)(57)
14 - aparate de orologerie şi cronometrice, piesele 

lor şi fitinguri, inclusiv diverse ceasuri, 
cronometre, cadrane, gămălii care se pun în 
mişcare, mecanisme de orologerie şi piesele lor, 
tocuri pentru ceasuri, încheietori, brăţări şi 
ceasuri de m ână, deşteptătoare, m etale 
preţioase şi aliajele lor şi produse din ele sau 
placate; giuvaiere, pietre scumpe.

(11) 1215 
(15) 20. 02. 1995 
(18) 26. 04 .2004
(21) 002139
(22) 26. 04. 1994
(30)* 72083, 13.05.1975, SU 
(10)* 54307, SU
(73) FU JISA W A  P H A R M A C E U T IC A L  CO., 

LTD., OSAKA, J P
4-7, Doshomachi 3-chome Chuo-ku, Osaka, 
Japonia 

(54)

CEFAMEZIN

(51)(57)
5- prbduse farmaceutice, veterinare şi igienice, 

produse dietetice pentru copii şi bolnavi; 
plasturi, m ateriale pentru pansam ente; 
materiale pentru plombe şi mulaje dentare; 
dezinfectante; substanţe erbicide şi substanţe 
contra dăunătorilor.

(11) 1216
(15) 20.02.1995
(18) 28.04.2004
(21) 002303
(22) 28.04.1994
(30)* 109336, 01.07.1988, SU
(10)* 84903, SU
(73) KRAFT GENERAL FOODS, INC., US

Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093- 
2758, Statele Unite ale Americii

(54)

JE LL -0
(51)(57)
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 
(cu excepţia celor pentru salate); mirodenii; 
gheaţă.

(11) 1217 
(15) 20.02.1995 
(18) 28.04.2004
(21) 002304
(22) 28.04.1994
(30)* 109339, 01.07.1988, SU 
(10)* 84905, SU
(73) KRAFT GENERAL FOODS, INC., US

Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093- 
2758, Statele Unite ale Americii

(54)

A>KEJinO

(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) 1218 
(15) 20.02.1995 
(18) 28.04.2004
(21) 002320
(22) 28.04.1994
(30)* 116139, 25.10.1989, SU 
(10)* 89685, SU
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(73) KRAFT GENERAL FOODS, INC., US
Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093- 
2758, Statele Unite ale Americii

(54)

POST

(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 de melasă, drojdie de bere, prafuri 
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (cu excepţia 
celor pentru salate); mirodenii; gheaţă.

(11) 1219
(15) 20.02.1995
(18) 11.04.2004
(21) 002464
(22) 11.04.1994
(30)* 77614, 21.09.1976, SU
(10)* 58525, SU
(73) ROUSSEL UCLAF, FR

35, Boulevard des Invalides 75007 Paris, 
Franţa

(54)

^ E C H C

(51)(57)
1- produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 
fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvi
cu lturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută(in formă de 
praf, lichid sau masă); îngrăşăminte pentru 
sol(naturale şi artificiale); compoziţii extinc
toare; agenţi de călire şi substanţe chimice 
pentru sudură; produse chim ice pentru 
conservarea alimentelor; substanţe tanante; 
substanţe adezive pentru scopuri industriale; 
5- produse farmaceutice, veterinare şi igienice, 
produse dietetice pentru copii şi bolnavi; 
plasturi, m ateriale pentru pansam ente; 
materiale pentru plombe şi mulaje dentare; 
dezinfectante; preparate pentru distrugerea 
buruienilor, insectelor dăunătoare şi anima
lelor dăunătoare.

(11) 1220 
(15) 20.02.1995 
(18) 11.04.2004
(21) 002465
(22) 11.04.1994
(30)* 77613, 21.09.1976, SU
(10)* 58918, SU
(73) ROUSSEL UCLAF, FR

35, Boulevard des Invalides 75007 Paris, 
Franţa

(54)

(51)(57)
1- produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 
fotografiei, agriculturii, horticulturii, silvi
culturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută(in formă de 
praf, lichid sau masă); 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;

5- produse farmaceutice, veterinare şi igienice, 
produse dietetice pentru copii şi bolnavi; 
plasturi, m ateriale pentru pansam ente; 
materiale pentru plombe şi mulaje dentare; 
dezinfectante; preparate pentru distrugerea 
buruienilor, insectelor dăunătoare şi anima
lelor dăunătoare.

(11) 1221 
(15) 20.02.1995 
(18) 11.04.2004
(21) 002467
(22) 11.04.1994
(30)* 78247, 03.12.1976, SU
(10)* 58808, SU
(73) ROUSSEL UCLAF, FR

35, Boulevard des Invalides 75007 Paris, 
Franţa

(54)

ROUSSEL

(51)(57)
5- produse farmaceutice, veterinare şi igienice, 
produse dietetice pentru copii şi bolnavi; 
plasturi, m ateriale pentru pansam ente; 
materiale pentru plombe şi mulaje dentare; 
dezinfectante; preparate pentru distrugerea 
buruienilor, insectelor dăunătoare şi anima
lelor dăunătoare.

(11) 1222 
(15) 20.02.1995 
(18) 11.04.2004
(21) 002468
(22) 11.04.1994
(30)* 93955, 23.04.1982, SU
(10)* 72158, SU
(73) ROUSSEL UCLAF, F R

35, Boulevard des Invalides 75007 Paris, 
Franţa

62



BOPI 4/1995

(54)

PHTMO/1AI1
(51)(57)

5- produse farmaceutice, veterinare şi igienice, 
produse dietetice pentru copii şi bolnavi; 
plasturi, m ateriale pentru pansam ente; 
materiale pentru plombe şi mulaje dentare; 
dezinfectante; preparate pentru distrugerea 
buruienilor şi animalelor dăunătoare.

(11) 1223 
(15) 20.02.1995 
(18) 11.04.2004
(21) 002470
(22) 11.04.1994
(30)* 74157, 01.12.1975, SU
(10)* 56088, SU
(73) ROUSSEL UCLAF, FR

35, Boulevard des Invalides 75007 Paris, 
Franţa

(54)

SURGAM

(51X57)
5- produse farmaceutice, veterinare şi igienice, 
produse dietetice pentru copii şi bolnavi; 
plasturi, m ateriale pentru pansam ente; 
materiale pentru plombe şi mulaje dentare; 
dezinfectante; preparate pentru distrugerea 
buruienilor şi animalelor dăunătoare.

11) 1224 
(15) 20.02.1995 
(18) 29.07.2004
(21) 002639
(22) 29.07.1994
(30)* 118259, 15.01.1990, SU 
(10)* 90772, SU
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, US 

1 River Road Schenectady, New York, Statele 
Unite ale Americii

(54)

MARGARD

(51X57)
17 - cauciuc, elastic, gutapercă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale, care nu sunt 
cuprinse în  alte clase; produse din mase 
plastice sem ifinite, incluse în  clasa 17; 
m ateriale pentru călăfătuire, etanşare şi 
izolare, tuburi flexibile nemetalice.

(11) 1225 
(15) 20.02.1995 
(18) 29.07.2004
(21) 002640
(22) 29.07.1994

(30)* 58323, 07.04.1971, SU 
(10)* 42902, SU
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, US 

1 River Road Schenectady, New York, Statele 
Unite ale Americii

(54)

NORYL

(51X57)
01 - răşini term oplastice în baza oxidului de 

polifenilen.

