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Cronica AGEPI

La 18 iulie curent a avut loc şedinţa de bilanţ a activităţii
colectivului AGEPI în prima jumătate a anului 2005. Din
rapoartele prezentate de conducătorii subdiviziunilor reiese
că majoritatea acţiunilor prevăzute în programul de activitate
pentru semestrul I al anului curent a fost realizată cu succes.
Indicii calitativi pe domenii de activitate sunt la nivelul perioadei
respective a anului 2004.

Activitatea de înregistrare /
brevetare a OPI

Numărul total de cereri de înregistrare / brevetare şi de
reînnoire, depuse la AGEPI în prima jumătate a anului, este, în
general, la nivelul aceleiaşi perioade a anului precedent – 3864
de cereri de protecţie a OPI.

 Invenţii. Perioada de bilanţ se caracterizează prin
depunerea la AGEPI a 178 de cereri de brevet de invenţie, cu
26 cereri (17%) mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului
precedent. AGEPI a eliberat 130 de brevete de invenţie, dintre
care 128 de brevete titularilor naţionali şi 2 brevete celor străini.
49 de brevete eliberate se referă la necesităţi curente ale
vieţii, 33 - la chimie şi metalurgie, 16 - la tehnici industriale
diverse şi transport.

Soiuri de plante. În perioada de referinţă au fost
depuse 8 cereri de brevet pentru soiuri de plante şi au fost
eliberate 2 brevete.

Modele de utilitate. Solicitanţii au depus 18 cereri de
înregistrare a modelelor de utilitate şi eliberate 8 certificate
de înregistrare.

Mărci şi denumiri de origine. Au fost depuse 2688
de cereri de înregistrare a mărcilor, înscriindu-se o majorare
cu 3,6% în raport cu anul 2004. Din totalitatea cererilor depuse
în anul curent 1389 de cereri au parvenit pe cale naţională,
iar 1299 pe cale internaţională, conform Aranjamentului şi
Protocolului de la Madrid. Au fost depuse 538 de cereri de
reînnoire a înregistrării mărcilor. Au fost depuse 11 cereri de
înregistrare a denumirilor de origine a produselor.

În perioada de bilanţ au fost eliberate 843 de certificate
de înregistrare a mărcilor şi 1743 de reînnoire.

Desene şi modele industriale.  Pe parcursul a 6 luni
ale anului 2005 au fost depuse 227 de cereri de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale, inclusiv 146 prin
procedura Aranjamentului de la Haga. Prin procedura
naţională numărul de cereri este la nivelul anului 2004, iar prin
Aranjamentul de la Haga acesta constituie doar 60% din
numărul cererilor depuse în semestrul I al anului 2004. Au fost
eliberate 57 de certificate de înregistrare şi 16 adeverinţe de
reînnoire a desenelor şi modelelor industriale.

Transmiterea drepturilor de PI
În primul semestru de activitate la AGEPI au fost

înregistrate 75 de contracte de transmitere a drepturilor
asupra obiectelor de proprietate industrială, şi anume: 62 de
contracte de cesiune,  10 contracte de licenţă, 2 contracte
de franchising şi 1 contract de gaj. Din numărul total de
contracte înregistrate 68 se referă la mărci, 5 la brevete de
invenţie şi 2 la desene şi modele industriale; 36 de contracte
se referă la titularii naţionali, iar 39 la titularii străini.

Activitatea în domeniul dreptului de autor
şi drepturilor conexe

În perioada de referinţă au fost examinate şi înregistrate
84 de obiecte ce se referă la dreptul de autor şi drepturile

Bilanţul semestrial al activităţii AGEPI
conexe, au fost eliberate 690471 de marcaje de control,
efectuate 367 de controale privind respectarea drepturilor
de autor şi drepturilor conexe, confiscate 3769 de opere şi
fonograme piratate.

Alte activităţi în domeniul proprietăţii
intelectuale

Activitatea legislativă a fost axată pe realizarea
prevederilor Strategiei de dezvoltare a sistemului naţional
de protecţie şi utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală
până în anul 2010 şi armonizării legislaţiei în domeniul
proprietăţii intelectuale conform directivelor Uniunii
Europene.

Pe plan internaţional activitatea AGEPI a fost orientată
spre consolidarea şi extinderea colaborării cu organismele
internaţionale şi oficiile de specialitate din diverse state -
Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală (OMPI),
Oficiul European de Brevete (OEB), Oficiul Eurasiatic de
Brevete (OEAB), Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC),
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), România şi altele.
Au fost elaborate propuneri pentru Programul naţional de
implementare a Planului de acţiuni Republica Moldova –
Uniunea Europeană.

În perioada vizată la Chişinău s-a desfăşurat seminarul-
training cu genericul „Respectarea drepturilor de proprietate
intelectuală”, organizat de Grupul Consultativ pentru protecţia
şi realizarea drepturilor de proprietate intelectuală în scopul
promovării investiţiilor al Comisiei Economice a ONU pentru
Europa (UN/ECE) şi AGEPI.

La  AGEPI s-a desfăşurat Seminarul bilateral AGEPI-OSIM
cu genericul „Promovarea, publicarea şi diseminarea
informaţiei de proprietate intelectuală”.

Activitatea de promovare şi marketing a AGEPI a fost
orientată în continuare spre familiarizarea publicului larg cu
avantajele sistemului de protecţie a proprietăţii industriale,
spre sensibilizarea cercurilor interesate ale societăţii privind
necesitatea protecţiei OPI.

Au fost elaborate şi semnate două acorduri de cola-
borare: cu AŞM şi cu Universitatea de Stat „A. Russo” din
Bălţi, unde a  fost creat un centru de informare în domeniul PI.

Au fost organizate 7 seminare specializate şi mese
rotunde în domeniu atât la AGEPI, cât şi în teritoriu, în cadrul
cărora s-au stabilit căile de conlucrare mai eficientă cu agenţii
economici.

Colaboratorii AGEPI au participat la 14 expoziţii naţionale
cu stand expoziţional şi cu activităţi de marketing şi promovare
organizate de CIE „MOLDEXPO”, de Camera de Comerţ şi
Industrie a Republicii Moldova şi de filialele acesteia din Bălţi
şi Ungheni.

AGEPI a acordat asistenţă inventatorilor şi instituţiilor
inovatoare din Republica Moldova pentru a participa la Salonul
Internaţional de Invenţii, Tehnici şi Produse Noi (ediţia a 33-a)
de la Geneva, Elveţia, la Expoziţia Internaţională de Invenţii
„INPEX-2005” de la Pittsburg, SUA, unde au avut posibilitatea
de a stabili relaţii de afaceri cu firme producătoare de peste
hotare.

Activitatea editorială s-a soldat cu apariţia a 13 titluri noi
de carte şi publicaţiilor periodice BOPI (6 numere), „Intellectus”
(2), „AGEPI-Info” (2), „Bursa invenţiilor” (6).

Au fost difuzate şi publicate 17 informaţii, 9 comunicate
de presă, 20 de articole şi organizate 3 conferinţe de presă.
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B uletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie  diversă. Capitole
speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, modelelor de utilitate,

mărcilor, denumirilor de origine a produselor, desenelor şi modelelor industriale.
Utilizatorii acestei informaţii vor putea urmări regimul juridic al cererilor de solicitare
a protecţiei, al obiectelor de proprietate industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul
Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare şi semestriale specializate.
În Buletin se publică acte oficiale, regulamente, convenţii internaţionale, acorduri
bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.

Buletinul oferă în condiţii avantajoase spaţiu pentru publicitate tuturor doritorilor
în vederea propagării obiectelor de proprietate industrială, altor activităţi.

Informaţie generală

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială poate fi procurat la Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală, str.  Andrei Doga nr. 24, bloc 1, preţul unui exemplar este de 40 lei.
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Extras  din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI)
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează  sau înregistrează titluri

de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2004)

CF Republica
Centrafricană

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

Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania
DJ Djibouti
DK Danemarca
DM Dominique
DO Republica Dominicană
DZ Algeria
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara de Apus
ER Eritrea
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FJ Fiji
FK Insulele Falkland

(Malvine)
FO Insulele Faro
FR Franţa
GA Gabon
GB Regatul Unit
GD Grenada
GE Georgia
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Groenlanda
GM Gambia
GN Guineea
GQ Guineea Ecuatorială
GR Grecia
GS Georgia de Sud şi

Insulele Sandvici de
Sud

GT Guatemala
GW Guineea-Bissau
GY Guiana
HK Hong-Kong
HN Honduras
HR Croaţia
HT Haiti
HU Ungaria
ID Indonezia
IE Irlanda
IL Israel
IN India
IQ Irak
IR Iran

(Republica Islamică)
IS Islanda

WO Organizaţia
Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)

I B Biroul Internaţional al
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală

EP Oficiul European
de Brevete (OEB)

EA Oficiul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)

OA Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

AP Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

EM Oficiul de Armonizare
pe Piaţa Internă
(mărci, desene şi
modele)

BX Biroul de Mărci
Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux

AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite
AF Afganistan
AG Antigua şi Barbuda
AI Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
AZ Azerbaidjan
BA Bosnia-Herţegovina
BB Barbados
BD Bangladesh
BE Belgia
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermude
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia
BR Brazilia
BS Bahamas
BT Bhoutan
BV Insulele Buve
BW Botswana
BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica

Democrată
Congo

IT Italia
JM Jamaica
JO Iordania
JP Japonia
KE Kenya
KG Kârgâzstan
KH Cambodgia
KI Kiribati
KM Comore (Insule)
KN Saint Kitts şi Nevis
KP Republica Populară

Democrată Coreea
KR Republica Coreea
KW Kuweit
KY Insulele Caimane
KZ Kazahstan
LA Laos
LB Liban
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxembourg
LV Letonia
LY Libia
MA Maroc
MC Monaco
MD Republica Moldova
MG Madagascar
MK Macedonia (fosta

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

Mariana de Nord
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Maurice
MV Maldive
MW Malawi
MX Mexic
MY Malaysia
MZ Mozambic
NA Namibia
NE Niger
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Olanda
NO Norvegia
NP Nepal
NR Nauru
NZ Noua Zeelandă
OM Oman
PA Panama
PE Peru
PG Papua-Noua Guinee
PH Filipine
PK Pakistan
PL Polonia

P T Portugalia
P W Palau
P Y Paraguay
QA Qatar
R O România
R U Federaţia Rusă
R W Ruanda
SA Arabia Saudită
SB Insulele Salomon
S C Seychelles
S D Sudan
S E Suedia
S G Singapore
S H Sfânta Elena
S I Slovenia
S K Slovacia
S L Sierra Leone
S M San-Marino
S N Senegal
S O Somalia
S R Suriname
S T Sao Tomée

şi Principe
SV Salvador
SY Siria
SZ Swaziland
T C Insulele Turks

şi Caicos
T D Ciad
T G Togo
T H Thailanda
T J Tadjikistan
T L East Timor
T M Turkmenistan
T N Tunisia
T O Tonga
T R Turcia
T T Trinidad-Tobago
T V Tuvalu
T W Taiwan

(provincie chineză)
T Z Republica Unită

a Tanzaniei
U A Ucraina
U G Uganda
U S Statele Unite

ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VA Saint  Siège
VC Saint Vincent

şi Grenadines
V E Venezuela
VG Insulele

Virgine Britanice
VN Vietnam
VU Vanuatu
W S Samoa
Y E Yemen
YU Serbia şi Muntenegru
ZA Africa de Sud
Z M Zambia
Z W Zimbabwe
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I
Invenţii / Inventions / Изобретения

P rotecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind brevetele de
 invenţie nr. 461-XIII din 18 mai 1995, modificată şi completată prin legile nr. 788-XII din 26.03.1996,

nr. 1079-XIV din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002 şi nr. 469-XV din 21.11.2003.

În conformitate cu această lege, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certifică prioritatea, calitatea
de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenţiilor. O invenţie este brevetabilă, dacă este
nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială.

Cererea de brevet se depune la AGEPI de către orice persoană care dispune de dreptul de a solicita
brevet, personal sau prin reprezentant în proprietatea industrială, şi trebuie să includă documentele
prevăzute în art. 10(2), (3) din Lege.

În BOPI se publică date privind cererile de brevet depuse, brevetele de invenţie acordate şi brevetele
eliberate conform procedurii naţionale.

T he legal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the Law  on
 Patents for Inventions No 461-XIII of May 18, 1995, amended and completed by the laws No 788-XII

of March 26, 1996, No 1079-XIV of June 23, 2000, No 1446-XV of November 08, 2002 and No 469-XV of
November 21, 2003.

In accordance with this Law, the patents on inventions are granted by the AGEPI and shall attest to the
priority date, the authorship and the exclusive right of patent owners in the invention. An invention may be
patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application.

The patent application shall be filed with the Agency directly or through a representative in industrial
property, by any person to whom the right in the patent belongs and shall contain the documents
provided in Art. 10(2), (3) of the Law.

In the BOPI are published data concerning the filed patent applications, the inventions according to
which patents are granted and issued in accordance with the national procedure.

П равовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона о  патентах
 на изобретения № 461-XIII от 18 мая 1995 г., измененного и дополненного на основании законов

№ 788-XII от 26.03.1996 г., № 1079-XIV от 23.06.2000 г., № 1446-XV от 08.11.2002 г. и № 469-XV от
21.11.2003 г.

В соответствии с этим Законом патенты на изобретения выдаются AGEPI и удостоверяют приоритет,
авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патентоспособно,
если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Заявка на выдачу патента подается в Агентство лицом, которому принадлежит право на получение
патента, лично или через представителя в области промышленной собственности и должна содер-
жать документы, предусмотренные в ст. 10(2), (3) данного Закона.

В BOPI публикуются заявки на изобретения, изобретения, по которым приняты решения о выдаче
патентов, и выданные патенты на изобретения согласно национальной процедуре.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA INVENŢII

(11) Numărul brevetului
(13) Codul tipului de document conform normei

ST. 16 OMPI
(21) Numărul depozitului
(22) Data depozitului
(23) Data priorităţii de expoziţie
(31) Numărul cererii prioritare
(32) Data depozitului cererii prioritare
(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei

ST. 3 OMPI
(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului:

numărul BOPI, anul
(47) Data eliberării brevetului
(48) Data publicării cererii / brevetului corectat
(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
(54) Titlul invenţiei
(56) Lista documentelor referitoare la stadiul ante-

rior
(57) Rezumatul sau revendicările

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA IDENTIFICATION
CONCERNING THE INVENTIONS

(11) Number of the patent
(13) Kind-of-document code according to WIPO Stan-

dard ST. 16
(21) Number of the application
(22) Filing date of the application
(23) Date of exhibition priority
(31) Number of the priority application
(32) Filing date of the priority application
(33) Country of the priority application, code in accor-

dance with WIPO Standard ST. 3
(41) Date of publication of the application: BOPI num-

ber, year
(45) Date of publication of patent granting decision:

BOPI number, year
(47) Date of  issuance of patent
(48) Date of publication of the corrected application/

patent document
(51) International Patent Classification
(54) Title of the invention
(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims

(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare la
care prezentul document este divizionar

(71) Numele / denumirea solicitantului (solicitanţilor),
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI

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

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

(74) Numele reprezentantului în proprietatea indus-
trială

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate
cu PCT

(86) Cerere internaţională (regională sau PCT):
numărul şi data

(87) Publicarea cererii internaţionale (regionale sau
PCT): numărul şi data

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

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

(62) Number and filing date of an earlier patent ap-
plication from which the present patent docu-
ment has been divided up

(71) Name of the applicant(s), code of the country, in
accordance with WIPO Standard ST. 3

(72) Name of the inventor(s) code of the country, in
accordance with WIPO Standard ST. 3

(73) Name of the holder(s), code of the country, in ac-
cordance with WIPO Standard ST. 3

(74) Name of the representative in industrial property
(85) Date of introducing the national procedure un-

der the PCT
(86) International application (regional or under the

PCT): number and filing date
(87) International publication (regional or under the

PCT): number and publication date
(10)* Title of protection of the former USSR (verbal

designation of the document, number of the
document, code of the country)

(30)* Priority data of the applications registered with
the patent office of the former USSR (number of
the document, application filing date, code of the
country)
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A - Necesităţi curente ale vieţii
B - Tehnici industriale diverse. Transport
C - Chimie şi metalurgie
D - Textile şi hârtie

A - Human necessities
B - Performing operations. Transporting
C - Chemistry. Metallurgy
D - Textiles. Paper

КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ

(11) Номер патента
(13) Код вида документа в соответствии со Стан-

дартом SТ. 16 ВОИС
(21) Номер заявки
(22) Дата подачи заявки
(23) Дата выставочного приоритета
(31) Номер приоритетной заявки
(32) Дата подачи приоритетной заявки
(33)  Страна приоритетной заявки, код в соответ-

ствии со стандартом SТ. 3 ВОИС
(41) Дата публикации заявки: номер BOPI и год
(45) Дата публикации решения о выдаче патента:

номер BOPI и год
(47) Дата выдачи патента
(48) Дата публикации скорректированной заявки/

скорректированного патентного документа
(51) Международная патентная классификация
(54) Название изобретения
(56) Перечень патентов-аналогов
(57) Реферат или формула изобретения
(62) Номер и дата подачи более ранней заявки,

из которой выделен настоящий документ

(71) Имя заявителя (заявителей), код страны в
соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС

(72) Имя изобретателя (изобретателей), код
страны в соответствии со стандартом SТ. 3
ВОИС

(73) Имя патентовладельца  (патентовладель-
цев), код страны в соответствии со стандар-
том SТ. 3 ВОИС

(74) Имя представителя в области промышленной
собственности

(85) Дата перехода к национальной процедуре в
соответствии с РСТ

(86) Международная заявка (региональная или
РСТ): номер и дата

(87)   Международная публикация (региональная
или РСТ): номер и дата

(10)* Охранный документ бывшего СССР (сло-
весное обозначение вида документа, № до-
кумента, код страны)

(30)* Приоритетные данные заявок, зарегистриро-
ванных в Патентном Ведомстве бывшего
СССР (№ документа, дата подачи заявки, код
страны)

SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE

E - Construcţii fixe
F - Mecanică. Iluminat. Încă lzire. Armament.

Exploziv
G - Fizică
H - Electricitate

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS

E - Fixed constructions
F - Mechanical engineering. Lighting. Heating.

Weapons. Blasting
G - Physics
H - Electricity

А - Удовлетворение жизненных потребностей
человека

В - Различные технологические процессы.
Транспортирование

С - Химия и металлургия
D - Текстиль и бумага

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ПАТЕНТНАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ

E - Строительство
F - Механика. Освещение. Отопление.  Оружие.

Взрывные работы
G - Физика
H -  Электричество
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CODURILE NORMALIZATE ALE OMPI PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR
DE DOCUMENTE DE BREVET DE INVENŢIE, CONFORM NORMEI ST. 16

WIPO NORMALIZED CODES FOR IDENTIFICATION OF THE KIND
OF PATENT DOCUMENTS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 16

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

B1 – al doilea nivel de publicare: cerere de brevet de
invenţie publicată, examinată (se aplică în cazul
când documentul cu codul A n-a fost publicat).

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

C1 – al treilea nivel de publicare: descrierea breve-
tului de invenţie (se aplică pentru publicare când
documentul cu codul B1, B2 n-a fost publicat).

C2 – al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului
de invenţie (se aplică pentru publicarea care
succedă documentul cu codul B1, B2).

F1 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotărârii
de acordare a brevetului de invenţie pe răs-
punderea solicitantului, fără examinarea în fond

A – 1 st level of publication: published patent
application, unexamined.

B1 – 2 nd level of publication: published patent appli-
cation, examined (is applied in case the A-coded
document has not been published).

B2 – 2 nd level of publication: published patent appli-
cation, examined (A published).

C1 – 3 rd level of publication: patent specification (B1,
B2 not published).

C2 – 3 rd level of publication: patent specification (B1,
B2 published).

F1 – 2 nd level of publication: publication of decision

(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 răspun-
derea solicitantului, fără examinarea în fond (se
aplică pentru publicarea care succedă docu-
mentul cu codul A).

G1 – al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului
de invenţ ie el iberat pe răspunderea
solicitantului, fără examinarea în fond (se aplică
pentru publicare când documentul cu codul F1,
F2 n-a fost publicat).

G2 – al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului
de invenţ ie, eliberat pe răspunderea
solicitantului, fără examinarea în fond (se aplică
pentru publicarea care succedă documentul cu
codul F1, F2).

of granting a patent at the applicant’s responsi-
bility, without substantive examination (A not
published).

F2 – 2 nd level of publication: publication of decision
of granting a patent at the applicant’s responsi-
bility, without substantive examination (A pub-
lished).

G1 – 3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, without
substantive examination (F1, F2 not published).

G2 – 3 rd level of publication: patent specification
granted at the applicant’s responsibility, without
substantive examination (F1, F2 published).

КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ
ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС

А - пеpвый уpовень публикации: опубликован-
ная, не пpошедшая экспеpтизу заявка на вы-
дачу патента на изобpетение.

В1 - втоpой уpовень публикации: опубликованная,
пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу
патента  на изобpетение (пpименяется в
публикациях, если документ с кодом А не был
опубликован).

В2 - втоpой уpовень  публикации: опубликованная,
пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу
патента на изобpетение (пpименяется в
публикациях, котоpые следуют за публи-
кациями с кодом А).

С1 - тpетий уpовень публикации: описание изо-
бpетения к  патенту (пpименяется в публика-
циях, если документ с кодом В1, В2 не был
опубликован).

С2 - тpетий уpовень публикации: описание изо-
бpетения к патенту (пpименяется в публи-
кациях, котоpые следуют за публикациями с
кодом В1, В2).

F1 - втоpой уpовень публикации: публикация pе-
шения о выдаче патента на изобpетение под
ответственность заявителя, без пpоведения
экспеpтизы по существу (пpименяется в публи-
кациях, если документ с кодом А не был
опубликован).
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F2 - втоpой уpовень публикации: публикация
pешения о выдаче патента на изобpетение
под ответственность заявителя, без пpове-
дения экспеpтизы по существу (пpименяется
в публикациях, котоpые следуют за публи-
кацией с кодом А).

G1 - тpетий уpовень публикации: описание изо-
бpетения к  патенту, выданному под ответ-
ственность заявителя, без пpоведения экс-

пеpтизы по существу (пpименяется в публи-
кациях, если документы с кодом F1, F2 не
были опубликованы).

G2 - тpетий уpовень публикации: описание изо-
бpетения к патенту, выданному под ответ-
ственность заявителя, без пpоведения экс-
пеpтизы по существу (пpименяется в публи-
кациях, котоpые следуют за публикацией с ко-
дом F1, F2).

AZ1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea numerelor de depozit

AZ1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea claselor CIB

AZ1A Lista cererilor de brevet de invenţie depuse,
aranjate în ordinea alfabetică a numelor
solicitanţilor

BZ9A Cereri de brevet de invenţie publicate
BZ9A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,

aranjate în ordinea numerelor de depozit
(semestrial)

BZ9A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,
aranjate în ordinea claselor CIB (semestrial)

BZ9A Lista cererilor de brevet de invenţie publicate,

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL

CONFORM NORMEI ST. 17

aranjate în ordinea alfabetică a numelor
solicitanţilor (semestrial)

FF9A Brevete de invenţie acordate
FF9A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate

în ordinea numerelor de brevete (semestrial)
FF9A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate

în ordinea claselor CIB (semestrial)
FF9A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate

în ordinea alfabetică a numelor inventatorilor
(semestrial)

FF9A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate
în ordinea alfabetică a numelor titularilor
(semestrial)

FG9A Lista brevetelor de invenţie eliberate

AZ1A Numerical index of filed patent applications
AZ1A Subject index of filed patent applications
AZ1A Name index of applicants of filed patent appli-

cations
BZ9A Published patent applications
BZ9A Numerical index of published patent applica-

tions (half-yearly)
BZ9A Subject index of published patent applications

(half-yearly)
BZ9A Name index of applicants of published patent

applications (half-yearly)

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING
INVENTIONS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

FF9A Granted patents for inventions
FF9A Numerical index of granted patents for inven-

tions (half-yearly)
FF9A Subject index of granted patents for inventions

(half-yearly)
FF9A Name index of inventors of granted patents for

inventions (half-yearly)
FF9A Name index of patent owners of granted pat-

ents for inventions (half-yearly)
FG9A List of granted patents for inventions
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AZ1A Нумерационный указатель поданных зая-
вок на патенты на изобретения

AZ1A Систематический указатель поданных зая-
вок на патенты на изобретения

AZ1A Именной указатель поданных заявок на
патенты на изобретения

BZ9A Опубликованные заявки на патенты на
изобретения

BZ9A Нумерационный указатель опубликованных
заявок  на патенты на изобретения
(полугодовой)

BZ9A Систематический указатель опублико-
ванных заявок на патенты на изобретения
(полугодовой)

BZ9A Именной указатель опубликованных заявок
на патенты на изобретения (полугодовой)

FF9A Заявки на патенты на изобретения, по кото-
рым приняты решения о выдаче патента

FF9A Нумерационный указатель заявок на изо-
бретения, по которым приняты решения   о
выдаче  патентов (полугодовой)

FF9A Систематический указатель заявок на изо-
бретения, по которым приняты решения о
выдаче  патентов (полугодовой)

FF9A Именной указатель авторов изобретений по
заявкам, по которым приняты решения о
выдаче  патентов (полугодовой)

FF9A Именной указатель владельцев патентов на
изобретения, по заявкам на которые при-
няты решения о выдаче  патентов (полу-
годовой)

FG9A Перечень выданных патентов на изобре-
тения

КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ  В ОФИЦИАЛЬНОМ

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17
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BZ9A Cereri de brevet /
Applications on inventions /
Заявки на изобретения

P ublicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o protecţie provizorie,
 în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie, modificată şi

completată prin legile nr. 788-XII din 26.03.1996, nr. 1079-XIV din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002
şi nr. 469-XV din 21.11.2003. Descrierile cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în
numărul de faţă, se află în biblioteca AGEPI – accesibile publicului – şi pot fi consultate direct sau se
pot comanda cópii, contra cost.

Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica Moldova este
parte, se publică în limba engleză în săptămânalul PCT GAZETTE. Săptămânalul, editat pe suport elec-
tronic, include datele bibliografice, rezumatul şi desenele, după caz. Săptămânalul este expus în biblioteca
AGEPI, accesibil publicului. Descrierile cererilor internaţionale de brevet de invenţie, ale căror rezumate
sunt publicate în PCT GAZETTE, se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate
direct sau se pot comanda cópii, contra cost.

Datele privind depozitele de brevete eurasiatice înregistrate conform Convenţiei privind brevetul eurasiatic,
la care Republica Moldova este parte, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului Eurasiatic de Brevete
(Бюллетень Евразийского Патентного Ведомства). Buletinul include datele bibliografice, rezumatul şi
desenele, după caz. Buletinul este expus de asemenea în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.
Descrierile cererilor şi ale brevetelor de invenţie eurasiatice se află la biblioteca AGEPI.

P ublication of patent applications in the BOPI, provides for the applicant a provisional protection
 in accordance with Article 26 of the Law on Patents for Inventions No 461/1995, amended and

completed by the laws No 788-XII of March 26, 1996, No 1079-XIV of June 23, 2000, No 1446-XV of
November 08, 2002 and No 469-XV of November 21, 2003. Descriptions of the patent applications, the
abstracts of which are published in this Official Bulletin issue, are available to the public in the AGEPI
library and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

Data concerning the international applications under the PCT to which the Republic of Moldova is party, are
published in English in the weekly PCT GAZETTE. The weekly published on the
electronic carrier includes bibliographic data, abstracts and drawings, if necessary. The weekly is available
for public in the AGEPI library. Descriptions of the international patent applications, the abstracts of which
are published in the PCT GAZETTE are present in the AGEPI library, available for public, and may be
consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

Data concerning the Eurasian patent applications registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Official
Bulletin of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings, if neces-
sary. The Official Bulletin is also available for public in the AGEPI library. Discriptions of the Eurasian
applications and patents for inventions are available in the AGEPI library.
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П убликация заявок на изобретения в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на
 условиях, предусмотренных в ст. 26 Закона о патентах на изобретения № 461-ХIII от 18 мая

1995 г., измененного и дополненного на  основании законов № 788-XII от 26.03.1996 г., № 1079-XIV
от 23.06.2000 г., № 1446-XV от 08.11.2002 г. и № 469-XV от 21.11.2003 г.

Описания к заявкам на патенты на изобретения, рефераты которых опубликованы в BOPI, находят-
ся в читальном зале библиотеки AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную
плату могут быть заказаны их копии.

Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о патентной
кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются на английском
языке в еженедельнике PCT GAZETTE. В еженедельнике, изданном на электронном носителе,
приводятся библиографические данные, реферат и, если необходимо, чертеж.  Еженедельник
общедоступен в библиотеке AGEPI. Описания к международным заявкам на патенты на изобре-
тения, рефераты которых опубликованы в PCT GAZETTE, находятся в читальном зале библиотеки
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их
копии.

Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патентной
конвенцией, участницей которой является Республика Молдова, публикуются на русском языке в
Бюллетене Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические
данные, реферат и, если необходимо, чертеж. Бюллетень общедоступен в библиотеке AGEPI.
Описания к евразийским заявкам и патентам на изобретения находятся в фонде библиотеки AGEPI.



15

MD - BOPI 7/2005 (PARTEA I)INVENŢII

(21) a 2004 0012 (13) A
(51)7 A 01 K 97/20
(22) 2003.12.30
(71)(72) NEGRU Serghei, MD
(74) ANISIMOVA Liudmila
(54) Bazin pliant pentru păstrarea peştelui viu
(57) Bazinul pliant constă din două cercuri (1 şi 2)

localizate la bază şi altul (3) la gât, constituind
o carcasă de care este fixat un sac de pânză
(4). Cercurile (1 şi 2) de la baza bazinului sunt
executate din sârmă elastică cu secţiune
dreptunghiulară şi sunt unite între ele articulat
în două puncte diametrale (5 şi 6), aceleaşi
puncte ale cercului inferior al bazei bazinului
sunt unite între ele printr-un cuplaj elastic (7).
Cercul superior al bazei bazinului este dotat cu
două cuplaje elastice (8 şi 9) ce unesc punctele
amplasate opus, la o distanţă egală cu coarda
cercului. Cercurile de la baza bazinului au
acelaşi diametru şi sunt executate cu posi-
bilitatea plierii în trei inele cu diametru mai mic.
Diametrul cercului de la gâtul bazinului poate
fi egal sau mai mic decât diametrul celor trei
inele în care se strânge cercul de la baza
bazinului.

Revendicări: 1
Figuri: 4

*

*     *

(54) Folding fishpond for live fish storage
(57) The folding fishpond consists of two hoops of

the base (1 and 2) and another one of the neck
(3), forming the carcass to which it is fixed a
net bag (4). The hoops of the fishpond base (1
and 2) are made of elastic wire of rectangular
section and articulately joined between them
in two diametrical points (5 and 6), the same
points of the lower hoop of the fishpond base
are joined between them by an elastic coupling
(7). The upper hoop of the fishpond base is pro-
vided with two elastic couplings (8 and 9), con-
necting the points oppositely placed at a dis-
tance equal to the hoop’s chord. The hoops
of the fishpond base have the same diameter
and are made with the possibility of folding in
three rings of a smaller diameter. The diam-
eter of the hoop of the fishpond neck may be
equal or smaller than the diameter of the three
rings, wherein the hoop of the fishpond base
is folding.

Claims: 1
Fig.: 4

*

*     *

(54) Складной садок для хранения живой
рыбы

(57) Складной садок состоит из двух обручей
основы (1 и 2) и обруча горловины (3),
образующих каркас, с закрепленным на нем
сетчатым мешком (4). Oбручи основы (1 и 2)
садка выполнены из упругой проволоки
прямоугольного сечения и шарнирно соеди-
нены между собой в двух диаметральных
точках (5 и 6), эти же точки нижнего обруча
основы садка соединены между собой
гибкой связью (7). Верхний обруч основы
садка снабжен двумя гибкими связями (8 и
9), соединяющими противоположно распо-
ложенные точки на расстоянии хорды
обруча. Обручи основы садка имеют одина-
ковый диаметр и выполнены с возмож-
ностью сложения в три кольца меньшего
диаметра. Диаметр обруча горловины садка
может быть равным диаметру или меньше
диаметра трех колец, в которые склады-
вается обруч основы садка.

П. формулы: 1
Фиг.: 4

(21) a 2004 0022 (13) A
(51)7 A 47 G 9/00; B 68 J 5/00
(22) 2004.01.28
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(71)(72) BURCIU Vitalie, MD; BURCIU Andrei, MD;
BURCIU Victor, MD

(54) Audiopernă (variante)
(57) Invenţia se referă la obiecte de uz casnic şi

poate fi folosită în condiţii casnice, în instituţiile
medicale şi preşcolare.
Interiorul audiopernei 1 este dotat cu o
membrană 2, amplasată orizontal la mijlocul
pernei 1. Elementele sonore 3 sunt fixate pe
suprafaţa interioară şi/sau exterioară a mem-
branei 2 şi sunt unite cu sursa sonoră 4 prin
intermediul unor conductoare 5, sunt înzes-
trate în afara pernei cu un contact demontabil
6 sau unite prin intermediul unui dispozitiv elec-
tronic 7 de recepţie a undelor sonore, amplasat
în interiorul pernei 1, fixat pe membrana 2 şi
unit cu elementele sonore 3. În perna 1 este
executată o gaură 8 prin care trec conduc-
toarele 5 ale elementelor sonore 3. În interiorul
membranei 2 este amplasat un săculeţ 9 cu
ierburi sau substanţe aromatice uscate. Cel
puţin o margine a pernei 1, străpunsă de mem-
brana 2, este dotată cu fermoar 11.
Rezultatul constă în majorarea eficienţei
utilizării pernei ş i absorbţ iei zgomotelor,
precum şi în crearea unui efect stereofonic mai
bun în interiorul pernei.

Revendicări: 11
Figuri: 6

*

*     *

(54) Audiopilow (variants)
(57) The invention relates to the household articles

and may be used in domestic conditions, in
medical and pre-school institutions.
The inner part of the audiopillow 1 is equipped
with a membrane 2, horizontally placed in the
middle of the pillow 1. The sound elements 3
are fixed onto the inner and/or outer surface of
the membrane 2 and connected to the sound
source 4 by means of conductors 5, provided
on the outside of the pillow with a demountable
contact 6 or by means of an electronic acous-
tic wave reception device 7, placed inside the
pillow 1, fixed onto the membrane 2 and con-
nected to the sound elements 3. Into the pil-
low 1 there is made a hole 8, through which
the conductors 5 of the sound elements 3 are
passed. Inside the membrane 2 there is
placed a pouch 9 with smelling herbs or dry
aromatic substances. At least, one edge of the

pil low 1, pierced by the membrane 2, is
equipped with a zip fastener 11.
The result consists in increasing the efficiency
of utilizing the pillow and of absorbing the
noises as well as in creating a better stereo-
phonic effect inside the pillow.

Claims: 11
Fig.: 6

*

*     *

(54) Звуковая подушка (варианты)
(57) Изобретение относится к предметам до-

машнего обихода и может быть использо-
вано в домашних условиях, в медицинских и
дошкольных учреждениях.
Внутренняя  часть звуковой подушки 1
снабжена мембраной 2, горизонтально
размещенной по сeредине  подушки 1.
Звуковые элементы 3 закреплены на вну-
тренней и/или наружной поверхности мем-
браны 2 и соединены с источником звука 4
посредством проводников 5, снабжены
снаружи подушки разборным контактом 6,
или соединены посредством приемного
электронного устройства 7 звуковых волн,
расположенного внутри подушки 1, при-
крепленного на мембране 2 и соединен-
ного со звуковыми элементами 3. В подушке
1 выполнено отверстие 8, через которое
проходят проводники 5 звуковых элементов
3. Внутри мембраны 2 расположен мешочек
9 с пахучими травами или сухими аромати-
ческими веществами. По крайней мере,
один край подушки 1, пронизанный мем-
браной 2, снабжен фермуаром 11.
Результат состоит в повышении эффек-
тивности использования подушки и погло-
щения звуков, а также в создании лучшего
стереофонического эффекта внутри подушки.

П. формулы: 11
Фиг.: 6
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(21) a 2005 0043 (13) A
(51)7 B 42 D 15/00
(22) 2003.08.13
(31) 02/10382
(32) 2002.08.19
(33) FR
(85) 2005.02.14
(86) PCT/FR2003/002526, 2003.08.13
(87) WO 2004/016442 A2, 2004.02.26
(71) BANQUE DE FRANCE, FR
(72) DUMERY Thierry, FR; PERRON Maurice, FR;

GRIMAL Jean-Michel, FR
(74) SOKOLOVA Sofia
(54) Document protejat de un material opac

pentru raze infraroşii
(57) Invenţia se referă la un document protejat care

conţine, cel puţin, un element de protecţie ce
include, cel puţin, o zonă, a cărei culoare nu
necesită includerea unui component opac
pentru razele infraroşii la reproducere prin
fotocopiere, şi, cel puţin, un semn de protecţie
amplasat în această zonă, semnul de protecţie
este executat dintr-un material de protecţie
opac pentru razele infraroşii, culoarea căruia
nu necesită includerea unui component opac
pentru razele infraroşii la reproducere prin
fotocopiere.

Revendicări: 12

*

*     *

(54) Document secured by an infrared-opaque
material

(57) The invention relates to a secure document
comprising at least one security element hav-
ing at least a sector the color of which, when
photocopied, is reproduced without an infrared-
opaque component. The invention also com-
prises at least one security mark which ex-
tends inside the aforementioned area and
which is made from an infrared-opaque secu-
rity material the color of which, when photoco-
pied, is reproduced without an infrared-opaque
component.

Claims: 12

*

*     *

(54) Документ, защищенный материалом, не-
проницаемым для инфракрасных лучей

(57) Изобретение относится к документу, содер-
жащему, по меньшей мере, один защитный
элемент, включающий, по меньшей мере,
одну зону, цвет которой не требует вклю-
чение компонента, непроницаемого для
инфракрасных лучей при воспроизведении
фотокопированием, и, по меньшей мере,
один защитный знак, расположенный в этой
зоне. Защитный знак выполнен из защит-
ного материала, непроницаемого для инфр-
акрасных лучей, цвет которого не требует
включения компонента, непроницаемого
для инфракрасных лучей при воспроизве-
дении фотокопированием.

П. формулы: 12

(21) a 2003 0212 (13) A
(51)7 C 25 D 5/08, 7/04, 15/00, 17/02, 17/08, 21/10,

21/14; F 16 J 10/00
(22) 2003.09.02
(71)(72) BORŢOI Tudor, MD
(54) Procedeu, dispozitiv şi celulă pentru depu-

nerea învelişurilor galvanice compoziţionale
(variante)

(57) Invenţia se referă la galvanotehnică, în particu-
lar la procedee şi dispozitive pentru depunerea
învelişurilor galvanice compoziţionale pe
suprafeţe intracilindrice.
Esenţa procedeului constă în aceea că depu-
nerea compoziţiei se efectuează cu mai mulţi
curenţi de curgere ai suspensiei de electrolit,
diferiţi ca direcţie şi viteză.
Dispozitivul pentru realizarea procedeului
constă dintr-o baie cilindrică (1) cu un nod în
care este instalat un catod (9) cu orificii (5) în
partea superioară şi un anod (10) instalat cu
posibilitatea de rotire. Pe partea inferioară a
nodului este calat un confuzor (6) în care este
instalat cu interstiţiu un tub (7), în interiorul
căruia este amplasată o elice axială (8). Un
capăt al tubului (7) începe de la catod (9), iar
celălalt nu ajunge până la fundul băii (2). Între
catod (9) şi orificiile nodului (5) este instalat un
difuzor inelar (12), iar în partea superioară a
anodului (10) - un capac izolator (11). Fundul
băii (2) în centru este executat în formă de
pâlnie.
Celula, conform invenţiei, conţine un ajutaj-
suport cu catod, amplasat coaxial cu un anod
cilindric cav cu ajutaj de evacuare şi orificii
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executate sub un unghi de 30…40° în direcţie
radială şi de 50…60° faţă de axa anodului şi
localizate în părţile superioară şi inferioară ale
anodului şi/sau în ajutajul de evacuare. Ajutajul-
suport este executat cu confuzor, iar orificiul
lateral de jos al catodului este închis cu un dop
cu cap conic. Anodul solubil şi segmentele
inelare insolubile sunt îmbrăcate pe un tub
insolubil.
De asemenea, anodul celulei poate să conţină
orificii executate sub un unghi de 120…130°
faţă de axa lui şi localizate în părţile de mijloc
şi superioară şi/sau în ajutajul de evacuare.
Părţile inferioare ale ajutajului-suport şi a
anodului sunt prelungite de către un confuzor
şi o pâlnie, iar spaţiul interanodic este divizat
de un dop la mijloc şi între orificii.

Revendicări: 4
Figuri: 7

*

*     *

(54) Process, device and cell for deposition of
composite electroplating (variants)

(57) The invention relates to electrodeposition in
particular to processes and devices for depo-
sition of composite electroplating onto the cy-
lindrical surface.
Summary of the process consists in, that depo-
sition of the composition is carried out by se-
veral flows of the electrolyte suspension, diffe-
rent in velocity and direction.
The device for realization of the process con-
tains a cylindrical bath (1) with assembly
wherein there is placed a cathode (9) with
holes (5) in the upper part, and an anode (10)
installed with the possibility of rotation. Onto the
lower part of the node there is fit a confuser (6),
wherein there is installed an axial impeller (8).
One end of the pipe (7) begins from the cath-
ode (9) and the other one does not reach the
bottom of the bath (2). Between the cathode (9)
and the holes of the assembly (5) there is in-
stalled and annular diffuser (12), and onto the
upper end of the anode (10) – an insulating
cover (11). The bottom of the bath (2) in the
centre is made in the form of funnel.
The cell, according to the invention, contains a
bearing nozzle with cathode, placed coaxially
with the hollow cylindrical anode with outlet
nozzle and holes, made at an angle of 30…40°

in radial direction and of 50…60° with the axis
of anode and placed in the lower and upper
parts thereof, and/or in the outlet nozzle. The
bearing nozzle is made with confuser, and the
lower lateral hole of the cathode is covered with
a plug with conic head. The soluble anode and
the insoluble annular segments are put onto
an insoluble tube.
Also the anode in the cell may contain holes,
made at an angle of 120…130° with the axis of
anode, placed in the middle and upper parts
thereof, and/or in the outlet nozzle. The lower
parts of the bearing nozzle and of the anode
are elongated by a confuser and a funnel, and
the inner anode space is divided in the middle
and between the holes by a plug.

Claims: 4
Fig.: 7

*

*     *

(54) Способ, устройство и ячейка для осаж-
дения композиционных гальванических
покрытий (варианты)

(57) Изобретение относится к гальванотехнике,
в частности к способам и устройствам для
осаждения композиционных гальваничес-
ких покрытий на внутрицилиндрические
поверхности.
Сущность способа заключается в том, что
осаждение композиции осуществляют
несколькими потоками суспензии элек-
тролита, отличающимися по скоростям и
направлениям.
Устройство для реализации способа содер-
жит цилиндрическую ванну (1) с узлом, в
котором размещён катод (9) с отверстиями
(5) в верхней части, и анод (10), установлен-
ный с возможностью вращения. На нижнюю
часть узла насажен конфузор (6), в котором
размещена труба с зазором (7), а внутри неё
установлена аксиальная крыльчатка (8).
Один конец трубы (7) начинается у катода
(9), а другой не доходит до дна ванны (2).
Между катодом (9) и отверстиями узла (5)
установлен кольцевой диффузор (12), а на
верхнем торце анода (10) - изолирующая
крышка (11). Дно ванны (2) в центре изготов-
лено в форме воронки.
Ячейка, согласно изобретению, содержит
опорную насадку с катодом, расположен-
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ным коаксиально по отношению к полому
цилиндрическому аноду с отводящей насад-
кой и отверстиями, выполненными под
углом 30…40° в радиальном направлении
и 50…60° к оси анода и расположенные в
нижней и верхней его части, и/или в отво-
дящей насадке. Опорная насадка изготов-
лена с конфузором, а нижнее торцевое
отверстие катода закрыто заглушкой с
конической головкой. Растворимый анод и
нерастворимые кольцевые сегменты оде-
ваются на нерастворимую трубу.
Также анод в ячейке может содержать
отверстия, выполненные под углом
120…130° к оси анода, расположенные в
средней и в верхней его части, и/или в
отводящей насадке. Нижние части опорной
насадки и анода удлинены соответственно
конфузором и воронкой, а внутреннее
пространство анода разделено посередине
и между отверстиями заглушкой.

П. формулы: 4
Фиг.: 7

(21) a 2003 0285 (13) A
(51)7 F 04 B 35/02
(22) 2003.12.10
(71)(72) CEBAN George, MD; IVANOV Iurii, MD;

MIROVICI Serghei, MD
(74) GLAZACEVA Galina
(54) Procedeu de ridicare a presiunii gazelor,

compresor cu membrană pentru realizarea
lui, distribuitor de curenţi şi dispozitiv de
comandă a distribuitorului de curenţi

(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiei de
compresoare, în special la compresoarele cu
membrană ce funcţionează sub acţiunea de
forţă a lichidului, şi poate fi utilizată pentru
obţinerea gazelor comprimate până la presiuni
înalte şi a vidului fără impurităţi de vapori de
uleiuri.
Esenţa invenţiei constă în eliminarea gazelor
comprimate din camerele de lucru cu ajutorul
lichidului de presiune, care se află într-un
sistem hidraulic închis sub suprapresiune în
raport cu presiunea din afara sistemului.
Gazele debitate succesiv în camerele de lucru
ale compresorului cu membrană se elimină
din ele sub acţiunea de forţă exercitată asupra
lor prin membrana elastică din partea lichidului
de presiune. Comutarea curenţilor lichidului de
presiune dintr-o cameră în alta se realizează
prin distribuitorul de curenţi instalat pe rulmenţi
şi cuplat cu pompa prin conducta de aducţie
şi conducta de scurgere. Lichidul de presiune
debitat în una din camerele de lucru prin
conducte se debitează concomitent la una din
intrările dispozitivului de comandă a distri-
buitorului de curenţi, care, sub presiunea
lichidului de presiune, se comută dintr-o poziţie
stabilă în alta. La comutare dispozitivul de
comandă, fiind în interacţiune mecanică prin
intermediul mij loacelor de angrenare cu
distribuitorul de curenţi, îl comută pe ultimul în
altă poziţie, schimbând astfel direcţia curenţilor
lichidului de presiune.
Compresorul cu membrană propus, dotat cu
distribuitorul de curenţ i şi dispozitivul de
comandă propuse, poate să funcţioneze cu un
randament înalt în orice condiţii de exploatare
terestre, subacvatice, cosmice, ceea ce
extinde substanţial posibilităţile lui funcţionale
şi de exploatare.

Revendicări: 12
Figuri: 6

*

*     *

(54) Process for increasing the gas pressure,
membrane compressor for realization
thereof, flow distributor and flow distributor
control device

(57) The invention relates to the filed of compres-
sor engineering, in particular to the membrane
compressors, operating under the liquid power
action, and may be used for obtaining com-
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pressed up to high pressures gases and
vacuum, free from oil vapours impurities.
Summary of the invention consists in driving
out the compressed gas from the working
chambers by means of the working fluid,
present into a closed hydraulic system under
overpressure about the pressure from outside
the system. The gas, by turns supplied into the
working chambers of the membrane com-
pressor, is driven out there from under the
power action exercised upon it through the
elastic membranes from the end of the work-
ing fluid. The change over of the working fluid
flows from one chamber into another is carried
out by means of the flow distributor, supported
in bearings and connected to the pump by the
supply pipe-line and the drainage pipe-line.
The working fluid, supplied into one of the
working chambers through the pipe-lines, is
simultaneously supplied to one of the inlets of
the flow distributor control device, which under
the pressure of the working fluid changes from
one stable position to another. At the change-
over the control device being in mechanical
interaction by engagement means with the flow
distributor, changes over the latter to another
position, thus changing the direction of the
working fluid flows.
The proposed membrane compressor, pro-
vided with the proposed flow distributor and
control device, is able to function with high ca-
pacity in any earth, sub aquatic, cosmic exploi-
tation conditions that substantially extends its
functional and exploitation possibilities.

Claims: 12
Fig.: 6

*

*     *

(54) Способ повышения давления газа, мем-
бранный компрессор для его осуществ-
ления, распределитель потоков и устрой-
ство управления распределителем по-
токов

(57) Изобретение относится к области компрес-
соростроения, в частности, к мембранным
компрессорам, работающим под силовым
воздействием жидкости, и может быть
использовано для получения сжатых до
высоких давлений газов и вакуума, свобод-
ных от примесей паров масел.

Сущность изобретения заключается в
вытеснении сжимаемого газа из рабочих
камер с помощью рабочей жидкости, нахо-
дящейся в замкнутой гидравлической сис-
теме под избыточным давлением отно-
сительно давления снаружи системы. Газ,
поочередно поступающий в рабочие камеры
мембранного компрессора, вытесняется из
них под силовым воздействием, оказы-
ваемым на него через эластичные мем-
браны со стороны рабочей жидкости. Пере-
ключение потоков рабочей жидкости из
одной камеры в другую осуществляется
распределителем потоков, установленным
в подшипниках и соединенным с насосом
через подводящий и сливной трубопроводы.
Рабочая жидкость, подающаяся в одну из
рабочих камер по трубопроводам, одно-
временно подается на один из входов
устройства управления распределителем
потоков, которое под давлением рабочей
жидкости переключается из одного устой-
чивого положения в другое. При пере-
ключении устройство управления, находясь
в механическом взаимодействии при по-
мощи средств зацепления с распреде-
лителем потоков, переводит последнее в
другое положение, меняя, таким образом,
направление потоков рабочей жидкости.
Предложенный мембранный компрессор,
снабженный предложенными распреде-
лителем потоков и устройством управления,
способен с высокой производительностью
работать в любых условиях эксплуатации на
земле, под водой, в космосе, что сущес-
твенно расширяет его функциональные и
эксплуатационные возможности.

П. формулы: 12
Фиг.: 6

(21) a 2003 0240 (13) A
(51)7 G 08 B 6/00
(22) 2003.10.08
(71)(72) UNGUREAN Andrian, MD
(54) Dispozitiv de sonorizare a vaselor
(57) Invenţia se referă la recipiente pentru lichide

şi poate fi folosită în industria alcoolului,
vinului, precum şi în industria de producere a
veselei.
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Dispozitivul, conform invenţiei, conţine un corp
1, la baza lui este ataşat un corp 2, în interiorul
căruia sunt instalate un bloc de alimentare 3
conectat printr-un întrerupător 4 cu un bloc de
sonorizare, care constă dintr-un cip 5, un
difuzor 6 şi un declanşor 7. Ancora întreru-
pătorului 4 este amplasată în partea inferioară
a corpului 2, iar cea a declanşorului 7 în partea
laterală a corpului 2.
Rezultatul constă în aceea că ambalajele încep
să reproducă cântece sau toasturi atunci când
sunt ridicate de pe masă.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Device for sound recording to vessel
(57) The invention relates to the capacities for liq-

uid and may be used in the vodka, wine indus-
try as well as in the vessel manufacturing in-
dustry.
The device, according to the invention, contains
a body 1, to its base being attached a body 2,
inside which there are installed a power unit
3, connected by a switch 4 with a sound recor-
ding unit, consisting of a chip 5, a diffuser 6 and
switch 7. The switch button 4 is placed in the
lower part of the body 2, and the switch button
7 is placed in the lateral part of the body 2.
The result consists in that the vessels begin
to reproduce melodies or toasts when being
lifted from the table.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Устройство для воспроизведения звуков,
установленное в посуде

(57) Изобретение относится к емкостям для
жидкости и может быть использовано в
водочной, винной промышленности, а
также при производстве посуды.
Устройство, согласно изобретению, содер-
жит корпус 1, в его основании прикреплен
корпус 2, внутри которого установлены блок
питания 3, соединенный через выключатель
4 с блоком озвучивания, состоящим из чипа
5, диффузора 6 и выключателя 7. Кнопка
выключателя 4 расположена на нижней
стороне корпуса 2, а кнопка выключателя 7
установлена на боковой стороне корпуса 2.
Результат состоит в том, что при подъеме со
стола посуда воспроизводит мелодии или
тосты.

П. формулы: 1
Фиг.: 1
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O rice persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la AGEPI revocarea în tot sau
 în parte a hotărârii de acordare a brevetului în termen de 6 luni de la 31 iulie 2005 pentru

neîndeplinirea cel puţin a uneia dintre condiţiile prevăzute de art. 4-8 din Legea nr. 461/1995
privind brevetele de invenţie, modificată şi completată prin legile nr. 788-XII din 26.03.1996, nr. 1079-XIV
din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002 şi nr. 469-XV din 21.11.2003.

A ny person concerned may file with the AGEPI a written reasoned declaration of opposition to
 any decision to grant a patent within six months as from July 31, 2005 if any one of the conditions

set out in Articles 4 to 8 of the Law on Patents for Inventions No 461/1995, amended and completed by
the laws No 788-XII of March 26, 1996, No 1079-XIV of June 23, 2000, No 1446-XV of November 08, 2002
and No 469-XV of November 21, 2003 has not been met.

FF9A Brevete de invenţie acordate /
Granted patents on inventions /

Изобретения, по которым приняты
решения о выдаче патентов

Л юбое заинтересованное лицо вправе подать в AGEPI в письменном виде  мотивированное
ходатайство о полном или частичном аннулировании решения о выдаче патента в течение

6 месяцев с 31 июля 2005 г., если не было выполнено хотя бы одно из условий, предусмотренных
статьями 4-8 Закона  о патентах на изобретения № 461-XIII от 18 мая 1995 г., измененного
и дополненного на основании законов № 788-XII от 26.03.1996 г., № 1079-XIV от 23.06.2000 г.,
№ 1446-XV от 08.11.2002 г. и № 469-XV от 21.11.2003 г.
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(11) 2807 (13) B1
(51)7 A 01 F 25/00; B 65 B 31/04; A 23 B 7/148;

B 65 D 85/34
(21) a 2004 0051
(22) 2004.03.01
(71)(72)(73) MIHĂEŞ Vladimir, MD
(54) Procedeu de păstrare a tomatelor proaspete
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la

un procedeu de păstrare a tomatelor proas-
pete.
Procedeul, conform invenţiei, include răcirea
tomatelor până la temperatura de 12,5°C,
împachetarea lor într-un ambalaj alcătuit din
două pachete, între care este un spaţiu liber,
totodată, pachetul exterior este impermeabil
pentru gaze şi apă, iar cel interior este semi-
permeabil pentru CO2, evacuarea aerului din
ambalaj şi administrarea în el la presiune
atmosferică normală a O2 şi CO2 în cantitate de
4% şi, respectiv, 3% din volumul pachetului
interior, ermetizarea ambalajului şi păstrarea
tomatelor la temperatura de 12…13°C şi
concentraţia constantă de CO2, cu trecerea
excesului de CO2, ce depăşeşte cantitatea de
3% din volumul pachetului interior, în spaţiul
dintre pachete. Păstrarea tomatelor se efec-
tuează în rezervoare cu apă.
Rezultatul constă în majorarea duratei de
păstrare a tomatelor proaspete.

Revendicări: 2

*

*     *

(54) Process for fresh tomatoes storage
(57) The invention refers to agriculture, namely to a

process for fresh tomatoes storage.
The process, according to the invention, in-
cludes cooling of tomatoes up to the tempera-
ture of 12,5°C, packing thereof into a package
consisting of two packs between which there
is a free space, at the same time the external
pack is impermeable for gases and water, and
the internal one is semi permeable for CO2, air
removal from the package and administration
therein at the atmospheric pressure of O2 and
CO2 in the quantity of 4% and, correspondingly,
3% of the internal pack’s volume, hermetic
sealing of the package and storage of toma-
toes at the temperature of 12…13°C and con-
stant concentration of CO2 with passage of
CO2, exceeding the quantity of 3% from the in-
ternal pack’s volume, into the space between

the packs. Storage of tomatoes is carried out
in reservoirs with water.
The result consists in increasing the storage
life of the fresh tomatoes.

Claims: 2

*

*     *

(54) Способ хранения свежих томатов
(57) Изобретение относится к сельскому хозяйс-

тву, а именно к способу хранения свежих
томатов.
Способ, согласно изобретению, включает
охлаждение томатов до температуры
12,5°C, их укладку в упаковку, состоящую из
двух пакетов, между которыми есть свобод-
ное пространство, при этом наружный пакет
непроницаем для газов и воды, а внутрен-
ний - полупроницаем для CO2; удаление из
упаковки воздуха и подачу в нее при нор-
мальном атмосферном давлении O2 и CO2

в количестве 4% и, соответственно, 3% от
объема внутреннего пакета; герметизацию
упаковки и хранение томатов при темпе-
ратуре 12…13°C и постоянной концен-
трации CO2 с переходом избытка CO2,
превышающего количество в 3% от объема
внутреннего пакета, в пространство между
пакетами. Хранение томатов осуществляют
в резервуарах с водой.
Результат состоит в увеличении срока хра-
нения свежих томатов.

П. формулы: 2

(11) 2808 (13) F1
(51)7 A 01 G 17/02; C 05 F 5/00
(21) a 2004 0247
(22) 2004.10.06
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII
MOLDOVA, MD

(72) TUDORACHE Gheorghe, MD; POPOVICI Ana,
MD; TOMA Simion, MD; EREZANU Nina, MD;
PERJU Lilia, MD

(54) Agent de fertilizare extraradiculară a viţei de
vie

(57) Invenţia se referă la agricultură, în particular la
viticultură, şi poate fi aplicată pentru fertilizarea
extraradiculară a viţei de vie.
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Agentul de fertilizare extraradiculară a viţei de
vie, conform invenţiei, conţine drojdie de vin
concentrată cu un conţinut de substanţe uscate
de 25% şi apă, ingredientele fiind luate în
următorul raport, % de volum: drojdie de vin
concentrată 5…15, apă restul.
Rezultatul constă în optimizarea procesului de
creştere a viţei de vie.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Remedy for vine leaf spray fertilization
(57) The invention refers to agriculture, in particu-

lar to viticulture and may be applied for vine leaf
spray fertilization.
The remedy for vine leaf spray fertilization, ac-
cording to the invention, comprises concen-
trated wine yeast with a content of dry sub-
stances of 25% and water, in the following ra-
tio of ingredients, % vol.: concentrated wine
yeast 5…15, water the rest.
The result consists in the optimization of the
vine growth process.

Claims: 1

*

*     *

(54) Средство для внекорневой подкормки
винограда

(57) Изобретение относится к сельскому хозяйс-
тву, в частности к виноградарству и может
быть применено для внекорневой под-
кормки винограда.
Средство для внекорневой подкормки
винограда, согласно изобретению, содер-
жит концентрированные винные дрожжи с
содержанием 25% сухих веществ и воду, при
следующем соотношении ингредиентов,
об.%: концентрированные винные дрожжи
5…15, вода - остальное.
Результат состоит в оптимизации процесса
роста винограда.

П. формулы: 1

(11) 2809 (13) F1
(51)7 A 01 G 7/06; A 01 N 35/06, 37/42
(21) a 2005 0023

(22) 2005.01.25
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII
MOLDOVA, MD

(72) BUJOREANU Nicolae, MD; TUDORACHE
Gheorghe, MD; TOMA Simion, MD; STRATU
Radu, MD; CHIRILOV Eleonora, MD

(54) Procedeu de protecţie a mărului contra
penicilozei

(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la
protecţia plantelor, şi anume la protecţ ia
mărului contra penicilozei.
Procedeul propus include tratarea extrara-
diculară a mărului peste două săptămâni după
înflorire cu soluţie apoasă de 3,5-dioxi-4-
propionilciclohexancarboxilat de calciu de
0,03%, cu un consum total de 800...1000 L/ha.
Rezultatul invenţiei constă în sporirea rezis-
tenţei fructelor de măr contra penicilozei în
perioada de după recoltare.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of protecting apple trees from peni-
cilliosis

(57) The invention refers to agriculture, in particu-
lar to the plant protection, namely to the pro-
tection of apple trees from penicilliosis.
The proposed method includes the extraroot
treatment of the apple tree within two weeks
after flowering with 0,03% aqueous solution of
3,5-dioxy-4-propionylcyclohexanecarboxylate
of calcium with a total consumption of
800…1000 L/ha.
The result of the invention consists in increas-
ing the apples resistance to penicilliosis in the
postharvest period.

Claims: 1

*

*     *

(54) Способ защиты яблони от пенициллоза
(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-

ству, в частности к защите растений, а имен-
но к защите яблони от пенициллоза.
Предложенный способ включает внекор-
невую обработку яблони через две недели
после цветения 0,03%-ным водным раство-
ром 3,5-диокси-4-пропионилциклогексан-
карбоксилата кальция с общим расходом
800...1000 л/га.
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Результат изобретения состоит в повыше-
нии устойчивости плодов яблони к пени-
циллозу в послеуборочный период.

П. формулы: 1

(11) 2810 (13) F1
(51)7 A 61 B 17/00, 19/08
(21) a 2005 0051
(22) 2005.02.23
(71)(72)(73) ABABII Tudor, MD
(54) Metodă de pregătire preoperatorie a pacien-

ţilor cu hernii ventrale gigantice
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la

chirurgie şi poate fi utilizată pentru pregătirea
preoperatorie a pacienţilor cu hernii ventrale
gigantice, hernii ombilicale şi hernii ale liniei
albe.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se aplică
pe peretele abdominal în regiunea herniei un
bandaj în formă de centură, la care în regiunea
muşchilor recţi ai peretelui abdominal sunt
fixate două pernuţe din material elastic, în care
se pompează aer. Totodată, presiunea în
pernuţe se măreşte cu câte 20 mm H2O peste
fiecare 2...3 zile, iar cura de pregătire constituie
1...2 luni. Pentru pregătirea preoperatorie sunt
necesare dieta de eliminare şi pregătirea
intestinului.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method for preoperative preparation of pa-
tients with gigantic ventral hernias

(57) The invention refers to medicine, in particular
to surgery and may be used for preoperative
preparation of patients with postoperative gi-
gantic ventral hernias, umbilical and white line
hernias.
Summary of the invention consists in that it is
applied onto the abdominal wall in the region
of hernia a belt bandage, to which in the region
of the rectal abdominal muscles there are fixed
two pads of elastic material, wherein air is
pumped. At the same time, the pressure in the
pads is increased for 20 mm H2O every 2…3
days, and the preparation cure constitutes 1…2
months. For preoperative preparation it is nec-

essary to keep the patients to an elimination
diet and to prepare the intestine.

Claims: 1

*

*     *

(54) Метод предоперационной подготовки
пациентов с вентральными гигантскими
грыжами

(57) Изобретение относится  к медицине, в
частности к хирургии, и может быть исполь-
зовано для предоперационной подготовки
пациентов с вентральными гигантскими
грыжами, пупочными грыжами и грыжами
белой линии.
Сущность изобретения состоит в том, что
накладывают на брюшную стенку в области
грыжи повязку в виде пояса, к которому в
области прямых мышц брюшной стенки
прикреплены две подушечки из эластичного
материала, в которые нагнетают воздух.
Также, в подушечках  давление повышают по
20 мм H2O  через каждые 2…3 дня, а курс
подготовки составляет 1…2 месяца. Для
предоперационной подготовки необходимо
соблюдение  элиминационной диеты и
подготовка кишечника.

П. формулы: 1

(11) 2811 (13) F1
(51)7 A 61 C 8/00
(21) a 2004 0273
(22) 2004.11.16
(71)(73) NICOLAU Gheorghe, MD
(72) NICOLAU Gheorghe, MD; GOREA Oleg, MD;

GOREA-NICOLAU Artemisia, MD; COJOCARU
Alexei, RO; AVERBUCH Felix, IL; SIMINIUC Vic-
tor, MD; MARIŞ Maria, RO

(54) Implant dentar elicoidal demontabil
(57) Invenţia se referă la domeniul medicinei, în par-

ticular la stomatologia ortopedică, şi poate fi
utilizată pentru restabilirea formei anatomice
şi funcţiei dinţilor în parte, precum şi pentru
suplinirea defectelor arcadelor dentare cu
construcţii demontabile şi nedemontabile ale
protezelor cu elemente de sprijin pe implant.
Esenţa invenţiei constă în aceea că implantul
dentar elicoidal demontabil constă din părţile
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detaşabilă 1 şi intraosoasă 9. Partea deta-
şabilă 1 include un cap 2 şi un ştift 3. Părţile
superioară 4 şi de mijloc 5 ale capului 2 sunt
executate în formă de con trunchiat, amplasat
cu baza mare pe partea inferioară 6 a capului
2, executată în formă de suport cilindric. În
partea de mijloc 5 a capului 2 sunt executate
caneluri 7 inelare de retenţie. Pe axa centrală
a capului 2 este amplasat ştiftul 3 de formă
conică cu proeminenţe 8 în trepte orientate în
sus. Partea intraosoasă 9 este executată în
formă de şurub autofiletabil cu canal orb 10,
având forma unui hexaedru în regiunea
secţiunii frontale 11 care trece apoi în formă
conică 12, executată cu proeminenţe 13 în
trepte orientate în jos. În regiunea capătului
părţii intraosoase 9 sunt executate trei caneluri
longitudinale, amplasate la o distanţă egală
una de alta.

Revendicări: 1
Figuri: 4

*

*     *

(54) Removable helical dental implant
(57) The invention refers to the field of medicine,

namely to the orthopedic stomatology, and may
be used for restoration of the anatomic form
and function of separate teeth, as well as for
substitution of dentition defects for prostheses
removable and fixed constructions with bea-
ring elements on the implant.
Summary of the invention consists in that the
removable helical dental implant consists of
replacement 1 and intraosseous 9 parts. The
replacement part 1 includes a cap 2 and a pin
3. The upper 4 and middle 5 parts of the cap 2
are made in the form of a truncated cone, ha-
ving its greater base placed onto the lower part
6 of the cap 2, made in the form of a cylindrical
support. In the middle part 5 of the cap 2 there
are made circular retention grooves 7. On the
central axis of the cap 2 there is placed a pin 3
of cone-shaped form with steplike promi-
nences 8 oriented upwards. The intraosseous
part 9 is made in the form of a self-tapping
screw with a blind canal 10, having the form of
a hexahedron in the region of the frontal sec-
tion 11 and further passing into the conic one

12, made with steplike prominences 13 ori-
ented downwards. In the region of the end of
the intraosseous part 9 there are made three
longitudinal grooves, placed at an equal dis-
tance from each other.

Claims: 1
Fig.: 4

*

*     *

(54) Разъемный винтовой зубной имплантат
(57) Изобретение относится к области меди-

цины, а именно к ортопедической стома-
тологии, и может быть использовано для
восстановления анатомической формы и
функции отдельных зубов, а также для
замещения дефектов зубных рядов съем-
ными и несъемными конструкциями проте-
зов с опорными элементами на имплан-
тате.
Сущность изобретения заключается в том,
что разъемный винтовой зубной имплантат
состоит из сменной 1 и внутрикостной 9
частей. Сменная часть 1 включает головку
2 и штифт 3. Верхняя 4 и средняя 5 части
головки 2 выполнены в виде усечённого
конуса, большим основанием располо-
женным  на нижней части 6 головки 2,
выполненной в виде цилиндрической опо-
ры. В средней части 5 головки 2 выполнены
круговые ретенционные  канавки 7. По
центральной оси головки 2 расположен
штифт 3 конусовидной формы со ступе-
необразными выступами 8, направленными
вверх. Внутрикостная часть 9 выполнена в
виде самонарезающегося винта с глухим
каналом 10, имеющим форму шестигран-
ника в области торца 11 и переходящий
далее в коническую 12, выполненную со
ступенеобразными выступами 13, направ-
ленными вниз. В области конца внутри-
костной части 9 выполнены три продольные
канавки, располагающиеся друг от друга на
равноудалённом расстоянии.

П. формулы: 1
Фиг.: 4
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(11) 2812 (13) F1
(51)7 A 61 C 8/00
(21) a 2004 0274
(22) 2004.11.16
(71)(73) NICOLAU Gheorghe, MD
(72) NICOLAU Gheorghe, MD; GOREA Oleg, MD;

GOREA-NICOLAU Artemisia, MD; COJOCARU
Alexei, RO; AVERBUCH Felix, IL; MARIŞ Dan,
RO; SIMINIUC Victor, MD

(54) Implant dentar elicoidal demontabil
(57) Invenţia se referă la domeniul medicinei, în par-

ticular la stomatologia ortopedică, şi poate fi
utilizată pentru restabilirea formei anatomice
şi funcţiei dinţilor în parte, precum şi pentru
suplinirea defectelor arcadelor dentare cu
construcţii demontabile şi nedemontabile ale
protezelor cu elemente de sprijin pe implant.
Esenţa invenţiei constă în aceea că implantul
dentar elicoidal demontabil constă din părţile
detaşabilă 1 şi intraosoasă 9. Partea deta-
şabilă 1 include un cap 2 şi un ştift 3. Părţile
superioară 4 şi de mijloc 5 ale capului 2 sunt
executate în formă de con trunchiat, amplasat
cu baza mare pe partea inferioară 6 a capului
2, executată în formă de suport cilindric. În
partea superioară 4 a capului 2 este prevăzut
un loc de contact pentru instrument, iar în
partea de mijloc 5 a capului 2 sunt executate
nişte caneluri inelare de retenţie 8. Pe axa
centrală a capului 2 este amplasat ştiftul conic
3, executat în formă de şurub autofiletabil.
Partea intraosoasă 9 este executată în formă
de şurub autofiletabil cu canal orb 10, având

forma unui hexaedru în regiunea secţiunii
frontale 11 care trece apoi în formă conică 12.
În canal este amplasată o garnitură polimerică
elastică 13. În regiunea capătului părţ i i
intraosoase 9 sunt executate trei caneluri
longitudinale, amplasate la o distanţă egală
una de alta.

Revendicări: 1
Figuri: 4

*

*     *

(54) Removable helical dental implant
(57) The invention refers to the field of medicine,

namely to the orthopedic stomatology, and may
be used for restoration of the anatomic form
and function of separate teeth, as well as for
substitution of dentition defects for prostheses
removable and fixed constructions with bea-
ring elements on the implant.
Summary of the invention consists in that the
removable helical dental implant consists of
replacement 1 and intraosseous 9 parts. The
replacement part 1 includes a cap 2 and a pin
3. The upper 4 and middle 5 parts of the cap 2
are made in the form of a truncated cone, ha-
ving its greater base placed onto the lower part
6 of the cap 2, made in the form of a cylindrical
support. In the upper part 4 of the cap 2 there
is provided a contact place for the instrument,
and in the middle part 5 of the cap 2 there are
made circular retention grooves 8. On the cen-
tral axis of the cap 2 there is placed a cone-
shaped pin 3, made in the form of a self-tap-
ping screw. The intraosseous part 9 is made
in the form of self-tapping screw with a blind
canal 10, having the form of a hexahedron in
the region of the frontal section 11 and further
passing into the conic one 12. Into the canal
there is placed an elastic polymeric insert 13.
In the region of the end of the intraosseous part
9 there are made three longitudinal grooves,
placed at an equal distance from each other.

Claims: 1
Fig.: 4

*

*     *

(54) Разъемный винтовой зубной имплантат
(57) Изобретение относится к области медицины,

а именно к ортопедической стоматологии, и
может быть использовано для восстанов-

(11) 2811 (13) F1
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ления анатомической формы и функции
отдельных зубов, а также для замещения
дефектов зубных рядов съемными и несъем-
ными конструкциями протезов с опорными
элементами на имплантате.
Сущность изобретения заключается в том,
что разъемный винтовой зубной имплантат,
состоит из сменной 1 и внутрикостной 9
частей. Сменная часть 1 включает головку
2 и штифт 3. Верхняя 4 и средняя 5 части
головки 2 выполнены в виде усечённого
конуса, большим основанием располо-
женным  на нижней части 6 головки 2,
выполненной в виде цилиндрической опо-
ры. В верхней части 4 головки 2 предус-
мотрено контактное место под инструмент,
а в средней части 5 головки 2 выполнены
круговые ретенционные  канавки 8. По
центральной оси головки 2 расположен
конусовидный штифт 3, выполненный в виде
самонарезающегося винта. Внутрикостная
часть 9 выполнена в виде самонарезаю-
щегося винта с глухим каналом 10, имею-
щим форму шестигранника в области торца
11, переходящую далее в коническую форму
12. В канале размещена эластичная поли-
мерная вкладка 13. В области конца внутри-
костной части 9 выполнены три продольные
канавки, располагающиеся друг от друга на
равноудалённом расстоянии.

П. формулы: 1
Фиг.: 4

      

(11) 2813 (13) F1
(51)7 A 61 C 8/00
(21) a 2004 0275
(22) 2004.11.16
(71)(73) NICOLAU Gheorghe, MD
(72) NICOLAU Gheorghe, MD; GOREA Oleg, MD;

GOREA-NICOLAU Artemisia, MD; COJOCARU
Alexei, RO; AVERBUCH Felix, IL; SIMINIUC Vic-
tor, MD

(54) Implant dentar elicoidal demontabil
(57) Invenţia se referă la domeniul medicinei, în par-

ticular la stomatologia ortopedică, şi poate fi
utilizată pentru restabilirea formei anatomice
şi funcţiei dinţilor în parte, precum şi pentru
suplinirea defectelor arcadelor dentare cu
construcţii demontabile şi nedemontabile ale
protezelor cu elemente de sprijin pe implant.
Esenţa invenţiei constă în aceea că implantul
dentar elicoidal constă din părţile detaşabilă
1 şi intraosoasă 9, unite între ele prin inter-
mediul unei îmbinări cu filet. Partea detaşabilă
1 include un cap 2 şi un ştift filetat 3. Capul 2
este constituit din părţile superioară 4 şi de
mijloc 5 executate în formă de con trunchiat,
amplasat cu baza mare pe partea inferioară 6
a capului 2, executată în formă de suport
cilindric. În partea superioară 4 a capului 2 este
prevăzut un loc de contact pentru instrument,
iar în partea de mijloc 5 sunt executate nişte
caneluri inelare de retenţie 8. Pe axa centrală
a capului 2 este amplasat ştiftul filetat 3. Partea
intraosoasă 9 este executată în formă de şurub
autofiletabil cu canal orb 10, având forma unui
hexaedru în regiunea secţiunii frontale 11 care
trece apoi în formă cilindrică 12, dotată cu filet
pentru ştiftul 3 care intră în el. În regiunea
capătului părţii intraosoase 9 sunt executate
trei caneluri longitudinale, amplasate la o
distan ţă egală  una de alta. Rugozităţ i le
reliefului pe toată suprafaţa părţii intraosoase
sunt egale cu 3…7 µm.

Revendicări: 1
Figuri: 4

*

*     *

(54) Removable helical dental implant
(57) The invention refers to the field of medicine,

namely to the orthopedic stomatology, and may
be used for restoration of the anatomic form
and function of separate teeth, as well as for
substitution of dentition defects for prostheses
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removable and fixed construction with bearing
elements on the implant.
Summary of the invention consists in that the
helical dental implant consists of the replace-
ment 1 and intraosseous 9 parts, joined to-
gether by means of a threaded connection. The
replacement part 1 includes a head 2 and a
threaded pin 3. The head 2 consists of the
upper 4 and middle 5 parts made in the form
of a truncated cone, having its greater base
placed onto the lower part 6 of the head 2,
made in the form of a cylindrical support. In the
upper part 4 of the head 2 there is provided a
contact place for the instrument, and in the
middle part 5 thereof there are made circular
retention grooves 8. On the central axis of the
head 2 there is placed a threaded pin 3. The
intraosseous part 9 is made in the form of a
self-tapping screw with a blind canal 10, hav-
ing the form of a hexahedron in the region of
the frontal section 11 and further passing into
a cylindrical one 12, provided with a thread for
the entering therein pin 3. In the region of the
end of the intraosseous part 9 there are made
three longitudinal grooves, placed at an equal
distance from each other. The roughness of the
relief over the whole surface of the intraos-
seous part is equal to 3…7 µm.

Claims: 1
Fig.: 4

*

*     *

(54) Разъемный винтовой зубной имплантат
(57) Изобретение относится к области меди-

цины, а именно к ортопедической стомато-
логии, и может быть использовано для
восстановления анатомической формы и
функции отдельных зубов, а также для
замещения дефектов зубных рядов съем-
ными и несъемными конструкциями про-
тезов с  опорными элементами  на им-
плантате.
Сущность изобретения заключается в том,
что винтовой зубной имплантат состоит из
сменной 1 и внутрикостной 9 частей, связан-
ных друг с другом посредством резьбового
соединения. Сменная часть 1 включает
головку 2 и резьбовой штифт 3. Головка 2
состоит из верхней 4 и средней 5 частей,
выполненных в виде усечённого конуса,

большим основанием расположенным на
нижней части 6 головки 2, выполненной в
виде цилиндрической опоры. В верхней
части 4 головки 2 предусмотрено контактное
место под инструмент, а в её средней части
5 выполнены круговые ретенционные ка-
навки 8. По центральной оси головки 2
расположен резьбовой штифт 3. Внутри-
костная часть 9 выполнена в виде самона-
резающегося винта с глухим каналом 10,
имеющим форму шестигранника в области
торца 11, переходящую далее в цилинд-
рическую форму 12, причем канал снабжён
резьбой для входящего в него штифта 3. В
области конца внутрикостной части 9
выполнены три продольные канавки, рас-
полагающиеся друг от друга на равноуда-
лённом расстоянии. Неровности рельефа
на всей поверхности внутрикостной части
равны 3…7 мкм.

П. формулы: 1
Фиг.: 4

            

(11) 2814 (13) F1
(51)7 A 61 N 5/067
(21) a 2004 0045
(22) 2004.02.24
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) NOVAC Alexandru, MD; LOZOVANU Petru, MD;

CARAMAN Mihail, MD
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(54) Aparat de scanare a cavităţilor cu radiaţie la-
ser

(57) Invenţia se referă la optoelectronică, în special
la un aparat de scanare cu radiaţie laser, şi
poate fi utilizată în medicină.
Aparatul de scanare a cavităţilor cu radiaţie
laser include o carcasă transparentă de formă
tubulară cu un capăt închis, un reflector plasat
în interiorul ei şi fibre optice amplasate coaxial
cu carcasa. Aparatul conţine suplimentar o
bucşă de sprijin amplasată liber în interiorul
carcasei astfel, încât gulerul este situat în ex-
terior, iar pe partea laterală sunt executaţi nişte
dinţi cuplaţi cu o roată dinţată montată pe
arborele unui motor electric reversibil conectat
la o sursă de alimentare cu curent continuu.
Pe partea frontală a bucşei, amplasată în
interiorul carcasei, este executată o proemi-
nenţă pe care este fixat un suport, pe axul de
întoarcere al căruia este fixat articulat reflectorul
cu suprafaţă reflectantă din material dielectric.
Axul de întoarcere este cuplat cu un element
ce se deplasează rectiliniu alternativ, fiind unit
de partea opusă cu un şurub de poziţionare şi
conectat electric prin intermediul a două inele
de contact, montate pe partea laterală a
bucşei, cu contactele generatorului de curent
cu amplitudine şi frecvenţă reglabile fixate pe
carcasă. Carcasa de partea capătului închis
este înzestrată suplimentar cu un înveliş
amovibil, transparent pentru radiaţia laser.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Apparatus for cavity scanning with laser rays
(57) The invention relates to optoelectronics, in par-

ticular to apparatuses for scanning with laser
rays and may be used in medicine.
The apparatus for cavity scanning with laser
rays includes a tubular transparent body with
a closed end, a reflector, placed therein, and
an optical fiber, placed coaxial with the body.
The apparatus additionally comprises a bear-
ing bush, freely placed inside the body so that
its collar is placed outside and onto its lateral
surface there are made teeth engaging into
mesh with a gear-wheel, mounted onto the
shaft of an electric motor connected to a con-
stant-current power source. Onto the bush
face, placed inside de body, there is made a

prominence onto which it is fixed a support, onto
the rotary axle of which there is articulately in-
stalled a reflector with reflecting surface of di-
electric material. The rotary axle is joined with
the element of reciprocating translation, being
joined from the opposed end with a position-
ing screw and electrically connected by means
of a pair of slip-rings, mounted onto the lateral
surface of the bush, with the contacts of the
current generator with controlled amplitude
and frequency fixed into the body wall. The
body, from the part of the closed end, is supple-
mentary provided with a removable shell,
transparent for laser rays.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Аппарат для сканирования полостей ла-
зерным лучом

(57) Изобретение относится к оптоэлектронике,
в частности к аппаратам для сканирования
лазерным лучом, и может быть исполь-
зовано в медицине.
Аппарат для сканирования полостей лазер-
ным лучом включает трубчатый прозрачный
корпус с одним закрытым концом, реф-
лектор, размещенный внутри него, и опти-
ческое волокно, расположенное соосно
корпусу. Аппарат дополнительно содержит
опорную втулку, свободно размещенную
внутри корпуса так, что ее буртик рас-
положен снаружи, а на его боковой поверх-
ности выполнены зубья, входящие в зацеп-
ление с зубчатым колесом, которое смонти-
ровано на валу реверсивного электродви-
гателя, подключенного к источнику питания
постоянного тока. На торце втулки, рас-
положенном внутри корпуса, выполнен
выступ, на котором закреплена стойка, на
поворотной оси которой шарнирно установ-
лен рефлектор с отражающей поверх-
ностью из диэлектрического материала.
Поворотная ось связана с элементом
возвратно-поступательного прямолиней-
ного перемещения, который с противо-
положного конца соединен с позицио-
нирующим винтом и электрически связан
посредством смонтированных на боковой
поверхности втулки пары контактных колец
с закрепленными в стенке корпуса контак-
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тами генератора тока с регулируемой ам-
плитудой и частотой. Корпус со стороны
закрытого конца дополнительно снабжен
съемной прозрачной для лазерных лучей
оболочкой.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 2815 (13) B1
(51)7 B 23 F 9/06
(21) a 2003 0221
(22) 2003.09.10
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
(72) BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD;

DICUSARĂ Ion, MD
(54) Procedeu şi dispozitiv de prelucrare a roţilor

dinţate precesionale
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, în

special la prelucrarea roţilor dinţate.
Procedeul de prelucrare a roţilor dinţate pre-
cesionale constă în aceea că semifabricatului
i se comunică mişcare de rotaţie în jurul axei
sale, prelucrarea se realizează cu o sculă, axa
căreia, ca şi axa roţii de prelucrat, trece prin
centrul de precesie. Semifabricatului i se
comunică suplimentar mişcare sfero-spaţială
în jurul centrului de precesie, totodată scula se
fixează rigid faţă de acesta.
Dispozitivul conţine o carcasă, pe care este
montată scula şi un mecanism de rotire a roţii
de prelucrat în jurul axei sale, fixată pe o bază.
Dispozitivul include suplimentar o furcă în
formă de U, fixată pe carcasă, în suporturile
furcii este montată articulat o osie a crucii, iar
pe a doua osie a ei este montat articulat un
susţinător în formă de U, pe care este situată
baza pentru fixarea roţii de prelucrat. Baza şi
fiecare dintre osiile crucii sunt legate cu
servomotoare. Scula, fixată rigid pe carcasă,
şi servomotoarele sunt conectate la un sistem
de dirijare computerizat. Scula poate fi exe-
cutată ca un fascicul laser, jet de apă, fascicul
de electroni, raze X sau ca un fir de elec-
troeroziune.

Revendicări: 7
Figuri: 7

*

*     *

(54) Process and device for precession gear-
wheels working

(57) The invention relates to the mechanical engi-
neering, namely to gear-wheel working.
The process for precession gear-wheel work-
ing consists in that the blank is communicated
a rotary motion about its own axis, the working
is carried out with a tool, the axis of which, like
the axis of the worked gear-wheel, passes
through the centre of precession. The blank is
additionally communicated a spherical three-
dimensional motion about the centre of preces-
sion, at the same time the tool is rigidly fixed
about it.
The device comprises a frame, onto which it is
mounted the tool and a mechanism for rota-
tion of the worked gear-wheel about it own axis,
installed onto a base. The device additionally
includes a U-shaped bracket, fixed onto the
frame, into the bracket supports there is articu-
lately mounted an axle of the spider, and onto
the second axle thereof there is articulately
mounted a U-shaped holder, onto which it is
installed the base for fixation of the worked
gear-wheel. The base and each of the spider
axles are coupled with servomotors. The tool,
rigidly fixed onto the frame, and the servomo-
tors are connected to a computer control sys-
tem. The tool may be made in the form of a laser
ray, water jet, electron team, X-rays or ele-
troerrosion wire.

Claims: 7
Fig.: 7

*

*     *

(54) Способ и устройство для обработки пре-
цессионных зубчатых колес

(57) Изобретение относится к машиностроению,
а именно к обработке зубчатых колес.
Способ обработки прецессионных зубчатых
колес заключается в том, что заготовке
сообщают вращательное движение вокруг
своей оси, обработку осуществляют инстру-
ментом, ось которого, как и ось обраба-
тываемого колеса проходит через центр
прецессии. Заготовке дополнительно сооб-
щают пространственно-сферическое дви-
жение вокруг центра прецессии, при этом
инструмент жестко закрепляют относи-
тельно него.
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Устройство содержит каркас, на котором
смонтирован инструмент и механизм вра-
щения обрабатываемого колеса вокруг его
оси, установленного на основании. Ус-
тройство дополнительно включает закреп-
ленный на каркасе П-образный кронштейн,
в стойках которого шарнирно смонтирована
одна ось крестовины, а на второй ее оси
шарнирно смонтирован П-образный дер-
жатель, на котором установлено основание
для крепления обрабатываемого колеса.
Основание и каждая из осей крестовины
связаны с сервомоторами. Инструмент,
жестко закрепленный на каркасе, и серво-
моторы подключены к компьютеризиро-
ванной системе управления. Инструмент
может быть выполнен в виде лазерного
луча, струи воды, электронного луча, Х лучей
или электроэрозионной проволоки.

П. формулы: 7
Фиг.: 7

(11) 2816 (13) B2
(51)7 B 23 K 35/30
(21) a 2001 0192
(22) 2001.06.21
(71) FATEEV Vladislav, MD
(72) URECHEAN Serafim, MD; SAFRONOV Ion, MD;

SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO
Andrei, MD; TERZI Serghei, MD;
PASINCOVSCHI Emil, MD; FATEEV Vladislav,
MD

(73) ACADEMIA DE INGINERI DIN REPUBLICA
MOLDOVA, MD

(54) Material pentru încărcare prin sudare
(57) Invenţia se referă la materialele pentru elec-

trozii de sudură, care pot fi utilizate în calitate
de material rezistent la uzură la încărcarea prin
sudare a pieselor uzate, ce lucrează în condiţii
de uzură abrazivă de şoc.
Materialul revendicat conţine următoarele
componente, în % mas.: carbon 3,0…8,0;
mangan 5,0…8,0; vanadiu 1,0…3,0; molibden
0,3…2,0; azot 0,2…0,5; titan 0,5…1,0; siliciu
0,1…2,0; aluminiu 2,0…5,0; nichel 0,5…3,5;
bronz cu beriliu 1,5…5,5 şi fier restul.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Welding on material
(57) The invention relates to materials for welding

electrodes which may be used as wear-resis-
tant material for welding on of worn-out parts,
operating in impact-abrasive wear conditions.
The claimed material comprises the following
components, in mass %: carbon 3,0…8,0;
manganese 5,0…8,0; vanadium 1,0…3,0; mo-
lybdenum 0,3…2,0; nitrogen 0,2…0,5; titanium
0,5…1,0; silicium 0,1…2,0; aluminum
2,0…5,0; nickel 0,5…3,5; beryllium bronze
1,5…5,5 and iron the rest.

Claims: 1

*

*     *

(54) Материал для наплавки
(57) Изобретение относится к материалам для

сварочных электродов, которые могут быть
использованы в качестве износостойкого
материала при наплавке изношенных
деталей, работающих в условиях ударно-
абразивного износа.
Заявленный материал содержит следующие
компоненты, масс. %: углерод 3,0…8,0:
марганец 5,0…8,0: ванадий 1,0…3,0;
молибден 0,3…2,0; азот 0,2…0,5; титан
0,5…1,0; кремний 0,1…2,0; алюминий
2,0…5,0; никель 0,5…3,5; бериллиевую
бронзу 1,5…5,5 и железо остальное.

П. формулы: 1

(11) 2817 (13) B2
(51)7 B 27 L 7/00, 11/00
(21) a 2003 0178
(22) 2003.07.17
(71)(72)(73) DAVID Gheorghe, MD
(54) Tocător de vreascuri şi corzi de viţă de vie
(57) Invenţia se referă la un tocător de vreascuri şi

corzi de viţă de vie şi poate fi utilizată în indus-
tria de prelucrare a lemnului.
Tocătorul de vreascuri şi corzi de viţă de vie
include un buncăr cu un şnec conic instalat
vertical în el, unit cu un arbore de acţionare,
nişte cuţite, un mecanism de tocare şi o gură
de evacuare a materialului mărunţit. Buncărul
este dotat cu ghidaje, de care sunt fixate cuţitele
şi contracuţite. Mecanismul de tocare, instalat
sub buncăr, include o elice pe care sunt
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montate nişte cuţite. Elicea este instalată într-o
carcasă, o porţiune a căreia este executată ca
o sită.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Sarment and twigs cutter
(57) The invention relates to a sarment and twigs

cutter and may be used in the wood working
industry.
The sarment and twigs cutter includes a bun-
ker with a vertically installed therein conic au-
ger, joined with a drive shaft, knives, a cutting
mechanism and a removal part for the chop-
ped material. The bunker is equipped with
guides, to which there are fixed the knives and
counterknives. The cutting mechanism, in-
stalled under the bunker, includes an impeller
with knives mounted thereon. The impeller is
enclosed into a housing, a portion of which is
made in the form of a sieve.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Измельчитель веток и виноградной лозы
(57) Изобретение относится к измельчителю

веток и виноградной лозы и может быть
использовано в деревообрабатывающей
промышленности.
Измельчитель веток и виноградной лозы
включает бункер с вертикально установ-
ленным в нем коническим шнеком, сое-
диненным с приводным валом, ножи, меха-
низм измельчения и люк эвакуации из-
мельченного материала. Бункер снабжен
направляющими, к которым прикреплены
ножи и контрножи. Механизм измельчения,
установленный под бункером, включает
крыльчатку со смонтированными на ней
ножами. Крыльчатка заключена в кожух,
часть которого выполнена в виде сита.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 2818 (13) F1
(51)7 C 02 F 3/06, 3/30
(21) a 2004 0224
(22) 2004.09.15
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
(72) COVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru,

MD; COVALIOVA Olga, MD
(54) Bioreactor
(57) Invenţia se referă la un bioreactor şi poate fi

utilizată pentru epurarea apelor reziduale cu un
conţinut înalt de poluanţi azotaţi.
Bioreactorul include un corp cu racorduri de
alimentare cu apă reziduală şi de evacuare a
apei tratate, conducte de evacuare a nămolului,
sisteme de aerare, de filtrare şi de agitare.
Corpul este împărţit consecutiv prin pereţi
despărţitori în camere de oxidare biochimică
1, de nitrificare 2 şi de denitrificare 3, fiecare
din ele fiind dotată cu nivelmetru şi sistem de
filtrare alcătuit dintr-un filtru de sită cu silfon în
partea inferioară, care comunică cu o conductă
pentru pritocirea apei tratate din camera 1 în
camera 2 şi din camera 2 în 3. Conducta din
camera 3 este unită cu racordul de evacuare a
apei tratate, care este dotat cu sifon şi robinet.
Partea superioară a fiecărui filtru este unită
printr-o tijă cu un vibrator electromagnetic.
Vibratoarele şi nivelmetrele sunt conectate la
un pupitru de comandă. Filtrele sunt executate
ca o sită multistrat din oţel inoxidabil şi/sau din
oţel inoxidabil poros cu diametrul porilor de
0,05…0,15 mm.
Rezultatul invenţ iei constă în majorarea
gradului de epurare a apelor reziduale de
poluanţi organici.

Revendicări: 2
Figuri: 1

*

*     *

(54) Bioreactor
(57) The invention relates to a bioreactor and may

be used for treatment of sewage waters with
high content of nitrous pollutants.
The bioreactor includes a body with branches
for sewage water inlet and for treated water
outlet, pipe-lines for mud removal, aeration,
filtration and mixing systems. The body is con-
secutively divided by partitions into chambers
of biochemical oxidation 1, nitrification 2 and
denitrification 3, each of them being provided
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with a level gauge and a filtration system, con-
sisting of a screen filter with bellows in the
lower part, communicating with a pipe-line for
treated water overflow from chamber 1 into
chamber 2, and from chamber 2 into 3. The
pipe-line in the chamber 3 is joined with the
branch for treated water outlet, which is pro-
vided with a siphon and a valve. The upper part
of each filter is joined by means of a rod with
an electromagnetic vibrator. The vibrators and
the level gauges are connected to the control
desk. The filters are made in the form of a
multilayer screen of stainless steel and/or
porous stainless steel with the pore diameter
of 0,05…0,16 mm.
The result of the invention consists in increas-
ing the degree of sewage water treatment from
organic pollutants.

Claims: 2
Fig.: 1

*

*     *

(54) Биореактор
(57) Изобретение относится к биореактору и

может быть использовано для очистки
сточных вод с высоким содержанием азо-
тистых загрязнений.
Биореактор включает корпус с патрубками
ввода сточной и вывода обработанной воды,
трубопроводы отвода осадка, системы
аэрирования, фильтрации и перемеши-
вания. Корпус разделен последовательно
перегородками на камеры биохимического
окисления 1, нитрификации 2 и денитри-
фикации 3, каждая из которых снабжена
уровнемером и системой фильтрации,
состоящей из сетчатого фильтра с силь-
фоном в нижней части, сообщенным с
трубопроводом для перетока обраба-
тываемой воды из камеры 1 в камеру 2, а
из камеры 2 в камеру3. Трубопровод из
камеры 3 соединен с патрубком вывода
обработанной воды, который оснащен
сифоном и вентилем. Верхняя часть каж-
дого фильтра соединена посредством штока
с электромагнитным вибратором. Вибра-
торы и уровнемеры соединены с пультом
управления. Фильтры выполнены в виде
многослойной сетки из нержавеющей стали
и/или пористой нержавеющей стали с
диаметром пор 0,05…0,15 мм.

Результат изобретения  заключается  в
повышении степени очистки сточных вод от
органических загрязнений.

П. формулы: 2
Фиг.: 1

(11) 2819 (13) B2
(51)7 C 22 C 38/48
(21) a 2001 0201
(22) 2001.06.26
(71) ŢURCAN Ilie, MD
(72) URECHEAN Serafim, MD; SAFRONOV Ion, MD;

SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO
Andrei, MD; TERZI Serghei, MD;
PASINCOVSCHI Emil, MD; ŢURCAN Ilie, MD

(73) ACADEMIA DE INGINERI DIN REPUBLICA
MOLDOVA, MD

(54) Material pentru electrozi
(57) Invenţia se referă la materialele pentru elec-

trozii de sudură, care pot fi utilizate pentru
încărcarea prin sudare a pieselor ce func-
ţionează în condiţii de uzură corosiv-abrazivă
nemijlocit la locul de exploatare a  lor.
Materialul revendicat conţine crom, nichel, car-
bon, azot, molibden, titan, aluminiu, vanadiu,
calciu, ceriu, niobiu şi fier în următorul raport
al componentelor, % mas.:
crom 6,000…9,000
nichel 3,500…6,200
carbon 0,070…1,200
azot 0,130…0,200
molibden 0,600…3,300
titan 0,060…0,430
aluminiu 0,500…1,000
vanadiu 0,500…1,000
calciu 0,001… 0,100
ceriu 0,002…0,300
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niobiu 0,060…0,450
fier restul.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Electrode material
(57) The invention relates to the materials for weld-

ing electrodes, which may be used for weld-
ing on of parts, operating in corrosive-abrasive
wear conditions, directly in the place their ex-
ploitation.
The claimed material comprises chromium,
nickel, carbon, nitrogen, molybdenum, tita-
nium, aluminium, vanadium, calcium, cerium,
miobium and iron in the following component
ratio, in mass %:
chromium 6,000…9,000
nickel 3,500…6,200
carbon 0,070…1,200
nitrogen 0,130…0,200
molybdenum 0,600…3,300
titanium 0,060…0,430
aluminum 0,500…1,000
vanadium 0,500…1,000
calcium 0,001…0,100
cerium 0,002…0,300
niobium 0,060…0,450
iron  the rest.

Claims: 1

*

*     *

(54) Электродный материал
(57) Изобретение относится к материалам для

сварочных электродов, которые могут быть
использованы для наплавки деталей,
работающих в условиях коррозионно–
абразивного износа, непосредственно на
месте их эксплуатации.
Заявленный материал содержит хром,
никель, углерод, азот, молибден, титан,
алюминий, ванадий, кальций, церий, нио-
бий и железо, при следующем соотношении
компонентов, в масс. %:
хром 6,000…9,000
никель 3,500... 6,200
углерод 0,070…1,200
азот 0,130…0,200
молибден 0,600…3,300
титан 0,060…0,430

алюминий 0,500…1,000
ванадий 0,500…1,000
кальций 0,001…0,100
церий 0,002…0,300
ниобий 0,060…0,450
железо остальное.

П. формулы: 1

(11) 2820 (13) F1
(51)7 C 25 D 21/04, 21/11
(21) a 2003 0147
(22) 2003.06.17
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) COVALIOV Victor, MD; IVANOV Mihail Valerievici,

RU; COVALIOVA Olga, MD
(54) Procedee de obţinere şi utilizare a granulelor

flotante pentru protecţia contra evaporării a
soluţiilor de nichelare chimică

(57) Invenţia se referă la tehnologia de prelucrare
chimică a metalelor cu utilizarea straturilor de
protecţie contra evaporării de pe suprafaţa
soluţiilor.
Esenţa invenţiei constă în aceea că procedeul
include hidrofobizarea cu un lichid silico-
organic a granulelor de perlită spumantă cu
dimensiunile granulelor de 1...3 mm, după
hidrofobizare granulele se tratează termic în
strat pseudofluidizat într-un curent de aer
încălzit până la temperatura de 120...140oC cu
depunerea ulterioară a unui strat de cromat de
plumb prin imersarea succesivă în soluţii
diluate ale sărurilor de plumb şi cromatului unui
metal alcalin.
Totodată, este revendicat procedeul de utilizare
a granulelor pentru protecţia contra evaporării
a soluţiilor de nichelare chimică, care prevede
acoperirea suprafeţei soluţiilor cu un strat de
granule menţionate cu grosimea de 3...5 mm.