(11) 1226 
(15) 20.02.1995 
(18) 29.07.2004
(21) 002641
(22) 29.07,1994
(30)* 118258, 15.01.1990, SU 
(10)* 90771, SU
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, US 

1 River Road Schenectady, New York, Statele 
Unite ale Americii

(54)

PROTECT-A-GLAZE

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

produse din aceste materiale, care nu sunt 
cuprinse în alte clase; produse din mase 
plastice sem ifin ite, incluse în  clasa 17; 
materiale pentru călăfătuire, etanşare şi 
izolare, tuburi flexibile nemetalice.

(11) 1227 
(15) 20.02.1995 
(18) 29.07.2004
(21) 002642
(22) 29.07.1994
(30)* 110475, 17.11.1988, SU 
(10)* 86011, SU
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, US 

1 River Road Schenectady, New York, Statele 
Unite ale Americii

(54)

SUPEC

(51)(57)
01 - răşini termoplastice pentru scopuri industriale.

(11) 1228 
(15) 20.02.1995 
(18) 29.07.2004
(21) 002643
(22) 29.07.1994
(30)* 60594, 07.01.1972, SU 
(10)* 44832, SU
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, US
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1 River Road Schenectady, New York, Statele 
Unite ale Americii

(54)

VALOX

(51)(57)
01 - răşini artificiale şi sintetice şi materiale plastice 

în formă de praf, lichid sau mase.

(11) 1229
(15) 20.02.1995
(18) 29.07.2004
(21) 002644
(22) 29.07.1994
(30)* 107929, 11.01.1988, SU
(10)* 83654, SU
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, US 

1 River Road Schenectady, New York, Statele 
Unite ale Americii

(54)

VICTROLA
(51)(57)
09 - aparate şi instrumente pentru înregistrare, 

depozitare, transmitere, translare, recepţio- 
nare, reproducere, analiză, prelucrare, şi/sau 
selectare a informaţiei, datelor, sunetului, 
muzicii, imaginii şi/sau semnalelor, aparate 
laser; aparate şi dispozitive pentru în re
gistrarea semnalelor, inclusiv plăcile, banda 
magnetică şi casetele pentru acestea, baterii 
e lectrice, aparate şi instrum ente pentru 
aplicarea în mijloacele de comunicaţie, inclusiv 
radioul, mijloacele de comunicaţie telefonică, 
televizată şi altele, piese componente şi piese 
de schimb pentru toate produsele sus-indicate.

(11) 1230
(15) 20.02.1995
(18) 29.07.2004
(21) 002645
(22) 29.07.1994
(30)* 100669, 03.12.1984, SU
(10)* 78286, SU
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, US 

1 River Road Schenectady, New York, Statele 
Unite ale Americii

(54)

XENOY
(51)(57)
17 - cauciuc, gutapercă, elastic, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale, care nu sunt 
cuprinse în alte clase; sem ifabricate din 
materiale plastice pentru scopuri industriale, 
m ateriale pentru călăfătuire, etanşare şi 
izolare, tuburi flexibile şi furtunuri nemetalice.

(11) 1231 
(15) 20.02.1995

(18) 29.07.2004
(21) 002647
(22) 29.07.1994
(30)* 115096, 22.08.1989, SU
(10)* 98759, SU
(73) MANAGER MAGAZIN VERLAGSGESELL- 

SCHAFT MBH, DE
Brandstwiete 19, 20457 Hamburg, Germania

(54)

manager*.
(51X57)
16 - ediţii imprimate;
38 - servicii în  vederea colectării şi oferirii 

inform aţiei şi im aginilor pentru presă şi 
docum entaţie, precum şi în scopuri de 
publicare şi bibliografice, în particular prin 
intermediul textelor şi imaginilor pe ecrane, 
cuprinse în clasa 38;

41 - publicarea şi editarea cărţilor, ziarelor, 
revistelor şi documentaţiei; servicii în vederea 
colectării şi acordării informaţiei şi imaginilor 
pentru presă şi documentaţie, precum şi pentru 
scopuri de publicaţie şi bibliografice, în par
ticular prin intermediul textelor şi imaginilor 
pe ecrane, cuprinse în clasa 41.

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

(11) 1232
(15) 20.02.1995
(18) 01.08.2004
(21) 002648
(22) 01.08.1994
(30)* 62381, 12.07.1972, SU
(10)* 46127, SU
(73) FROMAGERIES BEL, FR

4 Rue d'Anjou 75008 Paris, Franţa
(54)

BABYBEL
(51X57)
29 - carne, peşte, păsări domestice şi vânat, con

centrate de carne, fructe şi legume conservate, 
uscate şi fierte, jeleuri, dulciuri, ouă, lapte şi 
produse lactate, unt, cremă, caşcaval, ehefir, 
proteine de lapte şi zahăr de lapte, covăseală 
de lapte, drojdie de lapte, uleiuri şi grăsimi, 
conserve şi legume mici marinate.

(11) 1233 
(15) 20.02.1995 
(18) 01.08.2004
(21) 002649
(22) 01.08.1994
(30)* 62382, 12.07.1972, SU 
(10)* 46062, SU
(73) FROMAGERIES BEL, F R

.4 Rue d'Anjou 75008 Paris, Franţa
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(54)

BONBEL
(51)(57)
29 - carne, peşte, păsări domestice şi vânat, con

centrate de carne, fructe şi legume conservate, 
uscate şi fierte, jeleuri, dulciuri, ouă, lapte şi 
produse lactate, unt, cremă, caşcaval, chefir, 
proteine de lapte şi zahăr de lapte, covăseală 
de lapte, drojdie de lapte, uleiuri şi grăsimi, 
conserve şi legume mici marinate.

(11) 1234
(15) 20.02.1995
(18) 02.08.2004
(21) 002650
(22) 02.08.1994
(30)* 107930, 11.01.1988, SU
(10)* 83655, SU
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, US 

1 River Road Schenectady, New York, Statele 
Unite ale Americii

(54)

VICTOR
(51)(57)
09 - aparate şi instrumente pentru înregistrare, 

depozitare, transmitere, translare, recepţio- 
nare, reproducere, analiză, prelucrare şj/sau 
selectare a informaţiei, datelor, sunetului, 
muzicii, imaginii şi/sau semnalelor, aparate 
laser; aparate şi dispozitive pentru înregis
trarea semnalelor, inclusiv plăcile, banda mag
netică şi casetele pentru acestea, baterii 
e lectrice, aparate şi instrum ente pentru 
aplicarea în mijloacele de comunicaţie, inclusiv 
radioul, mijloacele de comunicaţie telefonică, 
televizată şi altele, piese componente şi piese 
de schimb pentru toate produsele sus-indicate.