Revendicări: 2

*

*     *

(54) Process for obtaining and utilizing the float-
ing granules for the protection from evapo-
ration of the electroless nickel-plating solu-
tions

(57) The invention relates to the technology of metal
chemical working using the protective layers
preventing the evaporation on the solution sur-
face.
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Summary of the invention consists in that the
process includes hydrophobization with a sili-
cone fluid of the expanded pearlite granules
with dimensions of 1…3 mm, after hydro-
phobization the granules are thermally treated
in fluidized layer into an air flow heated up to
the temperature of 120…140°C, with subse-
quent deposition of a lead chromate layer by
successive immersion into diluted solution of
the lead and alkaline metallic chomate salts.
Moreover, it is claimed the process for granule
utilization for the protection from evaporation of
the electroless nickel-plating solutions, provid-
ing coating of the solution surface with a layer
of said granules with the thickness of 3…5
mm.

Claims: 2

*

*     *

(54) Способы получения и использования
плавающих гранул для защиты от испа-
рения растворов химического никели-
рования

(57) Изобретение относится к технологии хими-
ческой обработки металлов с использо-
ванием защитных слоев, предотвращающих
испарение на поверхности растворов.
Сущность изобретения заключается в том,
что способ включает гидрофобизацию
кремнийорганической жидкостью гранул
вспененного перлита с размером гранул
1...3 мм, после гидрофобизации гранулы
термически обрабатывают в псевдожи-
женном слое в потоке воздуха, нагретого до
температуры 120...140°С, с последующим
нанесением слоя хромата свинца путем
последовательного погружения в разбав-
ленные растворы солей свинца и хромата
щелочного металла.
Кроме того, заявлен способ использования
гранул для защиты от испарения растворов
химического  никелирования, который
предусматривает покрытие поверхности
раствора слоем указанных гранул, толщиной
3...5 мм.

П. формулы: 2

(11) 2821 (13) B2
(51)7 F 16 H 1/32
(21) a 2003 0217
(22) 2003.09.10
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
(72) BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD;

SOCHIREAN Anatolie, MD
(54) Transmisie planetară precesională (variante)
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, în

special la transmisiile planetare precesionale.
Transmisia planetară precesională conform
variantei întâi include carcasa 7, două roţi
dinţate 6 şi 8, una dintre ele fiind fixată în
carcasa 7, alta legată rigid cu arborele condus
9, iar între ele fiind amplasat un bloc satelit 3
cu două coroane dinţate, instalat liber pe
manivela 1, în care este executat un canal axial
înclinat 2. Nou este aceea că în butucul blocului
satelit este executat un număr par de canale
axiale 10 amplasate uniform, fiecare canal
fiind umplut cu lichid circa 3/4 din volum şi
închis ermetic. Canalul din manivela 2, axa
căruia este înclinată în direcţie opusă în raport
cu înclinarea manivelei sub un unghi egal cu
unghiul de precesie, este umplut cu lichid circa
3/4 din volum şi închis ermetic.
Transmisia planetară precesională conform
variantei a doua include blocul satelit 3 în
butucul căruia este executat un număr par de
canale radiale înfundate amplasate uniform,
fiecare fiind umplut cu lichid circa 3/4 din volum
şi închis ermetic.
Rezultatul constă în reducerea momentelor
dinamic şi de inerţie.

Revendicări: 2
Figuri: 3

*

*     *

(54) Planetary precession gearing (variants)
(57) The invention relates to the mechanical engi-

neering, in particular to the planetary preces-
sion gearings.
The planetary precession gearing, according
to the first variant, includes a body 7, two gear-
wheels 6 and 8, one of which is rigidly fixed into
the body 7, the other is rigidly joined with the
driven shaft 9, and between them there is
placed a double block-satellite gear 3, freely
installed onto a crank 1, wherein there is made
an inclined axial canal 2. Novelty consists in
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that into the block-satellite gear hub there is
made a twin number of uniformly placed axial
canals 10, each canal being filled with liquid
to cca 3/4 of the volume and hermetically
sealed. The canal of the crank 2, the axis of
which is inclined in opposite direction about the
crank slope at an angle equal to the preces-
sion angle, is filled with liquid co cca 3/4 of the
volume and hermetically sealed.
The planetary precession gearing, according
to the second variant, includes the block-sat-
ellite gear 3, into the hut of which there is made
a twin number of uniformly placed radial ca-
nals, each being filled with liquid to cca 3/4 of
the volume and hermetically sealed.
The result consists in reducing the dynamic
and inertia moments.

Claims: 2
Fig.: 3

*

*     *

(54) Планетарная прецессионная передача
(варианты)

(57) Изобретение относится к машиностроению,
в частности к планетарным прецессионным
передачам.
Прецессионная планетарная передача по
первому варианту включает корпус 7, два
зубчатых колеса 6 и 8, одно из которых
жестко закреплено в корпусе 7, другое
жестко связано с ведомым валом 9, а между
ними расположен двухвенцовый блок–
сателлит 3, свободно установленный на
кривошипе 1, в котором выполнен на-
клонный аксиальный канал 2. Новым
является то, что в ступице блок–сателлита
выполнено парное число равномерно
расположенных аксиальных каналов 10,
каждый из которых заполнен жидкостью
примерно на  3/4 объема  и герметично
закрыт. Канал кривошипа 2, ось которого
наклонена в обратном направлении отно-
сительно наклона кривошипа под углом,
равным углу прецессии, заполнен жид-
костью примерно на 3/4 объема, и герме-
тично закрыт.
Прецессионная планетарная передача по
второму варианту включает блок–сателлит
3, в ступице которого выполнено парное
число равномерно расположенных глухих
радиальных каналов, каждый из которых

заполнен жидкостью примерно на 3/4 объе-
ма, и герметично закрыт.
Результат состоит в уменьшении дина-
мического и инерционного моментов.

П. формулы: 2
Фиг.: 3

(11) 2822 (13) B1
(51)7 G 01 L 23/00
(21) a 2005 0014
(22) 2005.01.14
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
(72) JOMIRU Vasile, MD
(54) Compresiometru
(57) Invenţia se referă la aparate de măsurat şi

poate fi utilizată la determinarea presiunii
gazelor în cilindrii motoarelor cu ardere internă.
Compresiometrul conţine un corp cu mâner, un
manometru, montat în el, un tub intermediar, care
uneşte manometrul cu o capsulă, dotată pe
partea conică exterioară cu un element de
etanşare, şi o supapă de reţinere cu arc,
amplasată într-o gaură etajată axială a capsulei
şi unită cu un tachet, capătul căruia este scos
în exterior. Nou este aceea că supapa de
reţinere este executată cu scaun dublu, aria
suprafeţei elementului de închidere a căreia din
partea manometrului este egală cu aria
suprafeţei celuilalt element de închidere din
partea capsulei. Cavitatea dintre scaune a
găurii etajate axiale a capsulei comunică supli-
mentar cu cavitatea ei de intrare printr-un canal,
în care este amplasată o supapă de descăr-
care, arcuită din partea cavităţii de intrare.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *
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(54) Compressometer
(57) The invention relates to the measuring instru-

ments and may be used in determining the
gas pressure in the cylinders of the internal
combustion engines.
The compressometer comprises a body with
a handle, a manometer, mounted therein, a tu-
bular adapter, joining the monometer with a
head, provided on the outer conic surface with
a seal element, and a spring check valve,
placed into an axial stepped hole of the head
and coupled with the pusher the end of which
is bought outside therefrom. Novelty consists
in that the check valve is made double-seated
the surface area of the locking element of
which from the manometer end is equal to the
surface area of the second element from the
head end. The interseat cavity of the axial
stepped hole of the head additionally commu-
nicates with the inlet cavity by a channel,
wherein it is placed a relief check valve, spring-
loaded from the end of the inlet cavity.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Компрессометр
(57) Изобретение относится к измерительным

приборам и может быть использовано при
определении давления газов в цилиндрах
двигателей внутреннего сгорания.
Компрессометр содержит корпус с рукоят-
кой, манометр, смонтированный в нем,
трубчатый переходник, соединяющий мано-
метр с наконечником , снабженным  на
наружной конической поверхности уплот-
нительным элементом, и пружинный обрат-
ный клапан, размещенный в осевом сту-
пенчатом отверстии наконечника и соеди-
ненный с толкателем, конец которого выве-
ден из него наружу. Новым является то, что
обратный клапан выполнен двухседельным,
площадь поверхности запирающего эле-
мента которого со стороны манометра
равна площади поверхности второго эле-
мента со стороны наконечника. Межсе-
дельная полость осевого ступенчатого
отверстия наконечника дополнительно
сообщена с его входящей полостью кана-
лом, в котором размещен разгрузочный

обратный клапан, подпружиненный со
стороны входящей полости.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 2823 (13) F1
(51)7 G 01 N 30/90, 30/94
(21) a 2004 0036
(22) 2004.02.12
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE

ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
(72) ŞEPELI Diana, MD; REVENCO Mihail, MD;

ŞEPELI Felix, MD; MACAEV Fliur, MD
(54) Procedeu de determinare cantitativă a

sclareolului în extractele obţinute din salvia
de muscat

(57) Invenţia se referă la chimia compuşilor natu-
rali, şi anume la un procedeu de determinare
cantitativă a sclareolului în extractele obţinute
din salvia de muscat.
Esenţa invenţiei constă în aceea că procedeul
include pregătirea unei plăci cromatografice cu
dimensiunile de 10x20 cm, cu un strat de oxid
de aluminiu cu gradul I de activitate având
grosimea de 1,8...2,0 mm, după care proba
cântărită de extract se dizolvă în cloroform, se
aplică pe placă la distanţa de 1,5 cm de la
marginea inferioară a plăcii pe o lungime de
7,5 cm a liniei de start şi se separă prin două
treceri consecutive complete ale sistemului de
solvenţi nifras:cloroform:acetonă în raport
corespunzător de 5:4:1, apoi oxidul de alu-
miniu uscat ce conţine sclareol se colectează,
începând cu distanţa de 2,5 cm de la linia de
start şi până la 11,5 cm de la ea, se extrage cu
cloroform la 40...45°C consecutiv cu 40, 30, 10
şi 10 ml, iar după eliminarea cloroformului
reziduul obţinut se cântăreşte şi se calculează
conţinutul de sclareol.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Process for quantitatively determining the
sclareol in the extracts obtained from clary
sage

(57) The invention relates to the chemistry of natu-
ral compounds, namely to a process for quan-
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titatively determining the sclareol in the extracts
obtained from clary sage.
Summary of the invention consists in that the
process includes preparation of a chromato-
graphic plate with the dimensions 10 x 20 cm,
with a layer of aluminum oxide of I-st degree of
activity, having the thickness of 1,8…2,0 mm,
afterwards the weighted sample of extract is
dissolved in chloroform, is applied onto the
plate at a distance of 1,5 cm from the inferior
margin to a length of 7,5 cm of the starting line
and is separated by two complete consecutive
runs of the solvent system nifras : chloroform :
acetone in the corresponding ratio of 5:4:1, then
the dried aluminum oxide, containing sclareol,
is collected beginning with the distance of 2,5
cm from the starting line and up to 11,5 cm from
it, is consecutively extracted with chloroform at
40…45°C with 40, 30, 10 and 10 ml, and after
removal of the chloroform the obtained residue
is weighted and it is calculated the content of
sclareol.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Способ количественного определения
склареола в экстрактах, полученных из
шалфея мускатного

(57) Изобретение относится к химии природных
соединений, а именно к способу количест-
венного определения склареола в экс-
трактах, полученных из шалфея мускатного.
Сущность изобретения заключается в том,
что способ включает подготовку хрома-
тографической пластины размером 10 x 20
см, со слоем из окиси алюминия I степени
активности, толщиной 1,8...2,0 мм, после
чего взвешенную пробу экстракта раст-
воряют в хлороформе, наносят на пластинку
на расстоянии 1,5 см от нижнего края, на
стартовую линию длиной 7,5 см, и раз-
деляют двумя полными последователь-
ными прогонами в системе растворителей
нифрас : хлороформ : ацетон в соотношении
соответственно 5:4:1, затем высушенную
окись алюминия, содержащую склареол,
собирают, начиная с расстояния 2,5 см от
линии старта и до 11,5 см от нее, экстра-
гируют хлороформом при 40...45°С пос-
ледовательно 40, 30, 10 и 10 мл, а после

удаления хлороформа полученный осадок
взвешивают и рассчитывают содержание
склареола.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 2824 (13) B2
(51)7 H 02 M 5/257, 5/12; H 02 J 3/06
(21) a 2002 0155
(22) 2002.06.04
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADE-

MIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
(72) CALININ Lev, MD; ZAIŢEV Dumitru, MD;

IAROŞENCO Evgheni, MD; SIZOV Alexandr, MD
(54) Dispozitiv reversiv de reglare a fazei
(57) Invenţia se referă la electroenergetică, şi

anume la dispozitivele de reglare a defazajului
tensiunii la ieşire relativ cu tensiunea la intrare.
Dispozitivul reversiv de reglare a fazei include
un transformator de excitare, ale cărui înfă-
şurări de înaltă tensiune sunt unite în triunghi,
şi un transformator defazor, punctele medii ale
înfăşurărilor de înaltă tensiune sunt unite la
punctele de conexiune a înfăşurărilor de înaltă
tensiune ale transformatorului de excitare.
Înfăşurările de joasă tensiune ale trans-
formatoarelor de excitare şi defazor sunt
divizate în două părţi egale, prima parte a
înfăşurărilor de joasă tensiune ale trans-
formatorului de excitare este unită în serie cu
partea a doua a înfăşurărilor de joasă tensiune
ale transformatorului defazor, prima parte a
înfăşurărilor de joasă tensiune ale căruia este
unită în serie cu partea a doua a înfăşurărilor
de joasă tensiune ale transformatorului de
excitare, iar ramificaţiile rezultante sunt unite
în paralel. Cheile electronice de putere sunt
conectate la punctele comune de unire a
înfăşurărilor de joasă tensiune.
Rezultatul invenţiei constă în asigurarea
conectării la nul în cuplu a punctelor comune
ale conexiunii, în conformitate cu legea de
comandă, ce realizează starea dată a dis-
pozitivului.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *
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(54) Reversive phase-regulating device
(57) The invention relates to the field of power en-

gineering, namely to devices regulating the out-
put voltage phase shift about the input voltage.
The reversive phase-regulating device in-
cludes an excitation transformer, the high-volt-
age windings of which are connected in a delta,
and a phase-shifting transformer, the mid-
points of the high-voltage windings of which are
connected to the connection points of the high-
voltage windings of the excitation transformer.
The low-voltage windings of the excitation and
phase-shifting transformers are divided into
two equal parts, the first part of the low-voltage
windings of the excitation transformer is con-
nected in series to the second part of the low-
voltage windings of the phase-shifting trans-
former, the first part of the low-voltage windings
of which is connected in series to the second
part of the low-voltage windings of the excita-
tion transformer, and the resulting ramifications
are connected in parallel. The electronic power
switches are connected to the common con-
nection points of the low-voltage windings.
The result of the invention consists in provid-
ing the pair wise neutral earthing of the com-
mon connection points in accordance with the
control mode, realizing the given state of the
device.

Claims: 1
Fig.: 2

*

*     *

(54) Реверсивное фазорегулирующее ус-
тройство

(57) Изобретение относится к области электро-
энергетики, а именно к устройствам регу-
лирования фазового сдвига напряжения на
выходе относительно напряжения на входe.
Реверсивное фазорегулирующее устройство
включает возбуждающий трансформатор,
высоковольтные обмотки которого соеди-
нены в треугольник, и фазосдвигающий
трансформатор, средние точки высоко-
вольтных обмоток которого подключены к
точкам соединения высоковольтных об-
моток возбуждающего трансформатора.
Низковольтные обмотки возбуждающего и
фазосдвигающего трансформаторов раз-
делены на две равные части, первая часть
низковольтных обмоток возбуждающего
трансформатора соединена последова-
тельно со второй частью низковольтных
обмоток фазосдвигающего трансформа-
тора, первая часть низковольтных обмоток
которого последовательно соединена со
второй частью низковольтных обмоток
возбуждающего трансформатора, а образо-
вавшиеся в результате ветви соединены
параллельно. Силовые электронные ключи
подключены к общим точкам соединения
низковольтных обмоток.
Результат изобретения состоит в обеспе-
чении попарного зануления общих точек
соединения  в соответствии с законом
регулирования, реализующим заданное
состояние устройства.

П. формулы: 1
Фиг.: 2
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FG9A Lista brevetelor
de invenţie eliberate la 2005.06.30

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul brevetului,
codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI, clasele conform CIB, numărul depozitului,

data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de acordare a brevetului

Nr. 
crt. 

Cod  
ST. 3 OMPI 

(11) 
Nr. brevet 

(13) Cod 
ST. 16 OMPI 

(51)7 

Clase 
(21) 

Nr. depozit 
(22) 

Data  depozit 
(45)  

Nr. BOPI 
1 MD 2510 G2 H 01 B 1/00, 1/02, 

13/00, 13/012 
a 2003 0052 2003.02.18 7/2004 

2 MD 2513 G2 A 61 B 5/145 a 2003 0024 2003.01.27 8/2004 
3 MD 2518 G2 A 61 P 3/06, 9/10 

A 61 K 35/78, 33/06 
a 2003 0284 2003.12.09 8/2004 

4 MD 2534 C2 G 01 N 29/04 a 2003 0148 2003.06.17 8/2004 
5 MD 2552 G2 A 61 K 9/02, 35/64, 

31/355 
A 61 P 13/08, 13/10, 
13/12, 15/10, 29/00 

a 2004 0128 2004.05.19 9/2004 

6 MD 2571 G2 A 01 G 17/06 a 2003 0140 2003.06.05 10/2004 
7 MD 2586 G2 C 02 F 1/62, 1/70 

C 03 C 1/04, 1/10 
C 09 C 1/24, 1/34 

a 2003 0009 2003.01.10 10/2004 

8 MD 2589 G2 C 12 Q 1/04, 1/10 a 2004 0055 2004.03.02 10/2004 
9 MD 2590 G2 C 12 Q 1/04  

(C 12 Q 1/04, C 12 R 
1:72) 

a 2003 0243 2003.10.13 10/2004 

10 MD 2594 C2 A 01 M 7/00 a 2001 0182 2001.06.14 11/2004 
11 MD 2595 C2 A 01 M 7/00 a 2003 0194 2003.07.30 11/2004 
12 MD 2599 C2 A 23 L 1/22, 1/221, 

1/223 
a 2003 0256 2003.10.29 11/2004 

13 MD 2600 G2 A 61 B 17/00 a 2004 0125 2004.05.14 11/2004 
14 MD 2604 G2 A 61 F 2/44 

A 61 M 29/00 
a 2004 0073 2004.04.01 11/2004 

15 MD 2607 G2 B 01 D 53/34 
B 01 J 21/04, 23/22, 
23/24, 23/32, 23/72, 
27/14 

a 2004 0037 2004.02.13 11/2004 

16 MD 2608 C2 B 23 F 9/06 a 2003 0261 2003.11.03 11/2004 
17 MD 2610 G2 B 82 B 3/00 

H 01 L 29/30, 33/00 
a 2004 0097 2004.04.28 11/2004 

18 MD 2612 G2 A 23 L 3/44 
C 12 G 1/00, 1/022  

a 2004 0132 2004.05.28 11/2004 

19 MD 2615 G2 F 23 C 11/00 
F 23 D 14/18 

a 2003 0076 2003.03.06 11/2004 

20 MD 2618 G2 G 06 E 3/00 a 2003 0169 2003.07.11 11/2004 
21 MD 2619 G2 G 06 E 3/00 a 2003 0170 2003.07.11 11/2004 
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III

Modele de utilitate / Utility models /
Полезные модели

P rotecţia juridică a modelelor de utilitate în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor
 la AGEPI în modul stabilit de Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale

aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993.

În conformitate cu acest regulament un model de utilitate poate fi înregistrat, dacă se referă
la executarea constructivă a mijloacelor de producţie şi a obiectelor de consum sau a părţilor integrante
ale acestora şi dacă prezintă o soluţie nouă, susceptibilă de aplicare industrială.

În BOPI se publică cererile de înregistrare şi modelele de utilitate înregistrate.

L egal protection of  utility models in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of regis
 tration with the AGEPI in the order settled in the Provisional Regulation on Industrial Property Protec-

tion approved by the Government decision No 456 of July  26, 1993.

In accordance with this Regulation, an utility model may be registered if it relates to the aids
of mechanical completion and to the consumption objects or the components thereof, if it is new
and if it is susceptible of  industrial application.

In the BOPI are published applications for utility model registration and the registered utility models.

П равовая охрана полезных моделей в Республике Молдова обеспечивается на основе их
 регистрации в AGEPI в порядке, установленном Временным положением об охране

промышленной собственности, утвержденным постановлением Правительства № 456
от 26 июля 1993 г.

В соответствии с этим положением, полезная модель может быть зарегистрирована, если она
относится к конструктивному выполнению средств производства и предметов потребления
или их составных частей, если она является новой и промышленно применимой.

В BOPI публикуются заявки на регистрацию полезных моделей и зарегистрированные полезные
модели.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MODELE DE UTILITATE

(11) Numărul modelului de utilitate înregistrat

(13) Codul tipului de document conform normei ST.
16 OMPI

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

(18) Data prevăzută de expirare a termenului de
valabilitate a reînnoirii

(21) Numărul depozitului

(22) Data depozitului

(23) Data priorităţii de expoziţie

(31) Numărul cererii prioritare

(32) Data depozitului cererii prioritare

(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei  ST.
3 OMPI

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

(45) Data publicării hotărârii de  înregistrare a
modelului de utilitate: numărul BOPI, anul

(47) Data eliberării certificatului

(48) Data publicării cererii / certificatului  corectat

(51) Clasificarea Internaţională de Brevete

(54) Titlul modelului de  utilitate

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA  IDENTIFICATION
CONCERNING THE UTILITY MODEL

(11) Number of registered utility model
(13) Kind-of-document code according to WIPO Stan-

dard ST.16
(16) Number of renewal utility model
(18) Expected expiration date of renewal validity
(21) Number of the application
(22) Filing date of the application
(23) Date of exhibition priority
(31) Number of the priority application
(32) Filing date of the priority application
(33) Country of the priority application, code of the

country according to the WIPO Standard ST. 3
(41) Date of publication of the application: BOPI num-

ber and year
(45) Date of publishing the decision on utility model

registration: BOPI number and year
(47) Date of issuance of certificate
(48) Date of publishing the corrected application /

certificate
(51) International Patent Classification
(54) Title of the utility model

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
(57) Rezumatul  sau  revendicările
(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare la

care prezentul document este divizionar
(67) Numărul şi data depunerii cererii de brevet de

invenţie pe care se bazează cererea actuală
pentru model de utilitate

(71) Numele / denumirea solicitantului (solicitanţilor),
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI

(72) Numele creatorului (creatorilor), codul ţării con-
form normei ST. 3  OMPI

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

(74) Numele reprezentantului în proprietatea indu-
strială

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate
cu PCT

(86) Cerere internaţională (regională sau PCT):
numărul şi data

(87) Publicarea cererii internaţionale (regionale sau
PCT): numărul şi data

(56) List of prior art documents
(57) Abstract or claims
(62) Number and filing date of an earlier patent ap-

plication from which the present patent docu-
ment has divided up

(67) Number and filind date of the patent application
which the effective utility model application re-
lies on

(71) Name of the applicant(s), code of the country, in
accordance with WIPO Standard ST. 3

(72) Name of the inventor(s), code of the country, in
accordance with WIPO Standard ST. 3

(73) Name of the holder(s), code of the country, in
accordance with WIPO Standard ST. 3

(74) Name of the representative in industrial
property

(85) Date for introducing the national procedure ac-
cording to the PCT

(86) International application (regional or under the
PCT): number and filing date

(87) International publication (regional or under the
PCT): number and publication date
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SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE

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

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION  SECTIONS

A - Human necessities
B - Performing operations. Transporting
C - Chemistry. Metallurgy
D - Textiles. Paper
E - Fixed constructions

(11) Номер зарегистрированной полезной  модели
(13) Код вида документа в соответствии со Стан-

дартом ST. 16 ВОИС
(16) Номер возобновленной полезной модели
(18) Установленная дата истечения возобнов-

ления
(21) Номер заявки
(22) Дата подачи  заявки
(23) Дата выставочного приоритета
(31) Номер, присвоенный приоритетной заявке
(32) Дата подачи приоритетной заявки
(33) Страна приоритетной заявки
(41) Дата выкладки для всеобщего ознакомления

заявки на  регистрацию полезной модели, не
прошедшей экспертизу

(45) Дата публикации решения о регистрации
полезной модели, прошедшей экспертизу по
cуществу

(47) Дата  выдачи  свидетельства
(48) Дата публикации заявки/свидетельства

КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ  ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ

(51) Международная патентная классификация
(54) Название полезной модели
(56) Список документов-аналогов
(57) Реферат или формула
(62) Номер и дата подачи более ранней заявки,

из которой выделен настоящий документ
(67) Номер и дата подачи заявки на патент на

изобретение, на которой основывается
нынешняя заявка на полезную модель

(71) Имя заявителя, код страны (SТ. 3 ВОИС)
(72) Имя создателя, код страны (SТ. 3 ВОИС)
(73) Имя владельца регистрации, код страны

(SТ. 3 ВОИС)
(74) Имя представителя в области промышленной

собственности
(85) Дата перехода к национальной процедуре в

соответствии с РСТ
(86) Международная заявка РСТ: номер и дата
(87) Международная публикация РСТ: номер и

дата

F - Mecanică. Iluminat. Încă lzire. Armament.
Exploziv

G - Fizică
H - Electricitate

F - Mechanical engineering. Lighting. Heating.
Weapons. Blasting

G - Physics
H - Electricity

А - Удовлетворение жизненных потребностей
человека

В - Различные технологические процессы.
Транспортирование

С - Химия и металлургия
D - Текстиль и бумага

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАТЕНТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

E - Строительство
F - Механика. Освещение. Отопление. Оружие.

Взрывные работы
G - Физика
H - Электричество
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CODURILE  NORMALIZATE  ALE 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, neexamina-
tă.

Y1 – al doilea nivel de publicare: cerere de înre-
gistrare a modelului de utilitate publicată,
examinată (se  aplică pentru publicare, dacă
documentul 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 succedă
documentul cu codul U).

Z1 – al treilea nivel de publicare: descrierea mode-
lului de utilitate înregistrat (se aplică pentru pu-
blicare, dacă documentul cu codul Y1, Y2 n-a
fost publicat).

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

W1 – al doilea nivel de publicare: hotărârea de înre-
gistrare  a modelului de utilitate pe răspunde-
rea solicitantului, fără examinarea în fond (se
aplică pentru publicare dacă documentul cu
codul U n-a fost publicat).

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

I1 – al trei lea nivel de publicare: descrierea
modelului de utili tate înregistrat pe răs-
punderea solicitantului, fără examinarea în
fond (se aplică pentru publicare dacă do-
cumentul cu codul W1, W2 n-a fost publicat).

I2 – al treilea nivel de publicare: descrierea mode-
lului de utilitate înregistrat pe răspunderea soli-
citantului, fără examinarea în fond (se aplică
pentru publicarea care succedă documentul cu
codul W1, W2).

U  – first publication level: published, unexamined
utility model registration application.

Y1  – second publication level: published , examined
utility model registration application (is applied
in case the U-coded document has not been
published).

Y2  – second publication level: published, examined
utility model registration application (is applied
in case the U-coded document has been pub-
lished).

Z1  – third publication level: the registered utility
model specification (is applied in case the Y1,
Y2-coded document has not been published).

Z2  – third publication level: the registered utility
model specification (is applied in case the Y1,
Y2-coded document has been published).

W1  – second publication level: publication of the utility
model registration decision at the responsibil-

WIPO  NORMALIZED  CODES  FOR IDENTIFICATION  OF  THE  KIND
OF  UTILITY  MODEL  REGISTRATION DOCUMENTS  IN  ACCORDANCE

WITH THE  STANDARD  ST. 16

ity of the applicant, without examination as to
substance (is applied in case the U-coded
document has not been published).

W2  – second publication level: publication of the utility
model registration decision at the responsibil-
ity of the applicant, without examination as to
substance (is applied in case the U-coded
document has been published).

I1  – third publication level: the registered utility
model specification at the responsibility of the
applicant without examination as to substance
(is applied in case the W1, W2-coded docu-
ment has not been published).

I2  – third publication level: the registered utility
model specification at the responsibility of the
applicant without examination as to substance
(is applied in case the W1, W2-coded docu-
ment has been published).
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AZ1K Lista cererilor  de înregistrare a modelelor de
utilitate depuse, aranjate în ordinea numerelor
de depozit

BZ9K Cereri de înregistrare a modelelor de utilitate
publicate

AZ1K Numerical index of filed applications for the reg-
istration of utility models

BZ9K Published applications for the registration of
utility models

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA MODELELE DE UTILITATE, PUBLICATE

ÎN  BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17

WIPO CODES ON CODING OF HEADING OF INFORMATION CONCERNING
UTILITY MODELS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

U – пеpвый уpовень публикации: опубликован-
ная, не пpошедшая экспеpтизу заявка на
pегистpацию полезной модели.

Y1 – втоpой уpовень публикации: опубликован-
ная, пpошедшая экспеpтизу заявка на pегис-
тpацию полезной модели (используется
для публикации, если документ с кодом U не
публиковался).

Y2 – втоpой уpовень публикации: опубликован-
ная, пpошедшая экспеpтизу заявка на pегис-
тpацию полезной модели (используется
для публикации, следующей за публикацией
документа с кодом U).

Z1 – тpетий уpовень публикации: описание заpе-
гистpиpованной полезной модели (исполь-
зуется для публикации, если документ с
кодом Y1, Y2 не публиковался).

Z2 – тpетий уpовень публикации: описание заpе-
гистpиpованной полезной модели (исполь-
зуется для публикации, следующей за
публикацией документа с кодом Y1, Y2).

КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАННЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС

W1 – второй уровень публикации: публикация ре-
шения о регистрации полезной модели под
ответственность заявителя, без проведения
экспертизы по существу (используется для
публикации, если документ с кодом U не
публиковался).

W2 – второй уровень публикации: публикация ре-
шения о регистрации полезной модели (ис-
пользуется для публикации, следующей за
публикацией документа с кодом U).

I1 – третий уровень публикации: описание по-
лезной модели, зарегистрированной под
ответственность заявителя, без проведения
экспертизы (используется для публикации,
если документ с кодом W1, W2 не пуб-
ликовался).

I2 – третий уровень публикации : описание
полезной модели, зарегистрированной под
ответственность заявителя, без проведения
экспертизы (используется для публикации,
следующей за публикацией документа с
кодом W1, W2)

FF9K Modele de utilitate înregistrate
FG9K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor

de utilitate eliberate
NZ9K Lista modelelor de utilitate reînnoite

FF9K Registered utility models
FG9K List of granted utility model certificates
NZ9K List of renewed utility models

AZ1K Нумерационный указатель поданных
заявок  на регистрацию полезных моделей

BZ9K Опубликованные заявки на регистрацию
полезных моделей

КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ  В ОФИЦИАЛЬНОМ

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17 ВОИС

FF9K Зарегистрированные полезные модели
FG9K Перечень выданных свидетельств о регис-

трации полезных моделей
NZ9K Перечень продленных полезных моделей
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BZ9K Cereri de înregistrare /
Applications for registration /
Заявки на регистрацию

C ererea de înregistrare a modelului de utilitate se depune la AGEPI de către autor sau  succesorul
 lui în drepturi, personal sau prin reprezentant în proprietate industrială.

Cererea trebuie să se refere la un singur model de utilitate sau la un grup de modele de utilitate care
formează un singur concept creativ şi trebuie să conţină următoarele documente:

cererea propriu-zisă de înregistrare a modelului de utilitate, redactată pe un formular-tip aprobat
de AGEPI;
descrierea modelului de utilitate care să-l dezvăluie completamente, suficient pentru realizarea lui;
revendicările modelului de utilitate care să dezvăluie esenţa lui, bazate în întregime pe descriere;
desenele.

La cerere se anexează:
rezumatul;
dovada de plată a taxei stabilite sau temeiul pentru scutire de plata taxei ori de micşorare a
mărimii acesteia;
procura, dacă cererea se depune prin reprezentant în proprietate industrială;
actele de prioritate, dacă este cazul;
alte documente, în caz de necesitate.

T he application for registration of a utility model shall be filed with the AGEPI, directly or through
 a representative in industrial property, by the author or its successor in titles.

The application shall relate only to one utility model or to a group of utility models so linked as to form
a single general inventive concept and shall contain the following documents:

a request for the registration of a utility model, drafted on a form-model approved by the AGEPI;
a description of the utility model disclosing it in a manner sufficiently clear and complete for the
utility model to be carried out;
one or more claims defining the subject matter of the utility model and entirely supported by the
description;
drawings.

Applications shall be accompanied by:
an abstract;
proof of payment of the prescribed fee or circumstances justifying exemption from the fee
or a reduction in the fee;
an authorization, if the application is filed by a representative in industrial property;
any document necessary to prove the priority of the utility model;
any other documents, where applicable.
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З аявка на регистрацию полезной модели подается в AGEPI автором или его
  правопреемником лично или через представителя в области промышленной собственности.

Заявка должна относиться к одной полезной модели или к группе полезных моделей, образующих
единый изобретательский замысел, и должна содержать следующие документы:

заявление о регистрации полезной модели, составленное на типовом бланке,
утвержденном AGEPI;
описание полезной модели, раскрывающее его в ясной и полной форме, достаточной для его
осуществления;
формулу полезной модели, выражающую её сущность и полностью  основанную на описании;
чертежи.

К заявке прилагаются:
реферат;
документ, удостоверяющий уплату  пошлины в установленном размере или основания для
освобождения от уплаты пошлины либо уменьшения её размера;
доверенность в случае подачи заявки через представителя в области промышленной
собственности;
документы, подтверждающие приоритет, при необходимости;
другие документы в случае необходимости.
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(21) u 2005 0007 (13) U
(51)7 B 01 D 24/02, 27/00; C 02 F 1/28
(22) 2005.01.24
(71)(72) GALUPA Dumitru, MD
(74) ŞCERBAN Pavel
(54) Filtru de uz casnic pentru epurarea apei
(57) Modelul de utilitate se referă la dispozitivele de

adsorbţie fizico-chimică, şi anume la un filtru
de uz casnic pentru epurarea apei prin curgere
liberă fără utilizarea surselor suplimentare de
presiune forţată şi poate fi aplicat în localităţile
rurale pentru obţinerea apei potabile.
Filtrul conţine un ulcior, în care este instalată o
pâlnie. În orificiul pâlniei este fixat un element
de filtrare. La fundul ulciorului este instalat liber
un container perforat cu încărcătură minerală.
Filtrul este dotat cu un capac. Containerul
poate fi executat demontabil, având forma unui
corp de rotaţie.
Instalând containerul perforat cu o anumită
încărcătură minerală, se asigură epurarea şi
îmbogăţirea apei cu substanţe minerale în
funcţie de proprietăţile fizico-chimice ale apei
din regiunea concretă.

Revendicări: 3
Figuri: 1

*

*     *

(54) Household filter for water purification
(57) The utility model relates to devices for physi-

cal and chemical adsorbtion, namely to a
household filter for water purification by chute
without using additional sources of forced pres-
sure and may be applied in the rural localities
for obtaining potable water.
The filter contains a jug, wherein it is installed
a funnel. Into the hole of the funnel there is fixed
a filtering element. Onto the bottom of the jug
there is freely installed a perforated container
with mineral charge. The filter is provided with
a cover. The container may be made demount-
able in the form of a body of revolution.
Installing the perforated container with a preset
mineral charge there is provided the purification
and enrichment of water with mineral sub-
stances depending on the physical and chemi-
cal properties of the water in the concrete region.

Claims: 3
Fig.: 1

*

*     *

(54) Бытовой фильтр для очистки воды
(57) Полезная модель относится к устройствам

физико-химической адсорбции, а именно, к
бытовому фильтру для очистки воды самоте-
ком  без применения дополнительных
источников принудительного давления и
может найти применение в сельской мест-
ности для получения питьевой воды.
Фильтр содержит кувшин, в котором уста-
новлена воронка. В отверстии воронки закреп-
лен фильтрующий элемент. На дне кувшина
свободно установлен перфорированный кон-
тейнер с минеральной загрузкой. Фильтр снаб-
жен крышкой. Контейнер может быть выпол-
нен разъемным в форме тела вращения.
За счет установки перфорированного кон-
тейнера с определенной минеральной
загрузкой обеспечивается очистка и обога-
щение воды минеральными веществами в
зависимости от физико-химических свойств
воды конкретного региона.

П. формулы: 3
Фиг.: 1

(21) u 2003 0016 (13) U
(51)7 B 42 D 5/04
(22) 2003.06.05
(71)(72) REZMERIŢĂ Mihai, MD
(54) Calendar
(57) Modelul de utilitate se referă la calendare şi poate

fi folosit pentru indicarea zilei calendaristice.
Calendarul conţine un disc 1, pe care sunt
tipărite zilele anului, instalat pe axul 2 fixat de
carcasa 3, pe care este fixată şi o fâşie-suport
transparentă 4 cu indicator 5.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Calendar
(57) The utility model relates to calendars and may

be used for indication of calendar days.
The calendar contains a disk 1 with printed
days of the year, installed onto an axle 2, fixed
onto a frame 3, onto which there is also fixed a
transparent strip-holder 4 with an indicator 5.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *
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(54) Календарь
(57) Полезная модель относится к календарям

и может быть использована для указания
календарных дней.
Календарь содержит диск 1 с напечатан-
ными днями года, установленный на оси 2,
закрепленной на каркасе 3, на котором
также закреплена прозрачная полоска-
держатель 4 с индикатором 5.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(21) u 2003 0017 (13) U
(51)7 B 43 D 5/04
(22) 2003.06.12
(71)(72) REZMERIŢA Mihai, MD
(54) Calendar
(57) Modelul de utilitate se referă la calendare şi

poate fi folosit pentru indicarea zilei calen-
daristice.
Calendarul conţine un disc 1 pe care sunt
tipărite lunile anului, un disc 2 pe care sunt
tipărite semnele zodiacului, un disc 3 pe care
sunt tipărite zilele lunii şi un disc 4 pe care sunt
tipărite zilele săptămânii. Discurile sunt fixate
pe axul 5 pe care sunt instalate acele 6 de
lungime crescătoare de sus în jos.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Calendar
(57) The utility model relates to calendars and may

de used for indication of calendar days.
The calendar contains a disk 1 with printed
months of the year, a disk 2 with printed sings
of the Zodiac, a disk 3 with printed days of the
month, a disk 4 with printed days of the week.
The disks are fixed onto an axle 5, onto which
there are installed pointes 6 with increasing
length from top to bottom.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Календарь
(57) Полезная модель относится к календарям

и может быть использована для указания
календарных дней.
Календарь содержит диск 1 с напечатан-
ными  месяцами года, диск 2 с напечатан-
ными  знаками зодиака, диск 3 с напечатан-
ными днями месяца, диск 4 с напечатан-
ными днями недели. Диски закреплены на
оси 5, на которой установлены стрелки 6 с
увеличивающейся длиной сверху вниз.

П. формулы: 1
Фиг.: 1
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FF9K Modele de utilitate înregistrate /
Registered utility models /

Зарегистрированные полезные модели

Î n conformitate cu Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale în Republica
 Moldova, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993, certificatele de înregistrare

a modelelor de utilitate se eliberează de AGEPI.

Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate confirmă prioritatea, calitatea de autor şi dreptul
exclusiv al titularului asupra modelului de utilitate.

Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate se acordă pe un termen de 5 ani de la data constituirii
depozitului reglementar la AGEPI şi poate fi prelungit la cererea titularului pentru încă 5 ani.

I n accordance with the Provisional  Regulation on Industrial Property Protection in the Republic of
 Moldova,  approved by the Government decision No 456 of July 26, 1993, the utility modelcertificates

are granted by the AGEPI.

The utility model certificate shall attest to the priority date, the authorship and the exclusive right of the
utility model owner.

The utility model certificate is granted on a period of 5 years as from the date of filing with the AGEPI
of a regular national application and may be prolonged for further 5 years.

В соответствии с Временным положением об охране промышленной собственности в
 Республике  Молдова, утвержденным постановлением Правительства № 456 от 26 июля1993 г.,

свидетельства о регистрации полезных моделей выдаются  AGEPI.

Свидетельство о регистрации полезной модели удостоверяет приоритет, авторство и исключитель-
ное право владельца на полезную модель.

Свидетельство о регистрации полезной модели действует в течение 5 лет с даты подачи заявки
в AGEPI и может быть продлено по ходатайству владельца еще на 5 лет.
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(11) 118 (13) Y1
(51)7 A 24 F 15/00, 27/00
(21) u 2005 0008
(22) 2005.02.11
(71)(72)(73) DANILOV Alexei, MD
(54) Ambalaj pentru chibrituri sau ţigări (variante)
(57) Modelul de utilitate se referă la ambalaje, în

special la un ambalaj pentru chibrituri sau
ţigări.
Ambalajul, conform modelului de utilitate, este
executat în formă de paralelipiped dreptun-
ghiular. Totodată, cel puţin pe una din feţele
frontale ale ambalajului, de-a lungul laturilor
sau de-a lungul laturilor mai mari, sunt exe-
cutate perforaţii ce delimitează o porţiune care
poate fi detaşată şi pe care este aplicată o
informaţie publicitară.
Rezultatul constă în posibilitatea detaşării
porţiunii ambalajului cu informaţia publicitară.

Revendicări: 3
Figuri: 2

*

*     *

(54) Package for matches or cigarettes (variants)
(57) The utility model relates to packages, in par-

ticular to a package for matches or cigarettes.
The package, according to the utility model, is
made in the form of a rectangular parallelepi-
ped. At the same time, at least onto one of the
frontal faces of the packages along the sides
or along the greater sides thereof there are
made perforations delimiting one portion which
may be detached and onto which it is applied
a publicity information.
The result consists in the possibility of detach-
ing the package portion with the publicity infor-
mation.

Claims: 3
Fig.: 2

*

*     *

(54) Упаковка для спичек или сигарет (ва-
рианты)

(57) Полезная модель относится к упаковкам, в
частности к упаковке для спичек или сигарет.
Упаковка, согласно  полезной модели,
выполнена в виде прямоугольного парал-
лелепипеда. Вместе с тем, по крайней
мере, на одной из лицевых граней упаковки

вдоль сторон или вдоль ее бóльших сторон
выполнены перфорации, разграничиваю-
щие участок, который может быть отделен
и на который нанесена рекламная инфор-
мация.
Результат состоит в возможности отделения
участка упаковки с  рекламной инфор-
мацией.

П. формулы: 3
Фиг.: 2

(11) 119 (13) W1
(51)7 B 23 B 1/00; B 23 Q 1/76
(21) u 2005 0016
(22) 2005.05.19
(31) a 2003 0181
(32) 2003.07.21
(33) MD
(71)(72)(73) MATVEENCO Dumitru, MD
(74) MARGINE Ion
(54) Lunetă
(57) Modelul de utilitate se referă la prelucrarea

metalelor prin strunjire, în special la dispo-
zitivele pentru fixarea semifabricatelor din
lingouri cu profil rotund de dimensiuni mari.
Luneta include, fixate pe o placă de sprijin,
unite prin bare de distanţare nişte suporturi cu
lagăre, în care este montat un element de
reazem rotativ executat tubular pentru ampla-
sarea semifabricatului şi, montate pe capetele
lui de ambele părţi ale suporturilor, două
dispozitive de fixare a semifabricatului, dotate
cu şuruburi de fixare. Luneta este dotată
suplimentar cu un braţ în formă de L, fixat pe
unul dintre suporturi, dotat cu ghidaje verticale,
în care sunt montate cu posibilitatea deplasării
montanţii cadrului de susţinere, în partea de
jos a căruia sunt amplasate două role de
reazem executate în formă de trunchi de con,
îndreptate cu bazele mici una spre alta şi
montate pe osia situată în rulmenţii fixaţi în
montanţii cadrului. Pe traversa superioară a
cadrului, perpendicular pe el este fixat un
şurub, amplasat în orificiul cu filet, executat în
partea orizontală a braţului în formă de L.

Revendicări: 1
Figuri: 3

*

*     *
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(54) Steadyrest
(57) The utility model relates to the metal machin-

ing, namely to devices for fixation of round bar
blanks of large dimensions.
The steadyrest contains, fixed onto a bearing
plate, joined by distance bars, fixed members
with bearing supports, wherein there is
mounted a rotary bearing element made tu-
bular for blank placement and, mounted onto
its ends, on both sides of the fixed members,
two blank fixing devices, equipped with pres-
sure bolts. The steadyrest is additionally pro-
vided with an L-shaped arm, fixed onto one of
the fixed members, equipped with vertical
guides, wherein there are mounted with the
possibility of displacement the posts of the
supporting frame, in the lower part of which
there are placed two bearing rollers made in
the form of truncated cone, oriented with the
smaller bases towards each other and
mounted onto the axle, supported in bearings,
which are fixed into the frame post. To the
upper cross-member of the frame, perpen-
dicular to it, there is fixed a screw, placed into
the threaded hole, made in the horizontal part
of the L–shaped arm.

Claims: 1
Fig.: 3

*

*     *

(54) Люнет
(57) Полезная модель относится к обработке

металлов резанием, а именно к приспособ-
лениям для установки длинномерных
заготовок из круглого проката.
Люнет содержит установленные на опорной
плите соединенные распорными стерж-
нями стойки с подшипниковыми опорами,
в которых смонтирован выполненный в виде
трубы вращающийся опорный элемент для
размещения заготовки и смонтированные
на его концах по обе стороны стоек два
устройства крепления заготовки, снабжен-
ные прижимными болтами. Люнет допол-
нительно снабжен закрепленным на одной
из стоек Г-образным кронштейном, снаб-
женным вертикальными направляющими,
в которых смонтированы с возможностью
перемещения стойки поддерживающей
рамы, в нижней части которой размещены

два, выполненных в форме усеченного
конуса, опорных ролика, направленных
меньшими основаниями друг к другу и
смонтированных на оси, установленной в
подшипниках, которые закреплены в стой-
ках рамы. К верхней поперечине рамы
перпендикулярно ей прикреплен винт,
расположенный в резьбовом отверстии,
выполненном в горизонтальной части Г-
образного кронштейна.

П. формулы: 1
Фиг.: 3

(11) 120 (13) W1
(51)7 B 65 D 1/02
(21) u 2004 0010
(22) 2004.05.25
(71)(73) LIMITED LIABILITY COMPANY “HEINEKEN

BREWERY”, RU
(72) PYATCO Viktor Vladimirovich, RU
(74) GLAZUNOV Nicolai, Agenţia TREI G S.A.
(54) Butelie
(57) Modelul de utilitate se referă la construcţia

ambalajelor, în particular la ambalajele din
sticlă şi poate fi utilizat pentru îmbutelierea
băuturilor.
Butelia pentru lichide conţine un gât conic, ce
se lărgeşte către umerii oblici, cu coroană şi
un corp cilindric, racordat cu fundul, la care
locurile de conjugare a gâtului cu umerii şi a
umerilor cu corpul sunt executate cu anumite
raze. Raportul înălţimii de gabarit a buteliei faţă
de diametrul maxim al corpului ei este:
3,70<H/D<3,93,
unde H este înălţimea de gabarit a buteliei, în
mm;
D – diametrul maxim al corpului, în mm;
totodată, raportul celui mai mic diametru faţă
de cel mai mare al gâtului conic este:
0,58<d1/d2<0,62,
unde d1 este cel mai mic diametru al gâtului
conic, în mm;
d2 – cel mai mare diametru al gâtului conic, în
mm,
iar înălţimea gâtului este aleasă din raportul:
2,80<H/(a+b)<2,90,
unde a este înălţimea coroanei, în mm,
b – înălţimea gâtului conic, în mm;
totodată, suprafaţa umerilor pe sectorul
racordat cu gâtul este executată concavă, cu o
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rază a curburii de la 25,3 până la 27,3 mm, iar
pe sectorul racordat cu corpul – convexă, cu o
rază a curburii de la 31,0 până la 33,0 mm.

Revendicări: 8
Figuri: 2

*

*     *

(54) Bottle
(57) The utility model relates to the package con-

struction, in particular to the glass packages
and may be used for beverage bottling.
The bottle for liquids contains a conic neck,
widening towards the oblique shoulder with
crown and a cylindrical body, coupled with the
bottom, to which the places of neck changing
into the shoulders and of the shoulders into the
body are made with certain radiuses. The ra-
tio of the bottle overall height about the maxi-
mum diameter of its body is the following:
3,70<H/D<3,93,
where H is the bottle overall height, mm:
D – the maximum diameter of the body, mm;
at the same time the ratio of the smallest and
greatest diameter of the conic neck is:
0,58<d1/d2<0,62,
where d1 is the smallest diameter of the conic
neck, mm;
d2 – the greatest diameter of the conic neck,
mm;
and the neck height is chosen from the ratio:
2,80<H/(a+b)<2,90,
where a is the crown’s height, mm;
b – the conic neck’s height, mm;
at the same time the surface of the shoulders
is made concave, with the radius of curvature
from 25,3 up to 27,3 mm on the sector, coupled
with the neck, and convex, with the radius of
curvature from 31,0 up to 33,0 mm on the sec-
tor, coupled with the body.

Claims: 8
Fig.: 2

*

*     *

(54) Бутылка
(57) Полезная модель относится к конструкции

тары, в частности к стеклянной таре и может
быть использована для розлива напитков.
Бутылка для жидкости содержит расширя-
ющуюся к наклонным плечикам коническую

горловину с венчиком и цилиндрический
корпус, сопряженный с дном, у которой
места перехода горловины в плечики и
плечиков в корпус выполнены с опреде-
ленными радиусами. Oтношение габарит-
ной высоты бутылки к её максимальному
диаметру корпуса следующее:
3,70<H/D<3,93,
где Н – габаритная высота бутылки, мм;
D – максимальный диаметр корпуса, мм;
при этом соотношение наименьшего и
наибольшего диаметров конической гор-
ловины следующее:
0,58<d1/d2<0,62,
где d1 – наименьший диаметр конической
горловины, мм;
d2 – наибольший диаметр конической
горловины, мм;
а высота горловины выбрана из соот-
ношения:
2,80<H/(a+b)<2,90,
где а – высота венчика, мм;
b – высота конической горловины, мм;
при этом поверхность плечиков выполнена
вогнутой с радиусом кривизны от 25,3 до 27,3
мм на участке, сопряженном с горловиной,
и выпуклой с радиусом кривизны от 31,0 до
33,0 мм  на участке, сопряженном  с
корпусом.

П. формулы: 8
Фиг.: 2

(11) 121 (13) W1
(51)7 E 05 B 39/02; G 09 F 3/03
(21) u 2005 0015
(22) 2005.05.04
(31) a 2002 0067
(32) 2002.02.11
(33) MD
(71)(72)(73) SÂRBU Fiodor, MD
(54) Sigiliu
(57) Modelul de utilitate se referă la dispozitive sigilii

de blocare, destinate pentru prevenirea
accesului neautorizat.
Sigiliul conţine corpul 1, executat în formă de
pahar şi pivotul 2, amplasat în el coaxial, în
care perpendicular axei lor sunt executate
orificiile străpunse, respectiv, 3 şi 4. Pe supra-
faţa discului separator 6 al pivotului 2, ampla-
sat între orificiile 4, sunt executate două
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clichete similare diametral opuse, care
interacţionează cu dinţii clichetului executaţi pe
suprafaţa interioară a corpului 1. În corpul 1,
din partea capătului deschis, este executată o
canelură interioară 10, în care este amplasat
inelul de blocare 11 cu secţiune dreptun-
ghiulară pentru blocarea pivotului 2, introdus
în corpul 1. În exterior, pe suprafaţa frontală a
pivotului 2 este amplasată lamela 5 uşor
detaşabilă după introducerea pivotului în corp
şi înfăşurarea pe el a elementului flexibil (în
figură nu este prezentat).

Revendicări: 2
Figuri: 6

*

*     *

(54) Seal
(57) The utility model relates to the locking-sealing

devices destined for preventing the unautho-
rized access.
The seal comprises a body 1, made in the form
of glass, and a rod 2, coaxially placed therein,
wherein perpendicular to their axis there are
made through holes 3 and 4 correspondingly.
Onto the surface of the separating disk 6 of the
rod 2, placed between the holes 4, there are
made two similar diametrically opposite pawls,
interacting with the ratchet teeth, made onto the
inner surface of the body 1. Into the body 1 from
the side of the open end there is made an in-
ternal groove 10, wherein it is installed a lock
ring 11 of rectangular section for blocking the
rod 2, introduced into the body 1. From the
outside, onto the rod‘s face 2 there is placed a
plate 5, easily detachable after introduction of
the rod into the body and winding thereon of
the flexible element (not shown in the figure).

Claims: 2
Fig.: 6

*

*     *

(54) Пломба
(57) Полезная модель относится к запорно-

пломбировочным устройствам, предназ-
наченным для предотвращения несанк-
ционированного вскрытия.
Пломба содержит корпус 1, выполненный в
виде стакана, и соосно размещенный в нем
стержень 2, в которых перпендикулярно их

оси выполнены сквозные отверстия 3 и 4
соответственно. На поверхности раздели-
тельного диска  6 стержня 2, располо-
женного между отверстиями 4, выполнены
противоположно друг другу две одинаковые
храповые собачки, которые взаимодейст-
вуют с храповыми зубьями, выполненными
на внутренней поверхности корпуса 1. В
корпусе 1 со стороны открытого конца вы-
полнена внутренняя проточка 10, в которой
установлено запорное кольцо 11 прямо-
угольного сечения для блокирования стер-
жня 2, введённого в корпус 1. Снаружи на
торце стержня 2 расположена пластина 5,
легко обламываемая после введения стер-
жня в корпус и наматывания на него гибкого
элемента (на фиг. не показан).

П. формулы: 2
Фиг.: 6

(11) 122 (13) Y1
(51)7 F 03 D 3/00
(21) u 2005 0013
(22) 2005.03.30
(31) a 2002 0270
(32) 2002.11.07
(33) MD
(71)(72)(73) DAVID Gheorghe, MD
(54) Motor eolian cu pânze
(57) Modelul de utilitate se referă la energetica

eoliană şi poate fi utilizat în instalaţiile de
ob ţ inere a energiei electrice sau pentru
executarea unui lucru mecanic.
Motorul eolian cu pânze include cel puţin două
secţii instalate într-o linie, fiecare din ele
conţinând piloni, pe care sunt montaţi pe axuri
paralel unul altuia doi volanţi, şi palete rotative
cu material flexibil din pânză, amplasate între
volanţi pe axuri, fiecare pereche a cărora este
montată pe volanţi şi cuplată prin transmisie
prin lanţ, coeficientul de transmisie a căreia
este 2, cu axurile corespunzătoare ale volanţilor.
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FG9K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor
de utilitate eliberate la 2005.06.30

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, codul tipului de document
conform normei ST. 16 OMPI, clasele conform CIB, numărul depozitului, data depozitului,

numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate

Nou este aceea că paletele rotative cu mate-
rial flexibil din pânză sunt armate cu cabluri de
tracţiune.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Sail-tipe widmill
(57) The utility model relates to the wind-power en-

gineering and may be used in the plants for
electric power production or for performance
of a mechanical work.
The sail-type windmill includes at least two
sections installed in a line, each of them con-
taining masts onto which there are mounted
two flywheels on axles parallel to each other,
and rotary blades with flexible sail material,
placed between the flywheels onto axles each
pair of which is mounted onto flywheels and
coupled by chain transmission, the gear ratio
of which constitutes 2, with the corresponding
axles of the flywheels. Novelty consists in that
the rotary blades with flexible sail material are
reinforced with pull ropes.

Claims: 1
Fig.: 2

*

*     *

(54) Парусный ветродвигатель
(57) Полезная модель относится к ветро-

энергетике и может быть использована в
установках для выработки электрической
энергии или выполнения механической
работы.
Парусный ветродвигатель включает, по
меньшей мере, две установленные в линию
секции, каждая из которых содержит мачты,
на которых параллельно друг другу на осях
смонтированы два маховика, и поворотные
лопасти с гибким парусным материалом,
размещенные между маховиками на осях,
каждая пара из которых смонтирована на
маховиках и связана цепной передачей,
передаточное число которой составляет 2,
с соответствующими осями маховиков.
Новым является то, что поворотные лопасти
с гибким парусным материалом армиро-
ваны тяговыми тросами.

П. формулы: 1
Фиг.: 2

Nr. crt. (11) 
Nr. certificat 

(13) 
Cod ST. 16 OMPI 

(51)7 
Clase 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

(45) 
Nr. BOPI 

1 114 I2 F 03 D 3/00, 7/06 u 2004 0004 2004.01.21 2/2005 
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VI 

Design industrial / Industrial Design 

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în temeiul 
înregistrării lor la AGEPI în modul stabilit de Legea privind protecţia  desenelor şi modelelor 

industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996, modificată şi completată prin legile nr. 1079-XIV 
din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002 şi nr. 469-XV din 21.11.2003. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal 
sau prin reprezentant în proprietatea industrială, de către persoana care dispune de dreptul la 
certificat. Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 11(3) din Lege.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, la care Republica 
Moldova este parte, se publică în limbile franceză şi engleză în Buletinul de Desene şi Modele 
Internaţionale (“Bulletin des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”). 
Buletinul, editat pe suport electronic, include atât datele bibliografice, cât şi reproducerile 
desenelor/modelelor industriale şi este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului. În BOPI se 
publică listele acestor desene şi modele, aranjate în ordinea  numerelor de înregistrare internaţională 
şi a claselor CIDMI. 

Pentru etichete şi ambalaje ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.   

 

egal protection of the industrial designs in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis 
of registration with the AGEPI carried out in accordance with the Law on the Protection 

of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996, amended and completed by the laws No 1079-
XIV of June 23, 2000, No 1446-XV of November 08, 2002 and No 469-XV of November 21, 2003. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative 
in industrial property, by the person to whom the right to the certificate belongs. The application shall 
contain the documents provided in Art. 11(3) of the Law. 

Industrial designs registered under the national procedure shall be published in the Official Bulletin 
of Industrial Property. 

Industrial designs registered under the Hague Agreement to which the Republic of Moldova is party, 
shall be published in French and English in the “International Designs Bulletin / Bulletin des dessins et 
modeles internationaux”. The Bulletin published on the electronic carrier comprises both bibliographic 
data and industrial design reproductions and is available for public in the AGEPI library. In the BOPI 
shall be published designs arranged in the order of the international registration numbers and of the 
ICID classes. 

For labels and packings the semantic weight of the verbal part is not protected. 

 

P 

L 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE 

(11) Numărul certificatului 

(15)  Data înregistrării  

(18)  Data prevăzută de expirare a termenului de 
valabilitate a înregistrării 

(20) Numărul desenului/modelului industrial  

(21)  Numărul depozitului  

(22)  Data depozitului 

(23)  Data priorităţii de expoziţie 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale     

(30)  Date  referitoare  la prioritate conform  
Convenţiei de la Paris 

(31)  Numărul cererii prioritare 

(32)  Data depozitului cererii prioritare   

(33)  Ţara cererii prioritare, codul conform normei 
ST. 3 OMPI  

(44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a 
desenului şi modelului industrial   

(45)  Data eliberării certificatului   

(46)  Data expirării termenului de  amânare a 
publicării         

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi mo-
delelor industriale (clasa şi subclasa Clasifi-
cării de la Locarno) 

(54)  Denumirea desenului / modelului industrial  

(55)  Reproducerea desenului / modelului industrial  

(57)  Culorile revendicate 

(62) Numărul cererii divizionare 

(71)  Numele / denumirea şi adresa solicitantului 
(solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 
3 OMPI 

(72)  Numele autorului (autorilor), codul ţării 
conform normei ST. 3 OMPI   

(73)  Numele / denumirea şi adresa titularului (titu-
larilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI  

(74)  Numele reprezentantului în proprietatea indu-
strială              

(80)  Datele de depozit internaţional conform 
Aranjamentului de la Haga 

 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS 

(11) Certificate number  

(15) Date of registration 

(18) Expected expiration date of the registration 
validity 

(20) Number of the industrial design 

(21) Number of the application 

(22) Filing date of the application 

(23) Date of exhibition priority   

(28) Number of industrial designs 

(30) Priority data under the Paris Convention 

(31) Number of the priority application 

(32) Filing date of the priority application 

(33) Country of the priority application, code 
according to the WIPO Standard ST. 3 

(44) Publication date of the decision on registration 
of the industrial design 

(45) Date of issuance of certificate 

(46) Date of deferment expiration  

(51) International Classification for Industrial 
Designs (classes and subclasses, Locarno 
Classification) 

(54) Title of the industrial design 

(55) Reproduction of the industrial design  

(57) Indication of colors claimed  

(62) Number of application related by division 

(71) Name and address of the applicant(s), code 
of the country according to the WIPO 
Standard ST. 3  

(72) Name of the author(s), code of the country 
according to the WIPO Standard ST. 3  

(73) Name and address of the owner(s), code  
of the country according to the WIPO 
Standard ST. 3  

(74) Name of the representative in industrial pro-
perty 

(80) Identification of certain data related to the 
international deposit of industrial designs 
under the Hague Agreement 
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17 

FF4L Desene şi modele industriale înregistrate 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înre-
gistrate aranjate în ordinea numerelor de 
înregistrare (semestrial) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale 
înregistrate aranjate în ordinea claselor CIDMI 
(semestrial) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale 
înregistrate aranjate în ordinea alfabetică a 
numelor titularilor (semestrial) 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor  
şi modelelor industriale eliberate  

 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale 
înregistrate conform Aranjamentului de la 
Haga, aranjate în ordinea numerelor de 
înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale 
înregistrate conform Aranjamentului de la 
Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI 
(lunar, semestrial) 

NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale  
reînnoite 

NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale 
reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

MG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale decăzute din drepturi 
prin neachitarea taxei de eliberare a certi-
ficatului 

 

 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF INFORMATION CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

FF4L Registered industrial designs 

FF4L Numerical index of registered industrial 
designs (half-yearly) 

FF4L Subject index of registered industrial designs, 
grouped in accordance with the ICID classes 
(half-yearly) 

FF4L Name index of patent owners of registered 
industrial designs (half-yearly) 

FG4L List of issued of  industrial design certificates 

FG4L International numerical index of industrial 
designs registered under the Hague 
Agreement (monthly, half-yearly) 

FG4L Subject index of industrial designs registered 
under the Hague Agreement, grouped in 
accordance with the ICID classes (monthly, 
half-yearly) 

NZ4L List of renewed industrial designs 

NZ4L List of industrial designs renewed under the 
Hague Agreement 

MG4L List of industrial design certificates forfeited  
for non-payment of the issuance fee 
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FF4L Desene 
şi modele industriale înregistrate / 

Registered industrial designs 

rice persoană interesată are dreptul să depună la Agenţie o contestaţie motivată împotriva 
hotărârii de înregistrare a desenului sau modelului industrial în termen de 6 luni de la data 

publicării acestei hotărâri în BOPI, dacă nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 
4-8 din Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr. 991-XIII din 15 octombrie 1996, 
modificată şi completată prin legile nr. 1079-XIV din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002 
şi nr. 469-XV din 21.11.2003. 

ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Articles 4 to 8 of the 
Law on the Protection of Industrial Designs No 991-XIII of October 15, 1996, amended and 

completed by the laws No 1079-XIV of June 23, 2000, No 1446-XV of November 08, 2002 and 
No 469-XV of November 21, 2003 has not been met, file with the Agency a reasoned declaration of 
opposition to any decision to register an industrial design within six months following the date of 
publication of that decision in the BOPI. 

 

 

O 

A 
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(11) 746 
(15) 2005.06.17 
(51) LOC (8) Cl. 01-01 
(21) f 2005 0020 
(22) 2005.02.15 
(18) 2010.02.15 
(28) 4 

(57) Culori revendicate: modelul 1 - galben, 
cafeniu; modelul 2 - galben, cafeniu; modelul 
3 - galben, cafeniu; modelul 4 - galben, 
cafeniu. 

(71)(73) FANTAZIA-PETROL S.R.L., MD 
Str. Independenţei nr. 33, MD-4601, Edineţ, 
Republica Moldova 

(72) MANSUROV  Vitalie, MD    
(54) Pâine

 
 
(55)  
 

 

 

 
1.1  1.2 

 

 

 

 
2.1  2.2 

 

 

 

 
3.1  3.2 

 

 

 

 
4.1  4.2 
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(11) 747 
(15) 2005.06.03 
(51) LOC (8) Cl. 02-02 
(21) f 2004 0161 
(22) 2004.11.04 
(18) 2009.11.04 

(28) 3 
(71)(72)(73) DABIJA Ala, MD 
 Str. Grenoble nr. 163, bloc 6, ap. 28,  
 MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Îmbrăcăminte de sezon 

 
 
(55)  
 

 

 
1.1  1.2 

 

 

 

 

 

2.1  2.2  
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(11) 747 
 

  
3.1 3.2 

 
 
 
 
 
 
(11) 748 
(15) 2005.06.17 
(51) LOC (8) Cl. 03-01 
(21) f 2004 0150 
(22) 2004.09.24 
(18) 2009.09.24 
(31) D 2004-023774 
(32) 2004.08.06 
(33) JP 

(28) 1 
(71)(73) SONY COMPUTER ENTERTAINMENT 

INC., JP 
2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 
107-0062, Japonia 

(72) GOTO Teiyu, JP 
(54) Cutie pentru cartuş circular 
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(11) 748 

(55)  
 

 

1.1  1.2 
 

 

 

 

 
1.3  1.4  1.5 

 

 

 

 
1.6  1.7 
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(11) 748   
 

 

 

 

 

1.8  1.9  1.10 
 
 
 
 
 
 
(11) 749 
(15) 2005.06.17 
(51) LOC (8) Cl. 03-01 
(21) f 2004 0168 
(22) 2004.11.22 
(18) 2009.11.22 
(31) D 2004-023773 
(32) 2004.08.06 

(33) JP 
(28) 1 
(71)(73) SONY COMPUTER ENTERTAINMENT 

INC., JP 
2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 
107-0062, Japonia 

(72) GOTO Teiyu, JP 
(54) Etui pentru cartuş de disc 
 

 
(55)  
 

 

1.1  1.2 
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(11) 749 
 

 

 

 

 

1.3  1.4  1.5 
 

 

1.6  1.7 
 

  

1.8  1.9  1.10 
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(11) 750 
(15) 2005.06.10 
(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2004 0136 
(22) 2004.08.24 
(18) 2009.08.24 
(31) 137997 
(32) 2004.02.25 

(33) EM 
(28) 1 
(71)(73) SOCIETE AUTONOME DE VERRERIES, 

A FRENCH CORPORATION, FR 
Place de la Gare, 60960 FEUQUIERES, 
Franţa 

(72) LAURET RICHARD, FR    
(54) Butelie 

 
 (55)  
 

 

1.1  1.2 
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(11) 750 
 

 

 
1.3  1.4 

 
 
 
 
 
 
(11) 751 
(15) 2005.06.14 
(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2004 0141 
(22) 2004.09.07 
(18) 2009.09.07 

 
 
(28) 1 
(71)(73) V.S.-EXPORT S.R.L., MD 

Str. Pandurilor nr. 23, ap. 49, MD-2002, 
Chişinău, Republica Moldova 

(72) COJOCARU Valeriu, MD    
(54) Sticlă 
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(11) 751 
(55)  
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
 

  

 

 

1.1  1.2  1.3  1.4 
 
 
 
 
(11) 752 
(15) 2005.06.07 
(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2004 0167 
(22) 2004.11.19 
(18) 2009.11.19 

(28) 1 
(71)(73) EURO-ALCO S.A., MD    
 Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 

Republica Moldova 
(72) BURCEAC Eugene, MD    
(54) Butelie 

(55)  

 

  

 

 

 
1.1  1.2  1.3  1.4 
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(11) 753 
(15) 2005.06.14 
(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2004 0170 
(22) 2004.11.26 
 

(18) 2009.11.26 
(28) 1 
(71)(72)(73) DIACONU Vasile, MD 

Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 84,  
 MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Butelie 

 
 
(55)  
 
 
 

 

   

 
1.1  1.2  1.3  1.4 
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(11) 754 
(15) 2005.06.20 
(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2004 0147 
(22) 2004.09.16 
(18) 2009.09.16 

(28) 1 
(71)(73) AGROTRADE S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 12, ap. 123,  
 MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
(72) CREŢU Nina, MD    
(54) Husă pentru butelii 

 
 
 
(55)  
 

 

 

 

  

 
1.1  1.2  1.3  1.4 

 
 
 
 
 
 
(11) 755 
(15) 2005.06.22 
(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2004 0160 
(22) 2004.10.29 
(18) 2009.10.29 

 
(28) 3 
(71)(73) ESMALDA S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 108,  
 MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
(72) NERUH Sergiu, MD    
(54) Butelii 
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(11) 755 
(55)  
 

 

 

 

 

 
1.1  1.2  1.3 

 
 

1.4  2.1 
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(11) 755 

 

 

 
2.2  2.3 

 

 

  

 
3.1  3.2  3.3 
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(11) 756 
(15) 2005.06.17 
(51) LOC (8) Cl. 09-03, 05 
(21) f 2004 0143 
(22) 2004.09.10 
(18) 2009.09.10 
(31) TO 2004 O 000014 
(32) 2004.03.12 

(33) IT 
(28) 1 
(71)(73) CAFFE' GHIGO S.R.L., IT 

Via Don Orione 136, I-12042 BRA (Cuneo), 
Italia 

(72) GHIGO Riccardo, IT    
(54) Cartuş pentru cafea pentru aparat de 

făcut cafea 
 
(55)  
 

 

 

 
1.1  1.2 

 
 

1.3  1.4 
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(11) 756 
 

1.5  1.6 
 
 
 
 
(11) 757 
(15) 2005.06.16 
(51) LOC (8) Cl. 09-07 
(21) f 2004 0146 
(22) 2004.09.09 
(18) 2009.09.09 
(28) 2 

(71)(73) EVYAP SABUN YAG GLISERIN SANAYI 
VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR 
Ayazaga, Cendere Yolu No. 10, 80670 
Levent Istanbul, Turcia 

(72) GAILLARD Eric, FR    
(54) Capace-distribuitoare pentru atomizoare

 
 
(55)  
 

 

 

 

1.1  1.2  1.3 
 

  

1.4  1.5  2.1 
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(11) 757 
 

 

 

 

 

2.2  2.3  2.4 

 

2.5 
 
 
 
 
 
 
(11) 758 
(15) 2005.06.02 
(51) LOC (8) Cl. 14-02 
(21) f 2004 0163 
(22) 2004.11.09 
(18) 2009.11.09 
(31) D 2004-013727 
(32) 2004.05.10 

 
(33) JP 
(28) 1 
(71)(73) SONY COMPUTER ENTERTAINMENT 

INC., JP 
2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 
107-0062, Japonia 

(72) OGASAWARA Shinichi, JP    
(54) Bloc aritmetic de dirijare 

 
 
(55)  
 

 

 
1.1  1.2 

 
 



DESIGN  MD - BOPI 7/2005 (PARTEA I) 
 

 77 

(11) 758 
 
 

 

 

 

 
1.3  1.4  1.5 

 
 
 

 

 
1.6  1.7 
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(11) 759 
(15) 2005.06.02 
(51) LOC (8) Cl. 14-99 
(21) f 2004 0164 
(22) 2004.11.09 
(18) 2009.11.09 
(31) D 2004-013747 
(32) 2004.05.10 

(33) JP 
(28) 2 
(71)(73) SONY COMPUTER ENTERTAINMENT 

INC., JP 
2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 
107-0062, Japonia 

(72) GOTO Teiyu, JP 
(54) Cartuşe pentru disc  

(55)  
 

 

 

  

 
1.1  1.2  1.3  1.4 

 

 
 

1.5  1.6 
 

   

2.1  2.2  2.3  2.4 
 

 

2.5  2.6 
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(11) 760 
(15) 2005.06.15 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2004 0142 
(22) 2004.09.07 
(18) 2009.09.07 

(28) 1 
(71)(73) V.S.-EXPORT S.R.L., MD 

Str. Pandurilor nr. 23, ap. 49, MD-2002, 
Chişinău, Republica Moldova 

(72) COJOCARU Valeriu, MD    
(54) Etichetă 

 
(55)  
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
 

 
 
 
 
 
(11)  761 
(15) 2005.06.16 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2004 0148 
(22) 2004.09.16 
(18) 2009.09.16 
(28) 3 

 (71)(73) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 
S.A., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(72) TIHMAN Iacov, MD    
(54) Etichetă, seturi de etichete 

(55)  
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
 

1.1 
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(11)  761 
 

 

 

1.2  1.3 
 

 

 

 
2  3.1 
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(11)  761 
 

3.2 
 

 
3.3 
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(11) 762 
(15) 2005.06.13 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2004 0155 
(22) 2004.10.15 
(18) 2009.10.15 

(28) 4 
(71)(73) ENTEH S.A., MD 

Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

(72) PRODAN Oleg, MD    
(54) Etichete, contretichetă, coleretă 

 
 
(55)  

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 

 
 

 

1  2 
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(11) 762 
 

 

 

3  4 
 
 
 
 
 
 
(11) 763 
(15) 2005.06.16 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2004 0166 
(22) 2004.11.12 
(18) 2009.11.12 
(28) 1 

 (71)(73) VINAGROPROFIT S.R.L., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18, bir. 115,  

 MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 
(72) POPESCU Ghenadii, MD    
         CRIHAN Arcadie, MD 
(54) Etichetă 
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(11) 763 
(55)  
Remarcă: ponderea semantică a părtii verbale nu se protejează. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) 764 
(15) 2005.06.16 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2004 0171 
(22) 2004.11.30 
(18) 2009.11.30 
(28) 1 

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

(71)(73) OCTOPUS PLUS S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(72) AGRICI Vladimir, MD    
(54) Etichetă 
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(11) 764 

(55)  
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
 

 
 

 
 
 
 
 
(11) 765 
(15) 2005.06.21 
(51) LOC (8) Cl. 25-01, 02 
(21) f 2004 0157 
(22) 2004.10.22 
(18) 2009.10.22 

(28) 1 
(71)(73) SOREPOCRIN S.R.L., MD 

Str. Albişoara nr. 86, bloc 3, of. 804,  
 MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
(72) CIUMAC Ghenadie, MD    
(54) Perete decorativ

 
(55)  
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în iunie 2005 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. 

depozitului 

(22) 
Data 

depozitului 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular,  cod ST. 3 OMPI 

(44) 
Nr. 

BOPI 
1 623 02-04 f 2003 0133 2003.12.04 8 TИГИНA, SOCIETATE PE 

ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS, 
FIRMĂ DE ÎNCĂLŢĂMINTE, MD 

10/2004 

2 625 08-06 f 2004 0008 2003.12.29 1 HELIBRASAS S.R.L., MD 10/2004 
3 626 09-01 f 2003 0137 2003.12.11 8 UNITED WINE COMPANY 

S.R.L., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 

10/2004 

4 627 09-01 f 2003 0093 2003.10.13 1 LION GRI S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ 
(MOLDOVA-SUA), MD 

10/2004 

5 629 09-01 f 2004 0033 2004.03.09 1 LION GRI S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ 
(MOLDOVA-SUA), MD 

10/2004 

6 630 09-01 f 2003 0125 2003.11.25 2 PANTEA Igor, MD 10/2004 
7 631 09-03; 

13-99 
f 2003 0123 2003.11.12 1 REGICONS-MONT, 

SOCIETATE CU RĂSPUNDERE 
LIMITATĂ, MD 

10/2004 

8 632 09-03; 
13-99 

f 2004 0021 2004.02.20 6 VAPTOS S.R.L., MD 10/2004 

9 634 19-08 f 2004 0005 2003.12.22 5 AVICOLA SHAVER S.R.L., MD 10/2004 
10 637 05-06; 

19-08 
f 2004 0017 2004.02.04 3 EFES VITANTA MOLDOVA 

BREWERY S.A., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

11/2004 

11 638 09-01 f 2003 0062 2003.07.23 1 SOCIETATE COMERCIALĂ 
COMPANIA "GB & CO" S.R.L., 
MD 

11/2004 

12 639 09-01 f 2003 0075 2003.08.12 2 CUZNEŢOV Iurie, MD 11/2004 
13 640 09-01 f 2003 0126 2003.11.25 2 CUZNEŢOV Iurie, MD 11/2004 
14 641 09-01 f 2003 0128 2003.11.28 1 CUZNEŢOV Iurie, MD 11/2004 
15 642 09-01 f 2003 0129 2003.12.01 10 UNITED WINE COMPANY 

S.R.L., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 

11/2004 

16 643 09-01 f 2003 0132 2003.12.03 1 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 11/2004 
17 645 09-01 f 2004 0001 2003.12.18 2 UNITED WINE COMPANY 

S.R.L., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 

11/2004 
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 NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite   
Se  publică  următoarele  date: numărul curent, numărul  certificatului,  data  expirării  termenului de  reînnoire, 

numărul depozitului, data depozitului, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa, codul  ţării  conform 

normei ST. 3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 
cer- 

tifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

depozitului 

 (22) 
Data 

depozitului 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
 Nr. de desene 
şi modele  
industriale 
reînnoite 

(nr. desenului 
şi modelului 

industrial 
reînnoit) 

(73) 
Titularul şi adresa, 
cod ST. 3 OMPI 

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 287 2010.07.18 f 2000 0058 2000.07.18 09-01 1 "PLUS-ASCONI"  S.R.L., MD 
MD-6827, Suruceni, Ialoveni, 
Republica Moldova 

4/2001 
12/2001 

2 299 2010.09.11 f 2000 0073 2000.09.11 09-01 4 SOCIETATEA COMERCIALĂ 
COMPANIA "GB & CO" 
S.R.L., MD 
Str. Zimbrului nr. 10A,  
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2001 
2/2002 

3 323 2010.09.14 f 2000 0091 2000.09.14 09-01 1 SOCIETATEA COMERCIALĂ 
COMPANIA "GB & CO" 
S.R.L., MD 
Str. Zimbrului nr. 10A,  
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

7/2001 
5/2002 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de expirare a termenului 

de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

 
Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST. 3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 DM/065831 2004.09.01 

 
2004.07.07, 
404 03 902.2, 

DE 

DAIMLER-
CHRYSLER 
AG, DE 

Roţi pentru 
autovehicule / Wheels 
for vehicles / Roues 
pour véhicules 

12-16 9 2009.09.01 2/2005 

2 DM/065832 2004.09.08 
 

2004.04.27, 
404 02 627.3, 

DE 

DAIMLER-
CHRYSLER 
AG, DE 

Roţi pentru 
autovehicule, cu 
excepţia celor 
feroviare / Wheels for 
vehicles (except for 
rail vehicles) / Roues 
pour véhicules (autres 
que véhicules 
ferroviaires) 

12-16 5 2009.09.08 2/2005 

3 DM/065885 2004.09.24 
 

2004.04.23, 
404 02 

571.4, DE 

HENKEL KOM-
MANDITGE-
SELLSCHAFT 
AUF AKTIEN, 
DE 

Distribuitor de 
panglică / Tape 
dispensers / 
Dérouleurs de ruban 
adhésif 

19-02 6 2009.09.24 2/2005 

4 DM/065901 2004.09.29 
 

2004.06.30, 
404 03 798.4, 

DE 

DAIMLER-
CHRYSLER 
AG, DE 

Volan pentru 
autovehicul / Steering 
wheel for vehicles / 
Volant pour véhicules 

12-16 1 2009.09.29 2/2005 

5 DM/065911 2004.09.17 
 

2004.04.27, 
000169172, 

EM 

SARA LEE 
HOUSEHOLD 
AND BODY 
CARE 
NEDERLAND 
B.V., NL 

Aparat asanator de 
aer / Apparatus for air 
freshening / Appareil 
assainisseur d'air 

23-04 1 2009.09.17 2/2005 

6 DM/065914 2004.09.17 
 

2004.04.27, 
000169156, 

EM 

SARA LEE 
HOUSEHOLD 
AND BODY 
CARE 
NEDERLAND 
B.V., NL 

Aparat asanator de 
aer / Apparatus for air 
freshening / Appareil 
assainisseur d'air 

23-04 1 2009.09.17 2/2005 
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7 DM/065924 2004.09.30 

 
2004.06.01, 
404 03 303.2, 

DE 

DAIMLER-
CHRYSLER 
AG, DE 

Grătar protector la 
radiatoare de autove-
hicul, retrovizoare, 
capota motorului 
pentru autovehicul, 
bară de protecţie, 
aripă pentru autovehi-
cul, elemente de 
caroserie pentru 
autovehicule, bare de 
protecţie pentru auto-
vehicule / Radiator 
grille for vehicles, 
rearview mirrors, hood 
for vehicles, bumper 
for vehicles, fender for 
vehicles, body parts 
for vehicles, bumper 
for vehicles / Calandre 
de véhicule, rétrovi-
seurs, capot de 
véhicule, pare-chocs 
de véhicule, aile de 
véhicule, eléments de 
carrosserie pour 
véhicules, pare-chocs 
de véhicule 

12-16 10 2009.09.30 2/2005 

8 DM/066021 2004.09.03 
 

2004.04.27, 
404 02 631.1, 

DE 

DAIMLER-
CHRYSLER 
AG, DE 

Bare de protecţie 
pentru autovehicule / 
Bumpers for vehicles / 
Pare-chocs pour 
véhicules 

12-16 3 2009.09.03 2/2005 

9 DM/066324 2005.01.28 
 

2004.08.03, 
209226/0001, 

EM 

SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A., 
CH 

Săculeţ / Sachet / 
Sachet 

09-05 1 2010.01.28 2/2005 

10 DM/066333 2005.01.31 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montre-bracelets 

10-02 2 2010.01.31 2/2005 

11 DM/066334 2005.01.31 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 5 2010.01.31 2/2005 

12 DM/066335 2005.01.31 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Decor pentru brăţări 
de ceas / Watch strap 
decoration / Décor de 
bracelet de montre 

10-07 1 2010.01.31 2/2005 

13 DM/066336 2005.01.31 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 2 2010.01.31 2/2005 

14 DM/066349 2005.01.19 
 

2004.07.19, 
000205422-
0001, EM;  

2004.07.19, 
000205422-
0002, EM 

CABAY 
MYRIAM, BE 

Cuvă de comprimare 
şi evacuare, siguranţă 
pentru uşa cuvei de 
comprimare şi eva-
cuare / Compression 
and ejection tank, 
compression and 
ejection tank shield / 
Cuve à compression 
et à éjection, bouclier 
de cuve à compres-
sion et à éjection 

09-02 2 2010.01.19 2/2005 
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15 DM/066351 2005.01.14 

 
2004.09.03, 
222096, EM 

URS ENGLER, 
CH 

Material pentru 
încălzire / Heating 
equipment / Matériel 
de chauffage 

23-03 1 2010.01.14 2/2005 

16 DM/066356 2005.02.01 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 3 2010.02.01 2/2005 

17 DM/066357 2005.02.01 HAMILTON 
INTERNATIO-
NAL AG 
(HAMILTON 
INTERNATIO-
NAL SA) 
(HAMILTON 
INTERNATIO-
NAL LTD), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 2 2010.02.01 2/2005 

18 DM/066358 2005.02.01 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 2 2010.02.01 2/2005 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 

internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, denumirea desenului şi 
modelului industrial, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului 

industrial), data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de 
Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, cod ST. 3 

OMPI 

(54) 
Denumirea desenului şi 

modelului industrial 

(28)(20) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
09-02 DM/066349 2005.01.19 

 
2004.07.19, 
000205422-
0001, EM;  

2004.07.19, 
000205422-
0002, EM 

CABAY MYRIAM, 
BE 

Cuvă de comprimare şi 
evacuare, siguranţă 
pentru uşa cuvei de 
comprimare şi evacua-
re / Compression and 
ejection tank, 
compression and 
ejection tank shield / 
Cuve à compression et 
à éjection, bouclier de 
cuve à compression et à 
éjection 

2 2010.01.19 2/2005 

09-05 DM/066324 2005.01.28 
 

2004.08.03, 
209226/0001, 

EM 

SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A., CH 

Săculeţ / Sachet / 
Sachet 

1 2010.01.28 2/2005 

10-02 DM/066333 2005.01.31 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montre-
bracelets 

2 2010.01.31 2/2005 

10-02 DM/066334 2005.01.31 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

5 2010.01.31 2/2005 

10-02 DM/066336 2005.01.31 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

2 2010.01.31 2/2005 

10-02 DM/066356 2005.02.01 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

3 2010.02.01 2/2005 

10-02 DM/066357 2005.02.01 HAMILTON 
INTERNATIONAL 
AG (HAMILTON 
INTERNATIONAL 
SA) (HAMILTON 
INTERNATIONAL 
LTD), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

2 2010.02.01 2/2005 

10-02 DM/066358 2005.02.01 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

2 2010.02.01 2/2005 
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10-07 DM/066335 2005.01.31 SWATCH AG 
(SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Decor pentru brăţări de 
ceas / Watch strap 
decoration / Décor de 
bracelet de montre 

1 2010.01.31 2/2005 

12-16 DM/065831 2004.09.01 
 

2004.07.07, 
404 03 902.2, 

DE 

DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Roţi pentru autovehicu-
le / Wheels for vehicles / 
Roues pour véhicules 

9 2009.09.01 2/2005 

12-16 DM/065832 2004.09.08 
 

2004.04.27, 
404 02 627.3, 

DE 

DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Roţi pentru 
autovehicule, cu 
excepţia celor feroviare / 
Wheels for vehicles (ex-
cept for rail vehicles) / 
Roues pour véhicules 
(autres que véhicules 
ferroviaires) 

5 2009.09.08 2/2005 

12-16 DM/065901 2004.09.29 
 

2004.06.30, 
404 03 798.4, 

DE 

DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Volan pentru 
autovehicul / Steering 
wheel for vehicles / 
Volant pour véhicules 

1 2009.09.29 2/2005 

12-16 DM/065924 2004.09.30 
 

2004.06.01, 
404 03 303.2, 

DE 

DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Grătar protector la 
radiatoare de 
autovehicul, 
retrovizoare, capota 
motorului pentru 
autovehicul, bară de 
protecţie, aripă pentru 
autovehicul, elemente 
de caroserie pentru 
autovehicule, bare de 
protecţie pentru 
autovehicule / Radiator 
grille for vehicles, 
rearview mirrors, hood 
for vehicles, bumper for 
vehicles, fender for 
vehicles, body parts for 
vehicles, bumper for 
vehicles / Calandre de 
véhicule, rétroviseurs, 
capot de véhicule, pare-
chocs de véhicule, aile 
de véhicule, eléments 
de carrosserie pour 
véhicules, pare-chocs 
de véhicule 

10 2009.09.30 2/2005 

12-16 DM/066021 2004.09.03 
 

2004.04.27, 
404 02 631.1, 

DE 

DAIMLERCHRY-
SLER AG, DE 

Bare de protecţie pentru 
autovehicule / Bumpers 
for vehicles / Pare-
chocs pour véhicules 

3 2009.09.03 2/2005 

19-02 DM/065885 2004.09.24 
 

2004.04.23, 
404 02 571.4, 

DE 

HENKEL 
KOMMANDITGE-
SELLSCHAFT AUF 
AKTIEN, DE 

Distribuitor de panglică / 
Tape dispensers / 
Dérouleurs de ruban 
adhésif 

6 2009.09.24 2/2005 



DESIGN  MD - BOPI 7/2005 (PARTEA I) 

 93 

1 2 3 4 5 6 7 8 
23-03 DM/066351 2005.01.14 

 
2004.09.03, 
222096, EM 

URS ENGLER, CH Material pentru 
încălzire / Heating 
equipment / Matériel de 
chauffage 

1 2010.01.14 2/2005 

23-04 DM/065911 2004.09.17 
 

2004.04.27, 
000169172, 

EM 

SARA LEE 
HOUSEHOLD AND 
BODY CARE 
NEDERLAND B.V., 
NL 

Aparat asanator de aer / 
Apparatus for air 
freshening / Appareil 
assainisseur d'air 

1 2009.09.17 2/2005 

23-04 DM/065914 2004.09.17 
 

2004.04.27, 
000169156, 

EM 

SARA LEE 
HOUSEHOLD AND 
BODY CARE 
NEDERLAND B.V., 
NL 

Aparat asanator de aer / 
Apparatus for air 
freshening / Appareil 
assainisseur d'air 

1 2009.09.17 2/2005 
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NZ4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI 

în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele 
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi  modele industriale 
reînnoite 

(nr. desenului şi  
modelului industrial 

reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 

1 DM/032005 SONY OVERSEAS S.A., CH 4 2010.02.01 (2R) 12/1997 2/2005 
2 DM/032238 SONY OVERSEAS S.A., CH 1 2010.02.28 (2R) 12/1997 2/2005 
3 DM/032439 SOCIÉTÉ BIC (SOCIÉTÉ 

ANONYME), FR 
1 2010.03.16 (2R) 12/1997 2/2005 

4 DM/032818 BRILLIANT A.G., DE 2 2010.04.24 (2R) 12/1997 2/2005 
5 DM/032952 BOEHRINGER INGELHEIM 

INTERNATIONAL GMBH, DE 
1 2010.05.08 (2R) 12/1997 2/2005 

6 DM/033043 WESTFÄLISCHE TEXTIL-GES. 
KLINGENTHAL & CO. MBH, DE 

1 (6) 2010.05.18 (2R) 12/1997 2/2005 

7 DM/034266 MGI LUXURY GROUP SA, CH 1 (2) 2010.03.03 (2R) 12/1997 2/2005 
8 DM/050701 BRASSERIES KRONENBOURG, 

FR 
1 2010.02.04 (1R) 8/2000  2/2005 

9 DM/050748 SONY OVERSEAS SA, CH 1 2010.02.01 (1R) 8/2000 2/2005 
10 DM/050883 SONY OVERSEAS SA, CH 3 2010.02.16 (1R) 10/2000 2/2005 
11 DM/050933 SONY OVERSEAS SA, CH 1 2010.02.07 (1R) 10/2000 2/2005 
12 DM/051013 D'AGOSTINI, GIOVANNI, IT 1 2010.02.03 (1R) 10/2000 2/2005 
13 DM/051072 SONY OVERSEAS SA, CH 4 2010.02.21 (1R) 10/2000 2/2005 
14 DM/051082 SONY OVERSEAS SA, CH 1 2010.02.22 (1R) 10/2000 2/2005 
15 DM/051084 SONY OVERSEAS SA, CH 1 2010.03.01 (1R) 10/2000 2/2005 
16 DM/051251 SONY OVERSEAS SA, CH 3 2010.03.17 (1R) 10/2000 2/2005 
17 DM/051316 LINDAB AB, SE 3 2010.03.03 (1R) 11/2000 2/2005 
18 DM/051356 SONY OVERSEAS SA, CH 1 2010.03.15 (1R) 11/2000 2/2005 
19 DM/051436 CARTIER INTERNATIONAL B.V., 

NL 
2 2010.04.10 (1R) 11/2000 2/2005 

20 DM/051496 SONY OVERSEAS SA, CH 2 2010.03.27 (1R) 11/2000 2/2005 
21 DM/051497 SONY OVERSEAS SA, CH 3 2010.03.29 (1R) 11/2000 2/2005 
22 DM/051513 THE SWATCH GROUP 

MANAGEMENT SERVICES AG 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES LTD.), 
CH 

1 2010.04.11 (1R) 11/2000 2/2005 

23 DM/051783 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2010.05.01 (1R) 12/2000 2/2005 

24 DM/051784 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

7 2010.05.02 (1R) 12/2000 2/2005 
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25 DM/051785 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

20 2010.05.03 (1R) 12/2000 2/2005 

26 DM/051786 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

6 2010.05.03 (1R) 12/2000 2/2005 

27 DM/051789 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

7 2010.05.08 (1R) 12/2000 2/2005 

28 DM/051790 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2010.05.08 (1R) 12/2000 2/2005 

29 DM/052004 SARL KERVILLA, FR 3 2010.03.22 (1R) 1/2001 2/2005 
30 DM/052043 WESTFÄLISCHE TEXTIL - 

GESELLSCHAFT KLINGENTHAL 
& CO. MBH, DE 

3 (1,4,5) 2010.05.22 (1R) 1/2001 2/2005 

31 DM/052889 DIOSNA DIERKS & SÖHNE 
GMBH, DE 

1 2010.05.19 (1R) 3/2001 2/2005 

32 DM/053267 RICHEMONT INTERNATIONAL 
SA, CH 

3 2010.05.24 (1R) 4/2001 2/2005 

33 DM/054294 C.I.D. COSMETICS 
INTERNATIONAL DISTRIBUTION 
S.A., LU 

17 2010.02.22 (1R) 7/2001 2/2005 

34 DM/054902 BRAUN GMBH, DE 1 2010.03.20 (1R) 9/2001 2/2005 
35 DM/054904 BRAUN GMBH, DE 1 2010.03.21 (1R) 9/2001 2/2005 
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VII 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor sau titlurilor de protecţie 
ale obiectelor de proprietate industrială 

 
n acest capitol sunt prezentate schimbările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 
protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor / titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie decăzute din drepturi, anulate, 
revalidate; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 
 

n this Chapter there are presented amendments produced in the legal state of the applications and 
titles of protection: amendments of the applicants / rightowners names, addresses thereof; data 

relating to the withdrawn, refused, refiled in the omitted terms applications; forfeited, cancelled, 
revalidated titles of protection; data relating to the assignment, license, gage and franchise 
agreements; the errata. 

Î 

I 
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Lista modificărilor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cerere  

de 
brevet  
de 
invenţie 

a 2002 0063 - 8/2003 (72) 
KOVALCOV Mihail Ilie, RU  
 
  

(72) 
KOVALCOV Mihail Ilie, RU; 
IVANOV Veniamin Dumitru,RU  
 

2 Cerere  
de brevet 
de 
invenţie 

a 2003 0044 - 12/2004 
 

(71)(72) 
MARKO Gavril, MD;  
MARKO Boris, RU;  
MARKO Alexandr, RU  

(71)(72) 
MARCO Gavril, MD; 
MARCO Boris, RU;  
MARCO Alexandr, RU 

3 Cerere 
de 
înregis-
trare  
a mărcii 

011511 - 5/2004 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 
4 Mărci 004578 

 
004958 

 
008203 

 
010511 

4328 
 

4915 
 

6784 
 

8909 

9/1996 
2/1997 
12/1996 
9/1997 
6/1999 
11/1999 
4/2002 
9/2002 

(730)  
Grienbachstrasse 11, CH  
6300 Zug, Elveţia 

(730)  
Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Elveţia 

5 Mărci 005405 
 
 
 

006555 

4847 
 
 
 

5714 

3/1997 
8/1997 
4/2005 
6/2005 
2/1998 
7/1998 
4/2005 
6/2005 

(730)  
DANDY OWN BRANDS 
A/S, DK 
 
(730)  
DANDY A/S, DK 

(730)  
DANDY A/S, DK 
 
 
(730)  
CADBURY EMEA A/S, DK 

6 Marcă 004115 3262 3/1996 
 
 
 

(730)  
CORNING INCORPORATED, 
CORPORAŢIA STATULUI  
NEW YORK, US 
HOUGHTON PARK, CITY 
OF CORNING, NEW YORK 
14831, STATELE UNITE 
ALE AMERICII 

(730)  
CORNING INCORPORATED, 
corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
New York , US 
One Riverfront Plaza, Corning, 
State of New York 14831, 
Statele Unite ale Americii 

7 Mărci 004438 
004439 
004440 
004443 
004444 
004445 
004447 

3285 
3286 
3287 
3289 
3290 
3291 
4157 

3/1996 
- ” - 
- ” - 
- ” - 
- ” - 
 - ” - 

5/1996 
11/1996 

(730)  
PRUDENTIAL TOWER 
BUILDING, 
MASSACHUSETTS 0219, 
STATELE UNITE ALE 
AMERICII 
 
 

(730)  
Prudential Tower Building, 
Boston, Massachusetts 02199, 
Statele Unite ale Americii 
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8 Marcă 004763 3042 2/1996 

 
 

(730)  
501 SILVERSIDE ROAD, 
CITY OF WILMINGTON,  
DELAWARE 19809,  
STATELE UNITE ALE 
AMERICII 

(730)  
Little Falls Centre II, 2751 
Centerville Road, Suite 342, 
Wilmington, Delaware 19808, 
Statele Unite ale Americii 

9 Marcă 004420 3972 5/1996 
10/1996 

 
 

(730)  
12 York Gate, Regents 
Park, London NW1 4QF, 
Anglia 
 

(730)  
Houndmills Road, Houndmills 
Industrial Estate, Basingstoke, 
Hampshire RG21 6XL,  
Regatul Unit 

10 Marcă 002742 3379 3/1996 
 
 
 

(730)  
ROCKWELL INTERNA-
TIONAL CORPORATION, 
CORPORAŢIA STATULUI 
DELAWARE, US 
625 LIBERTY AVENUE, 
PITTSBURGH, 
PENNSYLVANIA,  
STATELE UNITE ALE 
AMERICII 

(730) 
ROCKWELL AUTOMATION 
INC., US 
777 East Wisconsin Avenue, 
Milwaukee, WI 53202,  
Statele Unite ale Americii 

11 Marcă 005053 4918 12/1996 
9/1997 
6/2005 

(730)  
Oxford Road, Aylesbury, 
Buckinghamshire HP21 8SZ, 
Anglia, Regatul Unit 

(730)  
Globe House,  
1 Water Street, London  
WC2R 3LA, Anglia, Regatul Unit 

12 Marcă 004738 4497 9/1996 
3/1997 
2/2002 

(730)  
VIKING SEWING 
MACHINES AB, SE 

(730)  
VSM GROUP AB, SE 

13 Marcă 005004 4975 4/1997 
10/1997 

 
 

(730)  
1100 TCBY Tower, 425 
West Capitol Avenue, Little 
Rock, Arkansas 72201,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
2855 E. Cottonwood Parkway, 
Suite 400 Salt Lake City,  
Utah 84121,  
Statele Unite ale Americii 

14 Marcă 004205 4616 9/1996 
5/1997 
11/2000 

 
 
 

(730)  
Compaq Information 
Technologies Group, L.P. 
(corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor 
statului Texas), US 
20555 State Highway 249, 
Houston, Texas 77070, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, 
L.P., US 
20555 S.H. 249, Houston,  
Texas 77070,  
Statele Unite ale Americii 

15 Marcă 004545 4356 7/1996 
2/1997 

 
 
 

(730)  
TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES Ltd., IL 
P.O. Box 1142,  
Jerusalem 91010, Israel 
 

(730)  
Teva Pharmaceutical Industries 
Ltd., IL 
Science Based Industries 
Campus, Har Hotzvim,  
91010 Jerusalem, Israel 

16 Mărci 004403 
 

004404 

4210 
 

4211 

5/1996 
12/1996 
5/1996 
12/1996  

 
 
 

(730)  
G.D. SEARLE & CO., US 
5200 Old Orchard Road, 
Skokie, IL 60077,  
Statele Unite ale Americii 
 
 

(730)  
G.D. SEARLE LLC, US 
c/o The Corporation Trust 
Company, Corporation Trust 
Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, New Castle County, 
Delaware 19801,  
Statele Unite ale Americii 

17 Marcă 003503 2802 1/1996 
 
 
 

(730)  
BRITVIC HOUSE, 
BROOMFIELD ROAD, 
CHELMSFORD, ESSEX, 
ANGLIA 

(730)  
Britvic House, Broomfield Road, 
Chelmsford, Essex, CM1 1TU, 
Anglia, Regatul Unit 
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1 2 3 4 5 6 7 
18 Marcă 000488 R 281 7/1994 

 
 
 

(730)  
QUIKSILVER  
INTERNATIONAL PTY  
LTD., AU  
QUIKSILVER DR, Torquay 
VIC 3228, Australia 

(730)  
QUIKSILVER INTERNATIONAL 
PTY LTD., AU 
681 Barrenjoey Road, Avalon, 
New South Wales, 2107, 
Australia 

19 Marcă 003211 2021 9/1995 
5/2005 

 
 
 

(730) 
LIPHA SA, FR 
34, RUE ST-ROMAINE  
F-69008 LYON, FRANŢA 
 
(730)  
LIPHA SAS, FR 

(730)  
LIPHA SAS, FR 
37, rue Saint-Romain  F-69008, 
Lyon, Franţa 
 
(730)  
MERCK Santé, FR 

20 Marcă 004599 4262 6/1996 
1/1997 

 
 

(730)  
226 West 37th Street,  
New York, NY 10018,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
1400 Broadway, New York, NY, 
Statele Unite ale Americii 

21 Marcă 013485 11184 4/2004 
10/2004 

 
 

(730)  
One GOJO Plaza, Suite 
500, Akron, Ohio 44309,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
One GOJO Plaza, Suite 500, 
Akron, Ohio 44311, 
Statele Unite ale Americii 

22 Marcă 003077 2567 12/1995 
 
 

(730)  
POZNANSKIE ZAKLADY 
FARMACEUTYCZNE 
"POLFA", PL  

(730)  
Glaxo Wellcome Poznań S.A., 
PL 
 

23 Mărci 009755 
 

010277 

8590 
 

8955 

4/2001 
4/2002 
5/2002 
10/2002 

 
 
 
 

(730)  
THE COCA-COLA 
COMPANY, corporaţie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware, US 
310 North Avenue, N.W., 
City of Atlanta, State of 
Georgia  30313,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
THE COCA-COLA COMPANY, 
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, 
GA 30313,  
Statele Unite ale Americii 

24 Marcă 007514 6432 12/1998 
6/1999 
5/2005 

(730)  
American Cyanamid 
Company, US 

(730)  
Wyeth Holdings Corporation, US 

25 Marcă 010565 8936 4/2002 
9/2002 

 
 
 

(511) 
05 - preparate farmaceutice 
pentru tratarea bolilor 
infecţioase, durerilor, 
inflamaţiilor, bolilor 
cardiovasculare, oncologice,  
oftalmologice, dereglărilor 
sistemului nervos central. 
 