(11) 1235
(15) 20.02.1995
(18) 02.08.2004
(21) 002652
(22) 02.08.1994
(30)* 107798, 23.12.1987, SU
(10)* 83569, SU
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, US 

1 River Road Schenectady, New York, Statele 
Unite ale Americii

(54)

RCA
(51X57)
07- maşini pentru spălat şi/sau uscat lenjeria; 

maşini şi maşini - unelte industriale;motoare 
(cu excepţia motoarelor pentru mijloacele de 
locomoţie terestră); generatoare electrice şi 
instalaţii de forţă; piese pentru produsele sus- 
indicate;

09 - aparate şi instrumente pentru înregistrare, 
depozitare, transmitere, translare, recepţio- 
nare, reproducere, analiză, prelucrare şj/sau 
selectare a informaţiei, datelor, sunetelor, 
muzicii, imaginii şi/sau altor semnale; aparate 
şi instrumente pentru testare; de măsurat; de 
cântărit, pentru cercetări, pentru control cu 
indicator şi/sau de control; aparate laser; 
mijloace de înregistrare a semnalelor, inclusiv 
plăcile, benzile magnetice şi bobine pentru 
acestea; aparate şi instrum ente pentru 
navigare şi/sau controlul m ijloacelor de 
locomoţie terestră, navală, aeriană şi/sau cos
mică şi altor obiecte în spaţiul cosmic şj/sau 
aerian; baterii electrice; aparate şi instrumente 
pentru aplicarea în mijloacele de comunicaţie, 
inclusiv radioul, telefonul, televiziunea şi alte 
mijloace de transmitere a semnalelor; accesorii 
electrice; aparate şi instrum ente pentru 
folosire în  laboratoare şi/sau în  scopuri 
ştiinţifice; aparate didactice şi de antrenat; 
piese pentru produsele sus-menţionate;

11 - instalaţii şi dispozitive de încălzit, de iluminat, 
de fiert, de răcit, de congelat, de ventilaţie, de 
uscat şi instalaţii sanitare, piese pentru 
produsele sus-numite;

16 - im primate pentru business; im prim ate 
didactice, de divertisment şi comunicare;

35 - publicitate şi afaceri;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie şi organizarea divertismentelor.

(11) 1236
(15) 20.02.1995
(18) 03.08.2004
(21) 002658
(22) 03.08.1994
(30)* 107773, 18.12.1987, SU
(10)* 83565, SU
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

DIANETICS
(51)(57)
16 - produse imprimate, inclusiv ediţii periodice, 

cărţi, broşuri, pamflete, materiale intuitive şi 
didactice (cu excepţia aparatelor);

41 - servicii în domeniul educaţiei, învăţământului, 
culturii şi filozofiei; servicii de editare.

(11) 1237 
(15) 20.02.1995 
(18) 03.08.2004
(21) 002764
(22) 03.08.1994
(30)* 107772, 18.12.1987, SU 
(10)* 83564, SU
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii
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(54)

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

materiale intuitive şi didactice (cu excepţia 
aparatelor); broşuri, pamflete;

41 - servicii în domeniul educaţiei, învăţământului, 
culturii şi filozofiei; servicii de editare.

(11) 1238
(15) 20.02.1995
(18) 03.08.2004
(21) 002765
(22) 03.08.1994
(30)* 134262, 12.04.1991, SU
(10)* 100888, SU
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

С А Е Н Т О Л О Г И Я

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

materiale didactice şi intuitive (cu excepţia 
aparatelor); broşuri, prospecte;

41 - educaţie, învăţământ, servicii în domeniul 
culturii şi filozofiei incluse în clasa 41; servicii 
de editare.

(11) 1239
(15) 20.02.1995
(18) 03.08.2004
(21) 002766
(22) 03.08.1994
(30)* 107775, 18.12.1987, SU
(10)* 83421, SU
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

SCIENTOLOGY
(51X57)
16 - produse imprimate, inclusiv ediţii periodice, 

cărţi, broşuri şi pamflete, materiale intuitive 
şi didactice (cu excepţia aparatelor);

41 - servicii în domeniul educaţiei, învăţământului, 
culturii şi filozofiei; servicii de editare.

(21) 002767
(22) 03.08.1994
(30)* 107766, 18.12.1987, SU
(10)* 83561, SU
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, UI 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, Californit 
Statele Unite ale Americii

(54)

NOTS
(51)(57)
16 - produse imprimate, ediţii periodice, cărţ 

materiale intuitive şi didactice (cu excepţi 
aparatelor); broşuri, pamflete;

41 - servicii în domeniul educaţiei, învăţământulu 
culturii şi filozofiei; servicii de editare.

(11) 1241 
(15) 20.02.1995 
(18) 03.08.2004
(21) 002768
(22) 03.08.1994
(30)* 108417, 16.03.1988, SU 
(10)* 83996, SU
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, UI 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, Californit 
Statele Unite ale Americii

(54)

AUDITED NOTS
(51)(57)
16 - produse imprimate, ediţii periodice, cărţi 
m ateriale intu itive şi didactice (cu excepţi 
aparatelor); broşuri, pamflete;
41 - servicii în domeniul educaţiei, învăţământulu 
culturii şi fdozofiei; servicii de editare.

(11) 1242
(15) 20.02.1995
(18) 03.08.2004
(21) 002769
(22) 03.08.1994
(30)* 107765, 18.12.1987, SU
(10)* 83419, SU
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, UI 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California 
Statele Unite ale Americii

(54) |
!

SOLO NOTS
(51)(57)
16 - produse imprimate, ediţii periodice, cărţi 

materiale intuitive şi didactice (cu excepţi; 
aparatelor); broşuri, pamflete;

41 - servicii în domeniul educaţiei, învăţământulu: 
culturii şi filozofiei; servicii de editare.

(11) 1240 
(15) 20.02.1995 
(18) 03.08.2004
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(11) 1243 
(15) 20.02.1995 
(18) 03.08.2004
(21) 002770
(22) 03.08.1994
(30)* 107776, 18.12.1987, SU 
(10)* 83474, SU
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

▲

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

materiale intuitive şi didactice (cu excepţia 
aparatelor); broşuri, pamflete;

41 - servicii în domeniul educaţiei, învăţământului, 
culturii şi filozofiei; servicii de editare.

(11) 1244 
(15) 20.02.1995 
(18) 03.08.2004
(21) 002771
(22) 03.08.1994
(30)* 107774, 18.12.1987, SU 
(10)* 83473, SU
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

(51X57)
16 - produse imprimate, inclusiv ediţii periodice, 

cărţi, broşuri, pamflete, materiale intuitive şi 
didactice (cu excepţia aparatelor);

41 - servicii în domeniul educaţiei, învăţământului, 
culturii şi filozofiei: servicii de editare.

(11) 1245 
(15) 20.02.1995 
(18) 03.08.2004
(21) 002772
(22) 03.08.1994
(30)* 107777, 18.12.1987, SU 
(10)* 83475, SU

(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

(51)(57)
16 - produse imprimate, inclusiv ediţii periodice, 

cărţi, broşuri, pamflete, materiale intuitive şi 
didactice (cu excepţia aparatelor);

41 - servicii în domeniul educaţiei, învăţământului, 
culturii şi filozofiei; servicii de editare.

(11) 1246
(15) 20.02.1995
(18) 03.08.2004
(21) 002773
(22) 03.08.1994
(30)* 107778, 18.12.1987, SU
(10)* 83422, SU
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

HUBBARD
(51)(57)
16 - produse imprimate, ediţii periodice, cărţi, 

materiale intuitive şi didactice (cu excepţia 
aparatelor); broşuri, pamflete;

41 - servicii în domeniul educaţiei, învăţământului, 
culturii şi filozofiei; servicii de editare.

(11) 1247
(15) 20.02.1995
(18) 03.08.2004
(21) 002774
(22) 03.08.1994
(30)* 108419, 16.03.1988, SU
(10)* 83998, SU
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

AHAHETMKC

(51)(57)
16 - produse imprimate, ediţii periodice, cărţi, 

materiale intuitive şi didactice (cu excepţia 
aparatelor); broşuri, pamflete;

41 - servicii în domeniul educaţiei, învăţământului, 
culturii şi filozofiei; servicii de editare.
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(11) 1248
(15) 20.02.1995
(18) 03.08.2004
(21) 002775
(22) 03.08.1994
(30)* 107771, 18.12.1987, SU
(10)* 83420, SU
(73) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 

1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, 
Statele Unite ale Americii

(54)

THE BRIDGE
(51)(57)
16 - produse imprimate, ediţii periodice, cărţi, 

materiale intuitive şi didactice (cu excepţia 
aparatelor); broşuri, pamflete;

41 - servicii în domeniul educaţiei, învăţământului, 
culturii şi filozofiei; servicii de editare.