(511) 
05 - preparate farmaceutice 
pentru tratarea bolilor 
infecţioase, durerilor, 
inflamaţiilor, bolilor 
cardiovasculare, oncologice,  
oftalmologice, dereglărilor 
sistemului nervos central, 
excluzând preparatele 
farmaceutice pentru bolile 
respiratorii şi pentru dereglările 
sistemului nervos central, cu 
excepţia preparatelor 
farmaceutice pentru tratarea 
bolii Parkinson şi sindromului 
picioarelor obosite. 

26 Marcă 004363 5875 6/1996 
10/1998 

 
 
 

(730)  
SOCIETATEA PE ACŢIUNI 
UZINA MECANICĂ DE 
ŞTANŢARE "FITING", MD 
Str. Sindicatelor nr. 11a, 
Ocniţa,  
MD-7100, Republica Moldova 

(730)  
UZINA MECANICĂ DE 
ŞTANŢARE "FITING" S. A., MD 
Str. Livezilor nr. 31,           
MD-7101, Ocniţa,  
Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 7 
27 Marcă 004510 4924 8/1996 

9/1997 
 

(730) 
BANCA DE EXPORT 
IMPORT A MOLDOVEI 
"EXIMBANK", MD 

(730)  
EXIMBANK S.A., BANCĂ 
COMERCIALĂ, MD 

28 Marcă 004618 4371 8/1996 
2/1997 

 
 
 

(730)  
Întreprinderea de cercetare 
şi producţie a "RDM" S.R.L., 
MD 
Str. Miron Costin nr. 25,  
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Întreprinderea mixtă  
Moldo-Ucraineană de Cercetare 
şi Producţie "RDM" S.R.L., MD 
Bd. Gagarin nr. 2,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

29 Mărci 005610 
 

005611 

5486 
 

5487 

3/1997 
4/1998 
3/1997 
4/1998 

 
 
 

(730)  
S.R.L. "VITOL", MD 
Str. Ion Neculce,  12/1-7,  
MD-2039, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
VITOL S.R.L., întreprindere 
ştiinţifică de producţie şi comerţ 
cu capital străin, MD 
Str. Ciuflea nr. 32,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

30 Marcă 004503 4167 1/1996 
11/1996 

 
 
 

(730)  
FABRICA DE VINURI ŞI 
CONIACURI DIN 
TIRASPOL "KVINT", MD 
STR. LENIN, NR. 38,  
278000, TIRASPOL,  
REPUBLICA MOLDOVA 

(730)  
KVINT, fabrică de vinuri şi 
coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol,  
Republica Moldova 
 

31 Desene/ 
modele    
industri-
ale 

f 2000 0073 
f 2000 0091 

299 
 

323 

5/2001 
2/2002 
7/2001 
5/2002 

(73)  
GB & CO S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ  
MOLDO-BRITANICĂ, MD 

(73)  
SOCIETATE COMERCIALĂ 
COMPANIA "GB & CO" S.R.L., 
MD 

 
 
 

Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, 
date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. BOPI Date despre cedent Date 
despre cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă 

 
 
Modele 
indus-
triale 

009885 
2000.12.11 

 
f 2000 0093 
2000.11.15 
f 2001 0027 
2001.02.28 

8591 
 
 

309 
 

310 

8/2001     
4/2002 

 
6/2001 

 
6/2001 

(730)   
MAGROEXPORT 
S.R.L., MD  
Str. Uzinelor nr. 9,  
bloc 1, of. 4,  
MD-2036, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
Imperial Vin S.A., MD 
MD-7330, Pleşeni, 
Cantemir,  
Republica Moldova  

796 
2005.06.15 

 

2 Marcă 003064 
1994.10.10 

 

2564 12/1995           
6/2005 

(730) 
CIECH Spółka Akcyjna, 
PL  
ul. Powazkowska 46/50,  
01-728 Warszawa, 
Polonia 

(730) 
Tarchomińskie Zakłady 
Farmaceutyczne 
"POLFA" Spółka 
Akcyjna, PL  
ul. A. Fleminga 2,  
03-176 Warszawa, 
Polonia  

799 
2005.06.15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3 Marcă 001570 

1994.05.04 
R 2183 10/1995           

3/2005 
(730) 
VALIO LTD, FI 
Meijeritie 6, 00370 
Helsinki, Finlanda 

(730) 
Nutricia Baby Oy, FI 
Meijeritie 4, 00370 
Helsinki, Finlanda  

800 
2005.06.16 

 

4 Marcă 010664 
2001.10.15 

 

9050 6/2002       
11/2002 

(730) 
Neonilia S.R.L., MD 
Str. Gheorghe Asachi 
nr. 26, bloc 4,  
MD-2028, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730) 
New Frost Investment 
Corporation, VG 
Commonwealth Trust 
Limited, Drake 
Chambers, Tortola,  
Insulele Virgine Britanice  

801 
2005.06.28 

 

5 Cereri 
de 
înregis-
trare a 
mărcilor 

015108 
2004.06.01 

015109 
2004.06.01 

 

- 
 
- 

5/2005 
 

- ‘’ - 

(730) 
DIACONU Vasile, MD 
Str. Matei Basarab nr. 2, 
ap. 84,  
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730) 
VOX-DESIGN S.R.L., 
MD 
Str. Mitropolit Varlaam 
nr. 80,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova  

803 
2005.06.16 

 

6 Marcă 004602 
1995.05.17 

 

4265 6/1996           
1/1997 

(730) 
SANKYO COMPANY 
LIMITED, JP 
5-1, Nihonbashi, 
Honcho  
3-home, Chuo-ku, 
Tokyo, Japonia 

(730) 
SANKYO AGRO 
COMPANY, LIMITED, 
JP 
23-14, Hongo 
4-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo, Japonia  

804 
2005.06.16 

 

7 Cerere 
de 
înregis-
trare a 
mărcii 

014712 
2004.05.07 

 
 

- 2/2005 (730) 
ECOPRIM-PRO 
S.R.L., MD 
Str. Academiei nr. 17, 
ap. 15,  
MD-2028, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730) 
Albatros LTD, RU 
Saint Petersburg,  
Str. Koli Tomchaka 9,  
Federaţia Rusă  

805 
2005.06.17 

 

8 Marcă 003286 
1994.11.18 

R 2080 9/1995 (730) 
CUTISIN A.S., CZ 
Jilemnice,  
Republica Cehă 

(730) 
CUTISIN S.R.O., CZ 
51419 Jilemnice, 
Vichovska 830, 
Republica Cehă 

806 
2005.06.17 

 

9 Marcă 005004 
1995.06.16 

 

4975 4/1997         
10/1997 

(730) 
TCBY ENTERPRISES, 
INC., A DELAWARE 
CORPORATION, US 
2855 E. Cottonwood 
Parkway, Suite 400 
Salt Lake City,  
Utah 84121,  
Statele Unite ale 
Americii 

(730) 
TCBY Systems, LLC., 
US 
2855 E. Cottonwood 
Parkway, Suite 400, Salt 
Lake City,  
Utah 84121,  
Statele Unite ale Americii 

808 
2005.06.22 

 

10 Marcă 014830 
2004.05.26 

 

11648 9/2004           
2/2005 

(730) 
ECOPRIM-PRO 
S.R.L., MD 
Str. Academiei nr. 17, 
ap. 15,  
MD-2028, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730) 
KOMPANIA 
ZOLOTOY TEREM 
O.O.O., RU 
Str. 15, 4, Danilovskaya 
nab. RU-113114, 
Moskva, Federaţia Rusă  

810 
2005.06.27 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
11 Marcă 004823 

1995.07.18 
 

4418 8/1996            
4/1997 

(730) 
COMPANIA 
COMERCIALĂ DE 
INFORMAŢII "LOGOS-
PRES" S.A., MD 
Bd. Ştefan cel Mare  
nr. 180,  
MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730) 
Publicaţia periodică 
Revista economică 
Logos-press S.A., MD 
Bd. Ştefan cel Mare  
nr. 180,  
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova  

811 
2005.06.27 

 

12 Marcă 014382 
2004.03.17 

 

12152 12/2004                     
5/2005 

(730) 
Serebreanschii Igor, 
MD 
Str. Ştefan cel Mare  
nr. 3, ap. 9,  
MD-3701, Străşeni,  
Republica Moldova 

(730) 
Cachcovschii Victor, 
UA 
ul. Kishinevskaia nr. 270, 
Mologa, Belgorod-
Dnestrovschii raion, 
Odesskaia oblasti, 
Ukraina 

812 
2005.06.28 

 

13 Mărci 005610 
1996.06.19 

005611 
1996.06.19 

 

5486 
 

5487 
 

3/1997 
4/1998 
3/1997            
4/1998 

 

(730) 
VITOL S.R.L., 
Întreprindere ştiinţifică 
de producţie şi comerţ 
cu capital străin, MD  
Str. Ciuflea nr. 32,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730) 
Reprezentanţa din 
Moldova a Companiei 
"HILDEN TRADE 
INCORPORATED", 
MD 
Str. Ciuflea nr. 32, of. 1,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova  

813 
2005.06.30 

 

  
 
 

Lista contractelor de cesiune parţială 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul certificatului, 

numele şi adresa titularului, numărul certificatului nou, numele şi adresa titularului nou, 
clasele cesionate, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI  Nr.  
certificatului 

Numele şi adresa 
titularului 

Nr.  
certificatului 

nou 

Numele  şi  adresa  
titularului nou 

Clasele  
cesionate 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă 7576 
009105 

1999.12.29 
 BOPI  6/2000 
           11/2000 
           11/2002 
 
 

(730) 
Goodrich 
Corporation, US 
Four Coliseum 
Centre, 2730 West 
Tyvola Road, 
Charlotte,  
North Carolina 
28217, Statele Unite 
ale Americii 

7576A 
009105 

1999.12.29 
BOPI  6/2000 
          11/2000 
          11/2002 
 

(730) 
MICHELIN 
RECHERCHE ET 
TECHNIQUE S.A., 
CH 
Route Louis-Braille 
10, et. 12,  
CH-1763,  
Granges-Paccot, 
Elveţia  

12 - 
anvelope, 
camere 
pentru 
anvelope şi 
materiale 
pentru 
repararea 
anvelopelor. 

793 
2005.06.08  
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Lista contractelor de licenţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul şi data 

depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre licenţiat, 
informaţii privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiator Licenţiat Informaţii privind  
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Mărci 001913 

1994.05.10 
001912 

1994.05.10 
 

2790 
 

2791 

1/1996          
4/2004  
1/1996          
4/2004 

(730) 
VOLVO 
TRADE-
MARK 
HOLDING 
AB, SE 
c/o AB 
VOLVO,  
SE-405 08 
Göteborg, 
Suedia 
  

(730) 
AB VOLVO,  
SE 
SE-405 08  
Göteborg,  
Suedia  

1. Licenţă exclusivă  
pentru automobile, altele 
decât autoturisme de 
pasageri, camioane 
uşoare cu încărcătură 
utilă până la 1,5 tone 
metrice, minifurgonete 
pentru transportarea până 
la 10 pasageri, vehicule 
pentru odihnă activă şi 
toate celelalte vehicule 
(cu excepţia vehiculelor 
comerciale şi autobuzelor 
destinate numai pentru 
folosire comercială), 
incluse în clasa 12 din 
CIPS de la Nisa în scopul 
înregistrării mărcilor, cu 
greutatea brută a 
vehiculului nu mai mare 
de 12000 livre; biciclete, 
tractoare (cl. 12), maşini 
(cl. 07). 
Rulmenţi cu bile, rulmenţi 
cu role, transmisii, anve-
lope pentru automobile, 
motoare pentru mijloacele 
de locomoţie terestră, cu 
excepţia cazului când 
acestea sunt folosite ca 
piese auto şi accesorii 
pentru autoturisme de 
pasageri, camioane 
uşoare cu încărcătură 
utilă până la 1,5 tone 
metrice, minifurgonete 
pentru transportarea până 
la 10 pasageri, vehicule 
pentru odihnă activă şi 
toate celelalte vehicule 
(cu excepţia vehiculelor 
comerciale şi autobuzelor 
destinate numai pentru 
folosire comercială), 
incluse în clasa 12 din 
CIPS de la Nisa în scopul 
înregistrării mărcilor, cu 
greutatea brută a 
vehiculului nu mai mare 
de 12000 livre;  
2. Licenţă neexclusivă 
pentru rulmenţi cu bile, 
rulmenţi cu role, 
transmisii, anvelope 
pentru automobile, 
motoare pentru mijloacele 
de locomoţie terestră, cu 

791 
2005.06.07 
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excepţia cazului când 
acestea pot fi folosite ca 
piese de schimb şi 
accesorii numai în sau cu 
următoarele produse:  
autoturisme de pasageri, 
camioane uşoare cu 
încărcătură utilă până la 
1,5 tone metrice, minifur-
gonete pentru transpor-
tarea până la 10 pasageri, 
vehicule pentru odihnă 
activă şi toate celelalte 
vehicule (cu excepţia 
vehiculelor comerciale şi 
autobuzelor destinate 
numai pentru folosire 
comercială), incluse în 
clasa 12 din CIPS de la 
Nisa în scopul înregistrării 
mărcilor, cu greutatea 
brută a vehiculului nu mai 
mare de 12000 livre; 
3. Termenul de acţiune a 
contractului -  
de la 19.08.2003  
până la 31.12.2099; 
4. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

2 Mărci 001913 
1994.05.10 

001912 
1994.05.10 

 

2790 
 

2791 
 

1/1996          
4/2004 
1/1996          
4/2004 

 

(730)   
VOLVO 
TRADE-
MARK 
HOLDING 
AB, SE 
c/o AB 
VOLVO,  
SE-405 08 
Göteborg, 
Suedia 
  

(730) 
VOLVO 
PERSON-
VAGNAR 
AB, SE 
SE-405 31 
Göteborg,  
Suedia 

1. Licenţă exclusivă   
pentru automobile, şi 
anume: autoturisme de 
pasageri, camioane 
uşoare cu încărcătură 
utilă până la 1,5 tone 
metrice, minifurgonete 
pentru transportarea până 
la 10 pasageri, vehicule 
pentru odihnă activă şi 
toate celelalte vehicule 
(cu excepţia vehiculelor 
comerciale şi autobuzelor 
destinate numai pentru 
folosire comercială), 
incluse în clasa 12 din 
CIPS de la Nisa în scopul 
înregistrării mărcilor, cu 
greutatea brută a 
vehiculului nu mai mare 
de 12000 livre; piese auto 
şi accesorii, şi anume: 
rulmenţi cu bile, rulmenţi 
cu role, transmisii, 
anvelope pentru 
automobile, motoare 
pentru mijloacele de 
locomoţie terestră în 
măsura în care aceste 
produse pot fi folosite 
numai în sau cu 
următoarele produse: 
autoturisme de pasageri, 
camioane uşoare cu 
încărcătură utilă până la 
1,5 tone metrice, minifur-
gonete pentru transpor-
tarea până la 10 pasageri, 
vehicule pentru odihnă 
activă şi toate celelalte 

792 
2005.06.07 
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vehicule (cu excepţia 
vehiculelor comerciale şi 
autobuzelor destinate 
numai pentru folosire 
comercială), incluse în 
clasa 12 din CIPS de la 
Nisa în scopul înregistrării 
mărcilor, cu greutatea 
brută a vehiculului nu mai 
mare de 12000 livre;  
2. Licenţă neexclusivă  
pentru piese auto şi 
accesorii, şi anume: 
rulmenţi cu bile, rulmenţi 
cu role, transmisii, anve-
lope pentru automobile, 
motoare pentru mijloacele 
de locomoţie terestră 
pentru folosire cu auto-
turisme de pasageri, 
camioane uşoare cu 
încărcătură utilă până la 
1,5 tone metrice, 
minifurgonete pentru 
transportarea până la 10 
pasageri, vehicule pentru 
odihnă activă şi toate 
celelalte vehicule (cu 
excepţia vehiculelor 
comerciale şi autobuzelor 
destinate numai pentru 
folosire comercială), 
incluse în clasa 12 din 
CIPS de la Nisa în scopul 
înregistrării mărcilor, cu 
greutatea brută a 
vehiculului nu mai mare 
de 12000 livre, cu 
excepţia cazului când 
aceste produse pot fi 
folosite numai cu sau în 
autoturisme de pasageri, 
camioane uşoare; 
3. Termenul de acţiune a 
contractului –  
de la 19.08.2003  
până la 31.12.2099; 
4. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

3 Marcă 010299 
2001.04.18 

 

9986 8/2003 
1/2004 

(730) 
LaVina 
Grup 
S.R.L., MD 
Str. 27 
August  
nr. 96, 
MD-2003, 
Durleşti, 
Chişinău, 
Republica 
Moldova  

(730) 
Moldavschii 
Standart 
S.R.L., 
întreprinde-
re cu capital 
străin, MD 
Str. Gagarin 
nr. 30,  
MD-7422, 
Tvardiţa, 
Taraclia,  
Republica 
Moldova 

1. Licenţă exclusivă; 
2. Termenul de acţiune a 
contractului –  
de la 29.03.2005  
până la 29.03.2006; 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

794 
2005.06.10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 Mărci 

 
- 
- 
 

IR 
781584 

IR 
781650 

- 
- 

(730)   
OLEINA 
S.A., SE 
Route de 
Florissant 
13,  
CH-1206 
Geneva, 
Elveţia 

(730)   
BUNGE 
CYPRUS 
LIMITED, 
CY 
1, Lambousa 
street,  
1095 
Nicosia, 
Cipru   

1. Licenţă neexclusivă; 
2. Termenul de acţiune a 
contractului –  
de la 15.06.2005  
până la 15.06.2010; 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

797 
2005.06.15 

 

5 Marcă 014951 
2004.02.18 

 

11747 9/2004 
2/2005 

(730) 
PANTEA 
Igor, MD 
Str. Ştefan 
cel Mare 
nr. 33,  
ap. 105,  
MD-4801, 
Criuleni, 
Republica 
Moldova 

(730) 
Vinar-
Zîmbreni 
S.A., MD 
MD-6831, 
Zîmbreni, 
Ialoveni,  
Republica 
Moldova  

1. Licenţă neexclusivă; 
2. Termenul de acţiune a 
contractului –  
de la 24.05.2005  
până la 24.05.2008; 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

798 
2005.06.15 

 
 

FC2A Lista cererilor 
de brevet de invenţie respinse 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul depozitului, 
data depozitului, data respingerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

de brevet de invenţie, articolul din Legea nr. 461/1995 sau temeiul în baza căruia a fost respinsă cererea  

Nr. crt. Cod ST. 3 
OMPI 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

Data 
respingerii 

(41) 
Nr. BOPI 

Temei 

1 MD a 2000 0016 2000.01.24 2005.05.10 8/2001 Abandonată 
2 MD a 2000 0017 2000.01.24 2005.05.13 7/2001 Abandonată 
3 MD a 2001 0137 2001.05.14 2005.05.13 5/2004 Abandonată 
4 MD a 2001 0406 2001.12.12 2005.05.13 2/2004 Abandonată 

 

 
FA1A  Lista cererilor 

de brevet de invenţie retrase 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată 
cererea de brevet de invenţie 

Nr. crt. Cod ST. 3 
OMPI 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

Data retragerii (41) 
Nr. BOPI 

1 MD a 2002 0200 2002.08.02 2005.05.24 4/2004 
2 MD a 2002 0263 2002.11.01 2005.05.20 1/2004 
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FD2A/FD4A Decăderi din drepturile ce decurg 
din brevet de invenţie prin neachitarea taxelor, 
conform articolului 39(1) din Legea nr. 461/1995  

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, 
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI, clasele conform CIB, 
numărul depozitului, data depozitului, data luării hotărârii de decădere, numărul BOPI în care a fost 

publicată hotărârea de acordare a brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 
3 OMPI 

(11) 
Nr. brevet 

(13) 
Cod ST. 16 

OMPI 

(51)7 

Clase 
(21) 

Nr. depozit 
(22) 

Data depozit 
Data hotărârii 
de decădere 

(45) 
Nr. BOPI 

1 US 1591 B2 C 07 K 5/04, 
7/10, 7/34, 
7/36, 7/44, 
7/26, 7/38, 
7/12 
A 61 K 
37/24, 37/28, 
37/40 

96-0137 1994.08.08 2005.05.23 1/2001 

2 MD 2232 B2 A 63 F 7/04, 
9/04 

a 2001 0021 2000.12.14 2005.05.23 8/2003 

3 MD 2332 F1 B 60 C 17/08 a 2001 0224 2001.07.18 2005.05.23 12/2003 
4 MD 2359 F1 B 60 C 

17/00, 17/08 
a 2001 0225 2001.07.18 2005.05.24 1/2004 

5 MD 2405 B2 B 66 C 
23/06, 23/18 

a 2001 0221 2001.07.16 2005.05.23 3/2004 

6 MD 2412 B1 G 03 C 1/72 a 2003 0005 2002.12.26 2005.05.24 3/2004 
 
 
 

NF2A/NF4A  Lista brevetelor de invenţie revalidate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului, 

numele sau denumirea titularului, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, data revalidării 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. brevet 

(73) 
Titularul, cod ST. 3 OMPI  

Data  
revalidării 

1 664 INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD 2005.07.07 
2 869 INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD 2005.07.07 
3 925 S.A. GB  & Co, MD 2005.07.07 
4 2077 SCORVINAGRO, S.R.L., MD 2005.07.04 
5 2288 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2005.07.05 
6 2305 BULIMAGA Constantin, MD 2005.07.04 

 
Lista cererilor de înregistrare a mărcii radiate 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, 
data radierii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. depozit 

(220) 
Data depozit 

Data radierii Nr. BOPI 

1 012347 2003.03.05 2005.06.13 8/2004 
2 013990 2003.12.23 2005.06.13 8/2004 
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora expiră 
în trimestrul III 2005 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării, numărul depozitului, denumirea 
mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul 

înregistrării 

(210)  
Numărul 

depozitului 

(540)  
Denumirea 

mărcii 

(181) Data 
expirării 

valabilităţii 

(730)  
Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R 138 000725 Handycam 2005.08.13 SONY KABUSHIKI KAISHA  

(also trading as Sony Corporation), JP 
2 R 370 001508 Meister Bräu 2005.09.16 MILLER BREWING COMPANY, corporaţia 

statului Wisconsin, US 
3 3795 004908 UB 2005.09.25 Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., întreprindere 

mixtă, MD 
4 3873 004824 Intel LANDesk 

Technology 
2005.08.22 INTEL CORPORATION, US 

5 3968 004829 Манастирска 
изба 

2005.08.04 INTERGRAPE S.R.L., MD 

6 3969 004832 Ludogorsko 2005.08.21 ACŢIONERNOE OBSCESTVO ZACRÂTOGO 
TIPA „NOVÂE TEHNOLOGHII I INVESTIŢII”, RU 

7 3970 004833 ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ 

2005.08.21 ACŢIONERNOE OBSCESTVO ZACRÂTOGO 
TIPA „NOVÂE TEHNOLOGHII I INVESTIŢII”, RU 

8 4044 004697 QUICKY 
YOUNG REST 

2005.07.12 SILVER STAR S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

9 4045 004698 Silver Star 2005.07.12 SILVER STAR S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

10 4163 004699 Boeana 2005.07.12 BOEANA, societate pe acţiuni limitate, MD 
11 4275 004790 SONOR 2005.08.10 AŞP MICRON, MD 
12 4289 004712 HIBISCRUB 2005.07.17 AstraZeneca UK Limited, GB 
13 4335 004787 TENFER 2005.08.04 BATMARK LIMITED, a limited liability company 

organized and existing under the laws of England 
and Wales, GB 

14 4338 004669  2005.07.06 UTLAPCAR S.A., MD 
15 4339 004684  2005.07.06 NUFĂRUL S.A., MD 
16 4376 004742 FREE JAZZ 2005.07.19 Souza Cruz S.A., BR 
17 4377 004752 KM KВАЗАР-

MИКРО 
2005.07.26 Joint Stock Company,  

KVAZAR-MICRO, UA 
18 4378 004784 YUZ 2005.08.04 COMPANIA DE PRODUCTOS ALIMENTOS  

Y SERVICOS CORPORA S.A., CL 
19 4379 004807 Yupi 2005.08.04 COMPANIA DE PRODUCTOS ALIMENTOS  

Y SERVICOS CORPORA S.A., CL 
20 4381 004776 CORONADO 2005.08.04 COMPANIA DE PRODUCTOS ALIMENTOS  

Y SERVICOS CORPORA S.A., CL 
21 4382 004777 ZUKO 2005.08.04 COMPANIA DE PRODUCTOS ALIMENTOS  

Y SERVICOS CORPORA S.A., CL 
22 4383 004778 YUPI 2005.08.04 COMPANIA DE PRODUCTOS ALIMENTOS  

Y SERVICOS CORPORA S.A., CL 
23 4384 004779 ORJAS 2005.08.04 COMPANIA DE PRODUCTOS ALIMENTOS  

Y SERVICOS CORPORA S.A., CL 
24 4385 004781 FLASH 2005.08.04 COMPANIA DE PRODUCTOS ALIMENTOS  

Y SERVICOS CORPORA S.A., CL 
25 4386 004780 VAN COOK 2005.08.04 COMPANIA DE PRODUCTOS ALIMENTOS  

Y SERVICOS CORPORA S.A., CL 
26 4391 004731 GOEBEL 2005.07.05 The Stroh Brewery Company  

(an Arizona corporation), US 
27 4394 004905 Izoturon 2005.09.18 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie  

"N. Testemiţanu" din Republica Moldova, MD 
28 4395 004904 Difetur 2005.09.18 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie  

"N. Testemiţanu" din Republica Moldova, MD 
29 4397 004730 Schaefer 2005.07.05 The Stroh Brewery Company  

(an Arizona corporation), US 
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1 2 3 4 5 6 
30 4399 004729 SCHEFER 2005.07.05 The Stroh Brewery Company  

(an Arizona corporation), US 
31 4400 004726 SCHLITZ 2005.07.05 The Stroh Brewery Company  

(an Arizona corporation), US 
32 4402 004783 RAFF 2005.08.04 COMPANIA DE PRODUCTOS ALIMENTOS  

Y SERVICOS CORPORA S.A., CL 
33 4404 004789  2005.08.10 AŞP MICRON, MD 
34 4409 004806 ZUKO 2005.08.04 COMPANIA DE PRODUCTOS ALIMENTOS  

Y SERVICOS CORPORA S.A., CL 
35 4410 004732 Goebel 2005.07.05 The Stroh Brewery Company  

(an Arizona corporation), US 
36 4411 004733 SCHLITZ 2005.07.05 The Stroh Brewery Company  

(an Arizona corporation), US 
37 4412 004734 Schlitz 2005.07.05 The Stroh Brewery Company  

(an Arizona corporation), US 
38 4413 004735 STROH'S 2005.07.05 The Stroh Brewery Company  

(an Arizona corporation), US 
39 4414 004736 STROH'S  2005.07.05 The Stroh Brewery Company  

(an Arizona corporation), US 
40 4415 004771 JEANS 

DRIVER 
2005.08.01 SÜPER SPORT TEKSTIL SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETI 
(also trading as SUPER SPORT TEXTILE 
MANUFACTURING AND COMMERCE 
ANONYMOUS COMPANY, TR 

41 4416 004813 Плиска 2005.08.01 INTERGRAPE S.R.L., MD 
42 4419 004722  2005.07.19 BRITVIC SOFT DRINKS LIMITED, GB 
43 4420 004723 BRISTOL CREAM 2005.07.19 ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED, GB 
44 4422 004724 HARVEYS 2005.07.19 ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED, GB 
45 4455 004876 BACARDI 

LIMÓN 
2005.09.19 BACARDI & COMPANY LIMITED, BS 

46 4456 004875 BACARDI 
Breezer 

2005.09.19 BACARDI & COMPANY LIMITED, BS 

47 4457 004874 BREEZER 2005.09.19 BACARDI & COMPANY LIMITED, BS 
48 4459 004662 CENTO X 

CENTO by 
ICEBERG 

2005.07.03 GILMAR S.p.A., IT 

49 4461 004666 BOHEMIAN 2005.07.03 BATMARK LIMITED,  
a limited liability company organized and existing 
under the laws of England and Wales, GB 

50 4463 004668 FIESTA 2005.07.03 BATMARK LIMITED, 
a limited liability company organized and existing 
under the laws of England and Wales, GB 

51 4466 004782 HICKORY HILL 2005.08.04 COMPANIA DE PRODUCTOS ALIMENTOS  
Y SERVICOS CORPORA S.A., CL 

52 4467 004775 MONTERREY 2005.08.04 COMPANIA DE PRODUCTOS ALIMENTOS  
Y SERVICOS CORPORA S.A., CL 

53 4468 004805 Café 
MONTERREY 

2005.08.04 COMPANIA DE PRODUCTOS ALIMENTOS  
Y SERVICOS CORPORA S.A., CL 

54 4470 004899 MARITHE ET 
FRANCOIS 
GIRBAUD 

2005.09.28 WURZBURG HOLDING S.A., LU 

55 4504 004737 DRYPERS 2005.07.17 Drypers Corporation, US 
56 4505 004815 Lida 2005.08.21 Firma LIDA S.R.L., MD 
57 4506 004830 SALUT 2005.08.03 Naţional-Vin, întreprindere de stat, Combinat 

Vitivinicol, MD 
58 4507 004831 PERLĂ 2005.08.03 Institutul Naţional al Viei şi Vinului, MD 
59 4508 004843 ZTT 2005.09.01 ZTT RECORDS LIMITED, GB 
60 4509 004844 G MAGNET 2005.09.01 MAGNET RECORDS LIMITED, GB 
61 4510 004861 JACK 

DANIEL'S 
2005.07.26 JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC.,  

a Delaware Corporation, US 
62 4511 004866 Jack Daniel's 

OLD TIME  
2005.07.26 JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC.,  

a Delaware Corporation, US 
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63 4532 004762 TUTTI FRUTTI 2005.07.11 P.W. Gama Spolka z.o.o., PL 
64 4533 004770 TRESPASS 2005.07.31 Jacobs&Turner Limited, GB 
65 4535 004817 VEC 2005.08.21 VOLOŞIN NICOLAE, MD 
66 4536 004820 LCARD 2005.08.21 VOLOŞIN NICOLAE, MD 
67 4537 004819 LGAME 2005.08.21 VOLOŞIN NICOLAE, MD 
68 4538 004818 LOZA 2005.08.21 VOLOŞIN NICOLAE, MD 
69 4548 004838 INTERNATION

AL ASSOS 
2005.08.22 PAPASTRATOS CIGARETTE 

MANUFACTURING COMPANY, GR 
70 4549 004821 Poly Swing 2005.08.21 Henkel KGaA, DE 
71 4552 004839 OLD NAVY 2005.08.22 PAPASTRATOS CIGARETTE 

MANUFACTURING COMPANY, GR 
72 4556 004873 Ron BACARDI 

Superior 
2005.09.19 BACARDI & COMPANY LIMITED, BS 

73 4557 004841 RALLY 
AMERICAN 
BLEND Full 

Flavor 

2005.08.22 PAPASTRATOS INTERNATIONAL B.V., NL 

74 4558 004860 FedEx Federal 
Express 

2005.09.18 FEDERAL EXPRESS CORPORATION,  
a Delaware Corporation, US 

75 4559 004859 THE WORLD 
ON TIME 

2005.09.18 FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a Delaware Corporation, US 

76 4587 004856  2005.09.14 FLOAREA SOARELUI,  
societate pe acţiuni, MD 

77 4588 004853 A 2005.09.01 ASIMED-Moldova S.R.L., 
companie de asigurare în medicină, MD 

78 4594 004681 НОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 

2005.07.06 CASA EDITURII TATIANA S.R.L., MD 

79 4595 004682 ВИДЕО 
АССОРТИ 

2005.07.06 Firma TATIANA, MD 

80 4596 004683 ЗЕРКАЛО 2005.07.06 Firma TATIANA, MD 
81 4598 004794 БУКЕТ 

МОЛДАВИИ 
ДУБЭССАРЬ 

2005.08.03 Buchetul Moldovei, sovhoz-fabrică, MD 

82 4599 004907 Vitanta 2005.09.25 Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

83 4600 004909 VITANTA 2005.09.25 Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

84 4601 004910 Vitanta-
Intravest 

2005.09.25 Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

85 4602 004912 ARC Chişinău  2005.09.25 Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

86 4603 004914 VITANTA  
băutură din 

coacăză neagră 

2005.09.25 Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

87 4605 004915 VITANTA  
băutură exotică 

2005.09.25 Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

88 4606 004916 VITANTA  
băutură din 

cireşe 

2005.09.25 Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

89 4607 004920 DUCHESSE 2005.09.25 Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

90 4608 004921 ROUA 
TRANDAFIRULUI 

2005.09.25 Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

91 4609 004922 Pomuşoare 2005.09.25 Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

92 4610 004923 Friguşor 2005.09.25 Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

93 4611 004924 Real 2005.09.25 Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

94 4612 004925 VITANTA 
lichior de caise 

2005.09.25 Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., întreprindere 
mixtă, MD 
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95 4613 004926 VITANTA 

lichior de 
căpşune 

2005.09.25 Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

96 4617 004900 BRIGHT SHINE 2005.09.28 Warnaco U.S., Inc.,  
corporaţie organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

97 4622 004788 PARLIAMENT 
SUPERBAND 

JAZZ 

2005.08.08 PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., US 

98 4623 004847 б 2005.09.05 Întreprindere de învăţământ şi industrie a 
societăţii orbilor, MD 

99 4625 004686 C 2005.07.10 Călăraşi Divin  S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

100 4639 004680 Ваш домашний 
доктор 

2005.07.06 CASA EDITURII TATIANA S.R.L., MD 

101 4641 004808 PRONEA 2005.08.14 NIKON CORPORATION, JP 
102 4642 004809 Nuvis 2005.08.14 NIKON CORPORATION, JP 
103 4643 004810 CAMEL CLUB 2005.08.15 Transnational Service, Inc., US 
104 4644 004877 ROMANOFF 2005.09.19 ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED, 

GB 
105 4655 004865 SOUTHERN 

COMFORT 
2005.07.26 Southern Comfort Properties, Inc.,  

a California corporation, US 
106 4668 004765 PRETTY 

POLLY 
SHEERS 

2005.07.03 SARA LEE INTERNATIONAL B.V., NL 

107 4669 004766 PRETTY 
POLLY 

COLLECTIONS 

2005.07.03 SARA LEE INTERNATIONAL B.V., NL 

108 4670 004767 PRETTY 
POLLY 

NYLONS 

2005.07.03 SARA LEE INTERNATIONAL B.V., NL 

109 4671 004768 PRETTY 
POLLY 

LEGWORKS 

2005.07.03 SARA LEE INTERNATIONAL B.V., NL 

110 4672 004769 PRETTY 
POLLY 

2005.07.03 SARA LEE INTERNATIONAL B.V., NL 

111 4675 004982 ДАУ КОРНИНГ 2005.09.18 DOW CORNING CORPORATION, US 
112 4676 004983 ДАУ КОРНИНГ 2005.09.18 DOW CORNING CORPORATION, US 
113 4694 004869 POLIPROIECT 

PP 
2005.09.11 POLIPROIECT S.A., MD 

114 4695 004870 PP 
POLIPROJECT 
EXHIBITIONS 

Ltd. 

2005.09.11 POLIPROIECT S.A., MD 

115 4696 004871 POLIPROJECT 
EXHIBITIONS 

PP 

2005.09.11 POLIPROIECT S.A., MD 

116 4700 004674 AGRASTAT 2005.07.07 MERCK & CO.,INC., US 
117 4704 004705 FULCIN 2005.07.17 AstraZeneca UK Limited, GB 
118 4706 004707 MYSOLINE 2005.07.17 AstraZeneca UK Limited, GB 
119 4708 004709 HIBITANE 2005.07.17 AstraZeneca UK Limited, GB 
120 4711 004826 GOOD YEAR 2005.08.25 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, 

US 
121 4725 005065 BASARABIA 

CRICOVA 
2005.08.10 CRICOVA, combinatul de şampanie şi vinuri de 

marcă, MD 
122 4726 005066 CRICOVA 

WHITE 
2005.08.10 CRICOVA, combinatul de şampanie şi vinuri de 

marcă, MD 
123 4727 005067 CRICOVA 

RED 
2005.08.10 CRICOVA, combinatul de şampanie şi vinuri de 

marcă, MD 
124 4729 004727 OLD 

MILWAUKEE 
2005.07.05 The Stroh Brewery Company  

(an Arizona corporation), US 
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125 4730 004728 Old Milwaukee 2005.07.05 The Stroh Brewery Company  

(an Arizona corporation), US 
126 4731 004917 TENNECO 2005.09.22 Tenneco Management Company,  

a Delaware corporation, US 
127 4732 004919 TENNECO 2005.09.22 Tenneco Management Company,  

a Delaware corporation, US 
128 4736 005008 e Enterprise 2005.09.27 ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY, US 
129 

 
4757 005090 POPULARES 2005.08.14 GRUPO EMPRESARIAL DE TOBACO DE CUBA 

T/A TABACUBA, CU 
130 4771 004867 WIDE 

DISPERSION 
SOUND 

2005.09.18 CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 

131 4772 005162 ALES 2005.07.12 ALES, firmă de cercetare şi producere, MD 
132 4786 004855 M 2005.09.13 MARS, INCORPORATED, US 
133 4801 004878 D INVEST 2005.09.27 Societate de acţiuni de tip deschis, Fondul de 

Investiţii Pentru Privatizare  
D-INVEST-SA, MD 

134 4859 004987 COMPUTER-
WORLD 

COMMUNICA-
TIONS 

2005.09.08 COMPUTERWORLD COMMUNICATIONS S.A., 
FR 

135 4882 004816  2005.08.16 SILICAT S.A., MD 
136 4925 004897 CSTCPC 2005.09.27 Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea 

Calităţii Producţiei de Conserve, MD 
137 4926 004976 BARQ'S 2005.08.11 THE COCA-COLA COMPANY,  

a Delaware corporation, US 
138 4927 004988 pPg 2005.09.13 PPG Industries, Ohio, Inc.,  

corporaţia statului Delaware, US 
139 4963 004792 ULTRA 2005.08.04 SUN MICROSYSTEMS, INC., US 
140 5056 004842 Colt 2005.08.22 PAPASTRATOS INTERNATIONAL B.V., NL 
141 5105 005467 CNN 2005.08.25 Cable News Network LP, LLLP, US 
142 5201 004845 C 2005.09.01 CEMA S.A.,  

societate Mixtă Moldo-Ceho-Americană, MD 
143 5202 004846 Triptih 2005.09.05 TRIPTIH, societate cu răspundere limitată, 

întreprindere producătoare de comercializare, MD 
144 5272 004725 BULL 2005.07.05 The Stroh Brewery Company  

(an Arizona corporation), US 
145 5305 004834 JAVA 2005.08.28 SUN MICROSYSTEMS, INC., US 
146 5348 004851 LG 2005.07.07 LG Corp., KR 
147 5349 004852 LG 2005.07.07 LG Corp., KR 
148 5468 004932 BEIERSDORF 2005.09.22 BEIERSDORF AG., DE 
149 5470 004840 PRESIDENT 2005.08.22 PAPASTRATOS INTERNATIONAL B.V., NL 
150 5684 005057 VARNEST 2005.07.11 Var-Nest, societate pe acţiuni, MD 
151 5721 004835 t 2005.09.05 TRIPTIH, societate cu răspundere limitată, 

întreprindere producătoare de comercializare, MD 
152 5769 004881 ТИРАС KVINT 2005.09.21 KVINT, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, 

MD 
153 5770 004882 НиСтру KVINT 2005.09.21 KVINT, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, 

MD 
154 5771 004883 Дойна 2005.09.21 KVINT, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, 

MD 
155 5772 004884 KVINT 

СЮРПРИЗНЫЙ 
2005.09.21 Î.M. Lumea Aromelor S.R.L., MD 

156 5773 004885 СОЛНЕЧНЫЙ 2005.09.21 Î.M. Lumea Aromelor S.R.L., MD 
157 5774 004886 ВИКТОРИЯ 2005.09.21 Î.M. Lumea Aromelor S.R.L., MD 
158 5775 004887 ЮБИЛЕЙНЫЙ 2005.09.21 KVINT, fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, 

MD 
159 5889 004913 CHIŞINĂU 2005.09.25 Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., întreprindere 

mixtă, MD 
160 6621 004986 Dunhill 2005.09.05 Dunhill Tobacco of London Limited, GB 
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 Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a mărcilor 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, titularul, 

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, data eliberării duplicatului 

Nr. 
crt. 

(111) 
Nr. certificatului 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

Data eliberării 
duplicatului 

1 8966 G.G. Properties, Ltd., BM 
Dorchester House, 7 Church Street, 
West Hamilton, Bermunda HMII, Bermude 

2005.06.20 

 
 

MG4L  Decăderi prin neachitarea taxelor conform regulii 
48.1. din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 991/1996 

privind protecţia desenelor şi modelelor industriale 
Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, 

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul depozitului, data depozitului, data publicării în BOPI 

Nr. crt. (73) Titularul, 
cod ST. 3 OMPI 

(11) 
Nr. certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. depozitului 

(22) 
Data depozitului 

(44) 
Nr. BOPI 

1 COŞERU Ina, MD 576 11-05 f 2003 0077 2003.08.26 4/2004 

 

Lista eratelor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul depozitului, 

numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. depozit Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. BOPI Publicat Se va citi 

1 Brevet 
pentru 
soi de 
plantă 

v 2000 0007 / 
2000.11.28 

11 6/2005 
(partea I) 

INSTITUTUL 
NAŢIONAL PENTRU 
VITICULTURĂ ŞI 
VINIFICAŢIE 

a.   INSTITUTUL NAŢIONAL 
PENTRU VITICULTURĂ ŞI 
VINIFICAŢIE 

 
b.   GUZUN Nicolae, MD; OLARI 

Tudor, MD; ŢÎPCO Margarita, 
MD; NEDOV Petru, MD 

2 Brevet 
pentru 
soi de 
plantă 

v 2000 0008 / 
2000.11.28 

12 6/2005 
(partea I) 

INSTITUTUL 
NAŢIONAL PENTRU 
VITICULTURĂ ŞI 
VINIFICAŢIE 

a.   INSTITUTUL NAŢIONAL 
PENTRU VITICULTURĂ ŞI 
VINIFICAŢIE 

 
b.   GUZUN Nicolae, MD; OLARI 

Tudor, MD; ŢÎPCO Margarita, 
MD; NEDOV Petru, MD 
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VIII 
La Comisia de Apel a AGEPI 

 

În acest compartiment sunt publicate informaţii privind: 

n Rezultatele examinării contestaţiilor depuse la Comisia de Apel a AGEPI. 
 Conform Regulamentului Comisiei de Apel a AGEPI, orice decizie referitoare la protecţia 

obiectelor de proprietate industrială poate fi contestată de către solicitanţi / titulari (nemijlocit sau 
prin reprezentanţii în proprietatea industrială) sau de către persoane terţe. 

n Cererile de recunoaştere a notorietăţii mărcilor depuse la Comisia de Apel a AGEPI şi mărcile 
recunoscute notorii în Republica Moldova. 

 Conform Regulamentului privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produse şi / sau de 
servicii, orice persoană este în drept în termen de 3 luni de la data publicării informaţiei privind 
cererea să depună o contestaţie la Comisia de Apel împotriva recunoaşterii notorietăţii  mărcii 
solicitate. 

In this compartment there is published the following information: 

n The results of the examination of appeals filed with the Appeal Board of AGEPI. 
 According to the Regulations of the Appeal Board  of AGEPI any decision referred to the 

protection of industrial property protection objects can be appealed by the applicants/owners 
(directly or by the representative in industrial property) or by third parties. 

 
n The applications for recognition of the well-known trademarks filed with the Appeal Board of 

AGEPI and the well-known marks in the Republic of Moldova 
 According to the Regulations on well-known trademarks recognition on products and/or services 

any person has right to file an appeal with the Appeal Board against the recognition of the 
notoriety of the filed trademark during 3 months from the date of publishing the information on the 
application. 
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Lista contestaţiilor examinate 
la Comisia de Apel a AGEPI în iunie 2005 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data depozitului, solicitantul sau titularul, 
numărul şi denumirea titlului de protecţie, data depunerii şi obiectul contestaţiei, contestatarul, 

data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 
Nr. 
crt. 

Nr. 
şi data 

depozitului 

Solicitant / 
Titular 

Nr. şi 
denumirea 
titlului de 
protecţie 

Data 
depunerii şi 

obiectul 
contestaţiei 

Contestatarul Data 
examinării 

contes-
taţiei 

Rezultatul examinării 
contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 013393  

2003.08.05 
Leaduhin 
Oleg, MD 

ДУША 
ФЕЛИЧИИ  

2004.10.20 
Împotriva 
înregistrării 

mărcii 

Întreprinderea 
Mixtă „United 
Wine 
Company” 
S.R.L., MD 
 

2005.06.16 Se acceptă revendicarea 
contestatarului şi se 
respinge înregistrarea 
mărcii nr. depozit 013393 
din 2003.08.05 publicată 
în BOPI 9/2004. 
Se abrogă decizia din 
2005.03.17 emisă de 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale. 
Se transmite dosarul în 
Arhivă.  