(11) 1249
(15) 26.02.1995
(18) 28.04.2004
(21) 002300
(22) 28.04.1994
(30)* 127722, 26.10.1990, SU
(10)* 96982, SU
(73) KRAFT GENERAL FOODS, INC., US

Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093- 
2758, Statele Unite ale Americii

(54)
RH3 YH3

(51)(57)
29-carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate din 

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

(11) 1250
(15) 26.02.1995
(18) 28.04.2004
(21) 002314
(22) 28.04.1994
(30)* 108099, 05.02.1988, SU
(10)* 83790, SU
(73) KRAFT GENERAL FOODS, INC., US

Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093- 
2758, Statele Unite ale Americii

(54)
MIRACLE WHIP

(51)(57)
29-carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate, 
fierte , coapte şi prăjite; je leuri, gemuri, 
dulciuri, dulceţuri; ouă, lapte şi produse lac
tate; uleiuri şi grăsimi comestibile; conserve, 
sosuri pentru salate.
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(11) 1251
(15) 26.02.1995
(18) 28.04.2004
(21) 002315
(22) 28.04.1994
(30)* 127723, 26.10.1990, SU
(10)* 101241, SU
(73) KRAFT GENERAL FOODS, INC., US 

Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093 
2758, Statele Unite ale Americii

(54)
PHILADELPHIA BRAND

(51)(57)
29-carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate dir 

carne; fructe şi legume conservate, uscate 
fierte, coapte şi prăjite; je leuri, gemuri 
dulciuri, dulceţuri, ouă, lapte şi produse lac 
tate, inclusiv caşcaval; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; conserve, sosuri pentru salate.

(11) 1252
(15) 26.02.1995
(18) 28.04,2004
(21) 002316
(22) 28.04.1994
(30)* 127720, 26.10.1990, SU
(10)* 101240, SU
(73) KRAFT GENERAL FOODS, Ш С., US 

Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093- 
2758, Statele Unite ale Americii

(54)

ФИЛАДЕЛЬФИЯ БРЕНД
51)(57)
29-carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate, 
fierte, coapte şi prăjite; je leu ri, gemuri, 
dulciuri, dulceţuri; ouă, lapte şi produse lac
tate, inclusiv caşcaval; u leiuri şi grăsimi 
comestibile; conserve, sosuri pentru salate.

(58) Cuvântul "ФИЛАДЕЛЬФИЯ" nu este obiect in
dependent de protecţie juridică.

(11) 1253
(15) 26.02.1995
(18) 28.04.2004 I
(21) 002318
(22) 28.04.1994 !
(30)* 108100, 05.02.1988, SU
(10)* 83791, SU
(73) KRAFT GENERAL FOODS, INC., US

Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093- 
2758, Statele Unite ale Americii

(54)
VELVEETA

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

carne; fructe şi legume conservate, uscate, 
fierte, coapte şi prăjite; je leu ri, gemuri, 
dulciuri, dulceţuri; ouă, lapte şi produse lac
tate; uleiuri şi grăsimi comestibile; conserve, 
sosuri pentru salate.
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IV. Desene şi modele industriale

Cereri de înregistrare
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Codurile INID

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

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

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

conform Aranjamentului de la Haga

Codurile INID

ale desenelor şi modelelor industriale 
înregistrate au următoarea semnificaţie :

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

(43) Data de publicare a cererii 
examinate

(51) Clasificarea internaţională 
(54) Denumirea produsului
(71) Numele şi adresa solicitantului
(72) Numele autorului
(73) Numele sau denumirea şi adresa 

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

conform Aranjamentului de la Haga
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(21) 0001 
(51) 23-03 
(28)2
(71) ÎNTREPRINDERE MICĂ DE PRODUCŢIE

QVARO, MD
Str. Chişinftu, 5, 277560, Cupcini, r-nul 
Edineţ, Moldova

(72) VOLEANSCHIIVALERIU, VIŞTAC BORIS,
GORŞCOV ALEXANDRU 

(54) A parat de încălzire
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VIII. Informaţie internaţională
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Comentariu cu privire la aplicarea Hotărârii Consiliului administrativ 
al Organizaţiei Europene de Brevete (OEB) cu privire la reducerea 
cuantumului taxelor OEB pentru documentarea internaţională şi 

examinarea preliminară pentru cetăţenii ţărilor Europei Centrale şi de 
Est şi ai statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente (C.S.I.)

1. Hotărârea Consiliului administrativ al 
OEB (în continuare - Hotărârea) se aplică 
pentru orice cerere internaţională, care a fost 
depusă la Oficiul Dvs sau la Biroul Interna
tional ca oficiu receptor la data de 1 aprilie 1995 
şi, mai mult ca atât, pentru orice cerere 
internaţională, depusă anterior, cu condiţia că 
termenul pentru plata taxei pentru documen
tare sau pentru examinarea preliminară 
(Regula 16.1(f), 58.2 PCT) nu a expirat până la 
această dată şi taxele corespunzătoare nu au 
fost plătite până la 1 aprilie 1995.

2. La cererea reducerii cuantumului taxelor, 
în fiecare caz în parte, solicitantul trebuie să 
completeze formularul "Cerere de reducere a 
cuantumului taxelor pentru documentare şi/ 
sau examinare preliminară" (formularul OEB 
nr. 1223/B) (vezi anexa I).

Modul de completare a formularului în 
cauză este descris în Nota adiţională la 
formular (vezi anexa II). Pe verso este tipărită 
formularea Hotărârii Consiliului administrativ 
al OEB.

Formularul OEB nr. 1223/B poate fi primit 
laAGEPI.

3. Conform articolului 3 al acestei Hotărâri, 
Oficiul Dvs este împuternicit să ia decizii 
privind orice cerere de reducere a cuantumului 
taxelor pentru documentarea internaţională a 
cererilor internaţionale, depuse la Oficiul Dvs 
ca oficiu receptor. La examinarea fiecărei cereri 
vor fi luate în considerare următoarele condiţii, 
care trebuie respectate de către solicitant la 
prezentarea cererii de reducere a cuantumului 
taxelor:

a) H otărârea se aplică pentru  orice 
solicitant, care este cetăţean al ţârii Dvs sau 
este cetăţean al altui "stat reformat”, după cum 
este stabilit în Articolul 1(1), dar are domiciliul 
în ţara Dvs. Hotărârea, de asemenea, se re-

feră la persoane juridice, cum sunt companiile 
sau corporaţiile, particulare sau de stat, 
universităţile sau alte organizaţii cu drepturi 
juridice sau cu alt statut juridic echivalent. 
Această Hotărâre se aplică în cazul în care 
persoana în cauză este instituită conform legii 
naţionale a "statului reformat” şi îşi desfăşoară 
permanent activitatea în unul din aceste state.

Mai mult ca atât şi mai important, nici o 
persoană fizică sau juridică, care este cetăţean 
al statului sau are sediul sau locul de bază de 
activitate în statul care nu este "reformat”, nu 
poate avea, în calitate de solicitant, susţinere 
nici directă, nici indirectă (Articolul 2 al acestei 
Hotărâri). Astfel, de exemplu, companiile care 
activează ca fiind mixte cu cele ale ţărilor- 
membre ale Comunităţii Europene sau ale 
EFTA, în Japonia sau în S.U.A., sau companiile 
care au acţionari în aceste ţări nu au dreptul 
la reducerea cuantumului taxelor;

b) în cazul mai multor solicitanţi, reducerea 
cuantumului taxelor se efectuează numai când 
toţi solicitanţii, la momentul întocmirii cererii, 
sunt cetăţeni ai "statului reformat” (Articolul 
3 al acestei Hotărâri).

4. Dacă cererea de reducere a cuantumului 
taxelor a fost depusă la Biroul Internaţional al 
OMPI (IB) ca oficiu receptor sau la OEB ca 
Organ Internaţional de Examinare Prelimi
nară, Oficiul este în drept să ceară ca Biroul 
Internaţional sau OEB să verifice dreptul 
solicitantului de a depune o astfel de cerere.

Dacă cererea de reducere a cuantumului 
taxelor a fost depusă la Oficiul Dvs, copia ei, 
împreună cu copia raportului de documentare, 
conform Regulii 23.1 PCT, trebuie expediată 
la OEB.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перевод

Официальный Бюллетень Промышленной С обствен н ости  содерж ит 
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, улЛДога 24/1, 
цена одного екземгшяра - 4 лея.
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Выписка двухбуквенных кодов Всемирной Организации 
Интеллектуальной Собственности — ВОИС (150 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) \¥0 Беларусь ВУ
Европейское патентное 
ведомство (ЕРО) ЕР Канада СА
Африканская Организация интел- 
лектуальнойсобственности (ОАПИ) ОА Швейцария СН
Африканская региональная органи
зация промышленной собствен Армения АМ
ности (АРИПО) АР Китай СИ
Австрия АТ Австралия ли
Австралия АИ Германия Б Е
Азербайджан КЬ Эстония ЕЕ
Болгария ВБ Испания ЕЗ
Финляндия И Литва иг
Франция БЯ Латвия ЬУ
Великобритания ев Молдова М Б
Грузия БЕ Польша РЬ
Гана бн Румыния ЯО
Греция вя Российская Федерация яи
Венгрия ни СССР ББ
Италия ГГ Туркменистан ТМ
Япония № Украина Б А
Кыргызстан К в СШ А из
Таджикистан ТГ Словения 31
Казахстан кг Дания Б К
Южная Корея кя Нидерланды иь
Н.Д.Р. Корея КР Израиль 1Ь
Узбекистан иг Республика Чехия сг

Новая Зеландия N2
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I. Изобретения

Заявки на изобретения
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Коды МГО (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 (И 
документа, словесное обозначение вида 
документа, код страны)

(30)* Приоритетные данные заявок зарегис
трированных в Патентном Ведомстве 
бывшего СССР (И 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 ответствен н ость заявителя, без 
проведения экспертизы  по сущ еству 
(применяется в публикациях если 
документ с кодом А не был опубликован).

Е2 - второй уровень публикации: публикация 
решения о выдаче патента на изобретение 
под ответственность заявителя, без про
ведения экспертизы  по сущ еству 
(применяется в публикациях которые 
следуют публикации с кодом А).

01 - 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 
Р1,Р2 не были опубликованы).

02  - третий уровень публикации: описание изо
бретения к патенту, выданному под ответ
ственность заявителя, без проведения экс
пертизы по сущ еству (применяется в 
публикациях которые следуют публикации 
с кодом Б !, Б2).
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(21) 93-0059 А
(51) А 23 Ь  1 /0 6 , А 61 К 9 /1 4
(22) 27.10.1993
(71) Н А УЧ Н О -И СС Л Е Д О В АТЕ Л ЬСК И Й  

К О Н С Т Р У К Т О Р С К О -Т Е Х Н О Л О Г И 
ЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПИЩЕВОЙ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ, МП

(72) БАНТЫШ ЛИНА, ЕВСТРАТЬЕВА НАДЕЖ
ДА, КИСКИНА АНАСТАСИЯ, СУВОРОВА 
ГАЛИНА, М Б; МЕНЧИНИКОПСКИ ГЕОР
ГЕ, МИХЭЕСКУ ГЕОРГЕ, ДО

(54) Пищевой продукт “ Нектарин”
(57) Изобретение относится к пищевой промы

шленности, к консервной отрасли, к новым 
видам продукции.
Предлагаемый пищевой продукт на основе 
растительного сырья, например пюре из

фруктов и овощей, в которое добавляется 
сахар или фруктоза и биостимулин (катабо- 
литин), заранее смешанное в сухом виде. 
Количество добавляемого биостимулина в 
количестве 0,1 - 0,6% зависит от предусматри
ваемой ежедневной порции нектарина. 
Предлагаемый продукт с характерным, 
присущим только ему. ароматом и вкусом, 
благодаря богатому составу аминокислот, 
витаминов, м и кро- и м акроэлем ентов, 
липидов, белков, биологически активных 
веществ, можно использовать для лечения 
некоторы х заболеваний и как л ечебн о
профилактический продукт.

П. формулы: 1
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Изобретения по которым приняты решения о 
выдаче патентов
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(11) 184 В 2
(51) А 23 Ъ 2 /00
(21) 93-0051
(22) 11.06.1993
(71 ) (73) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

К О Н СТРУКТО РСКО -ТЕХН О Л О ГИ 
Ч Е С К И Й  И Н С ТИ ТУ Т ПИЩ ЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, м и

(72 ) КО ГАН  РУДИАН, ЕВСТРАТЬЕВА 
НАДЕЖДА, МД

(54) Беспрессовый способ получения осветленных 
соков

(57) Беспрессовый способ получения осветлен
ных соков из плодово-овощного сырья, 
при котором сырье моют, инспекти
руют, подвергают дроблению и полу
ченную после дробления мезгу нагре
вают до температуры 60-75°С со скорос
тью  нагрева 0,8 - 1 ,0 °С /с , затем 
охлаждают до  температуры 40-50°С, 
обрабатывают ферментным препаратом, 
обладающим пектолитической и амило
литической активностью, в течение 30- 
60 мин. при температуре 40-50°С и 
подвергают ультрафильтрации через 
мембраны с диаметром пор 400-450А 
под давлением на входе 0,25 - 0,35 МПа.

Предложенная технология позволяет 
увеличить выход высококачественного 
осветленного сока, который мож но 
концентрировать и разливать в асепти
ческих условиях.

П. формулы: 1

(11) 185 В 1 
(51) А 61 К 31 /185
(21) 95-0053
(22) 21.12.1994
(30)* 4692657 /14, 12.05.1989, SU
(71) (73) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИН

СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.ТЕСТЕ- 
МИЦАНУ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, 
M D

(72) ДАРЧУК ВИКТОР, ГИКАВЫЙ ВИКТОР,
ПАРИЙ БОРИС, MD 

(54) Способ лечения шока 
(57) Изобретение относится к медицине, в 

частности к интенсивной терапии для 
лечения травматического и геморраги
ческого шока. Цель - одновременная 
коррекция метаболического ацидоза и 
нормализация гемодинамики при 
уменьшении осложнений терапии. Для 
этого  в лечении ш ока использую т 
изотурон, который вводят парентерально 
в дозе 5 мг/кг массы тела.