2 014344 
2004.02.12 

 

EURO-
ALCO 
S.A., MD 

Tridimen-
sională 

2005.04.11 
Împotriva 
respingerii 
cererii de 
înregistrare 

a mărcii 
tridimensio-

nale 

EURO-ALCO 
S.A., MD 

2005.06.16 Se acceptă înregistrarea 
mărcii tridimensionale  
nr. depozit 014344 din 
2004.02.12 pentru clasa 39 
(transport; ambalare şi 
depozitare de mărfuri), fără 
dreptul titularului “EURO-
ALCO” S.A., MD de a 
produce şi de a utiliza 
marca tridimensională în 
calitate de ambalaj pentru 
totalitatea produselor din 
clasa 33. 
Se abrogă decizia din 
2004.12.09 privind respin-
gerea cererii de înregistrare 
a mărcii tridimensionale  
nr. 014344 din 2004.02.12.  
Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Indus-
triale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 

3 014233 
2004.02.06 

 

EURO-
ALCO 
S.A., MD 

ШТОПОР 2005.05.05 
Împotriva 

deciziei de 
radiere 

EURO-ALCO 
S.A., MD 

2005.06.16 Se consideră întemeiate 
motivele contestatarului. 
Se restabileşte procedura 
de examinare a cererii  
nr. depozit 014233 din 
2004.02.06.  
Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Indus-
triale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale va prezenta 
raportul de examinare, în 
baza căruia Comisia de 
Apel va lua hotărârea 
definitivă privind restabilirea 
termenului omis. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4 014497 

2004.03.09 
ÎM moldo- 
româno-
franceză 
„Voxtel” 
S.A., MD 

OPTIM 2005.04.11 
Împotriva 
respingerii 
cererii de 
înregistrare 

a mărcii 

ÎM moldo- 
româno-
franceză 
„Voxtel” S.A., 
MD 

2005.06.16 Se acceptă înregistrarea 
mărcii în temeiul 
revendicărilor 
contestatarului. 
Se abrogă decizia din 
2005.02.02 privind 
respingerea cererii de 
înregistrare a mărcii verbale 
OPTIM. 
Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Indus-
triale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 

5 808520 
2003.06.06 

 

DEUTCHE 
TELECOM 
AG, DE 
 

Telekom 
Global Net 

2005.03.11 
Împotriva 
refuzului 

definitiv de a 
acorda 

protecţie 
juridică 
mărcii 

DEUTCHE 
TELECOM 
AG, DE 
 

2005.06.16 Se acceptă înregistrarea 
mărcii în temeiul 
revendicărilor 
contestatarului. 
Se abrogă decizia din 
2004.12.20 emisă de 
Departamentul Mărci şi 
Modele Industriale. 
Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Indus-
triale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 

6 013535 
2003.08.19 

 

S.A. 
„MIGDAL-
P”, MD 

ВЕСЕЛЬЕ 2005.04.15 
Împotriva 

deciziei de 
radiere a 

mărcii 

S.A. „MIGDAL-
P”, MD 

2005.06.17 Se consideră întemeiate 
motivele contestatarului.  
Se restabileşte procedura 
de examinare a cererii nr. 
depozit 013535 din 
2003.08.19. 
Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Indus-
triale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale va prezenta 
raportul de examinare, în 
baza căruia Comisia de 
Apel va lua hotărârea 
definitivă de repunere în 
termen.  

7 013534 
2003.08.19 

 

S.A. 
„MIGDAL-
P”, MD 

ИСКУС-
СТВО 
ЧТИТЬ 

ТРАДИЦИИ 

2005.04.15 
Împotriva 

deciziei de 
radiere  a 

mărcii  

S.A. „MIGDAL-
P”, MD 

2005.06.17 Se consideră întemeiate 
motivele contestatarului.  
Se restabileşte procedura 
de examinare a cererii nr. 
depozit 013534 din 
2003.08.19. 
Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Indus-
triale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale va prezenta 
raportul de examinare, în 
baza căruia Comisia de 
Apel va lua hotărârea 
definitivă de repunere în 
termen.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
8 013077 

2003.06.11 
S.A. 
„MIGDAL-
P”, MD 

DEGUSTO 2005.04.15 
Împotriva 

deciziei de 
radiere a 

mărcii  

S.A. „MIGDAL-
P”, MD 

2005.06.17 Se consideră întemeiate 
motivele contestatarului.  
Se restabileşte procedura 
de examinare a cererii nr. 
depozit 013077 din 
2003.06.11. 
Se transmite dosarul în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Indus-
triale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Indus-
triale va prezenta raportul 
de examinare, în baza 
căruia Comisia de Apel va 
lua Hotărârea definitivă de 
repunere în termen.  

9 012612 
2003.03.10 
certificat nr. 

9789 

FARMA-
PRIM, 
S.R.L., MD 
 

METRO-
MICON 

2005.03.24 
Privind 

anularea 
mărcii 

„METROMI-
CON” 

MIP METRO  
Group 
Intellectual 
Property 
GmbH&Co, 
KG, DE 
 

2005.06.17 Se respinge integral 
contestaţia. 
Se menţine în vigoare 
decizia din 2003.09.02 
privind înregistrarea mărcii 
nr. 9789 şi eliberarea 
certificatului de înregistrare. 
Se transmite dosarul în 
Arhivă. 

10 3 / 
2004.11.18 

Hard 
Rock 
Limited, 
Inc., US 
 

Hard Rock 
CAFE 

Combinată  
 

2005.03.29 
Împotriva 
recunoaş-

terii 
notorietăţii 

mărcii 

Întreprinderea 
mixtă „HARD 
ROCK CAFE” 
S.R.L., MD 
 

2005.06.17 Se consideră 
neîntemeiată revendicarea 
contestatarului 
Întreprinderea Mixtă 
„HARD ROCK CAFE” 
S.R.L. privind respingerea 
cererii de recunoaştere a 
notorietăţii mărcii Hard 
Rock CAFE. 

 

 

 Lista mărcilor recunoscute notorii  
în Republica Moldova 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data cererii de recunoaştere a notorietăţii 
mărcii, denumirea mărcii, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul şi data 

hotărârii de recunoaştere a notorietăţii mărcii, data de la care marca a fost recunoscută notorie, 
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de recunoaştere a notorietăţii mărcii    

Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
cererii de 

recunoaştere 
a notorietăţii 

(540) 
Denumirea 

mărcii 

(730) 
Titularul şi adresa, cod ST. 3 OMPI 

Nr. şi data 
hotărârii de 

recunoaştere 
a notorietăţii 

Data 
recunoaşterii 
notorietăţii 

(442)  
Nr. BOPI 

1 3 / 
2004.11.18 

Hard Rock 
CAFE 

Hard Rock Limited, Inc., Jersey 
Channels Islands, US 

3 / 
2005.06.17 

2000.01.01 

 

12/2004 
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Cereri de recunoaştere a notorietăţii mărcilor 
depuse la Comisia de Apel a AGEPI 

(se publică în scop de informare) 
Se publică următoarele date: (730) - numele / denumirea şi adresa solicitantului sau titularului, 

codul ţării conform normei ST. 3 OMPI; (540) - reproducerea mărcii, (511) - clasele conform Clasificării 
internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (Clasificarea de la Nisa), 
lista produselor şi serviciilor conform acestei clasificări, data de la care se cere recunoaşterea 

notorietăţii mărcii 
  

(730) TANIO S.A., ES 
Calle Flix 29, 43205 REUS 

 
(540) 
 

GOLD LINE  
 

(511) 
29 – carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate 

şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, 
lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile;  

35 – publicitate; gestionarea afacerilor comer-
ciale; administrare comercială; lucrări de 
birou; comercializarea produselor; magazi-
ne; magazine de firmă. 

 
Data de la care se cere recunoaşterea notorietăţii 
mărcii - 2004.01.01 

 

Modificări ale hotărârilor Comisiei de Apel 
În legătură cu necesitatea concretizării textului hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 

2005.05.25 privind contestaţia referitoare la cererea de înregistrare a mărcii nr. 015762 din 2004.11.24 
se modifică hotărârea respectivă, publicată în BOPI 6/2005 (PARTEA I), după cum urmează: 

Nr. şi data 
depozitului 

Solicitant / 
Titular 

Nr. şi  
denumirea 
titlului de 
protecţie  

Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Contes-
tatarul  

Rezultatul 
examinării 
contestaţiei 
(publicat) 

Rezultatul examinării 
contestaţiei 
(se va citi) 

015762 
2004.11.24 

 

„PLATEAU 
DU VIN” 

S.R.L., MD 

СТАРОЕ 
АББАТ-
СТВО 

2005.03.04 
Împotriva 
deciziei de 
acceptare 
parţială a 
cererii de 
înregistrare a 
mărcii 

„PLATEAU 
DU VIN” 
S.R.L., 
MD 

Se acceptă 
revendicarea 
contestatarului. 
Se abrogă 
decizia din 
2005.02.09 
privind 
acceptarea 
parţială a 
cererii de 
înregistrare a 
mărcii. 
Se transmite 
dosarul în 
Departamentul 
Mărci, Modele 
şi Desene 
Industriale 
pentru 
efectuarea 
procedurilor 
ulterioare. 

Se acceptă revendicarea 
contestatarului şi se 
înregistrează marca 
pentru produsele din 
clasa 33 – băuturi 
alcoolice (cu excepţia 
berii) şi pentru 
serviciile din clasa 35 – 
publicitate; gestionarea 
afacerilor comerciale; 
administrare comer-
cială; lucrări de birou. 
Se abrogă decizia din 
2005.02.09 privind 
acceptarea parţială a 
cererii de înregistrare a 
mărcii. 
Dosarul se transmite în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Indus-
triale pentru efectuarea 
procedurilor ulterioare. 
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IX
Monitor

Î n acest capitol sunt publicate acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova
 care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului General al

AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

I n this Chapter there are published acts issued by the President, Parliament and  Government of the
 Republic of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the General

Director of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.

В данном разделе опубликованы издаваемые Президентом, Парламентом и Правительством
 Республики Молдова документы, регламентирующие охрану интеллектуальной собственности

в республике, приказы Генерального директора AGEPI, официальные сообщения и комментарии
к ним.
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В пункт 7 Положения о регистрации лицензионных
договоров на объекты промышленной собствен-
ности в Республике Молдова, утвержденного
приказом Генерального директора AGEPI № 40 от
16.05.1997,  с  последующими изменениями и
дополнениями, вносится изменение в следующей
редакции:

Утвержденное
приказом Генерального директора AGEPI

№ 74 от 20.06.2005

Изменение, внесенное в Положение
о регистрации лицензионных договоров

на объекты промышленной собственности
в Республике Молдова

«В случае регистрации договора заявитель уплачи-
вает пошлину за регистрацию согласно Положению
о применении пошлин за услуги в области охраны
объектов промышленной собственности, утверж-
денному приказом Генерального директора AGEPI
№ 80 от 28.08.1997.».

Утвержденное
приказом Генерального директора AGEPI

№ 76 от 27.06.2005

Дополнение, внесенное в Положение
о применении пошлин за услуги в области

охраны объектов промышленной собственности
Положение о применении пошлин за услуги в
области охраны объектов промышленной собс-
твенности, утвержденное приказом Генерального
директора AGEPI № 80 от 28 августа 1997 г.,
дополняется пунктом 531 следующего содержания:

«531. Уплата пошлин за процедуры, касающиеся
патентования/регистрации объектов промыш-

ленной собственности за рубежом, в соответствии
с международными или региональными конвен-
циями, участницей которых является Республика
Молдова, осуществляется перечислением в банк;
в этом случае банковская пошлина за перечис-
ление уплачивается заявителем в размере, уста-
новленном банком.».
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X
Materiale de informare

din domeniul proprietăţii intelectuale

Capitolul inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, texte
ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale acordurilor

regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte materiale
de informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.

The Chapter inserts information on intellectual property protection in the Republic of Moldova,
texts of the international conventions and treaties to which the Republic of Moldova is party,

of the regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO standards;
other information materials in the field of intellectual property protection.

Р аздел включает в себя информацию по охране интеллектуальной собственности в Республике
 Молдова, международные конвенции и договора, участницей которых является Республика

Молдова, региональные и двусторонние соглашения, положения, классификации, нормы ВОИС,
другие информационные материалы в области охраны интеллектуальной собственности.
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La 15 iunie 2005 Guvernul Marii Jamahirii Arabe
Libiene Populare Socialiste (al 127-lea stat) a depus
instrumentele de aderare la Tratatul de cooperare în
domeniul brevetelor (PCT).

Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor cu privire
la Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă
va fi în vigoare cu începere de la data de 15 septembrie
2005.

*  *  *

La 30 iunie 2005 Georgia (al 61-lea stat) a depus
instrumentele de aderare la Tratatul de la Budapesta
privind recunoaşterea internaţ ională a
microorganismelor în scopul asigurării lor prin brevete
din 26 septembrie 1980.

Tratatul de la Budapesta va fi în vigoare cu privire la
Georgia cu începere de la 30 septembrie 2005.

*  *  *

La 13 iulie 2005 Turcia a depus o declaraţie cu referire
la articolul 8.7)a) al Protocolului referitor la Aranja-
mentul de la Madrid privind înregistrarea interna-
ţională a mărcilor (1989), conform căreia Turcia de la
fiecare înregistrare internaţională unde este men-
ţionată conform articolului 3ter al acestui Protocol, cât
şi de la reînnoirea unei astfel de înregistrări interna-
ţionale doreşte să obţină în locul unei părţi din venitul
care provine din taxele suplimentare şi din taxele
complementare o taxă individuală.

Declaraţia va fi în vigoare cu privire la Turcia cu
începere de la 13 octombrie 2005.

*  *  *

La 26 aprilie 2005 Republica Letonia (al 42-lea stat)
a depus instrumentele de ratificare a Actului de la
Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregis-
trarea internaţională a desenelor şi modelelor indus-
triale din 2 iulie 1999.

OMPI informează
Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga este
în vigoare cu privire la Republica Letonia cu începere
de la 26 iulie 2005.

*  *  *

La 6 mai 2005 Republica Albania (al 52-lea stat) a
depus instrumentele de aderare la Tratatul OMPI
privind dreptul de autor din 20 decembrie 1996.

Tratatul va fi în vigoare cu privire la Republica Albania
cu începere de la 6 august 2005.

*  *  *

La 20 iunie 2005 Guvernul României (al 44-lea stat)
a depus instrumentele de ratificare a Tratatului de la
Nairobi privind protecţia simbolului olimpic din 26
septembrie 1981.

Tratatul este în vigoare cu privire la România cu
începere de la 20 iulie 2005.

*  *  *

La 20 iunie 2005 Sultanatul Oman (al 53-lea stat) a
depus instrumentele de aderare la Tratatul OMPI
privind dreptul de autor din 20 decembrie 1996.

Tratatul va fi  în vigoare cu privire la Sultanatul Oman
cu începere de la 20 septembrie 2005.

*  *  *

La 20 iunie 2005 Sultanatul Oman (al 51-lea stat) a
depus instrumentele de aderare la Tratatul OMPI
privind  interpretările ş i fonogramele adoptat la
Geneva la 20 decembrie 1996.

Tratatul va fi  în vigoare cu privire la Sultanatul Oman
cu începere de la 20 septembrie 2005.
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UPOV informează
La 29 iunie 2005 Comunitatea Europeană (CE), prima
organizaţie interguvernamentală, a depus instrumen-
tele de aderare la Uniunea Internaţională pentru
Protecţia Soiurilor de Plante, devenind cu începere de
la 29 iulie al 60-lea membru al (UPOV).

UPOV este o organizaţie interguvernamentală inde-
pendentă cu sediul la Geneva, care prin tratat inter-
naţional perotejează drepturile de proprietate intelec-
tuală ale amelioratorilor, încurajează dezvoltarea noilor
soiuri de plante.

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCVV) se
află în Angers, Franţa, şi recepţionează anual peste

2600 de cereri pentru protecţia soiurilor de plante.
Depunând cerere la OCVV, amelioratorul obţine titlu
de protecţie care este valabil şi în vigoare în toate cele
25 de state membre ale Uniunii Europene.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Secretariatul
UPOV:

34, chemin des Colombettes – CH-1211 Geneva 20
– Tel: (+ 41 22) 338 91 11

Fax: (+ 41 22) 733 03 36

E-mail: upov.mail@upov.int –
Internet: http://www.upov.int
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Cronica AGEPI

La 18 iulie curent a avut loc şedinţa de bilanţ a activităţii
colectivului AGEPI în prima jumătate a anului 2005. Din
rapoartele prezentate de conducătorii subdiviziunilor reiese
că majoritatea acţiunilor prevăzute în programul de activitate
pentru semestrul I al anului curent a fost realizată cu succes.
Indicii calitativi pe domenii de activitate sunt la nivelul perioadei
respective a anului 2004.

Activitatea de înregistrare /
brevetare a OPI

Numărul total de cereri de înregistrare / brevetare şi de
reînnoire, depuse la AGEPI în prima jumătate a anului, este, în
general, la nivelul aceleiaşi perioade a anului precedent – 3864
de cereri de protecţie a OPI.

 Invenţii. Perioada de bilanţ se caracterizează prin
depunerea la AGEPI a 178 de cereri de brevet de invenţie, cu
26 cereri (17%) mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului
precedent. AGEPI a eliberat 130 de brevete de invenţie, dintre
care 128 de brevete titularilor naţionali şi 2 brevete celor străini.
49 de brevete eliberate se referă la necesităţi curente ale
vieţii, 33 - la chimie şi metalurgie, 16 - la tehnici industriale
diverse şi transport.

Soiuri de plante. În perioada de referinţă au fost
depuse 8 cereri de brevet pentru soiuri de plante şi au fost
eliberate 2 brevete.

Modele de utilitate. Solicitanţii au depus 18 cereri de
înregistrare a modelelor de utilitate şi eliberate 8 certificate
de înregistrare.

Mărci şi denumiri de origine. Au fost depuse 2688
de cereri de înregistrare a mărcilor, înscriindu-se o majorare
cu 3,6% în raport cu anul 2004. Din totalitatea cererilor depuse
în anul curent 1389 de cereri au parvenit pe cale naţională,
iar 1299 pe cale internaţională, conform Aranjamentului şi
Protocolului de la Madrid. Au fost depuse 538 de cereri de
reînnoire a înregistrării mărcilor. Au fost depuse 11 cereri de
înregistrare a denumirilor de origine a produselor.

În perioada de bilanţ au fost eliberate 843 de certificate
de înregistrare a mărcilor şi 1743 de reînnoire.

Desene şi modele industriale.  Pe parcursul a 6 luni
ale anului 2005 au fost depuse 227 de cereri de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale, inclusiv 146 prin
procedura Aranjamentului de la Haga. Prin procedura
naţională numărul de cereri este la nivelul anului 2004, iar prin
Aranjamentul de la Haga acesta constituie doar 60% din
numărul cererilor depuse în semestrul I al anului 2004. Au fost
eliberate 57 de certificate de înregistrare şi 16 adeverinţe de
reînnoire a desenelor şi modelelor industriale.

Transmiterea drepturilor de PI
În primul semestru de activitate la AGEPI au fost

înregistrate 75 de contracte de transmitere a drepturilor
asupra obiectelor de proprietate industrială, şi anume: 62 de
contracte de cesiune,  10 contracte de licenţă, 2 contracte
de franchising şi 1 contract de gaj. Din numărul total de
contracte înregistrate 68 se referă la mărci, 5 la brevete de
invenţie şi 2 la desene şi modele industriale; 36 de contracte
se referă la titularii naţionali, iar 39 la titularii străini.

Activitatea în domeniul dreptului de autor
şi drepturilor conexe

În perioada de referinţă au fost examinate şi înregistrate
84 de obiecte ce se referă la dreptul de autor şi drepturile

Bilanţul semestrial al activităţii AGEPI
conexe, au fost eliberate 690471 de marcaje de control,
efectuate 367 de controale privind respectarea drepturilor
de autor şi drepturilor conexe, confiscate 3769 de opere şi
fonograme piratate.

Alte activităţi în domeniul proprietăţii
intelectuale

Activitatea legislativă a fost axată pe realizarea
prevederilor Strategiei de dezvoltare a sistemului naţional
de protecţie şi utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală
până în anul 2010 şi armonizării legislaţiei în domeniul
proprietăţii intelectuale conform directivelor Uniunii
Europene.

Pe plan internaţional activitatea AGEPI a fost orientată
spre consolidarea şi extinderea colaborării cu organismele
internaţionale şi oficiile de specialitate din diverse state -
Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală (OMPI),
Oficiul European de Brevete (OEB), Oficiul Eurasiatic de
Brevete (OEAB), Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC),
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), România şi altele.
Au fost elaborate propuneri pentru Programul naţional de
implementare a Planului de acţiuni Republica Moldova –
Uniunea Europeană.

În perioada vizată la Chişinău s-a desfăşurat seminarul-
training cu genericul „Respectarea drepturilor de proprietate
intelectuală”, organizat de Grupul Consultativ pentru protecţia
şi realizarea drepturilor de proprietate intelectuală în scopul
promovării investiţiilor al Comisiei Economice a ONU pentru
Europa (UN/ECE) şi AGEPI.

La  AGEPI s-a desfăşurat Seminarul bilateral AGEPI-OSIM
cu genericul „Promovarea, publicarea şi diseminarea
informaţiei de proprietate intelectuală”.

Activitatea de promovare şi marketing a AGEPI a fost
orientată în continuare spre familiarizarea publicului larg cu
avantajele sistemului de protecţie a proprietăţii industriale,
spre sensibilizarea cercurilor interesate ale societăţii privind
necesitatea protecţiei OPI.

Au fost elaborate şi semnate două acorduri de cola-
borare: cu AŞM şi cu Universitatea de Stat „A. Russo” din
Bălţi, unde a  fost creat un centru de informare în domeniul PI.

Au fost organizate 7 seminare specializate şi mese
rotunde în domeniu atât la AGEPI, cât şi în teritoriu, în cadrul
cărora s-au stabilit căile de conlucrare mai eficientă cu agenţii
economici.

Colaboratorii AGEPI au participat la 14 expoziţii naţionale
cu stand expoziţional şi cu activităţi de marketing şi promovare
organizate de CIE „MOLDEXPO”, de Camera de Comerţ şi
Industrie a Republicii Moldova şi de filialele acesteia din Bălţi
şi Ungheni.

AGEPI a acordat asistenţă inventatorilor şi instituţiilor
inovatoare din Republica Moldova pentru a participa la Salonul
Internaţional de Invenţii, Tehnici şi Produse Noi (ediţia a 33-a)
de la Geneva, Elveţia, la Expoziţia Internaţională de Invenţii
„INPEX-2005” de la Pittsburg, SUA, unde au avut posibilitatea
de a stabili relaţii de afaceri cu firme producătoare de peste
hotare.

Activitatea editorială s-a soldat cu apariţia a 13 titluri noi
de carte şi publicaţiilor periodice BOPI (6 numere), „Intellectus”
(2), „AGEPI-Info” (2), „Bursa invenţiilor” (6).

Au fost difuzate şi publicate 17 informaţii, 9 comunicate
de presă, 20 de articole şi organizate 3 conferinţe de presă.
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B uletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie  diversă. Capitole
speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, modelelor de utilitate,

mărcilor, denumirilor de origine a produselor, desenelor şi modelelor industriale.
Utilizatorii acestei informaţii vor putea urmări regimul juridic al cererilor de solicitare
a protecţiei, al obiectelor de proprietate industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul
Republicii Moldova. Buletinul include indexuri lunare şi semestriale specializate.
În Buletin se publică acte oficiale, regulamente, convenţii internaţionale, acorduri
bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc.

Buletinul oferă în condiţii avantajoase spaţiu pentru publicitate tuturor doritorilor
în vederea propagării obiectelor de proprietate industrială, altor activităţi.

Informaţie generală

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială poate fi procurat la Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală, str.  Andrei Doga nr. 24, bloc 1, preţul unui exemplar este de 40 lei.
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Extras  din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI)
referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează  sau înregistrează titluri

de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2004)

CF Republica
Centrafricană

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

Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania
DJ Djibouti
DK Danemarca
DM Dominique
DO Republica Dominicană
DZ Algeria
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara de Apus
ER Eritrea
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FJ Fiji
FK Insulele Falkland

(Malvine)
FO Insulele Faro
FR Franţa
GA Gabon
GB Regatul Unit
GD Grenada
GE Georgia
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Groenlanda
GM Gambia
GN Guineea
GQ Guineea Ecuatorială
GR Grecia
GS Georgia de Sud şi

Insulele Sandvici de
Sud

GT Guatemala
GW Guineea-Bissau
GY Guiana
HK Hong-Kong
HN Honduras
HR Croaţia
HT Haiti
HU Ungaria
ID Indonezia
IE Irlanda
IL Israel
IN India
IQ Irak
IR Iran

(Republica Islamică)
IS Islanda

WO Organizaţia
Mondială
de Proprietate
Intelectuală (OMPI)

I B Biroul Internaţional al
Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală

EP Oficiul European
de Brevete (OEB)

EA Oficiul Eurasiatic
de Brevete (OEAB)

OA Organizaţia Africană
de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

AP Organizaţia
Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

EM Oficiul de Armonizare
pe Piaţa Internă
(mărci, desene şi
modele)

BX Biroul de Mărci
Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux

AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite
AF Afganistan
AG Antigua şi Barbuda
AI Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
AZ Azerbaidjan
BA Bosnia-Herţegovina
BB Barbados
BD Bangladesh
BE Belgia
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermude
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia
BR Brazilia
BS Bahamas
BT Bhoutan
BV Insulele Buve
BW Botswana
BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica

Democrată
Congo

IT Italia
JM Jamaica
JO Iordania
JP Japonia
KE Kenya
KG Kârgâzstan
KH Cambodgia
KI Kiribati
KM Comore (Insule)
KN Saint Kitts şi Nevis
KP Republica Populară

Democrată Coreea
KR Republica Coreea
KW Kuweit
KY Insulele Caimane
KZ Kazahstan
LA Laos
LB Liban
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxembourg
LV Letonia
LY Libia
MA Maroc
MC Monaco
MD Republica Moldova
MG Madagascar
MK Macedonia (fosta

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

Mariana de Nord
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Maurice
MV Maldive
MW Malawi
MX Mexic
MY Malaysia
MZ Mozambic
NA Namibia
NE Niger
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Olanda
NO Norvegia
NP Nepal
NR Nauru
NZ Noua Zeelandă
OM Oman
PA Panama
PE Peru
PG Papua-Noua Guinee
PH Filipine
PK Pakistan
PL Polonia

P T Portugalia
P W Palau
P Y Paraguay
QA Qatar
R O România
R U Federaţia Rusă
R W Ruanda
SA Arabia Saudită
SB Insulele Salomon
S C Seychelles
S D Sudan
S E Suedia
S G Singapore
S H Sfânta Elena
S I Slovenia
S K Slovacia
S L Sierra Leone
S M San-Marino
S N Senegal
S O Somalia
S R Suriname
S T Sao Tomée

şi Principe
SV Salvador
SY Siria
SZ Swaziland
T C Insulele Turks

şi Caicos
T D Ciad
T G Togo
T H Thailanda
T J Tadjikistan
T L East Timor
T M Turkmenistan
T N Tunisia
T O Tonga
T R Turcia
T T Trinidad-Tobago
T V Tuvalu
T W Taiwan

(provincie chineză)
T Z Republica Unită

a Tanzaniei
U A Ucraina
U G Uganda
U S Statele Unite

ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VA Saint  Siège
VC Saint Vincent

şi Grenadines
V E Venezuela
VG Insulele

Virgine Britanice
VN Vietnam
VU Vanuatu
W S Samoa
Y E Yemen
YU Serbia şi Muntenegru
ZA Africa de Sud
Z M Zambia
Z W Zimbabwe
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IV
Mărci / Trademarks

P rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor
 la AGEPI în modul stabilit de Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor

nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995, modificată şi completată prin legile nr. 1009-XIII din 22.10.1996,
nr. 1079-XIV din 23.06.2000, nr. 65-XV din 12.04.2001, nr. 1446-XV din 08.11.2002 şi nr. 469-XV din
21.11.2003.

În conformitate cu această lege, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI.
Certificatul de înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra mărcii pentru
produsele şi serviciile indicate în certificat.

Cererile de înregistrare şi mărcile înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.

Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid la care Republica Moldova este parte se publică
în limbile franceză şi engleză în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale (“Gazette OMPI des marques
internationales / WIPO Gazette of International Marks”). Buletinul, editat pe suport electronic, include
atât datele bibliografice, cât şi reproducerile mărcilor şi lista produselor/serviciilor şi este expus
în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.

T he legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis
 of registration  with the AGEPI carried out in accordance with the Law on Trademarks and

Appellations of Origin No 588-XIII of September 22, 1995, amended and completed by the laws
No 1009-XIII of October 22, 1996, No 1079-XIV of June 23, 2000, No 65-XV of April 12, 2001, No 1446-XV
of November 08, 2002 and No 469-XV of November 21, 2003.

In accordance with this Law the trademark is certified by a registration certificate granted by the AGEPI.
The registration certificate attests to the priority date of the trademark and the exclusive right of the
owner in the trademark for goods and services entered on the certificate.

The registration applications and the trademarks registered under the national procedure shall be pub-
lished in the Official Bulletin of Industrial Property.

The trademarks registered under the Madrid Agreement to which the Republic of Moldova is party shall
be published in French and English in the “Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette
of International Marks”. The Official Bulletin published on the electronic carrier comprises both biblio-
graphic data and mark reproductions as well as a list of products/services and is available for public
in the AGEPI library.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MĂRCI

(111) Numărul de ordine al înregistrării

(116) Numărul de ordine al înregistrării reînnoite

(151) Data înregistrării

(156) Data reînnoirii

(170) Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării /
reînnoirii

(181) Data prevăzută de expirare a termenului de
valabilitate a înregistrării

(186) Data prevăzută de expirare  a termenului de
valabilitate a reînnoirii

(210) Numărul depozitului

(220) Data depozitului

(230) Data priorităţii de expoziţie

(310) Numărul depozitului cererii iniţiale

(320) Data depozitului cererii iniţiale

(330) Ţara cererii iniţiale, codul conform normei
ST. 3 OMPI

(442) Data la care informaţ i i le privind cererea
examinată au fost făcute accesibile publicului

(450) Data la care informaţiile privind înregistrarea
au fost făcute accesibile publicului

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate

(511) Indicarea claselor conform Clasificării inter-
naţionale a produselor şi serviciilor în scopul
înregistrării mărcilor (Clasificarea de la Nisa),
lista produselor şi serviciilor conform acestei
clasificări

(526) Elementele mărcii asupra cărora  nu se extinde
dreptul exclusiv

(531) Descrierea elementelor figurative ale mărcii
conform Clasificării internaţionale a elemen-
telor figurative ale mărcilor (Clasificarea de la
Viena)

(540) Reproducerea mărcii

(550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a
statului

(551) Indicarea faptului că marca este colectivă sau
de certificare

(554) Indicarea faptului  că marca  este  tridimen-
sională

(580) Data înscrierii oricărui tip de tranzacţie privind
cererile de înregistrare sau înregistrările (de
exemplu: modificare de titular, modificare de
nume sau adresă, renunţare, expirare a
protecţiei)

(591) Indicarea culorilor revendicate

(641) Numărul şi data altor cereri înrudite din punct
de vedere juridic

(730) Numele / denumirea şi adresa solicitantului
sau titularului, codul ţării conform normei
ST. 3 OMPI

(740) Numele reprezentantului în proprietatea
industrială

(750) Adresa pentru corespondenţă

(770) Numele şi adresa solicitantului sau titula-
rului precedent (în caz de schimbare a
titularului)

(771) Numele precedent sau adresa precedentă a
solicitantului sau titularului (fără schimbarea
titularului)

(791) Numele şi adresa licenţiatului

(800) Indicarea datelor conform Aranjamentului de
la Madrid şi Protocolului de la Madrid

(300)* Date referitoare la prioritatea cererilor în-
registrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S.
(numărul documentului, data depozitului, codul
ţării)
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LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA
RELATING TO MARKS

(111) Serial number of the registration

(116) Serial number of the renewal

(151) Date of registration

(156) Date of renewal

(170) Expected duration of the registration/re-
newal

(181) Expected expiration date of registration validity

(186) Expected expiration date of renewal
validity

(210) Number of the application

(220) Filing date of the application

(230) Date of exhibition priority

(310) Number of the initial application

(320) Filing date of the initial application

(330) Country of the initial application, code accord
ing to the WIPO Standard ST. 3

(442) Date of availability for public of the examined
application

(450) Date of availability for public of registration
data

(510) List of goods if not classified

(511) Designation of classes according to the Inter-
national Classification of Goods and Services
for the Purposes of the Registration of Marks
(Nice Classification), List of goods and/or ser-
vices

(526)  Marks elements to which the exclusive rights
do not extend

(531) Description of the figurative elements of the
mark according to the International Classifica-
tion of the Figurative Elements of Marks (Vienna
Classification)

(540) Reproduction of the mark

(550)* Indication of the fact that the mark is the state
property

(551) Indication to the effect that the mark is a collec-
tive mark or a certification

(554) Indication to the effect that the mark is a three-
dimensional mark

(580) Date of registration of any transaction relating
to the application for registration or registra-
tions (for example: change of the owner right,
modification of the name or address, with-
drawal, assignment of the protection, expira-
tion of protection

(591) Indication of colors claimed

(641) Number and date of filing the other prior art ap-
plications according to the legislation

(730) Name and address of the applicant or the
holder of the registration, code according to the
WIPO Standard ST. 3

(740) Name of the representative in industrial prop-
erty

(750) Address for correspondence

(770) Name and address of the previous applicant
or holder of the registration (in case of chang-
ing the holder)

(771) Previous name or previous address of the
applicant or holder (without changing the
holder)

(791) Name and address of the licensee

(800) Indication of data according to the Madrid
Agreement and Madrid Protocol

(300)* Priority data of the applications registered with
the patent office of the former USSR (number
of the document, application filing date, the
code of the country)
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Cereri de înregistrare /
Applications for registration

Î n conformitate cu Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din
 22 septembrie  1995, modificată şi completată prin legile nr. 1009-XIII din 22.10.1996, nr. 1079-XIV din

23.06.2000, nr. 65-XV din 12.04.2001, nr. 1446-XV din 08.11.2002 şi nr. 469-XV din 21.11.2003, cererea de
înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin reprezentant în proprietatea
industrială. O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în
art. 8 (5), (6) din Lege.

Orice persoană este îndreptăţită, în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cerere, să
depună o contestaţie împotriva înregistrării mărcii.

I n accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No 588-XIII of
 September 22,1995, amended and completed by the laws No 1009-XIII of October 22, 1996,

No 1079-XIV  of June 23, 2000, No 65-XV of April 12, 2001, No 1446-XV of November 08, 2002 and
No 469-XV of November 21, 2003, an application for registration of a trademark shall be filed with the
AGEPI by the applicant in person or through a representative in industrial property. The application shall
concern only one trademark and shall contain the documents provided in Art. 8 (5), (6) of the Law.

Any person may oppose the registration of a trademark or of an appellation of origin within the three
months that follow the publication date of the notice concerning the application.
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(210) 012160 
(220) 2002.10.03 
(730) Hendrix Bail S.A., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 63, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
03  - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

05  - produse farmaceutice şi veterinare, produse 
igienice de uz medical, substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi, 
material pentru pansamente, materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale, 
administrare comercială; lucrări de birou. 

(531) CFE(4) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 013452 
(220) 2003.08.01 
(730) MAŞCAUŢAN-INDCOMAGRO S.R.L., MD 

MD-4828, Jevreni, Criuleni, Republica 
Moldova 

(540) 

  

 
 

 

(511) NCL(8) 
39  - ambalare şi depozitare de mărfuri. 
(531) CFE(5) 01.11.08; 27.05.04; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 013720 
(220) 2003.10.10 
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

GB 
Dansom  Lane, Hull HU8 7DS, Regatul Unit 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
03  - depilatoare şi preparate depilatoare; 
08  - spatule cosmetice comercializate în asortiment 

cu preparatele depilatoare. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 014038 
(220) 2003.12.22 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
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(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 19.01.01. 
 

 
 
(210) 014259 
(220) 2004.02.27 
(730) EMI (IP) Limited, GB 

27 Wrights Lane, London, W8 5SW, 
Regatul Unit 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
09  - aparate şi instrumente pentru înregistrarea, 

reproducerea şi/sau transmiterea informaţiei 
sau a înregistrărilor sonore şi/sau vizuale; 
înregistrări sonore şi/sau vizuale; înregistrări 
ameliorate sonore şi/sau vizuale; înregistrări 
interactive sonore şi/sau vizuale; media de 
înregistrare sonoră şi/sau vizuală; jocuri video; 
mijloace programabile (software) interactive de 
calculator; publicaţii (încărcabile) livrate on-line 
din date de baze, din Internet sau din orice 
altă reţea de comunicaţie, inclusiv fără fir, prin 
cablu sau satelit; discuri compacte; super 
discuri compacte audio; DVD-uri; CD ROM-uri; 
sisteme de realitate virtuală; muzică digitală 
(încărcabilă); player-e MP3; cititoare de MP3; 
asistenţi digitali personali şi alte aparate 
digitale de buzunar; muzică digitală (încăr-
cabilă) livrată de pe web-site-uri de MP3 din 
Internet; jocuri electronice; jocuri pe CD ROM-
uri; melodii pentru sunetul de telefon; 

35  - colectarea pentru terţi a unor produse variate 
(cu excepţia transportării lor),  acordându-le 
consumatorilor posibilitatea de a vedea şi 
comanda convenabil aceste produse; acor-
darea informaţiei şi avizurilor pentru potenţialii 
cumpărători ai produselor din baze de date, 
prin Internet sau prin alte mijloace; servicii de 
promovare în domeniul înregistrărilor sonore 
şi/sau vizuale; comercializarea produselor; 

38  - servicii în domeniul comunicaţiilor; servicii în 
domeniul radiodifuziunii; transmiterea muzicii 

şi informaţiei; servicii de videotext, date 
digitalizate, teletext şi de vizualizare a datelor; 
asigurarea accesului utilizatorilor la Internet 
sau la orice altă reţea de comunicaţie, inclusiv 
fără fir, prin cablu sau satelit; asigurarea 
conexiunilor de comunicaţie la Internet, la 
baze de date sau la orice altă reţea de 
comunicaţie; asigurarea accesului la web-site-
urile de muzică digitală din Internet sau din 
orice altă reţea de comunicaţie; livrarea 
muzicii digitale prin comunicaţii; servicii de 
maşini de operare a căutării; servicii de acces 
la comunicaţii; transmiterea mesajelor şi 
imaginilor susţinute de calculator; transmiterea 
noutăţilor şi informaţiei despre afacerile 
curente; 

41  - servicii de divertisment; producerea şi distri-
buirea serviciilor în domeniul înregistrărilor 
sonore şi/sau vizuale şi al divertismentului; 
servicii de publicare a muzicii; management 
pentru artişti; servicii prestate de studiouri de 
înregistrare; servicii de informare referitoare la 
muzică, divertisment, jocuri şi evenimente 
asigurate on-line din baze de date de 
calculator, din Internet sau din orice altă reţea 
de comunicaţie, inclusiv fără fir, prin cablu sau 
satelit; producerea, pregătirea, prezentarea, 
distribuirea, sindicalizarea, punerea în reţea şi 
închirierea programelor de tele- şi radiodifu-
ziune şi a filmelor, filmelor cu desene animate 
şi a înregistrărilor sonore şi/sau vizuale; pro-
ducerea filmelor de divertisment în direct; 
organizarea, producerea şi prezentarea con-
cursurilor, expoziţiilor, evenimentelor sportive, 
spectacolelor, spectacolelor în turneu, sta-
giunilor, performanţelor teatrale, concertelor, 
performanţelor din viaţă şi a evenimentelor cu 
participarea audienţei; oferirea on-line a 
publicaţiilor electronice (neîncărcabile); acor-
darea şi operarea conferinţelor electronice; 
grupuri de discuţie şi camere de discuţie (chat 
rooms); servicii de jocuri electronice din baze 
de date de calculator, din Internet sau din 
orice altă reţea de comunicaţie, inclusiv fără 
fir, prin cablu sau satelit; servicii de avizare şi 
consultanţă referitoare la serviciile sus-men-
ţionate; 

42  - administrarea, exploatarea şi asigurarea drep-
turilor pentru produsele de creaţie muzicală 
şi/sau lirică; achiziţionarea, managementul şi 
exploatarea drepturilor de autor pentru creaţii 
muzicale şi/sau lirice pentru şi în numele 
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autorilor, compozitorilor sau conducătorilor 
acestor creaţii; oferirea licenţelor; informaţie 
referitoare la serviciile sus-menţionate acor-
dată on-line din baze de date de calculator, din 
Internet sau din orice altă reţea de comu-
nicaţie, inclusiv fără fir, prin cablu sau satelit; 
crearea şi întreţinerea web-site-urilor; închi-
rierea web-site-urilor; administrarea web-site-
urilor terţilor; asigurarea web-site-urilor terţilor; 
design-ul şi elaborarea hardware şi software 
de calculatoare;  servicii juridice. 

 

 
 
(210) 014453 
(220) 2004.03.29 
(730) INCOMLAC  S.A., MD 

Calea Ieşilor nr. 180, MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(540) 

  

 
 
(511) NCL(8) 
29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

(531) CFE(5) 02.03.04; 02.03.21; 03.04.03; 
26.01.21; 27.05.01; 27.05.17. 

 

 
 
(210) 014568 
(220) 2004.04.21 
(730) Dionysos-Mereni S.A., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 9, MD-6527, 
Merenii Noi, Anenii Noi, Republica Moldova 

 

(540)  
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; comercializarea 
produselor; 

39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de  călătorii. 

 

 
 
(210) 014575 
(220) 2004.04.22 
(730) CEMA S.A., societate mixtă moldo-ceho-

americană, MD 
Str. Costiujeni nr. 16, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
  

 
 
(511) NCL(8) 
32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 03.02.04; 05.03.04; 26.01.15; 

26.04.03. 
 

 
 
(210) 014917 
(220) 2004.05.26 
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(730) ASCONI S.R.L., firmă comercială de pro-
ducţie, MD 
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica 
Moldova 

(540) 
  
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - vinuri de muscat. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 014978 
(220) 2004.04.20 
(730) VINSERVCOM S.R.L., MD 

Str. Bariera Sculeni nr. 38, MD-2069, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
  

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "Vin". 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.18; 27.05.01; 

27.05.13. 
 

 
 
(210) 015069 
(220) 2004.06.25 
(730) DEPOFARM S.R.L., MD 

Str. Arteziană nr. 13, MD-6501, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

(540) 
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - produse farmaceutice;  produse  igienice de uz 

medical; plasturi; material pentru pansamente; 
dezinfectante. 

 

 
 
(210) 015121 
(220) 2004.07.07 
(730) SHAN LIAN INTERNATIONAL GROUP 

S.R.L., Î.C.S, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 42, bloc 6,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
 

 

 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
36  - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare; 
38  - telecomunicaţii; 
40  - tratament de materiale; 
41  - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale, cu excepţia înregistrării (filtră-
rii) pe bandă video, fotografiei; 

43  - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-
porară. 

 

 
 
(210) 015146 
(220) 2004.06.15 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
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(511) NCL(8) 
03  - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

14  - metale preţioase  şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate neincluse în alte 
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase; 
ceasornicărie şi instrumente de cronometrat; 

15  - instrumente muzicale; 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; ade-
zivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau 
menaj; material pentru artişti; pensule; maşini 
de scris şi articole de birou (cu excepţia  mobi-
lierului); material de instruire sau învăţământ 
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice 
pentru ambalare (neincluse în alte clase); ca-
ractere tipografice; clişee; 

21  - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 
sticlei pentru construcţii); sticlărie, porţelan şi 
faianţă neincluse în alte clase; 

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

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
34  - tutun; articole pentru fumători, chibrituri; 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii de lobbysm în scopuri comerciale; 

39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de  călătorii; 

41  - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

45  - servicii personale şi sociale  pentru satisface-
rea necesităţilor persoanelor fizice, executate 
de către terţi; servicii de securitate pentru pro-
tecţia proprietăţii şi persoanelor. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 

(210) 015150 
(220) 2004.06.15 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

 
 
 
 
 

(540)  
 

 
 
(511) NCL(8) 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; ade-
zivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau 
menaj; material pentru artişti; pensule; maşini 
de scris şi articole de birou (cu excepţia  mobi-
lierului); material de instruire sau învăţământ 
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice 
pentru ambalare (neincluse în alte clase); ca-
ractere tipografice; clişee; 

21  - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 
sticlei pentru construcţii); sticlărie, porţelan şi 
faianţă neincluse în alte clase; 

29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor; 

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 

(210) 015160 
(220) 2004.07.15 
(730) VIERU Călin, MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 48, ap. 7, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
  

 
 



MD - BOPI 7/2005 (PARTEA II)                                            TRADEMARKS   
 

 16

(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; ma-
gazine, magazine de firmă; 

41  - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

43  - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară. 
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 015190 
(220) 2004.07.07 
(310) 995570 
(320) 2004.03.29 
(330) AU 
(730) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţie 

a statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, 
Statele Unite ale Americii 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
32  - băuturi nealcoolice; ape potabile; ape aroma-

tizate; ape minerale şi gazoase; băuturi slabe, 
băuturi energizante şi băuturi pentru sportivi; 
sucuri şi băuturi de fructe; siropuri, con-
centrate şi prafuri pentru prepararea băuturilor, 
inclusiv a apelor aromatizate, apelor minerale 
şi gazoase, băuturilor slabe, băuturilor ener-
gizante, băuturilor pentru sportivi, sucurilor şi 
băuturilor de fructe. 

 

 
(210) 015206 
(220) 2004.07.23 
(730) REDREX & Co S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 90, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  

 

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-
mentelor "&", "Co". 

(511) NCL(8) 
01  - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor; 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

02  - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie 
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi sub 
formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

04  - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse 
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzine pentru 
motoare) şi substanţe pentru iluminat; 
lumânări şi fitiluri pentru iluminat; 

05  - produse farmaceutice şi veterinare; produse  
igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide; 

06  - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice; 
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi 
metalice, safeuri; produse metalice care nu 
sunt incluse în alte clase; minereuri; 

07  - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi 
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre); instrumente, altele decât 
cele acţionate manual, pentru agricultură, 
incubatoare pentru ouă; 

09  - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, op-
tice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, 
de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau verificarea  curentului 
electric;  aparate pentru înregistrarea, transmi-
terea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; 
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suporturi magnetice de înregistrare, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparatele cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare; 

11  - aparate de iluminat, de încălzire, de producere 
a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de 
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii 
sanitare; 

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

13  - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive; 
artificii; 

14  - metale preţioase  şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate neincluse în alte 
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase; 
ceasornicărie şi instrumente de cronometrat; 

16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia  
mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

17  - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice 
semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare şi 
izolare; tuburi flexibile nemetalice; 

19  - materiale de construcţie nemetalice; tuburi 
rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile, monumente nemetalice; 

20  - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, 
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

22  - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(neincluse în alte clase); materiale de umplu-
tură (cu excepţia cauciucului sau a mate-
rialelor plastice); materiale textile fibroase 
brute; 

27  - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 
produse pentru acoperirea podelelor; tapete, 
cu excepţia celor din materiale textile; 
 

31  - produse agricole, horticole, forestiere şi 
cereale neincluse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; hrană pentru animale, malţ; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; magazine; maga-
zine de firmă: 

36  - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

37  - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; staţii 
de deservire a vehiculelor; aprovizionare cu 
combustibil şi deservire tehnică; 

38  - telecomunicaţii; 
39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii; 
40  - tratament de materiale; 
41  - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
42  - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 

proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul  şi elabo-
rarea hardware şi software de calculatoare;  
servicii juridice; 

43  - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-
porară; 

45  - servicii personale şi sociale  pentru satisfa-
cerea necesităţilor persoanelor fizice, execu-
tate de către terţi; servicii de securitate pentru 
protecţia proprietăţii şi persoanelor. 

(531) CFE(5) 01.05.12; 03.13.24; 21.03.01; 
26.01.12; 26.01.24; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 015207 
(220) 2004.07.23 
(730) PRELUDE S.R.L., firmă, MD 

Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru, bej-
deschis, bej-închis, cafeniu. 

(511) NCL(8) 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia 
mobilierului); material de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee. 

(531) CFE(5) 20.01.03; 29.01.15. 
 

 
 
(210) 015208 
(220) 2004.07.27 
(730) MOLDPRES, agenţie informaţională de 

stat,  întreprindere de stat, MD 
Str. A. Puşkin nr. 22, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
  

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "EUROFOTOART". 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; 

40  - tratament de materiale; 
41  - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
(531) CFE(5) 02.09.04; 16.03.05; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 015213 
(220) 2004.07.27 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 

  

 
 

(511) NCL(8) 
09  - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, electrice, fotografice, cinema-
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizare, de control (verificare), de 
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea 
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice 
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare 
automate şi mecanisme pentru aparatele cu 
preplată; case înregistratoare, maşini de cal-
culat, echipament pentru prelucrarea infor-
maţiei şi calculatoare, extinctoare; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

38  - telecomunicaţii; 
39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii; 
42  - servicii juridice; cercetare ştiinţifică şi indus-

trială; programare pentru calculatoare. 
 

 
 
(210) 015214 
(220) 2004.07.27 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
09  - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, electrice, fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărit, de măsurat, de semna-
lizare, de control (verificare), de siguranţă 
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(salvare) şi didactice; aparate pentru înregis-
trarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor 
sau imaginilor; suporturi magnetice de înre-
gistrare, discuri acustice; distribuitoare auto-
mate şi mecanisme pentru aparatele cu 
preplată; case înregistratoare, maşini de 
calculat, echipament pentru prelucrarea infor-
maţiei şi calculatoare, extinctoare; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

38  - telecomunicaţii; 
39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii; 
42  - servicii juridice; cercetare ştiinţifică şi indus-

trială, programare pentru calculatoare. 
 