П.формулы: 1

(11) 186 В 1
(51) А 61 В 17/42; А 61 М  31 /00 ; А 61 К 33 /14
(21) 95-0025
(22) 21.12.1994
(31) 94-007071 /14
(32) 01.03.1994
(33) яи
(71) ЕЦКО ЛЮДМИЛА, АРТЕМЬЕВ ВИК

ТОР, М Б
(72) (73) ЕЦКО ЛЮДМИЛА, М Б
(54) Способ лечения эндометритов после 

кесарева сечения
(57) Изобретение относится к медицине, в 

частности к акушерству и гинекологии 
и может быть использовано для лечения 
эндометритов.

С пособ лечения эндометрита после 
кесарева сечения заключается в ороше
нии полости матки струйно охлажден-| 
ным до температуры 4-5°С раствором 
гипохлорита натрия в концентрации 
600-700 мг/л один раз в сутки в теченш 
10-15 минут.
Целью предлагаемого способа являете} 
сокращение сроков лечения послеродо 
вого эндометрита, его профилактика > 
предотвращение побочных эффектов.

П.формулы: 1
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(11) 187 В 1
(51) С 07 Б 401 /12; А 01 N 43 /54
(21) 95-0065
(22) 29.12.1994
(31) 19863 /86
(32) 31.01.1986
(33) 1Р
(30)* 4028928 /0 5 , 29.01.1987, 5001676 /0 4 , 

28.09.1991, БЕГ
(71) (73) ИСИХАРА САНГИО КАЙСЯ, Л ТБ, 1Р
(72) ФУМИО КИМУРА, НОБУЮКИ САКА-

СИТА, СИГЕО МУРАЙ, ТАКАХИРО 
ХАГА, ТИМОТО ХОНДА, .1Р

(54) Производное пиридинсульфонамина, обла
дающее гербицидной активностью

(57) Настоящее изобретение относится к новому 
соединению, производному пиридин
сульфонамина, обладающему гербицидной 
активностью, способу его получения и 
использованию в подавлении роста 
нежелательных растений.
Задачей изобретения является создание 
нового соединения, обладающего широ
ким гербицидным спектором действия и 
щадящим действием на кукурузу.
Задача решается созданием нового

соединения, производного пиридинсуль- 
фонамида формулы:
CON(CH3)2

N ОСН3
s o 2n h c o n h

N ОСН3 

П.формулы: 1

(11) 188 В2
(51) С 12 G 3/00, 3/06
(21) 93-0029
(22) 20.04.1993
(7 1 ) (73) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩ Е

СТВО “ OENOLAB” , MD
(72) ПРИДА ИВАН, MD
(54) Способ производства экстракта для алко

гольных напитков
(57) С пособ предусматривает трехстадийное 

экстрагирование фенолсодерж ащ его 
термообработанного сырья спиртовыми 
растворами крепостью 65-75 %об на 
первом этапе экстрагирования, 38- 
42%об-на втором и 18-22%об-на третьем 
этапе. В процессе третьей экстракции 
эк страген т подкисляю т л им онн ой  
кислотой до pH 2,5-3,5. По окончании 
экстрагирования вторую  и третью  
фракции экстрактов объединяют, вносят 
в них вакуум -сусло до содерж ания 
сахаров 8-12г/100 см3 и термообраба- 
тывают при 55-75°С в течение 5-10 суток. 
В п р оц есе  тер м ообр а ботк и  вносят 
аскорбиновую кислоту в количестве 0,5- 
3.0 г/дм3- После охлаждения все фракции 
экстрактов смешивают, выдерживают не 
менее 10 суток.
Технический результат заключается в 
повышении органолептических свойств 
и улучшении качества готового продукта.

П.формулы: 1 
Табл.: 1

(11) 189 В1 
(51) С 12 в  3/06
(21) 94-0130
(22) 22.04.1994
(71 )(73) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩ ЕС

ТВО “ ОБМОТАВ” , М Б 
(72) ПРИДА ИВАН, ВЭЗДЭУЦАН ТАМАРА, 

БАЛУЦЕЛ ТАМАРА, ЧОКЛЯ ТАТЬЯ
НА, М Б

(54) Композиция ингредиентов для ароматизи
рованных алкогольных напитков.

(57) К ом позиция ингредиентов для 
ароматизированных алкогольных напит
ков содержит следующие ингредиенты 
(кг на 1000 дал напитка): липовый цвет
I ,  1-1,4, мята перичная 2,2-2,8, полынь 
лимонная 4,7-5,9, душица обыкновенная 
5,5-6,9, семена кориандра посевного 9,4-
I I ,  7 и винно-спиртовую  жидкость - 
остальное. Качественный и количествен
ный подбор растительных ингредиентов 
композиции позволяет использовать ее 
для ароматизации больш ого спектра 
алкогольных напитков: столовы х, 
десертных, крепких виноградных и 
плодово- ягодных вин, аперитивов.

П.формулы: 1
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(11) 190 П
(51) С 12 Н 1/02; С 08 В 37/06; С 08 1 5/20
(21) 94-0217
(22) 04.08.1994
(71)(72) ТАРАН НИКОЛАЙ, ПАЛИК ЗИНА

ИДА, ГАМОВА ОЛЬГА, УРЫТУ ДИО
Н И С,М Б

(73) ТАРАН НИКОЛАЙ, М Б
(54) Способ получения сорбента в солевой форме 

для очистки напитков
(57) С пособ получения сорбента в солевой 

форме для очистки напитков предусма
тривает переработку сырья щелочью и 
раствором  соли меди или цинка. В 
качестве сырья используют виноградные 
выжимки, семена и жмых из виноград
ных семян после деструкции щелочью, а 
обработку раствором соли производят до 
насыщения катионами меди или цинка. 
Сорбент в солевой форме, полученный 

данным сп особом , эффективен для 
очистки  различных напитков от 
неприятных запахов.

П. формулы: 1

(11) 191 И
(51) С 12 Н 1/02; С 12 в  1/02
(21) 94-0216
(22) 04.08.1994
(71)(72) ТАРАН НИКОЛАЙ, ПАЛИК ЗИНА

ИДА, ГАМОВА ОЛЬГА, УРЫТУ ДИО
НИС, МО

(73) ТАРАН НИКОЛАЙ, М Б
(54) Способ очистки напитков от посторонних

запахов
(57) Способ очистки напитков от посторонних | 

запахов предусматривает введение 
сорбента в солевой форме, полученного 
из виноградной выжимки, семян и | 
жмыха из виноградных семян в коли
честве 0,01-0,08 г/дм3 после деструкции I 
щелочью и обработки их раствором соли 
меди или цинка. Затем напиток с 
сорбентом выдерживают и отделяют 
жидкую фазу от твердой. Данный способ [ 
очищает соки, пиво, виноматериалы, 
вина, крепкие напитки благодаря! 
удалению из них мышинных, бензи
новых, подвальных и других посторон- | 
них запахов.

П. формулы: 1 
Табл.: 6
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II. Полезные модели.

Зарегистрированные полезные модели
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КОДЫ ШГО (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ

(11) Номер(а) полезной модели
(21) Номер(а) присвоенный заявке(ам)
(22) Дата(ы) подачи заявки(ок)
(31) Номер(а) присвоенный приоритетной 

заявке (ам)
(32) Дата(ы) подачи приоритетной заявки
(33) Страна приоритетной заявки 
(51) Международная классификация 
(54) Название полезной модели

(71) Фамилия(и) заявителя(ей), код страны 
(СТ.З ВОИС)

(72) Фамилия(и) изобретателя (ей), код страны 
(СТ.З ВОИС)

(73) Имя или наименование владельца, код 
страны (СТ.З ВОИС)

(74) Фамилия патентного поверенного

КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ БТЛб

и  - первый уровень публикации: полезная мо
дель, опубликованная, не прошедшая экс
пертизу заявка на регистрацию полезной 
модели.

У1- второй уровень публикации: опубликован
ная, прошедшая экспертизу заявка на 
регистрацию  полезной модели 
(используется для публикации когда 
документ с кодом и  не публиковался).

У2 - второй уровень публикации: опублико
ванная, прошедшая экспертизу заявка на 

. регистрацию  полезной модели 
(используется для публикации следующей 
за публикацией документа с кодом и ),

2 1  - третий уровень публикации: описание за
регистрированной полезной модели (ис
пользуется для публикации, когда доку
мент с кодом V I, У2 не публиковался).

2 2  - третий уровень публикации: описание за
регистрированной полезной модели (ис
пользуется для публикации следующей за 
публикацией документа с кодом У 1, У2).

ХУ!- второй уровень публикации: публикация 
решения о регистрации полезной модели 
под ответствен н ость заявителя, бе: 
проведения экспертизы  по сущ еств! 
(используется для публикации, когдг 
документ с кодом и  не публиковался).

\У2 - второй уровень публикации: публикации 
решения о регистрации полезной модели 
(используется для публикации следующей 
за публикацией документа с кодом и).

11 - третий уровень публикации: описание
полезной модели, зарегистрированной по; 
ответственность заявителя, без проведении 
экспертизы (используется для публикации 
когда документ с кодом XVI, ХУ2 не пуб
ликовался).

12 - третий уровень публикации: описание
полезной модели, зарегистрированной по; 
ответственность заявителя, без проведе
ния экспертизы  (и спользуется  дл* 
публикаций следующей за публикацией 
документа с кодом XVI, ХУ2). |
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(11) 7\У2
(51) С 12 в  3/12 
(21) 0008 
(22) 07.10.1994
(71) (73) НПО "РАДИАН" ООО, МО
(72) СЛЕПЦОВ ЯКОВ, МО
(54) Установка для получения спирта 
(57) Полезная модель относится к винодель

ческой промышленности и может быть 
использована для получения коньячного 
спирта.
Задача — создать устройство, обеспечи
ваю щ ее вы сок ое  качество очистки 
каждой фракции, высокую эффектив
ность работы, сокращение длительности 
процесса перегонки.
Установка содерж ит испаритель 1 с 
нагревателем 2, датчиком температуры 18 
и уровнемером 23, соединенный через 
трехходовой вентиль 9 с конденсирую
щей частью, содержащей сборники для 
дистиллята 3, 4, 5, последовательно 
соеди ненн ы е с пом ощ ью  участков

трубопровода 11, 12, на которых смонти
рованы холодильники 14, 15.
Блок 17 автоматического управления по 
сигналам датчиков температуры 19, 20, 
21, закрепленных на сборниках для 
дистиллята 3, 4, 5, и датчика температуры 
18 регулирует температуру нагревателей 
6, 7, 8, нагревающ их сборники для 
дистиллята, и нагревателя 2.

П.формулы: 1 
Фигур: 1

(11) 8 \ У 2
(51) С 23 О 11 /0 0
(21) 0007
(22) 14.09.1994
(71) (73) АО "ЕЛКАС", МО
(72) ИОФФЕ ВАЛЕРИЙ, ПАРШИН НИКОЛАЙ,

НУДМАНОВ ВАЛЕРИЙ, БОЛТЫШЕВ 
АЛЕКСЕЙ, ДУРОВ СВЯТОСЛАВ, АГА
ПОВ ЮРИЙ, ЕГОШИН ВАЛЕРИЙ, 
БАБАН СЕРГЕЙ, БЕРДНИК ВИТАЛИЙ, 
ГАНДЗЮК ИГОРЬ, МО

(54) Линия для эмалирования металлических 
изделий

(57) Использование: нанесение грунтовых и 
покровных стеклоэмалевых шликеров на 
баки стиральных машин, духовки газовых 
и электрических плит, корзины центри — 
фуг и другие изделия сложной конфигу
рации.
Целыэкономия электроэнергии, умень
ш ение расхода эмали, повы ш ение 
надежности работы и улучшение удоб
ства обслуживания.
С ущ ность полезной модели: линия 
эмалирования имеет устройство для 
нанесения шликера 2, снабженное ванной 
окунания и приводом подъема — опуска
ния каретки с рабочим органом, 
служащим для закрепления изделий, и 
манипулятором — перекладчиком с двумя 
парами захватов. Кроме того линия

снабжена тепловым агрегатом, включа
ющим последовательно расположенные 
сушила 4, печь для обжига 5 и охла
дительную камеру 6, выполненные в виде 
отдельных секций и собранные в 
единый блок.
Транспортная система 3 для подачи 
изделий через тепловой агрегат выпол
нена в виде приводной горизонтально — 
замкнутой цепи, расположенной под 
подом печи, на которой установлены 
каретки с заданным шагом с закреплен
ными на них подставками для установки 
изделий. У теплового агрегата располо — 
жены вентиляторы 7 высокого напора, 
соединенные воздуховодами с сушилом 
4 и охладительной камерой 6. 
Положительный эффект: ликвидация 
ручного труда и вредных условий работы, 
повы ш ение качества эмалирования 
изделий сложной конфигурации при 
значительной экономии электроэнергии 
и уменьшении расхода эмали.

П.формулы: 2 
Фигур: 4
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(И) 9\У2
(51) Н 02 К 23 /62
(21) 0009
(22) 22.07.1994
(71) (72) (73) КРЕПС СЕМЕОН, МО 
(54) Машина постоянного тока 
(57) Устройство может быть использовано 

как автономный источник электро — 
энергии на судах, в железнодорож — 
ном транспорте, в передвижных 
сварочных агрегатах, в установках 
электролиза алюминия, в очистных 
сооруж ен иях, и т.п. в качестве 
мощ ного источника постоянного 
тока, а также в качестве двигателя 
постоянного тока.
Сущность заключается в том, что 
якорная обмотка машины уложена в

пазы на вы ступах статора и ж естко 
со е д и н е н а  с  н а г р у зк о й , а р о т о р  
с о д е р ж и т  т р и  п а р ы  п о л ю с о в  с 
обмотками возбуждения, которые через 
четыре контактных кольца со щетками 
соединены с блоком управления.
Цель — удеш евление конструкции, 
получение высоких значений мощности 
и повы ш ение безотк а зн ости  при 
эксплуатации машин постоянного тока.

П. формулы: 1 
Фигур: 3
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Разъяснения по применению Административного Совета 
Европейской патентной организации (ЕПО) об уменьшении 

размера пошлин ЕПО за международный поиск и предварительную 
экспертизу для граждан стран Центральной и Восточной Европы и 

государств-членов Содружества Независимых Государств (СНГ)

1. Решение Административного Совета 
ЕПО (далее — Решение) применяется по 
отношению к любой международной заявке, 
которая была подана в ваше Ведомство или в 
М еж дународное Бюро как получающее 
Ведомство на или после 1 апреля 1995 и, более 
того, к лю бой  меж дународной заявке, 
поданной до этой даты, при условии, что 
временной промежуток для оплаты пошлин 
за поиск или за предварительную экспертизу 
(Правило 16.1 .f), 58.2. PCT) не истек до этой 
даты, и соответствующие пошлины не были 
уплочены до 1 апреля 1995 г.