 

 
 
(210) 015215 
(220) 2004.07.27 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
09  - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, electrice, fotografice, cinemato-
grafice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizare, de control (verificare), de sigu-
ranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea 
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice 
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare 
automate şi mecanisme pentru aparatele cu 
preplată; case înregistratoare, maşini de cal-
culat, echipament pentru prelucrarea infor-
maţiei şi calculatoare, extinctoare; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

38  - telecomunicaţii; 
39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii; 

42  - servicii juridice; cercetare ştiinţifică şi indus-
trială; programare pentru calculatoare. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
(210) 015216 
(220) 2004.07.27 
(730) Orhei-Vit S.A., MD 

Str. Stejarilor nr. 20, MD-3500, Orhei, 
Republica Moldova 

(540) 
  
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "MINI". 
(511) NCL(8) 
32  - băuturi şi sucuri din fructe, băuturi nealcoolice 

conţinând fructe; nectar, sucuri de fructe, suc 
de mere, suc de poamă, suc de portocale, suc 
de ananas, suc de grepfrut, de vişine şi cireşe, 
de prune, piersice şi caise; sucuri de legume, 
suc de roşii. 

(531) CFE(5) 01.15.15; 01.15.21; 05.07.11; 
05.07.12; 05.07.22; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 015245 
(220) 2004.07.29 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
09  - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, electrice, fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărit, de măsurat, de semnali-
zare, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea şi reproducerea sunetelor sau 
imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, 
discuri acustice; distribuitoare automate şi 
mecanisme pentru aparatele cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

38  - telecomunicaţii; 
39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii; 
42  - servicii juridice; cercetare ştiinţifică şi indus-

trială; programare pentru calculatoare. 
 

 
 
(210) 015343 
(220) 2004.08.24 
(730) SVETILEN S.R.L., MD 

Str. Chimiştilor nr. 17, MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
(511) NCL(8) 
01  - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor; 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.03.05; 26.11.12; 
26.13.25. 

 

 
 
(210) 015344 
(220) 2004.08.24 
(730) SVETILEN S.R.L., MD 

Str. Chimiştilor nr. 17, MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 
 
(511) NCL(8) 
01  - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor; 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 05.05.20; 08.01.25; 26.01.04; 
26.01.06. 
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(210) 015345 
(220) 2004.08.24 
(730) SVETILEN S.R.L., MD 

Str. Chimiştilor nr. 17, MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
  

 
 

(511) NCL(8) 
01  - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor; 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 03.03.01; 03.07.24; 07.05.01; 
18.03.23; 21.03.13; 26.04.09. 

 

 
 
(210) 015346 
(220) 2004.08.24 
(730) SVETILEN S.R.L., MD 

Str. Chimiştilor nr. 17, MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 

(540)  
 

 
 
(511) NCL(8) 
01  - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor; 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 01.15.15; 17.02.01; 17.02.02; 
26.03.05; 26.03.23. 

 

 
 
(210) 015347 
(220) 2004.08.24 
(730) Abtei Pharma-Vertriebs GmbH, DE 

Abtei Marienmunster, Abtei 2, 37696 
Marienmunster, Germania 

(540) 

  

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - preparate şi substanţe farmaceutice de uz 

uman, substanţe dietetice de uz medical, 
preparate cu vitamine şi/sau cu substanţe 
minerale. 
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(210) 015354 
(220) 2004.08.11 
(730) Vinăria-Bardar S.A:, fabrică de vinuri, 

întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811, Bardar, 
Ialoveni, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015355 
(220) 2004.09.03 
(730) UJACOV  Vladlen, MD 

Str. 31 August 1989 nr. 83, ap. 4, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 

  

 
 

(591) Culori revendicate: albastru-închis, alb. 
(511) NCL(8) 
01  - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor; 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 
 

07  - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi 
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre); instrumente, altele decât 
cele acţionate manual, pentru agricultură, 
incubatoare pentru ouă; 

09  - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, 
de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau verificarea  curentului 
electric;  aparate pentru înregistrarea, transmi-
terea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; 
suporturi magnetice de înregistrare, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi meca-
nisme pentru aparatele cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare; 

11  - aparate de iluminat, de încălzire, de producere 
a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de 
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii 
sanitare; 

16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia  
mobilierului); material de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

17  - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice 
semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare şi 
izolare; tuburi flexibile nemetalice; 

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii; 
40  - tratament de materiale. 
(531) CFE(5) 01.15.24; 25.07.01; 26.11.11; 

26.11.13; 29.01.04. 
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(210) 015358 
(220) 2004.07.13 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
  

 
 
(511) NCL(8) 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia  
mobilierului); material de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

21  - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 
sticlei pentru construcţii); sticlărie, porţelan şi 
faianţă neincluse în alte clase; 

29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

31  - produse agricole, horticole, forestiere şi 
cereale neincluse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; hrană pentru animale, malţ; 
 

32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, 
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; 

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de lobbysm în  în scopuri comerciale; 

36  - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de  călătorii; 

42  - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul  şi elabo-
rarea hardware şi software de calculatoare;  
servicii juridice. 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.07.10; 24.01.15; 
25.01.06; 27.05.22. 

 

 
 
(210) 015364 
(220) 2004.07.29 
(730) DIPLOMAT S.A., MD 

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

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

 

 
 
(210) 015368 
(220) 2004.08.09 
(730) CABAVARUM S.R.L., MD 

Str. Bucuriei nr. 3, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540) 
  

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor "DE LUX". 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 19.07.23; 19.07.25; 19.08.05; 

25.01.15. 

 

 
 
(210) 015370 
(220) 2004.09.06 
(730) Dionysos Mereni S.A., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 9, MD-6527, 
Merenii Noi, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; comercializarea 
produselor; 

39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de  călătorii. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 

(210) 015374 
(220) 2004.09.08 
(730) MIGDAL-P  S.A., MD 

Str. Alexandru  Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,      
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 

 
  

 

 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 

 

 
 
(210) 015375 
(220) 2004.09.02 
(730) INTELGRUP-COM S.R.L., MD 

Str. Independenţei nr. 32, ap. 8A, MD-3100, 
Bălţi, Republica Moldova 

(540) 

 
  

 

 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; magazine; maga-
zine de firmă. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 015378 
(220) 2004.08.25 
(730) TRANGA Andrei, MD 

Str. Anton Crihan  nr. 3, bloc 1, MD-2009, 
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "PIZZA". 
(511) NCL(8) 
30  - pizza şi bază pentru pizza; sosuri şi umpluturi 

pentru pizza; 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; 

43  - cafenele, baruri, bistrouri, cofetării, cantine, 
pizzerii, restaurante. 

(531) CFE(5) 01.15.11; 08.07.04; 26.02.07; 
26.11.13. 

 

 
 
(210) 015379 
(220) 2004.09.01 
(730) Pfizer Products Inc., corporaţie orga-

nizată şi existentă conform legilor sta-
tului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 
06340, Statele Unite ale Americii 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide. 

 
 

 
 

(210) 015380 
(220) 2004.09.01 
(730) Pfizer Products Inc., corporaţie orga-

nizată şi existentă conform legilor sta-
tului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 
06340, Statele Unite ale Americii 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide. 

 

 
 
(210) 015381 
(220) 2004.09.01 
(730) Agouron Pharmaceuticals, Inc., corpo-

raţie organizată şi existentă conform 
legilor statului California, US 
10777 Science Center Drive, San Diego, 
California 92121, Statele Unite ale Americii 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide; 
preparate farmaceutice pentru tratamentul 
afecţiunilor cardiovasculare, afecţiunilor siste-
mului nervos central şi dereglărilor, dereglă-
rilor neurologice, dereglărilor urologice, 
dereglărilor urogenitale, dereglărilor gastroin-
testinale, dereglărilor musculoscheletale, aler-
giilor, diabetului, hipertensiunii, disfuncţiei 
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erectile, disfuncţiei sexuale, paraliziei, şocului, 
cancerului, migrenelor, durerii, obezităţii, 
inflamaţiei, afecţiunilor inflamatorii, afecţiunilor 
respiratorii, afecţiunilor infecţioase, dereglărilor 
imunologice, dereglărilor virale, dereglărilor 
micotice; preparate farmaceutice, şi anume 
preparate contra colesterolului, preparate 
contra fumatului, preparate ginecologice, pre-
parate contra osteoporozei, preparate oftalmo-
logice, preparate pentru tratamentul HIV şi 
SIDA; toate cele sus-menţionate, cu excepţia 
preparatelor dermatologice. 

 

 
 
(210) 015383 
(220) 2004.09.03 
(730) ZAO "Agropromyshlenny komplex Agros", 

RU 
117997, Moscow, ul. Krzhizhanovskogo,  
d. 6, k. 2, Federaţia Rusă 

(540) 
  

 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, galben. 
(511) NCL(8) 
29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

31  - produse agricole, horticole, forestiere şi 
cereale, neincluse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; hrană pentru animale, malţ; 

32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, 
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; 

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 02.09.01; 05.07.02; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 015396 
(220) 2004.09.10 
(730) OPTIMUS PLUS S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 107a, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 

  

 

 
(511) NCL(8) 
09  - aparate de control (verificare), de siguranţă 

(salvare); aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau verificarea  curentului 
electric;  aparate pentru înregistrarea, transmi-
terea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; 
distribuitoare automate şi mecanisme pentru 
aparatele cu preplată; case înregistratoare, 
maşini de calculat, echipament pentru prelu-
crarea informaţiei şi calculatoare; 

11  - aparate de iluminat, de încălzire, de producere 
a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de 
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii 
sanitare; 

37  - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
42  - servicii de cercetări şi proiectări; analiză indus-

trială şi servicii de cercetare; design-ul şi elabora-
rea hardware şi software de calculatoare. 

 

 
 
(210) 015397 
(220) 2004.08.05 
(730) TANDEM GRUP S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Calea Ieşilor nr. 61, bloc 4, of. 50,          
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
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(511) NCL(8) 
18  - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste 

materiale neincluse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, 
umbrele de soare şi bastoane; bice şi articole 
de şelărie; 

25  - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-
perit capul. 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 015398 
(220) 2004.09.13 
(730) S.C. ELAN POLIGRAF S.R.L., MD 

Str. Gheorghe Tudor nr. 5, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia  
mobilierului); material de instruire sau învăţă-
mânt (cu excepţia aparatelor); materiale plas-
tice pentru ambalare (neincluse în alte clase); 
caractere tipografice; clişee; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; 

36  - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

37  - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
38  - telecomunicaţii; 
39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii; 
40  - tratament de materiale; 
41  - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
42  - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 

proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul  şi elabora-
rea hardware şi software de calculatoare;  ser-
vicii juridice; 
 

43  - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-
porară; 

44  - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri igie-
nice şi de frumuseţe pentru oameni sau animale; 
servicii agricole, horticole  şi forestiere; 

45  - servicii personale şi sociale  pentru satisfa-
cerea necesităţilor persoanelor fizice, execu-
tate de către terţi; servicii de securitate pentru 
protecţia proprietăţii şi persoanelor. 

 

 
 
(210) 015403 
(220) 2004.09.10 
(730) COMERŢ-GAZ S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Burebista nr. 118, MD-2062, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
  

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "Trans". 
(591) Culori revendicate: alb, verde, albastru. 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; 

37  - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii. 
(531) CFE(5) 05.03.13; 27.05.08; 27.05.22; 

29.01.12. 
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(210) 015405 
(220) 2004.09.14 
(730) Pfizer Health AB, SE 

112 87 Stockholm, Suedia 
(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - preparate farmaceutice  pentru tratamentul 

glaucomului. 
 

 
 
(210) 015406 
(220) 2004.09.14 
(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(care acţionează şi ca Nissan Motor Co., 
Ltd.), JP 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japonia 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
12  - automobile, şi anume vagoane-refrigeratoare, 

autocamioane, furgonete, încărcătoare cu 
furci, autotractoare şi alte vehicule auxiliare, 
piese pentru acestea incluse în clasa 12. 

 

 
 
(210) 015408 
(220) 2004.07.15 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(8) 
21  - sticlărie; 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - agenţii de import-export, operaţiuni comer-

ciale, demonstrarea produselor, promovarea 
produselor (pentru terţi), publicitate; comer-
cializarea produselor,  gestionarea afacerilor 
comerciale; administrare comercială; lucrări de 
birou. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015411 
(220) 2004.07.13 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
  
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
21  - sticlărie; 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - agenţii de import-export, operaţiuni comer-

ciale, demonstrarea produselor, promovarea 
produselor (pentru terţi), publicitate; comercia-
lizarea produselor,  gestionarea afacerilor co-
merciale; administrare comercială; lucrări de 
birou. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015414 
(220) 2004.07.16 
(730) ANGELAED S.R.L., MD 

Str. Păcii nr. 3, ap. 13, MD-4601, Cupcini, 
Edineţ, Republica Moldova 
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(540) 

  

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "ДЕЖУРНЫЙ". 
(591) Culori revendicate: roşu, galben. 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; comer-
cializarea produselor, magazine de firmă; 

39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de  călătorii. 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.11.02; 28.05.00; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 015418 
(220) 2004.09.14 
(730) I.Q. - IMPEX S.R.L., MD 

Str. Gheorghe Asachi nr. 26, ap. 4,        
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

(591) Culori revendicate: alb,  negru, albastru. 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; 

41  - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.04.03; 26.13.25; 
27.05.22; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 015421 
(220) 2004.09.13 
(730) GB & Co S.R.L., companie, MD 

Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 

 
 
(210) 015422 
(220) 2004.09.13 
(730) GB & Co S.R.L., companie, MD 

Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "МОЛДОВЫ". 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531)  CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 015423 
(220) 2004.09.14 
(730) INTEXIM-COM S.R.L., MD 

Bd. C. Negruzzi nr. 1, ap. 7, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
25  - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de 

acoperit capul; 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
(210) 015425 
(220) 2004.09.14 
(730) FK FINKOM ZAO, RU 

Dmitrovskoe şosse, d. 37, corp. 1, p. 9, 
Moskva, 127550, Federaţia Rusă 

(540) 

  

 

 
(511) NCL(8) 
29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

31  - produse agricole, horticole, forestiere şi 
cereale neincluse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; hrană pentru animale, malţ; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015427 
(220) 2004.08.13 
(730) Diageo Brands B.V., NL 

Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 B.G., 
Olanda 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice. 
 

 
 
(210) 015428 
(220) 2004.08.13 
(730) Diageo Brands B.V., NL 

Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 B.G., 
Olanda 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice. 
 

 
 
(210) 015430 
(220) 2004.08.13 
(730) Diageo Brands B.V., NL 

Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 BG, 
Olanda 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice. 
 

 
 
(210) 015431 
(220) 2004.09.10 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 



M+RCI  MD - BOPI 7/2005 (PARTEA II) 
 

 31

401 South Fourth Avenue, Suite 1800, 
Louisville, Kentucky 40202, Statele Unite 
ale Americii 

(540) 

  

 
 
(511) NCL(8) 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

materiale plastice şi produse de imprimerie, 
toate pentru ambalare; 

34  - ţigări, tutun; produse de tutun, articole pentru 
fumători, brichete şi chibrituri. 

(531) CFE(5) 01.15.09; 26.11.01; 27.05.01. 
 

 

(210) 015432 
(220) 2004.08.02 
(730) MARS,  INCORPORATED, US 

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

(540)  

 

 

 
(591)  Culori revendicate: roşu, negru, alb, auriu, 

crem-gălbui. 
(511) NCL(8) 
29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; ouă, produse lactate; jeleuri, dulceţuri, 
compoturi; lapte şi băuturi lactate; produse 
gata pentru consum incluse în clasa 29; 

30  - cafea şi înlocuitori de cafea; ceai, cacao, 
ciocolată de băut; zahăr, orez, tapiocă, sago; 
făină şi preparate făcute din cereale, pâine, 
biscuiţi, prăjituri, produse de patiserie, cioco-

lată; produse de cofetărie; îngheţată; gheaţă 
de răcit; miere, sirop de melasă; sare, muştar; 
oţet, sosuri; condimente; mirodenii; produse 
gata pentru consum incluse în clasa 30. 

(531) CFE(5) 01.15.09; 26.04.18; 26.04.24; 
26.13.25; 27.05.02; 29.01.15. 

 

 

(210) 015433 
(220) 2004.08.20 
(730) Hyundai Motor Company (companie cu 

răspundere limitată încorporată conform 
legilor din Republica Coreea), KR 
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul,  
137-938 , Republica Coreea 

(540) 

  

 
 
 
(511) NCL(8) 
12  - automobile, camioane, trailere, van-uri; părţi şi 

accesorii ale acestora; volane pentru automo-
bile şi roţi pentru automobile. 

 

 
(210) 015434 
(220) 2004.09.16 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprin-

dere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA 
Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  

 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
(210) 015436 
(220) 2004.09.16 
(730) AGROTRADE S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 12, ap. 123, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 
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(540) 
  

 
 
(511) NCL(8) 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale; 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 02.03.05; 02.03.23; 26.04.14. 
 

 
(210) 015437 
(220) 2004.09.16 
(730) AGROTRADE S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 12, ap. 123, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
  

 

(511) NCL(8) 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale; 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 02.03.05; 02.03.23; 26.04.14. 
 

 
 
(210) 015438 
(220) 2004.09.16 
(730) AGROTRADE S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 12, ap. 123, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 

  

 

 
(511) NCL(8) 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale; 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 02.03.05; 02.03.23; 26.04.14. 

 

 
 
(210) 015441 
(220) 2004.09.15 
(730) British American Tobacco (Brands) Limi-

ted, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London  
WC2R 2PG, Regatul Unit 



M+RCI  MD - BOPI 7/2005 (PARTEA II) 
 

 33

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
34  - ţigări, tutun, filtre pentru ţigări, produse de 

tutun, articole pentru fumători, chibrituri, bri-
chete. 

 

 
 
(210) 015443 
(220) 2004.09.17 
(730) INTERGUM GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETI, TR 
Mahmutbey Merkez Mahallesi, Taşocaklari 
Yolu, No: 9-11, Bagcilar, Istanbul 34550, 
Turcia 

(540)  
 

 
 
(591) Culori revendicate: alb, portocaliu. 
(511) NCL(8) 
30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit şi în 
special gumă de mestecat. 

(531) CFE(5) 01.15.11; 02.09.01; 26.01.18; 
27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 015446 
(220) 2004.09.15 
(730) PANUŞ  Sergiu, MD 

Str. Ion Vatamanu nr. 12, MD-2025, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 

  

 

 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015448 
(220) 2004.08.19 
(730) AMBIANŢA S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Trandafirilor nr. 33, bloc 1, of. 20,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 

  

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "A". 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(8) 
11  - aparate de iluminat, de încălzire, de producere 

a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de 
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii 
sanitare; 

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

20  - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în alte 
clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, 
os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, 
spumă de mare şi înlocuitori ai tuturor acestor 
materiale sau din materiale plastice; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
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39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de călătorii. 

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.12; 26.04.18; 
27.05.22; 29.01.01. 

 

 
 
(210) 015450 
(220) 2004.09.20 
(730) EFES-VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
(511) NCL(8) 
30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

32  - bere, ape minerale gazoase sau negazoase; 
apă de masă; apă tonică; limonadă; bere de 
ghimber; sucuri din fructe sau legume; băuturi 
pe bază de fructe sau legume; şerbeturi  
(lichide); siropuri şi alte preparate pentru 
pregătirea băuturilor, extracte nealcoolice din 
fructe sau legume; băuturi ce conţin fermenţi 
lactaţi, băuturi tonice; 

33  - băuturi alcoolice; lichior, votcă, whisky, divin, 
vinuri spumante, vinuri de şampanie, vinuri 
seci, vinuri de desert; punciuri, băuturi slab 
alcoolizate; băuturi din amestec de votcă cu 
sucuri de fructe; băuturi din amestec de rom 

cu sucuri de fructe; băuturi din amestec de 
divin cu sucuri de fructe; băuturi din amestec 
de diferite băuturi alcoolice cu sucuri, siropuri 
şi mirodenii: băuturi tonice; 

34  - tutun; articole pentru fumători, chibrituri; 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou;  
organizarea expozi|iilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea băuturilor răcoritoare; 
comercializarea băuturilor alcoolice; operaţii 
de export-import: magazine specializate. 

(531) CFE(5) 05.07.02; 25.01.05; 25.01.06; 
25.01.15; 26.01.04; 26.04.18. 

 

 
 
(210) 015452 
(220) 2004.09.20 
(730) EFES-VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
(511) NCL(8) 
30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

33  - băuturi alcoolice; lichior, votcă, whisky, divin, 
vinuri spumante, vinuri de şampanie, vinuri 
seci, vinuri de desert; punciuri, băuturi slab 
alcoolizate; băuturi din amestec de votcă cu 
sucuri de fructe; băuturi din amestec de rom 
cu sucuri de fructe; băuturi din amestec de 
divin cu sucuri de fructe; băuturi din amestec 
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de diferite băuturi alcoolice cu sucuri, siropuri 
şi mirodenii; băuturi tonice; 

34  - tutun; articole pentru fumători, chibrituri. 
(531) CFE(5) 05.07.02; 25.01.06; 25.01.15; 

27.05.22. 
 

 
 
(210) 015455 
(220) 2004.09.21 
(730) SAKKO S.p.A S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Eliberării nr. 170, bloc b, MD-3501, 
Orhei, Republica Moldova 

(540) 

  

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementelor "SINCE", "1995". 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
43  - servicii de alimentaţie publică. 
(531) CFE(5) 07.01.01; 26.11.12; 27.05.02; 

27.05.11. 
 

 
 
(210) 015457 
(220) 2004.09.21 
(730) SAKKO S.p.A S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Eliberării nr. 170, bloc b, MD-3501, 
Orhei, Republica Moldova 

(540) 

  

 

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-
mentelor "SINCE", "1995". 

(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
43  - servicii de alimentaţie publică. 
(531) CFE(5) 07.01.01; 26.11.12; 27.05.02; 

27.05.11. 
 

 
 
(210) 015459 
(220) 2004.09.14 
(730) CaCeCa S.R.L., MD 

Str. Nicolae Dimo nr. 29, bloc 1, ap. 114, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
25  - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul; 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
(210) 015460 
(220) 2004.09.14 
(730) CaCeCa S.R.L., MD 

Str. Nicolae Dimo nr. 29, bloc 1, ap. 114, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
25  - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul; 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
(210) 015461 
(220) 2004.09.22 
(730) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., 

US 
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Neenah, Wisconsin 54956, Statele Unite 
ale Americii 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
09  - măşti pentru faţă şi mănuşi de protecţie 

împotriva accidentelor sau traumelor; respi-
ratoare, respiratoare pentru filtrarea aerului. 

 

 
 
(210) 015462 
(220) 2004.09.22 
(730) The Prudential Insurance Company of 

America, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului New 
Jersey, US 
751 Broad Street, Newark, New Jersey 
07102, Statele Unite ale Americii 

(540) 
  

 
 
(511) NCL(8) 
36  - servicii de asigurare şi financiare, şi anume 

asigurarea, administrarea şi serviciile agen-
ţiilor în domeniul asigurării vieţii, sănătăţii, 
proprietăţii şi în cazul accidentelor, invalidităţii, 
îngrijirii pe termen lung şi al anuităţilor; fonduri 
pensionare şi servicii de administrare a pla-
nului de pensionare, şi anume investiţii de 
fonduri de pensionare pentru terţi şi admi-
nistrarea pensiei angajaţilor şi planurilor de 
pensionare; servicii de intermediere confi-
denţială, distribuire şi investire în domeniul 

investirii fondurilor mutuale şi individuale; 
servicii consultative şi administrative în dome-
niul investiţiilor; servicii de administrare a 
activelor; servicii de planificare financiară; 
servicii de investiţii bancare; servicii ale 
băncilor comerciale; prestare de consultaţii 
privind investiţiile; servicii de intermediere în 
domeniul investiţiilor; servicii de intermediere 
şi garantare de securitate; servicii de curtaj şi 
servicii de asigurare; cauţiuni; servicii de cărţi 
de credit şi cărţi de debit; servicii de planificare 
financiară şi în domeniul impozitelor şi imobilului; 
livrarea informaţiei în domeniul finanţării, 
asigurării şi imobilului prin mijloace electronice; 
servicii de finanţare a împrumuturilor; servicii de 
finanţare a ipotecilor; împrumuturi de case pe 
bază de amanet; prestare de consultaţii privind 
investiţiile; servicii de intermediere a imobilului, 
concesionare a imobilului, închiriere a imobilului 
şi administrare a imobilului şi servicii de investiţii 
în imobil; servicii în domeniul studierii finanţelor, 
asigurării şi imobilului; administrarea, asigurarea 
şi vânzarea fondurilor de imobil; administrarea 
investiţiilor în domeniul imobilului în numele 
investitorilor-persoane terţe; servicii de inter-
mediere în domeniul drepturilor legate de imobil. 

(531) CFE(5) 06.01.02; 26.01.03; 26.01.12. 

 

 
 
(210) 015463 
(220) 2004.09.23 
(730) CRÎJANOVSCHI Felix, MD 

Str. N. Zelinski nr. 20, ap. 5, MD-2038, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "EMPORIO". 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 
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(531) CFE(5) 25.03.03; 26.01.11; 26.04.18; 
27.05.22. 

 

 
 
(210) 015464 
(220) 2004.09.23 
(730) CaCeCa S.R.L., MD 

Str. Nicolae Dimo nr. 29, bloc 1, ap. 114, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
25  - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de 

acoperit capul; 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
(531) CFE(5) 26.11.06; 27.05.01; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 015470 
(220) 2004.09.22 
(730) OMPRICO-INVEST S.R.L., MD 

Str. Florilor nr. 1, MD-5400, Rezina, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 02.09.01; 27.05.13. 

 

 
 

(210) 015471 
(220) 2004.09.22 
(730) OXANA-TIS S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 202, bloc 1, ap. 82,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "КОМПАНИЯ". 
(511) NCL(8) 
41  - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.13; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015472 
(220) 2004.07.23 
(730) TERMINAL-SERVIS, Obscestvo s Ograni-

cennoi Otvetstvennostiu, RU 
Ul. Cosmonavta Paţaeva nr. 3a, of. 15a,  
g. Kaluga, 248000, Federaţia Rusă 

(540)  

 

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementelor verbale. 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii. 
(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.12; 27.05.01; 

28.05.00. 
 

 
 
(210) 015474 
(220) 2004.09.22 
(730) CLASIC MCS S.R.L., MD 
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Str. Independenţei nr. 33, MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(540) 

  

 

 
(591) Culori revendicate: albastru, roşu. 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor, magazine de 
firmă. 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.13; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 015475 
(220) 2004.09.24 
(730) MIGDAL-P  S.A., MD 

Str. Alexandru  Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015476 
(220) 2004.09.24 
(730) MIGDAL-P  S.A., MD 

Str. Alexandru  Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 

(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015478 
(220) 2004.09.23 
(730) LEADUHIN Oleg, MD 

Bd. Dacia nr. 33, ap. 93, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015479 
(220) 2004.09.23 
(730) LEADUHIN Oleg, MD 

Bd. Dacia nr. 33, ap. 93, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 015480 
(220) 2004.09.24 
(730) MOLD-NORD S.A., fabrică de vinuri din 

Făleşti, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 1, MD-5901, 
Făleşti, Republica Moldova 
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(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015481 
(220) 2004.09.24 
(730) MOLD-NORD S.A., fabrică de vinuri din 

Făleşti, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 1, MD-5901, 
Făleşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015482 
(220) 2004.09.27 
(730) Preparados Alimenticios, S. A., ES 

Josep Tarradellas, 38, E-08029 Barcelona, 
Spania 

(540)  
 

 

(591)     Culori revendicate: galben, albastru, alb. 
(511) NCL(8) 
30  - sare, piper, piper roşu şi negru, maioneză, 

muştar; oţet, mirodenii, condimente, esenţe 
pentru uz alimentar (cu excepţia esenţelor 
eterice şi uleiurilor esenţiale); sosuri, sosuri de 
roşii, sos de soia picant; ketchup; dresuri; 
aromatizante; preparate aromate pentru uz 
alimentar; cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, 
tapiocă, sago, înlocuitori de cafea, băuturi cu 
conţinut de cacao, cafea şi ciocolată; făină şi 
preparate făcute din cereale; fulgi uscaţi de 
grâu, porumb şi ovăz; preparate făcute din 
făină; paste făinoase; pâine; produse de 
patiserie şi cofetărie, prăjituri şi torte; 
ciocolată, bomboane; caramele, gumă de 
mestecat; îngheţată; miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; gheaţă de răcit. 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 
28.05.00; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 015483 
(220) 2004.09.27 
(730) Preparados Alimenticios, S. A., ES 

Josep Tarradellas, 38, E-08029 Barcelona, 
Spania 

(540)  

 

 

 
(591) Culori revendicate: galben, albastru, cafeniu, 

verde, alb. 
(511) NCL(8) 
30  - sare, piper, piper roşu şi negru, maioneză, 

muştar; oţet, mirodenii, condimente, esenţe 
pentru uz alimentar (cu excepţia esenţelor 
eterice şi uleiurilor esenţiale); sosuri, sosuri de 
roşii, sos de soia picant; ketchup; dresuri; 
aromatizante; preparate aromate pentru uz 
alimentar; cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, 
tapiocă, sago, înlocuitori de cafea, băuturi cu 
conţinut de cacao, cafea şi ciocolată; făină şi 
preparate făcute din cereale; fulgi uscaţi de 
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grâu, porumb şi ovăz; preparate făcute din 
făină; paste făinoase; pâine, produse de 
patiserie şi cofetărie, prăjituri şi torte; 
ciocolată, bomboane; caramele, gumă de 
mestecat; îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; gheaţă de răcit. 

(531) CFE(5) 05.03.02; 11.03.09; 25.01.19; 
26.04.18; 28.05.00; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 015484 
(220) 2004.09.27 
(730) SADIA S.A., BR 

Rua Senador Attilio Fontana 86, 
CONCORDIA - SANTA CATARINA, Brazilia 

(540) 

  

 

 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, roşu, bej, 

galben, gri, negru, cafeniu. 
(511) NCL(8) 
29  - carne şi produse din carne, şi anume perişoa-

re, hamburgeri, pui congelat pane; nuggets; 
30  - preparate făcute din cereale, pâine, produse 

de patiserie şi cofetărie, şi anume pizza, la-
sagna. 

(531) CFE(5) 02.01.11; 03.07.03; 03.07.25; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 015485 
(220) 2004.09.27 
(730) SADIA S.A., BR 

Rua Senador Attilio Fontana 86, 
CONCORDIA - SANTA CATARINA, Brazilia 

 
 
 
 
 

(540) 

  

 

 
(591 Culori revendicate: alb, albastru, roşu, bej, 

galben, gri, negru, cafeniu. 
(511) NCL(8) 
29  - carne şi produse din carne, şi anume 

perişoare, hamburgeri, pui congelat pane; 
nuggets; 

30  - preparate făcute din cereale, pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie, şi anume pizza, 
lasagna. 

(531) CFE(5) 02.01.11; 03.07.03; 03.07.25; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 015486 
(220) 2004.09.27 
(730) SADIA S.A., BR 

Rua Senador Attilio Fontana 86, 
CONCORDIA - SANTA CATARINA, Brazilia 

(540)  

 

 

 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, roşu, bej, 

galben, gri, negru, cafeniu. 
(511) NCL(8) 
29  - carne şi produse din carne, şi anume perişoa-

re, hamburgeri, pui congelat pane; nuggets; 
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30  - preparate făcute din cereale, pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie, şi anume pizza, 
lasagna. 

(531) CFE(5) 02.01.11; 03.07.03; 03.07.25; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 015487 
(220) 2004.09.27 
(730) SADIA S.A., BR 

Rua Senador Attilio Fontana 86, 
CONCORDIA - SANTA CATARINA, Brazilia 

(540) 

  

 

 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, roşu, bej, 

galben, gri, negru, cafeniu. 
(511) NCL(8) 
29  - carne şi produse din carne, şi anume 

perişoare, hamburgeri, pui congelat pane; 
nuggets; 

30  - preparate făcute din cereale, pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie, şi anume pizza, 
lasagna. 

(531) CFE(5) 02.01.11; 03.07.03; 03.07.25; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 015490 
(220) 2004.09.29 
(730) IMPERIAL VIN  S.A., MD 

MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica 
Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 

(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
(210) 015491 
(220) 2004.09.29 
(730) IMPERIAL VIN  S.A., MD 

MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica 
Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015495 
(220) 2004.08.26 
(730) GALIARIS-COM S.R.L., MD 

Str. Viilor nr. 7, MD-2089, Ciorescu, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "G". 
(511) NCL(8) 
34  - tutun; articole pentru fumători, chibrituri. 
(531) CFE(5) 05.03.01; 05.03.03; 05.03.13; 

27.05.21. 
 

 
 
(210) 015496 
(220) 2004.08.16 
(730) PÎSLARI Octavian, MD 
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Str. Conev nr. 46, bloc A, ap. 26, MD-3100, 
Bălţi, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
(511) NCL(8) 
06  - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice; 
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi 
metalice, safeuri; produse metalice care nu 
sunt incluse în alte clase; minereuri; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor; 

37  - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
(531) CFE(5) 24.09.07; 24.09.16; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 015498 
(220) 2004.08.13 
(730) Diageo Brands B.V., NL 

Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 B.G., 
Olanda 

(540) 
  

 
 
 

(511) NCL(8) 
18  - articole din piele sau din imitaţii de piele 

incluse în clasa 18; valize, rucsacuri pentru 
alpinişti, umbrele, rucsacuri, genţi pentru 
încălţăminte, saci de voiaj; portofele; genţi; 
curele; portmonee; tocuri pentru cartelele de 
credit; părţi şi accesorii pentru toate produsele 
menţionate; 

25  - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-
perit capul. 

(531) CFE(5) 02.01.05; 02.01.24. 
 

 
 
(210) 015501 
(220) 2004.08.26 
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 

Str. 31 August  1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015512 
(220) 2004.09.10 
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, 

US 
1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, 
Statele Unite ale Americii 

(540) 

 

 

 
(511) NCL(8) 
05  - erbicide destinate agriculturii. 
 

 

(210) 015513 
(220) 2004.09.10 
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, 

US 
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1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, 
Statele Unite ale Americii 

(540) 

  

 

 
(511) NCL(8) 
05  - erbicide destinate agriculturii. 
 

 

(210) 015518 
(220) 2004.10.01 
(730) Dochernee predprijatie "PROVID", UA 

Str. Lev Tolstoi 3, 01004 Kiev, Ucraina 
(540)  

 

 

 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
(210) 015522 
(220) 2004.10.01 
(730) FABSO S.A., întreprindere mixtă, MD 

MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica 
Moldova 

(540) 
  

 
 

(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.23. 
 

 
 
(210) 015524 
(220) 2004.10.01 
(730) Plastforcom S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2042, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 

  

 
 
(511) NCL(8) 
29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

(531) CFE(5) 27.05.02; 27.05.03; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015525 
(220) 2004.10.06 
(730) The Black & Decker Corporation, US 

701 East Joppa Road, Towson, State of 
Maryland 21286, Statele Unite ale Americii 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
03  - mijloace de curăţat, lustruit, şlefuit şi abrazive; 

abrazive, hârtie abrazivă, foi abrazive, 
şerveţele abrazive, şmirghel, hârtie sticlată, 
hârtie cu şmirghel, pânză de şmirghel; 

06  - articole de fier incluse în clasa 06; articole mici 
de metal; şuruburi, bolţuri, piuliţe; nituri; 
piroane, capse, cuie; ancore, ancore de 
perete, panouri cu ancore; cârlige, laţuri, inele; 
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mese, mese de lucru; cleme, menghine, bănci 
de menghină, bureţi de metal; trepte, scări, 
scări duble; broaşte, lacăte; scripeţi; schele; 
cutii, cutii de păstrat piese de lucru, lăzi cu 
scule, containere, toate produsele sus-men-
ţionate din metal uzual neincluse în alte clase; 

07  - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
celor destinate pentru mijloace de locomoţie 
terestră); manşoane şi ansambluri de 
transmisie pentru maşini (cu excepţia celor 
destinate pentru mijloace de locomoţie te-
restră); maşini-unelte de forţă şi accesorii 
pentru ele; generatoare; compresoare; ge-
neratoare şi compresoare portabile pentru 
consumatori; sfredele; sfredele  electrice,  
sfredele  pneumatice,  sfredele  rotative,  cio-
cane  perforatoare,  perforatoare percutante, 
chei percutante de piuliţe, motoare pentru 
sfredele, sfredele unghiulare, maşini per-
foratoare, maşini de tăiat filet; ciocane, 
ciocane electropneumatice, ciocane pneuma-
tice, ciocane rotative, ciocane pentru demo-
larea clădirilor; aparate de sablat; aparate 
electrice de sablat, aparate pneumatice de 
sablat; aparate de sablat cu traiectorie de-
zordonată, aparate de sablat cu traiectorie, 
aparate de sablat cu disc, aparate de sablat cu 
bandă, aparate de lustruit; ferăstraie, fe-
răstraie electrice, ferăstraie pneumatice, ferăs-
traie circulare, ferăstraie mecanice pentru 
metale, ferăstraie cu acţiune alternativă, 
ferăstraie cu lanţ, ferăstraie de cioplit, 
ferăstraie de tăiat oblic, ferăstraie de tip întors, 
ferăstraie cu masă, ferăstraie radiale manuale, 
ferăstraie cu bandă, ferăstraie cu coardă, 
ferăstraie de spintecat; polizoare, polizoare 
electrice, polizoare pneumatice, polizoare de 
masă, polizoare unghiulare, polizoare cu 
acţiune rectilinie, polizoare cu disc; freze de 
profilat; carcase cu înveliş; raboteze; şuru-
belniţe, şurubelniţe electrice; maşini de făcut 
butoane, maşini de făcut scoabe, maşini de 
nituit; foarfece, foarfece electrice, cleşte de 
tăiat, maşini de ştanţat; amestecătoare; con-
densoare; malaxoare; maşini de vopsit; maşini 
de curăţat, freze şi strunguri; cuţite electrice, 
aparate de ascuţit cuţite; pistoale cu clei; 
pistoale cu căldură, pistoale cu aer cald; toate 
produsele sus-menţionate sunt unelte fixe şi 
portabile cu acţionare mecanică sau electrică; 
accesorii, piese şi echipament pentru pro-
dusele sus-menţionate, inclusiv coroane de 

foraj, dispozitive de foraj, teşitoare, patroane 
de sfredelit, chei tubulare pentru patroane de 
sfredelit, mandrine cu bucşe elastice, regu-
latoare ale unghiului de sfredelit, sape de foraj, 
coroane de foraj cu tăiş de daltă, capuri de 
foraj, lame de ferăstraie, discuri de ferăstraie, 
lame de ferăstraie pentru metale, lame de 
ferăstraie cu acţiune rectilinie-alternativă, lame 
de tăiat găuri, lanţuri de ferăstraie cu lanţ, 
maşini de ascuţit lanţuri de ferăstraie, discuri 
pentru tăiat, discuri abrazive subţiri pentru 
tăiat; discuri de şlefuit, discuri de lustruit, 
cercuri de lustruit, cercuri de şlefuit, pietre de 
ascuţit, pile, raşpele, cuţite pentru raboteze, 
şurubelniţe de pus în coarbe, dinţi demontabili 
pentru freze de profilat, foi abrazive, discuri 
abrazive, benzi abrazive, pietre abrazive de 
ascuţit, cercuri abrazive de şlefuit, cercuri de 
şlefuit pentru şlefuire umedă, foi pentru 
polizoare, colectoare de praf pentru polizoare, 
perii, perii cu sârmă, coşuri pentru ames-
tecătoare, coşuri pentru malaxoare; scoabe, 
ghidaje şi grilaje de protecţie pentru maşini-
unelte de forţă, ghidaje şi grilaje de protecţie 
pentru maşini de ascuţit lame şi cuţite; maşini-
unelte de forţă şi de alt tip cu laser; dispozitive 
de forţă de acţionare pentru sfredele cu laser 
folosite la dispozitive de forţă de acţionare 
pentru sfredele pentru desemnarea direcţiei 
prestabilite sub formă de un punct de bază de 
la care poate fi apoi începută prelucrarea; 
maşini-unelte de forţă, dispozitive de forţă de 
acţionare pentru sfredele sau alte maşini-
unelte cu aparate sau dispozitive de proiectare 
a razei laser folosite la maşini-unelte de forţă, 
dispozitive de forţă de acţionare pentru sfre-
dele sau alte maşini-unelte pentru desem-
narea punctului de bază de la care poate fi 
începută prelucrarea, sau cu laser folosite la 
aceste maşini-unelte sau dispozitive pentru 
desemnarea punctului de bază de la care 
poate fi începută prelucrarea, sau pentru 
conectare la aceste maşini-unelte sau dispo-
zitive pentru a corecta plasarea maşinii-unelte 
sau a dispozitivului faţă de suprafaţa de 
prelucrat, sau în scopul marcării sau corectării; 
mecanisme de corectare cu laser; maşini-unel-
te de forţă, dispozitive de forţă de acţionare 
pentru sfredele sau alte maşini-unelte cu orice 
aparate şi dispozitive cu laser folosite la aces-
te maşini-unelte, dispozitive de forţă de acţio-
nare pentru sfredele sau alte maşini-unelte 
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pentru desemnarea punctului de bază de la 
care poate fi începută prelucrarea, sau pentru 
conectare la aceste maşini-unelte, dispozitive 
de forţă de acţionare pentru sfredele sau alte 
maşini-unelte pentru a corecta plasarea aces-
tei maşini-unelte sau a dispozitivului faţă de 
suprafaţa de prelucrat, sau în scopul marcării 
sau corectării, fie cu raze laser folosite la 
aceste maşini-unelte sau dispozitive pentru 
desemnarea punctului de bază de la care 
poate fi începută prelucrarea, sau pentru co-
nectare la aceste maşini-unelte sau dispozitive 
pentru a corecta plasarea acestor maşini-
unelte sau a dispozitivelor faţă de suprafaţa de 
prelucrat, sau în scopul marcării sau corectării; 
piese şi echipament pentru toate produsele 
sus-numite; suporturi pentru fixarea sfre-
delului, pompe, toate fiind destinate pentru 
aplicare împreună cu maşini-unelte de forţă, 
dispozitive de strângere sub formă de coadă 
de rândunică, dispozitive de strângere cu 
cepuri, mese pentru ferăstraie circulare, ga-
tere; cleme; menghine; cutii şi lăzi folosite în 
lucrul cu maşini-unelte de forţă sau pentru 
dotarea maşinilor-unelte de forţă; lanţuri pen-
tru ferăstraie cu lanţ; maşini suflante şi 
aspiratoare cu vid pentru înlăturarea prafului şi 
ţevi de eliminare a prafului, acestea fiind părţi 
ale acestor maşini; învelişuri şi suprafeţe 
neuniforme pentru carcase de protecţie; piese 
şi echipament pentru toate produsele sus-
menţionate; 

08  - instrumente manuale şi accesorii pentru instru-
mente manuale; unelte de producţie manuale; 
coroane de foraj, sape de foraj, dispozitive de 
foraj; teşitoare; patroane de sfredelit, chei 
tubulare pentru patroane de sfredelit, 
mandrine cu bucşe elastice; regulatoare ale 
unghiului de sfredelit; dălţi, dălţi perforatoare; 
lame; lame de ferăstraie, discuri de ferăstraie, 
lame de ferăstraie pentru metale, lame pentru 
ferăstraie cu acţiune rectilinie-alternativă, fe-
răstraie de tăiat găuri; maşini de ascuţit lanţuri 
de ferăstraie, discuri de tăiat, discuri abrazive 
subţiri de tăiat, discuri de şlefuit, discuri de 
lustruit, discuri de polizat, cercuri de şlefuit, 
pietre de ascuţit; pile, raşpele; cuţite pentru 
raboteze; şurubelniţe, şurubelniţe de pus în 
coarbe; dinţi demontabili pentru freze de 
profilat, foi abrazive, discuri abrazive, benzi 
abrazive, foi pentru polizoare; perii, perii cu 
sârmă; perii pentru amestecătoare, perii pen-

tru malaxoare, coşuri pentru amestecătoare, 
coşuri pentru malaxoare; scoabe, ghidaje şi 
grilaje de protecţie pentru instrumente 
manuale; instrumente şi aparate de acţionare 
pentru sfredele cu aparate sau dispozitive 
pentru proiectarea razei laser folosite la 
instrumente sau aparate de acţionare pentru 
sfredele pentru desemnarea punctului de bază 
de la care poate fi începută prelucrarea; 
mecanisme de corectare cu laser; instrumente 
sau aparate de acţionare pentru sfredele cu 
orice aparate şi dispozitive cu laser folosite la 
aceste instrumente sau dispozitive de acţio-
nare pentru sfredele pentru desemnarea 
punctului de bază de la care poate fi începută 
prelucrarea, sau pentru conectare la aceste 
instrumente sau dispozitive de acţionare 
pentru sfredele pentru a corecta plasarea 
acestor instrumente sau dispozitive de acţio-
nare pentru sfredele faţă de suprafaţa de 
prelucrat, sau în scopul marcării sau corectării, 
fie cu laser folosite la aceste instrumente sau 
dispozitive de acţionare pentru sfredele pentru 
desemnarea punctului de bază de la care 
poate fi începută prelucrarea, sau pentru 
conectare la aceste instrumente sau dis-
pozitive de acţionare pentru sfredele pentru a 
corecta plasarea acestor instrumente sau 
dispozitive de acţionare pentru sfredele faţă de 
suprafaţa de prelucrat, sau în scopul marcării 
sau corectării; piese şi echipament pentru toa-
te produsele sus-menţionate; suporturi pentru 
fixarea sfredelului, dispozitive de prindere sub 
formă de coadă de rândunică, dispozitive de 
prindere cu cep; mese pentru ferăstraie 
circulare, gatere; cleme, menghine, toate 
aceste produse fiind destinate pentru folosire 
împreună cu instrumentele manuale sau ele 
fiind instrumente manuale, huse pentru 
instrumente; pietre abrazive de ascuţit, cercuri 
abrazive de şlefuit, discuri abrazive, cercuri de 
şlefuit pentru şlefuire umedă; piese şi echi-
pament pentru toate produsele sus-menţio-
nate; 

09  - aparate şi instrumente electrice şi de măsurat; 
dispozitive electrice şi optice pentru deter-
minarea direcţiei şi măsurarea distanţei 
destinate pentru folosire împreună cu maşini-
unelte de forţă; laser; aparate şi dispozitive 
pentru proiectarea razelor laser folosite la ma-
şini-unelte de forţă, dispozitive de forţă de 
acţionare pentru sfredele sau alte maşini-



MD - BOPI 7/2005 (PARTEA II)                                            TRADEMARKS   
 

 46

unelte pentru desemnarea punctului de bază 
de la care poate fi începută prelucrarea, raze 
laser folosite pentru corectarea plasării maşinii-
unelte de forţă, a dispozitivului de forţă de 
acţionare pentru sfredele sau a altei maşini-
unelte faţă de suprafaţa de prelucrat, fie că 
sunt folosite la maşini-unelte de forţă, 
dispozitive de forţă de acţionare pentru sfre-
dele sau alte maşini-unelte pentru desem-
narea punctului de bază de la care poate fi 
începută prelucrarea, sau destinate pentru 
corectare; aparate şi dispozitive cu laser 
folosite la maşini-unelte de forţă, dispozitive de 
forţă de acţionare pentru sfredele sau alte 
maşini-unelte pentru desemnarea punctului de 
bază de la care poate fi începută prelucrarea, 
sau pentru conectarea la maşini-unelte de 
forţă, dispozitive de forţă de acţionare pentru 
sfredele sau alte maşini-unelte pentru a 
corecta plasarea maşinii-unelte de forţă, a 
dispozitivului de forţă de acţionare pentru 
sfredele sau a altei maşini-unelte faţă de 
suprafaţa de prelucrat, sau în scopul marcării 
sau corectării; raze laser folosite la aceste 
maşini-unelte sau dispozitive pentru desem-
narea punctului de bază de la care poate fi 
începută prelucrarea, sau pentru conectare la 
aceste maşini-unelte sau dispozitive pentru a 
corecta plasarea acestei maşini-unelte sau 
acestui dispozitiv faţă de suprafaţa de pre-
lucrat, sau în scopul marcării sau corectării; 
raze laser pentru măsurarea distanţei folosite 
şi pentru corectare; telemetre laser; raze laser, 
altele decât cele folosite în scopuri medicale; 
sisteme de dirijare cu folosirea razelor laser; 
mecanisme de îndreptat cu laser; dispozitive 
cu laser destinate pentru conectare la maşini-
unelte de forţă pentru marcare sau corectare, 
maşini-unelte de forţă, dispozitive de forţă de 
acţionare pentru sfredele sau alte maşini-
unelte care includ orice produs sus-menţionat; 
piese şi echipament pentru toate produsele 
sus-menţionate; cântare; trepiede; binocluri; 
foto-, cine- şi telecamere; ochelari, rame 
pentru ochelari, etuiuri pentru ochelari, lentile 
pentru ochelari, ochelari de protecţie, cozo-
roace pentru protecţia ochilor de lumină 
puternică; lupe; aparataj pentru înregistrarea, 
transmiterea sau reproducerea sunetului sau 
imaginilor, purtători magnetici de date; recap-
toare radio; difuzoare, megafoane; baterii elec-
trice, surse de alimentare cu baterii portative, 

blocuri de alimentare, dispozitive de încărcare 
pentru baterii de acumulator, transformatoare; 
cabluri electrice; voltmetre; ampermetre; 
extinctoare; aparate pentru detectarea fumului; 
semnalizatoare, metri plianţi pentru tâmplari, 
rulete de măsurat, benzi de măsurat; rapor-
toare; nivele cu bilă de aer, nivele digitale cu 
bilă de aer; îmbrăcăminte de protecţie pentru 
prevenirea accidentelor şi a leziunilor corpo-
rale, mănuşi de protecţie, şorţuri de protecţie, 
echipament pentru protecţie individuală, măşti 
pentru protecţia feţei, ecrane pentru protecţia 
feţei, ochelari de protecţie, căşti de protecţie; 
accesorii, piese şi echipament pentru pro-
dusele sus-menţionate; covoraşe şi suporturi 
pentru şoricelul de calculator; căşti, aparate şi 
dispozitive pentru proiectarea razelor laser 
folosite la maşini-unelte de forţă sau dispo-
zitive de forţă de acţionare pentru sfredele 
pentru desemnarea punctului de bază de la 
care poate fi începută prelucrarea; raze laser 
folosite pentru corectarea plasării maşinii-
unelte de forţă, dispozitivului de forţă de 
acţionare pentru sfredele sau altei maşini-
unelte faţă de suprafaţa de prelucrat, sau 
folosite la maşini-unelte de forţă, dispozitive de 
forţă de acţionare pentru sfredele sau alte 
maşini-unelte pentru desemnarea punctului de 
bază de la care poate fi începută prelucrarea, 
sau folosite în scopul corectării; aparate şi 
dispozitive pentru proiectarea razelor laser 
folosite la instrumente sau dispozitive de 
acţionare pentru sfredele pentru desemnarea 
punctului de bază de la care poate fi începută 
prelucrarea, raze laser destinate pentru 
folosire la corectarea plasării instrumentului 
sau dispozitivului de acţionare pentru sfredel 
faţă de suprafaţa de prelucrat, sau folosite la 
aceste instrumente sau dispozitive de 
acţionare pentru sfredele pentru desemnarea 
punctului de bază de la care poate fi începută 
prelucrarea, sau destinate pentru corectare; 

11  - aparate de iluminat; lămpi electrice, lanterne 
electrice de buzunar, felinare electrice, lan-
terne electrice; lămpi cu arc electric; 

16  - hârtie, carton şi articole din aceste materiale 
neincluse în alte clase; materiale imprimate; 
ediţii imprimate, publicaţii periodice, cărţi, 
broşuri; buletine informative, ziare, foi volante; 
programe imprimate; ghiduri, instrucţiuni impri-
mate, manuale; materiale de instruire şi didac-
tice (cu excepţia aparatelor); fotografii; placar-
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de; papetărie, hârtie în foi, etichete de hârtie; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; material 
pentru artişti, pensule; maşini de scris şi 
articole de birou; pixuri, creioane; cleme 
pentru pixuri; cleme pentru creioane; radiere, 
abţibilduri, abţibilduri de amendă de pus pe 
bara de protecţie a automobilului; abţibilduri de 
pus pe căşti; articole de legătorie; genţi de 
gospodărie, pachete de hârtie, genţi poştale; 
calendare; materiale plastice pentru ambalaj; 
caractere tipografice; clişee; 

25  - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de 
acoperit capul; îmbrăcăminte impermeabilă; 
salopete; jachete, trenciuri; pulovere, pulovere 
cu guler pe gât; jerseuri, tricouri, cămăşi; 

37  - închirierea, deservirea tehnică şi reparaţia 
echipamentului, instrumentelor şi pieselor de 
schimb pentru instrumente şi maşini-unelte, 
servicii de reparaţie a instrumentelor, servicii 
de inspectare şi recondiţionare a instru-
mentelor, servicii de curăţare a instrumentelor, 
reparaţia, recondiţionarea, curăţarea echipa-
mentului, servicii de consultanţă şi informative 
referitoare la reparaţie, deservire tehnică, 
construcţie, tâmplărie; toate acestea oferite 
interactiv atât din baza de date de calculator, 
cât şi prin Internet. 