2. При испрашивании уменьшенных 
пошлин в каждом отдельном случае заявитель 
долж ен заполнить ф орм у "З ап р ос об 
ум еньш ении пошлин за поиск  и /и л и  
предварительную экспертизу" (ЕПО форма 
№ 1223/В) (см. приложение 1).

Порядок заполнения указанной формы 
описан в Примечании, сопровождающем 
форму (см., приложение II). На обратной 
стороне Примечания напечатана формули — 
ровка Решения.

ЕПО форма № 1223/В может быть полу
чена в AGEPI.

3. Согласно Статьи 3 этого Решения, Ваше 
Ведомство уполномочено принимать решения 
по любому запросу на уменьшение размера 
пошлин за меж дународны й поиск  по 
международным заявкам, поданным в Ваше 
Ведомство как получающее Ведомство.
При рассмотрении каждого запроса следует 
обратить внимание на следующие условия, 
которые должен соблюдать заявитель при 
подаче запроса об уменьшении пошлин:

а) Реш ение применяется к лю бому 
заявителю, который является гражданином 
Вашей страны или является гражданином 
другого "реформирующего государства", как 
определено в Статье 1(1), но имеет место 
жительства в вашей стране. Решение также

относится к юридическим лицам, таким 
компании или корпорации, частные 
государственные университеты или др] 
организации, имеющие юридические щ 
или другой эквивалентный статус, 
решение применяется в случае, когда тг 
лицо создано согласно национальному зак 
"реформирующего государства" и ил 
постоянное место деятельности в однол 
этих государств. Более того, и наибе 
важно, никакие физические или юридичс 
кие лица, которые являются граждан 
государства, или расположены, или им 
основное место деятельности в государе 
которое не является "реформируюь 
государством", не могут иметь ни прял 
ни косвенную поддержку как заявит 
(Статья 2 этого Решения). Так, напрш 
компании, работающие как совместнь 
компаниями стран —членов Европейсг 
Союза или EFTA, в Японии или США, 
компании, которые имеют акционеров в : 
странах, не имеют право на уменьше 
пошлин.

б) В случае, когда больше одного заявит 
уменьшение пошлин производится тол 
тогда, когда все заявители на мом 
составления запроса являются граждан 
"реформирующего государства" (С'татг 
этого Решения).

4. Если запрос на уменьшение пошлин 
подан в Международное Бюро ВОИС (IB) 
получающее Ведомство или в ЕПО 
Международный Орган Предваритель 
Экспертизы, то Ведомство аправе прос 
Международное Бюро или ЕПО прове{ 
право заявителя подать такой запрос.

Если запрос на уменьшение пошлин 
подан в Ваше Ведомство, его копия вмес 
копией отчета о поиске, согласно Пра1 
23.1 РСТ, должна быть направлена в ЕП1

♦

88



Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri ♦ Publicitate ♦ Anunţuri

Noutăţi editoriale

A  î n c e p u t  a b o n a r e a  l a  n o u a  r e v i s t ă  t r i m e s t r i a l ă

INTELLECTUS
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

C alendarul târgurilor, sim pozioanelor, con ferinţelor naţiona le 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.

AB O N A ŢI-N E , CITIŢI-N E, SC R IE ŢI-N E  !
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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 legal prosecution matters such 
as disputes and infringements during the period of protection,
A offering juridical and technical advice in the field of industrial property.

A G E N Ţ I A

TREI G sa .
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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Bogdan Rokicki
Legal'Advisers and Patent Attorneys Office

Marszalkowska str. 77/79, apt304, 3rd. floor, 00-683 Warsaw, POLAND

Mailing address: 04-026 Warsaw 50, POLAND, P.O. Box 5 
Phone/Fax: /4822/293655

The Office provides professional services in the domaine of the intellectual 
property, especially in the field of the industrial property /patents, trademarks, 

utility models, ornamental models, trade names, unfair competition/. The Office is 

staffed by legal advisers and patent attorneys having a competent knowledge and 

a long practice in the field of industrial property. Taking into consideration also the 

theoretical aspects of the mentioned questions, the Office has good contacts with 

the respectable representatives of the science in this domaine. The Office 

collaborates to the highly qualified attorneys at law specialized in the field of the 

legal proceedings concerning infringements of patents, trademarks and other 
industrial property lights.

JOINT - STOCK COMPANY
“INVENŢIE” S.A.

The first in the Republic of Moldova non state enterprise, founded by the first registred 
patent attorneys, workers of the former Patent Service Centre “Invenţie” - the single spe
cialized enterprise in the Republic of Moldova, with more than 25 - years experence of 
working in the industrial property protection sphere.

“Invenţie” S.A. means all kinds both in the Republic of Moldova and other country of 
the world.

Disposing of extensive connections with Patent Attorney firms of many countries, pa
tent attorneys Alexandru L. Babac (certificat N 1), Tatiana I. Simanenkov (certificat N 2), 
Galina J. Zhenichkovski (certificat N 3), Natalia V. Skidan (certificat N 4), Sofia V. Sokolov 
(certificat N5), Antonina S. Malahov (certificat N 8) and high-skilled experts of the science 
of theory and practice of patenting and protection of author's rights are always ready to 
help you to protect your intrests actively and skillfuly.

Our address:
277068 Chisinau, The Republic of Moldova, Box 8694 

tel/fax: (373-2) 493132;
(373-2) 495140
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Modificări intervenite în statutul juridic al cererilor 
sau titlurilor de protecţie ale obiectelor de 

proprietate industrială. Erate.
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Modificări

Denumirea titularului mărcii 000117 (BOPI nr. 1/1995) se va citi: BENSON AND HEDGES 
(OVERSEAS) LIMITED, GB.
Erate.

1. Data terminului de valabilitate a mărcii nr. 274 (BOPI nr. 7-Q/1994) se va citi: 07.06.2003
2. Denumirea titularului mărcii nr. 502 (BOPI nr. 9/1994) se va citi: AMERICAN HOME PROD

UCTS CORPORATION, corporaţia statului Delaware.
3. Codul ţării mărcii nr. 000202 (BOPI nr. 11/1994) se va citi: NL
4. La marca nr. 000748 (BOPI nr. 1/1995) clasa 03 se va citi 09. 

care au fost omise în BOPI nr. 2/1995.
5. Codul ţării la mărcile cu nr-le 000119 şi 00120 (BOPI nr. 1/1995) se va citi: US
6. La marca nr. 00511 (BOPI nr. 1/1995) se va exclude litera N din denumirea firmei.
7. La mărcile nr-le 001258, 001259, 001260 (BOPI nr.1/1995) denumirea titularului se va citi: 

HENKEL KOMMANDITGESEL-LSCHAFT AUF AKTIEN
8. La mărcile nr. 001414,001419,001426,001434,001438 (BOPI nr. 1/1995) adresa solicitantului 

se va citi: 6885 Elm Street McLean, Virginia 22101-3883, SUA.
9. La marca nr. 001518 (BOPI nr. 29995) adresa solicitantului se va citi: 3100 West Big Beaver 

Road, Troy, Michigan 48084, SUA.
10. La mărcile nr. 001573, 001575 (BOPI nr. 2/1995) clasa 22 se va citi 32.
11. Dintr-o regretabilă eroare tehnică aufost omise mărcile cu nr-le 001597 şi 001675 (BOPI nr. 

2/1995), pe care le reproducem în continuare

001597 -  F O SC A V IR

001675 -  SP
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