(531) CFE(5) 26.11.02; 27.05.01; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 015526 
(220) 2004.09.30 
(730) Trabo-Plus S.R.L., MD 

Str. Anton Crihan nr. 3, bloc 1, MD-2009, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia 
mobilierului); material de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 

plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

31  - produse agricole, horticole, forestiere şi 
cereale neincluse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; hrană pentru animale, malţ; 

32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, 
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; 

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; 

40  - tratament de materiale; 
41  - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
43  - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-

porară. 
 

 
 
(210) 015532 
(220) 2004.10.07 
(730) V.I.P. INDUSTRIES LIMITED, IN 

88-C, Old Prabhadevi Road, Mumbai-400 
025, Maharashtra, India 

(540)  
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(511) NCL(8) 
18  - pungi, geamantane, valize, serviete, truse de 

voiaj. 
(531) CFE(5) 26.01.03; 27.05.22. 

 

 
 
(210) 015533 
(220) 2004.10.07 
(730) Gerd Petrik, US 

1538 North Casey Key Road, Osprey, Fl. 
34229, Statele Unite ale Americii 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - preparate medicinale. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 015535 
(220) 2004.10.07 
(730) TRACIUC VICROM, întreprindere indivi-

duală, MD 
Str. Cosmonauţilor nr. 16, MD-6100, Ceadîr-
Lunga, Republica Moldova 

(540) 

  

 

 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 

 

 
 
(210) 015536 
(220) 2004.10.07 
(730) TRACIUC VICROM, întreprindere indivi-

duală, MD 
Str. Cosmonauţilor nr. 16, MD-6100, Ceadîr-
Lunga, Republica Moldova 

 
 

(540) 
 

 

 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
(210) 015537 
(220) 2004.10.07 
(730) TRACIUC VICROM, întreprindere indivi-

duală, MD 
Str. Cosmonauţilor nr. 16, MD-6100, Ceadîr-
Lunga, Republica Moldova 

(540) 

  

 

 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
(210) 015538 
(220) 2004.10.07 
(730) TRACIUC VICROM, întreprindere indivi-

duală, MD 
Str. Cosmonauţilor nr. 16, MD-6100, Ceadîr-
Lunga, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 

 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

(210) 015540 
(220) 2004.10.07 
(730) ZAO "Agropromyshlenny complex Agros", 

RU 
117997, Moscow, ul. Krzhizhanovskogo,  
d. 6, k. 2, Federaţia Rusă 
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(540)  

 

 

 
(511) NCL(8) 
29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

31  - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale neincluse în alte clase; animale vii; fructe 
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ; 

32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor; 

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 05.07.02; 26.05.01; 26.05.18; 

27.05.24; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015541 
(220) 2004.10.07 
(730) ZAO "Agropromyshlenny komplex Agros", 

RU 
117997, Moscow, ul. Krzhizhanovskogo,  
d. 6, k. 2, Federaţia Rusă 

(540) 
  

 
 

(511) NCL(8) 
29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

31  - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale neincluse în alte clase; animale vii; fructe 
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ; 

32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor; 

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 05.07.02; 26.05.01; 26.05.18; 

27.05.24; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015542 
(220) 2004.10.07 
(730) ZAO "Agropromyshlenny komplex Agros", 

RU 
117997, Moscow, ul. Krzhizhanovskogo,  
d. 6, k. 2, Federaţia Rusă 

(540) 
 

 
 
(511) NCL(8) 
29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

31  - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale neincluse în alte clase; animale vii; fructe 
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ; 

32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, 
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siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; 

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 

(210) 015543 
(220) 2004.09.21 
(310) 76/591, 868 
(320) 2004.05.12 
(330) US 
(730) Advanced Micro Devices, Inc., corporaţia 

statului Delaware, US 
One AMD Place, P.O.Box 3453, Sunnyvale, 
California 94088, Statele Unite ale Americii 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
09  - dispozitive semiconductoare; microprocesoa-

re; module de microprocesoare. 
 

 
(210) 015544 
(220) 2004.09.21 
(310) 78/430, 729 
(320) 2004.06.07 
(330) US 
(730) Advanced Micro Devices, Inc., corporaţia 

statului Delaware, US 
One AMD Place, P.O.Box 3453, Sunnyvale, 
California 94088, Statele Unite ale Americii 

(540) 
  

 

(511) NCL(8) 
09  - dispozitive semiconductoare; microprocesoa-

re; module de microprocesoare. 
(531) CFE(5) 24.15.15; 25.03.11; 26.02.07; 

27.05.22. 
 

 
 
(210) 015546 
(220) 2004.10.01 
(730) Dochernee predprijatie "PROVID", UA 

Str. Lev Tolstoi 3, 01004 Kiev, Ucraina 
(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
(210) 015550 
(220) 2004.10.13 
(730) INVINCOM S.R.L., firmă comercială de 

producţie, MD 
Str. Soarelui nr. 87, MD-2011, Codru, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015552 
(220) 2004.10.01 
(730) Dochernee predprijatie "PROVID", UA 

Str. Lev Tolstoi 3, 01004 Kiev, Ucraina 
(540)  
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(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
(210) 015554 
(220) 2004.10.11 
(730) ABX LOGISTICS Worldwide, BE 

Rue des Deux Gares 150, 1070 Brussels, 
Belgia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
35  - agenţii de import-export; business informaţii, 

business consultaţie; publicitate; 
36  - servicii de asigurare şi reasigurare, în special 

în domeniul transportului, stocării, depozitării 
şi păstrării produselor, al managementului 
stocurilor şi mişcării stocurilor, al împachetării, 
ambalării şi învelirii produselor, tranzitării, 
închirierii containerelor pentru stocare, al în-
chirierii spaţiului pentru stocare, agenţi vamali; 

39  - servicii de transportare pe cale terestră, pe 
cale ferată, aeriană, maritimă şi prin mijloace 
fluviale a tuturor tipurilor de produse şi, în 
special, produselor cu pericol sporit, neţinând 
cont de container, ambalaj sau mijloace, 
inclusiv transportarea materiei prime, bunurilor 
prelucrate, deşeurilor, bunurilor consumabile, 
a bunurilor perisabile, vehiculelor, fabricatelor, 
echipamentului, stocului viu, materialelor de 
construcţie, produselor industriale, chimice şi 
farmaceutice; servicii de transportare expresă; 
transportarea poştei, servicii de stocare, 
depozitare şi păstrare a produselor, manage-
mentul stocurilor şi al mişcării stocurilor; 
împachetarea, ambalarea şi învelirea produ-
selor, servicii de închiriere; subscrierea 
produselor, poştei, pachetelor, cutiilor, măr-
furilor şi, în general, livrarea şi distribuirea 
produselor; servicii de tranzit; informaţii privind 
transportarea şi stocarea; brokeraj în trans-
portare, brokeraj în transportul încărcăturilor, 
brokeraj maritim, închirierea containerelor 
pentru stocare, închirierea spaţiului pentru 
stocare; 
 

42  - servicii de control asupra calităţii produselor şi, 
în special, a mărfurilor. 

 

 
 
(210) 015563 
(220) 2004.10.08 
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, 

US 
1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - fungicide destinate agriculturii. 
 

 
 
(210) 015564 
(220) 2004.10.19 
(730) VASILIU Iurie, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 38, bloc 2, ap. 25, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
(511) NCL(8) 
25  - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de 

acoperit capul; 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; magazine; 
magazine de firmă. 

 

 
 
(210) 015565 
(220) 2004.10.15 
(730) LEGUMAX-COM S.R.L., MD 

Bd. Mircea cel Bătrân nr. 29, bloc 4,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
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(511) NCL(8) 
25  - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul; 
29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

31  - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale neincluse în alte clase; animale vii; fructe 
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; 

43  - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-
porară. 

 

 
 
(210) 015577 
(220) 2004.10.22 
(730) Federal-Mogul Ignition Company, US 

26555 Northwestern Highway Southfield, 
Michigan 48034, Statele Unite ale Americii 

(540) 

  

 

 
(511) NCL(8) 
12  - ştergătoare de parbriz; palete glisante; pârghii-

raclete; ştergătoare de schimb; piese şi 
accesorii pentru ştergătoare de parbriz. 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 015584 
(220) 2004.10.29 
(730) DAMASCHIN Sergiu, MD 

Str. Tiraspol nr. 4, ap. 20, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "PIZZA". 
(511) NCL(8) 
30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; centre comerciale; 
magazine; magazine de firmă; 

43  - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-
porară. 

(531) CFE(5) 01.15.24; 26.11.03; 26.11.13; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 015651 
(220) 2004.11.03 
(730) ROMANEŞTI S.A., MD 

MD-3728, Romăneşti, Străşeni, Republica 
Moldova 

(540) 
 
  

 
 

(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 

(210) 015687 
(220) 2004.11.08 
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

GB 
Dansom  Lane, Hull HU8 7DS, Anglia 

(540)  
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(511) NCL(8) 
05  - preparate şi substanţe farmaceutice. 
 

 
 
(210) 015688 
(220) 2004.11.08 
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

GB 
Dansom  Lane, Hull HU8 7DS, Anglia 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - preparate şi substanţe farmaceutice. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015689 
(220) 2004.11.08 
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

GB 
Dansom  Lane, Hull HU8 7DS, Anglia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - preparate şi substanţe farmaceutice; băuturi 

de uz medical şi compoziţii pentru prepararea 
băuturilor de uz medical; preparate 
antibacteriene; preparate de vitamine; 
preparate minerale de uz medical; 
fitopreparate, preparate din plante medicinale 
de uz medical; pernuţe sau comprese 
impregnate cu substanţe pentru atenuarea 
simptomelor răcelii sau gripei, sau cu conţinut 
de aceste substanţe. 

 

 
 
(210) 015690 
(220) 2004.11.08 
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

GB 
Dansom  Lane, Hull HU8 7DS, Anglia 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - preparate şi substanţe farmaceutice; băuturi 

de uz medical şi compoziţii pentru prepararea 
băuturilor de uz medical; preparate 
antibacteriene; preparate de vitamine; 
preparate minerale de uz medical; 
fitopreparate, preparate din plante medicinale 
de uz medical; pernuţe sau comprese 
impregnate cu substanţe pentru atenuarea 
simptomelor răcelii sau gripei, sau cu conţinut 
de aceste substanţe. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015691 
(220) 2004.11.10 
(730) FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 

(cunoscută în comerţ şi ca Fuji Heavy 
Industries Ltd.), JP 
7-2, Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku-Ku, 
Tokyo, Japonia 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
12  - vehicule; aparate de locomoţie terestră, 

aeriană şi navală, inclusiv automobile, părţile 
şi piesele lor componente; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
vânzarea automobilelor, părţilor şi pieselor lor 
componente; 

37  - construcţii; reparaţii; servicii de instalare, inclusiv 
repararea şi întreţinerea automobilelor. 

 

 
 
(210) 015692 
(220) 2004.11.10 
(730) FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 

(cunoscută în comerţ şi ca Fuji Heavy 
Industries Ltd.), JP 
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7-2, Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku-Ku, 
Tokyo, Japonia 

(540) 

 

 
 
 
(511) NCL(8) 
07  - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi 
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre); instrumente, altele decât 
cele acţionate manual, pentru agricultură, 
incubatoare pentru ouă, inclusiv părţi şi piese 
pentru produsele sus-menţionate; 

12  - vehicule; aparate de locomoţie terestră, 
aeriană şi navală, inclusiv automobile, părţile 
şi piesele lor componente; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
vânzarea automobilelor, părţilor şi pieselor lor 
componente; 

37  - construcţii; reparaţii; servicii de instalare, inclusiv 
repararea şi întreţinerea automobilelor. 

 

 
 
(210) 015947 
(220) 2004.12.15 
(730) ASCONI S.R.L., firmă comercială de 

producţie, MD 
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica 
Moldova 

(540) 

 

 

 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 27.05.13; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015949 
(220) 2004.12.15 
(730) ASCONI S.R.L., firmă comercială de 

producţie, MD 

MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "K". 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 27.05.13; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015950 
(220) 2004.12.15 
(730) ASCONI S.R.L., firmă comercială de 

producţie, MD 
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica 
Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "K". 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 27.05.13; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 016090 
(220) 2004.12.30 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(8) 
21  - sticlărie; 
32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, si-
ropuri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 016263 
(220) 2005.02.24 
(730) VASILIEVA Tatiana, MD 

Str. N. Dimo nr. 13, MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
  

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "Э". 
(511) NCL(8) 
05  - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 26.01.10; 26.03.18; 28.05.00. 

 

 
 
(210) 016742 
(220) 2005.04.14 
(730) SPEAK GLOBAL LIMITED, CY 

Arch. Makarios III, 62 XENIOS 
COMMERCIAL CENTER, 6th floor, 
Flat/Office 603, P.C. 1076, Nicosia, Cipru 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(8) 
03  - substanţe abrazive; ambră; preparate de 

detartrare de uz casnic; preparate antistatice 
de uz casnic; sprayuri pentru împrospătarea 
respiraţiei; pietre pentru bărbierit (antiseptice); 
pietre de lustruit; hârtie abrazivă; hârtie cu 
şmirghel; hârtie de lustruit; vaselină de uz 
cosmetic; vată de uz cosmetic; beţişoare cu 
vată de uz cosmetic; substanţe aromatice 
(uleiuri esenţiale); substanţe aromatice pentru 
prăjituri (uleiuri esenţiale); substanţe aromatice 
pentru băuturi (uleiuri esenţiale); substanţe 
aromatice pentru parfumarea lenjeriei; apă 
aromatică; apă de javel; apă de lavandă; apă 
de toaletă; ceară pentru lenjerie; ceară pentru 
podele; ceară pentru mustăţi; ceară de croi-
torie; ceară pentru lustruirea mobilierului şi 
podelelor; ceară de cizmărie; heliotropină; 
geraniol; farduri; dezodorizanţi de uz personal; 
lemn aromatic; parfum; lichide pentru 
curăţarea geamurilor şi parbrizelor; grăsimi de 
uz cosmetic; cenuşă vulcanică pentru cură-
ţare; parfumerie; ornamente decorative de uz 
cosmetic;  iononă (parfumerie); pietre de 
şlefuit; creioane pentru sprâncene; creioane 
cosmetice; carbură de siliciu (material 
abraziv); carburi de metale (materiale abra-
zive); alaun de aluminiu (antiseptice); diatomit 
de lustruit; adezivi pentru fixarea genelor arti-
ficiale; adezivi pentru fixarea părului artificial; 
scoarţă de clocotici pentru spălare; corindon 
(abraziv); vopsele pentru lenjerie; vopsele 
pentru barbă şi mustăţi; coloranţi pentru 
scopuri de  toaletă;  vopsele cosmetice; ami-
don (apret); creme cosmetice; creme cos-
metice pentru albit; creme, ceară pentru piele; 
crocus (material abraziv); tămâie; sprayuri 
pentru păr; lacuri de unghii; loţiuni după băr-
bierit; loţiuni pentru păr; loţiuni de uz cosmetic; 
măşti cosmetice; uleiuri pentru parfum şi 
substanţe aromatice; uleiuri cosmetice; uleiuri 
pentru scopuri de toaletă; uleiuri esenţiale; 
uleiuri esenţiale de cedru; uleiuri esenţiale de 
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lămâie; uleiuri folosite ca produse de curăţare; 
ulei de pergamut; ulei de gaultheria; ulei de 
iasomie; ulei de lavandă; ulei de migdal; ulei 
de trandafir; ulei de terebentină pentru 
degresare; adezivi de uz cosmetic; lapte de 
var; cretă pentru curăţare; lapte de migdal de 
uz cosmetic; lapte de curăţare pentru scopuri 
de toaletă; mosc (parfumerie); săpunuri; să-
punuri dezinfectante; săpunuri dezodorizante; 
săpunuri pentru bărbierit; săpunuri pentru 
avivare; săpunuri de toaletă în calupuri;  să-
punuri medicinale; săpunuri împotriva trans-
piraţiei; săpunuri împotriva transpiraţiei picioa-
relor; săpun de migdal; mentă pentru parfu-
merie; seturi cosmetice; emeri; unghii artifi-
ciale; apă de colonie; baze pentru parfum de 
flori; paste de lustruit; paste pentru curele 
pentru ascuţirea briciului; produse pentru 
îngrijirea dinţilor; piatră ponce; peroxid de 
hidrogen de uz cosmetic; pânză abrazivă; 
pânză de sticlă; ruj de buze; pomadă de uz 
cosmetic; produse pentru bărbierit; produse 
cosmetice pentru baie; produse de toaletă; 
produse pentru ondulaţia părului; produse 
pentru înmuierea lenjeriei; produse pentru as-
cuţirea instrumentelor; produse pentru nete-
zirea (apretarea) ţesăturilor; produse pentru 
albirea pielii; produse pentru polizarea pro-
tezelor dentare; produse de lustruit; produse 
pentru clătirea gurii (cu excepţia celor de uz 
medicinal); produse cosmetice pentru slăbire; 
produse pentru lustruirea lenjeriei; emoliente 
pentru lenjerie la spălare; produse pentru spă-
lare; produse pentru curăţare uscată; produse 
pentru scoaterea fardului; produse pentru 
scoaterea vopselei; produse pentru scoaterea 
lacurilor; produse pentru scoaterea cerii pentru 
podele; produse  pentru scoaterea ruginii;  
produse de curăţat;  produse  pentru curăţarea 
protezelor dentare; produse pentru curăţarea 
tapetelor; produse pentru curăţarea ţevilor de 
scurgere; produse chimice de uz casnic 
destinate avivării  culorilor la spălarea lenjeriei; 
pudră de machiat; diamantin (abraziv); soluţii 
pentru degresare; gene artificiale; şerveţele 
impregnate cu loţiuni cosmetice; safrol; tere-
bentină pentru degresare; amestecuri aro-
matice din flori şi ierburi; sodă de albit; sodă 
pentru spălare, curăţare; săruri pentru baie (cu 
excepţia celor de uz medicinal); săruri de albit; 
substanţe de lustruit pentru piele; produse de 
fumegare (parfumerie); amoniac (detergent); 

substanţe astringente de uz cosmetic; produse 
cosmetice pentru sprâncene; produse pentru 
scoaterea petelor; produse de machiat; pro-
duse cosmetice pentru bronzat; produse pen-
tru vopsirea părului; neutralizanţi pentru ondu-
laţie permanentă; produse cosmetice pentru 
gene; produse pentru depilare; produse cos-
metice pentru îngrijirea pielii; creme pentru 
încălţăminte; produse cosmetice; produse cos-
metice pentru animale; produse cosmetice 
pentru vopsirea genelor şi sprâncenelor; deter-
genţi (cu excepţia celor de uz industrial şi me-
dicinal); degresanţi (cu excepţia celor de uz 
industrial); decoloranţi de uz cosmetic; pro-
duse de toaletă contra transpiraţiei; talc pentru 
toaletă; terpene (uleiuri esenţiale); şampoane; 
şampoane pentru spălarea animalelor do-
mestice; glaspapir; leşie de sodă; extracte de 
flori (parfumerie); esenţe eterice; esenţă de 
badian; esenţă de mentă (ulei esenţial); 

05  - acaricide; aconitină; alcaloizi de uz medicinal; 
algicide; aldehide de uz farmaceutic; amal-
game dentare din aur; amalgame dentare; 
aminoacizi de uz veterinar; aminoacizi de uz 
medicinal; antibiotice; acetat de aluminiu de uz 
farmaceutic; acetaţi de uz farmaceutic; bac-
tericide; balsamuri de uz medicinal; bandaje 
igienice; bandaje pentru pansamente; biocizi; 
brăţări de uz medicinal; brăţări antireumatice; 
brom de uz farmaceutic; hârtie pentru cata-
plasmă de muştar; hârtie lipicioasă contra 
muştelor; hârtie impregnată contra moliei; va-
selină de uz medicinal; vaccinuri; băi cu 
oxigen; vată antiseptică; vată higroscopică; 
vată de uz medicinal; substanţe dietetice de uz 
medicinal; substanţe radiologice de contrast 
de uz medicinal; substanţe nutritive pentru 
microorganisme; substanţe radioactive de uz 
medicinal; azotat de bismut de uz farmaceutic; 
apă de melisă de uz farmaceutic; apă de mare 
pentru băi curative; ape minerale de uz 
medicinal; ape termale; fibre de plante 
comestibile (nealimentare); ceară de modelare 
dentară; gaze de uz medicinal; gaiacol de uz 
farmaceutic; hematogen; hemoglobină; hidras-
tină; hidrastinină; glicerină de uz medicinal; 
glicerofosfaţi; glucoză de uz medicinal; genţia-
nă de uz farmaceutic; hormoni de uz medici-
nal; muştar de uz farmaceutic; cataplasmă de 
muştar; nămoluri pentru băi; nămoluri tera-
peutice; gumă-gută de uz medicinal; gurjum-
balsam de uz medicinal; dezodorizante (cu 
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excepţia celor de uz personal); diastază de uz 
medicinal; digitalină; aditivi pentru furaje de uz 
medicinal; suplimente minerale alimentare; 
suplimente nutritive de uz medicinal; drojdie 
de uz farmaceutic; gelatină de uz medicinal; 
untură de peşte; izotopi de uz medicinal; in-
secticide; iod de uz farmaceutic; ioduri de uz 
farmaceutic; ioduri alcaline de uz farmaceutic; 
iodoform; calomel; tartrat acid de uz farma-
ceutic; tartru de uz farmaceutic; camfor de uz 
medicinal; capsule pentru medicamente; cap-
sule de uz farmaceutic; dropsuri de uz medi-
cinal; creioane hemostatice; creioane pentru 
tratamentul verucei; creioane caustice; car-
donil (paraziticid); sodă caustică de uz far-
maceutic; cachou de uz farmaceutic; quassia 
de uz medicinal; quebracho de uz medicinal; 
acid galic de uz farmaceutic; acizi de uz 
farmaceutic; adezivi pentru proteze dentare; 
benzi adezive de uz medicinal; cocaină; 
colodiu de uz farmaceutic; inele contra 
calusului pentru picioare; inele antireumatice; 
bomboane medicinale; scoarţă de angustur de 
uz medicinal; scoarţă de arbori de uz farma-
ceutic; scoarţă de cedru (insectifug); scoarţă 
de condurango de uz medicinal; scoarţă de 
croton; scoarţă de manglier de uz farmaceutic; 
scoarţă de mirobalan de uz farmaceutic; 
scoarţă de chinină de uz medicinal; rădăcini 
medicinale; rădăcini de revent de uz farma-
ceutic; scame de uz medicinal; amidon de uz 
dietetic sau farmaceutic; creozot de uz 
farmaceutic; sânge de uz medicinal; culturi de 
microorganisme de uz medicinal sau veterinar; 
curara; lacuri dentare; lemn-dulce de uz 
medicinal; lactoză; leucoplaste; medicamente 
contra constipaţiilor; lecitină de uz medicinal; 
loţiuni de uz veterinar; loţiuni pentru câini; 
loţiuni de uz farmaceutic; lupulină de uz far-
maceutic; magnezie de uz farmaceutic; lini-
mente; unguente de uz farmaceutic; unguente 
contra arsurilor solare; unguente mercuriale; 
unguente de uz farmaceutic de protecţie 
contra degerăturii; tifon pentru pansamente; 
uleiuri de protecţie contra tăunilor; uleiuri me-
dicinale; ulei de muştar de uz medicinal; ulei 
camforat de uz medicinal; ulei de ricin de uz 
medicinal; ulei de terebentină de uz farma-
ceutic; ulei de mărar de uz medicinal; mas-
ticuri dentare; materiale abrazive dentare; 
materiale pentru mulaje dentare; materiale 
pentru plombarea dinţilor; materiale medi-

cinale pentru pansamente; materiale chirur-
gicale pentru pansamente; medicamente; 
medicamente de uz veterinar; medicamente 
pentru seroterapie; medicamente de uz uman; 
medicamente de uz dentar; mentol; poţiuni 
medicinale; moleschin de uz medicinal; lapte 
proteic; lapte de migdale de uz farmaceutic; 
lăptişor de matcă de uz medicinal; enzime lac-
tice de uz farmaceutic; muşchi irlandez de uz 
medicinal; făină pentru alimente pentru sugari; 
făină de uz farmaceutic; făină din seminţe de 
in de uz farmaceutic; făină de peşte de uz 
farmaceutic; adezivi contra muştelor; mentă de 
uz farmaceutic; truse farmaceutice (portative); 
băuturi dietetice de uz medicinal; băuturi din 
lapte de malţ de uz medicinal; narcotice; infuzii 
medicinale; tinctură de iod; tinctură de eucalipt 
de uz farmaceutic; tincturi de uz medicinal; 
opiu; opodeldoc; decocturi de uz medicinal; 
zgărzi antiparazitare pentru animale; beţişoare 
de lemn-dulce de uz farmaceutic; beţişoare 
sulfurice (dezinfectante); chiloţi absorbanţi 
pentru persoanele ce suferă de incontinenţă; 
pectine de uz farmaceutic; scutece igienice 
pentru persoanele ce suferă de incontinenţă; 
pepsine de uz farmaceutic; peptone de uz 
farmaceutic; peroxid de hidrogen de uz 
medicinal; pilule de uz farmaceutic; lipitori 
medicinale; plasmă sangvină; plasturi de uz 
medicinal; bandaje oculare de uz medicinal; 
cataplasme; bandaje pentru comprese; ban-
daje scapulare chirurgicale; perniţe pentru 
calus; perniţe folosite la alăptare; pomezi de 
uz medicinal; pulbere de cantaridă; pulbere de 
piretru; centuri pentru absorbante igienice 
pentru femei; preparate antidiuretice; prepa-
rate bacteriene de uz medicinal şi veterinar; 
preparate bacteriologice de uz medicinal sau 
veterinar; preparate balsamice de uz medici-
nal; preparate albuminoase de uz medicinal; 
preparate biologice de uz veterinar; preparate 
biologice de uz medicinal; preparate veteri-
nare; preparate de bismut de uz farmaceutic; 
preparate vitaminoase; preparate diagnostice 
de uz medicinal; preparate terapeutice pentru 
băi; preparate pentru tratamentul hemoroizilor; 
preparate pentru tratamentul calusului osos; 
preparate pentru uşurarea erupţiei dentare; 
preparate pentru prelucrarea arsurilor; pre-
parate de fumegare de uz medicinal; pre-
parate pentru organoterapie; preparate de 
împrospătare a aerului; preparate pentru purifi-
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carea aerului; preparate pentru dilataţie bron-
şică; preparate pentru sterilizare; preparate 
pentru sterilizarea solului; preparate pentru 
scoaterea calusului; preparate farmaceutice 
contra mătreţii; pesticide; erbicide; preparate 
pentru distrugerea ciupercilor de casă; pre-
parate pentru distrugerea larvelor; preparate 
pentru distrugerea muştelor; preparate pentru 
distrugerea şoarecilor; preparate pentru distru-
gerea limaxului; preparate pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; preparate farma-
ceutice pentru îngrijirea pielii; preparate pentru 
curăţarea lentilelor de contact; preparate 
calcaroase de uz farmaceutic; preparate 
medicinale pentru băi; preparate medicinale 
pentru creşterea părului; preparate de opiu; 
preparate anticriptogamice; preparate cu mi-
croelemente de uz uman sau pentru animale; 
preparate medicinale sulfamidice; preparate 
farmaceutice; preparate farmaceutice contra 
arsurilor solare; preparate enzimatice de uz 
veterinar; preparate enzimatice de uz medi-
cinal; preparate chimiofarmaceutice; preparate 
chimice de uz veterinar; preparate chimice 
pentru diagnosticarea sarcinii; preparate chi-
mice de uz medicinal; preparate chimice 
pentru tratarea cerealelor afectate de mălură; 
preparate chimice pentru tratarea viţei de vie 
afectată; preparate chimice de tratare contra 
mucegaiului; preparate chimice de tratare 
contra filoxerei; preparate chimice de uz far-
maceutic; preparate contra degerăturilor; pre-
parate de protecţie contra moliilor; colir; apă 
de plumb; conductori chimici pentru electrozii 
electrocardiografici; produse albuminoase ali-
mentare de uz medicinal; alimente pentru su-
gari; produse alimentare dietetice de uz me-
dicinal; produse secundare de prelucrare a 
cerealelor de uz medicinal; absorbante igie-
nice pentru femei; absorbante igienice pentru 
chiloţi; radiu de uz medicinal; cloralhidrat de uz 
farmaceutic; solvenţi pentru scoaterea 
leucoplastelor; soluţii vaginale; soluţii pentru 
lentilele de contact; reactivi chimici de uz 
medicinal sau veterinar; cauciuc de uz medi-
cinal; cauciuc de uz dentar; gumă de mestecat 
de uz medicinal; insectifuge (fumegare); insec-
tifuge; insectifuge pentru câini; şerveţele, per-
niţe igienice; şerveţele impregnate cu loţiuni 
farmaceutice; sasaparila de uz medicinal; za-
hăr de uz medicinal; ceai antiastmatic; lumâ-
nări fumigante; supozitoare; seminţe de in de 

uz farmaceutic; ţigări ce nu conţin tutun de uz 
medicinal; sicativi de uz medicinal; siropuri de 
uz farmaceutic; terebentină de uz farmaceutic; 
unsori folosite la muls; unsori de uz veterinar; 
unsori de uz medicinal; somnifere; bicarbonat 
de sodiu de uz farmaceutic; săruri pentru băi 
cu ape minerale; săruri pentru băi medicinale; 
săruri de uz medicinal; săruri de potasiu de uz 
medicinal; săruri de sodiu de uz medicinal; 
săruri mirositoare; săruri ce intră în compo-
nenţa apelor minerale; malţ de uz farmaceutic; 
spermă pentru însămânţare artificială; alcool 
medicinal; aliaje de metale preţioase de uz 
dentar; secară-cornută de uz medicinal; anes-
tezice; antiseptice; analgezice; adjuvanţi de uz 
medicinal; substanţe astringente; antihelmin-
tice; dezinfectante de uz igienic; dezinfectante 
chimice pentru toalete; preparate de suprimare 
a apetitului de uz medicinal; preparate medi-
cinale pentru slăbire; paraziticide; produse 
pentru îngrijirea cavităţii bucale de uz medi-
cinal; febrifuge; depurative; produse pentru 
spălarea animalelor; detergenţi de uz medi-
cinal; produse pentru spălarea vitelor; produse 
pentru spălarea câinilor; substanţe vezicante; 
produse contra durerilor de cap; remedii 
contra transpiraţiei; remedii contra transpiraţiei 
picioarelor; contraceptive chimice; produse 
antiparazitare; laxative; tonice (produse medi-
cinale); nervine; digestive de uz farmaceutic; 
medii nutritive pentru culturi bacteriologice; 
steroizi; stricnină; seruri; pastile de amoniac; 
tampoane igienice pentru femei; tampoane 
pentru vindecarea rănilor; timol de uz far-
maceutic; ţesături chirurgicale; ierburi de fumat 
de uz medicinal; ierburi medicinale; sedative; 
transplanturi chirurgicale (ţesuturi vii); chiloţi 
igienici pentru femei; cărbune de lemn de uz 
farmaceutic; mărar de uz medicinal; porţelan 
pentru proteze dentare; fenol de uz far-
maceutic; enzime de uz veterinar; enzime de 
uz medicinal; fermenţi de uz farmaceutic; 
formaldehidă de uz farmaceutic; fosfaţi de uz 
farmaceutic; fungicide; chinină de uz me-
dicinal; chinolină de uz medicinal; pâine pentru 
diabetici; cloroform; floare de sulf de uz far-
maceutic; ciment pentru copitele animalelor; 
ciment osos de uz chirurgical şi ortopedic; 
ciment dentar; ceaiuri de ierburi de uz me-
dicinal; ceai pentru slăbire de uz medicinal; 
eucalipt de uz farmaceutic; extracte de tutun 
(insecticide); extracte de hamei de uz farma-
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ceutic; elixire (preparate farmaceutice); eteri 
simpli de uz farmaceutic; eteri compuşi de uz 
farmaceutic; eteri compuşi de celuloză de uz 
farmaceutic; eteri simpli de celuloză de uz far-
maceutic; iuiuba (pastile de tuse); otravă pen-
tru şobolani; otravă; otravă bacteriană; jalapă; 

16  - stilouri; acuarele; acvarii de cameră; albume; 
almanahuri; aparate pentru laminarea docu-
mentelor; atlase; afişe, placarde; funde de hâr-
tie; garnituri de albituri de hârtie pentru masă; 
bilete; formulare; blocnotesuri; carnete pentru 
desen; carneţele (papetărie); carneţele cu foi 
libere; brăţări pentru instrumente de scris; 
broşuri; pliante; foi de hârtie; hârtie cerată; 
hârtie pentru dispozitive de înregistrare; hârtie 
pentru radiograme; hârtie pentru electrocar-
diografe; hârtie pentru sertarele dulapurilor 
(aromatizată sau nearomatizată); hârtie din ce-
luloză de lemn; hârtie-carbon; hârtie-per-
gament; hârtie de scrisori; hârtie luminescentă; 
hârtie igienică; hârtie de ambalat; hârtie Xuan 
(pentru desen chinezesc sau caligrafie); hârtie; 
sugative; buletine informaţionale; cilindri 
pentru maşini de scris; bidinele pentru zugravi; 
culegare; ceară pentru modelare (cu excepţia 
celei de uz dentar); firme de hârtie sau carton; 
tipare pentru croit; ziare; clişee de galva-
notipie; hectografe; steme heraldice (sigilii de 
hârtie); globuri; gravuri; condeie de ardezie; 
mine de creion; suporturi pentru creioane; su-
porturi pentru cretă; suporturi pentru ştampile, 
sigilii; suporturi pentru carnete de cecuri; 
diagrame; plăci pentru gravat; plăci de scris; 
table şcolare; galioane (tipografie); planşete 
de desen; perforatoare (articole de birou); con-
tainere de hârtie pentru frişcă; clame pentru 
fişe de cartotecă; agrafe pentru peniţe; semne 
de carte; ace de gravare pentru acvaforte; ace 
trasoare pentru desen; publicaţii imprimate; 
articole de hârtie sau masă plastică pentru 
ambalaj; articole de carton; mărunţitoare 
pentru hârtie, reprezentări grafice; instrumente 
pentru imitarea marmurei în legătorie; calen-
dare; calendare cu foi libere; hârtie de calc; 
calc pe bază de pânză; calc; cleiuri vegetale 
pentru papetărie sau menaj; pietre litografice; 
creioane; creioane automate; creioane de căr-
bune; desene; desene pentru decalcomanie; 
tablouri cu ramă sau fără ramă; carton din 
celuloză de lemn; carton; cutii din carton 
pentru pălării; dosare (papetărie); clasoare 
(articole de birou); fişe de cartotecă; card-uri 

de credit imprimate neelectrice; cartele; hărţi 
geografice; cartele sau benzi de hârtie pentru 
înregistrarea programelor de calculatoare; 
cartele perforate pentru războaie de ţesut cu 
mecanism Jacquard; cataloage; bobine pentru 
panglicile impregnate cu cerneală; vase deco-
rative de hârtie pentru ghivece cu flori; pensule 
pentru desen; pensule pentru artişti; pensule 
pentru scris; taste pentru maşini de scris; 
cleiuri pentru papetărie sau menaj; clei de 
peşte pentru papetărie sau menaj; clei de 
amidon pentru papetărie sau menaj; clişee; 
cărţi; registre; chitanţiere; cărţi-comicsuri; 
piuneze; inele de trabuc; plicuri; cutii pentru 
ştampile, sigilii; cutii de carton sau hârtie; cutii 
cu vopsele (rechizite şcolare); lichide de co-
rectură (articole de birou); capace pentru 
acvarii de cameră; florare; benzi de hârtie; 
benzi pentru maşini de scris; benzi adezive; 
benzi gumate pentru papetărie; panglici 
impregnate cu cerneală; panglici impregnate 
cu cerneală pentru imprimante; echere; foi de 
viscoză pentru ambalare; foi cu bule (din masă 
plastică) (pentru ambalare sau împachetare); 
foi de celuloză regenerată pentru ambalare; 
caractere de oţel; caractere tipografice (nu-
merice sau literale); caractere tipografice 
numerice; litografii; machete de arhitectură; 
timbre poştale; materiale grafice imprimate; 
materiale pentru modelare; materiale de 
instruire (cu excepţia aparatelor); articole de 
legătorie; materiale de papetărie pentru 
sigilare; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale de ambalare 
făcute din amidon; materiale de filtrare din 
hârtie; maşini de imprimare a adreselor; ma-
şini şi dispozitive pentru legătorie (echipament 
de birou); maşini de scris (electrice sau ne-
electrice); maşini de fălţuit; maşini de francare; 
cretă pentru litografie; cretă de scris; cretă 
pentru croitorie; cretă de marcare; saci pentru 
gunoi (de hârtie sau de masă plastică); 
şevalete; rezemători pentru artişti; instrumente 
de scris; seturi pentru scris (papetărie); seturi 
tipografice portative; bavete din hârtie; abţi-
bilduri; degetare (articole de birou); aţe pentru 
legătorie; cuţite pentru tăierea hârtiei; aparate 
de numerotat; învelitori din carton sau hârtie 
pentru butelii; capsule pentru sigilare; înve-
litori; învelitori pentru paşapoarte; pelicule din 
materiale plastice extensibile pentru stivuire; 
modele de broderie; specimene de scris;  
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oleografii;  ilustrate muzicale;  ilustrate de feli-
citare;  cărţi poştale; gravuri; pungi de hârtie; 
pungi pentru gătirea mâncării în cuptorul cu 
microunde; palete pentru artişti; beţişoare 
pentru scriere cu cerneală; mape pentru 
documente; papier mâche; pastele (creioane); 
pelinci de unică folosinţă din celuloză sau 
hârtie; penare; legători pentru cărţi; publicaţii 
periodice; curăţitoare de peniţe; perforatoare; 
peniţe; peniţe de aur; peniţe de oţel; peniţe 
pentru desen; culegeri de cântece; ştampile, 
sigilii; sigilii de ceară roşie; scrisori de aviz; 
planşete cu clame; plăci cu adrese pentru 
maşini de imprimare a adreselor; batiste de 
hârtie; pelicule din masă plastică pentru am-
balare; scutece de unică folosinţă din hârtie 
sau celuloză; tăvi pentru corespondenţă; tăvi 
pentru sortarea şi numărarea banilor; suporturi 
de hârtie pentru carafe; suporturi pentru cărţi; 
suporturi pentru ştampile, sigilii; suporturi 
pentru căni de bere; suporturi pentru tocuri şi 
creioane; standuri pentru fotografii; tuşiere; 
şipci de înrămare pentru legătorie; şervete din 
hârtie pentru mâini; pânză gumată pentru 
papetărie; pânză multiplă netextilă la maşina  
de   imprimat;   pânză   cu   cerneală  pentru   
maşinile de reproducere a documentelor; pân-
ză cu cerneală pentru aparatele de multi-
plicare; portrete; prespapieruri; seturi de scris; 
instrumente pentru desen; radiere; articole de 
birou (cu excepţia mobilierului); rechizite de 
scris; rechizite şcolare; distribuitoare de bandă 
adezivă; dispozitive acţionate manual des-
tinate lipirii etichetelor; dispozitive de prins 
hârtia; dispozitive de  ascuţit creioane (elec-
trice şi neelectrice); produse de imprimerie; 
prospecte; orare imprimate; reglete; borde-
rouri; gume; reproduceri grafice; aparate de 
multiplicat; tocuri rezervoare; pixuri; şerveţele 
de hârtie pentru scoaterea machiajului; şerve-
ţele de hârtie de toaletă; răzuitoare de birou; 
clame; produse pentru ştergere; secţiuni 
biologice pentru cercetare la microscop (mate-
riale de învăţământ); secţiuni histologice 
(materiale de învăţământ); statuete din papier 
mâche; radiere pentru tablă; pupitre de cules 
tipografice; ceară roşie; tabele de calcul; 
panouri de hârtie sau carton pentru anunţuri; 
terarii de cameră (vivarii); caiete; articole de 
papetărie; transparente; tipare, şabloane; tu-
buri de carton; tuş; umezitoare (articole de 
birou); umezitoare de suprafeţe; baghete ne-

electronice; ambalaje de carton sau hârtie 
pentru butelii; maşini de sigilat plicuri pentru 
birou; maşini de sigilare pentru birou; aparate 
pentru fabricarea vinietelor; aparate pentru 
lipirea fotografiilor; aparate pentru fixare cu 
cleme (articole de birou); manuale; filtre de 
hârtie pentru cafea; steaguri (de hârtie); foiţe 
de metal; fotogravuri; fotografii; tocuri pentru 
şabloane; pânze pentru tablouri; cromoli-
tografii; ceşti pentru dizolvarea vopselelor; 
cerneluri de corectare (heliografie); cerneluri; 
călimări; copii heliografice; mătănii; bile pentru 
pixuri; dulapuri de birou; caractere tipografice; 
ştampile cu adrese; ştampile; panouri pentru 
afişe de hârtie sau carton; planşete (gravură); 
etichete (cu excepţia celor textile); 

29  - alginaţi de uz alimentar; anşoa; arahide pre-
lucrate; albumine de uz alimentar; albuş de ou; 
boabe conservate; boabe de soia conservate; 
bulion; dulceţuri de ghimber; substanţe grase 
pentru fabricarea grăsimilor comestibile; cui-
buri de păsări comestibile; mazăre conservată; 
ciuperci conservate; vânat; gelatină de uz 
alimentar; jeleuri de carne; jeleuri alimentare; 
jeleuri de fructe; gălbenuş de ou; grăsime de 
cocos; grăsime de os comestibilă; grăsime de 
porc; grăsimi animale; grăsimi comestibile; 
mezeluri; mezeluri, inclusiv în formă de 
gustare la bere; stafide; icre; cazeină de uz 
alimentar; varză murată; clei de peşte de uz 
alimentar; caltaboş; conserve de carne; con-
serve de legume; conserve de peşte; conserve 
de fructe; concentrate de bulion; cornişoni; 
crevete; crevete, inclusiv în formă de gustare 
la bere; cremă de frişca; crochete alimentare; 
crisalide de fluture-de-mătase folosite în ali-
mentaţia oamenilor; languste (nu vii); somon; 
ceapă conservată; margarină; piccalilli; mar-
meladă; uleiuri vegetale; unt de arahide; unt 
de cacao; unt de cocos; unt de frişcă; midii (nu 
vii); migdale pisate; măduvă alimentară; 
moluşte (nu vii); moluşte, inclusiv în formă de 
gustare la bere; lapte; făină de peşte alimen-
tară; pulpă de fructe; carne; carne conservată; 
legume conservate; legume uscate; legume 
fierte; clătite din cartofi; măsline conservate; 
omari (nu vii); nuci de cocos uscate; nuci 
prelucrate; nuci prelucrate, inclusiv în formă de 
gustare la bere; pastă de roşii; pateuri de ficat; 
pectine alimentare; ficat; pickles; dulceţuri; 
praf de ouă; şuncă; produse lactate; produse 
lactate, inclusiv brânzici glazurate; produse din 
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peşte; produse din peşte, inclusiv în formă de 
gustare la bere; proteine alimentare; păsări 
(nu vii); polen preparat pentru mâncare; piure 
de răchiţele; piure de mere; crustacee (nu vii); 
produse de peşte, inclusiv în formă de gustare 
la bere; peşte (nu viu); peşte, inclusiv în formă 
de gustare la bere; peşte conservat; salate de 
legume; salate de fructe; slănină; sardele; 
carne de porc; scrumbie; frişcă; amestecuri de 
grăsimi pentru tartine; suc de roşii pentru 
prepararea bucatelor; sucuri de legume pentru 
prepararea bucatelor; carne sărată; crenvurşti 
în pesmeţi; preparate pentru gătirea bulionului; 
preparate pentru gătirea supelor; subproduse; 
supe; supe de pregătire rapidă; supe de 
legume; brânză; tahini (aluat din seminţe de 
susan negru); tofu; zarzavaturi conservate; 
castraveţi-de-mare (nu vii); trufe conservate; 
ton; stridii (nu vii); cheag; fileu de peşte; fileu 
de peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
curmale; fructe glazurate; fructe congelate; 
fructe conservate; fructe conservate în alcool; 
fructe prelucrate termic; fulgi de cartofi; hum-
mus (aluat din năut); coajă de fructe; linte 
conservată; chips-uri de cartofi; chips-uri de 
cartofi, inclusiv în formă de gustare la bere; 
chips-uri de fructe; extracte alimentare din 
alge; extracte din carne; ouă de melc; ouă; 

30  - preparate aromatice de uz alimentar; arome 
(cu excepţia uleiurilor esenţiale); badian; 
biscuiţi; clătite; clătite în formă de semifa-
bricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; brioşe; franzele; vanilină (înlocuitor 
de vanilie); vanilie (substanţă aromatică); 
vafele; fidea; substanţe aromatice de cafea; 
îndulcitori naturali; substanţe liante pentru 
mezeluri; substanţe liante pentru gheaţă 
alimentară; apă de mare (pentru prepararea 
bucatelor); glucoză alimentară; muştar; subs-
tanţe de îngroşare pentru produse alimentare; 
înlocuitori de cafea; înlocuitori vegetali de 
cafea; produse de cofetărie pentru împo-
dobirea pomului de Crăciun; prăjituri; produse 
de patiserie; produse de patiserie, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse de patiserie 
în formă de semifabricate, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; produse de cofetărie 
pe bază de arahide; produse de cofetărie pe 
bază de migdale; paste făinoase; pateuri; pa-
teuri, inclusiv în formă de semifabricate con-
gelate; iaurt congelat; cacao; produse din 
cacao; capere; caramele; terciuri de lapte; 

terciuri de pregătire rapidă; quiches (plăcintă-
budincă cu bucăţi mărunte de slănină); gluten 
alimentar; bomboane; bomboane de lemn- 
dulce; bomboane de mentă; cafea; cafea 
brută; amidon alimentar; fursecuri; fursecuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; crupe 
alimentare; porumb măcinat; porumb prăjit; 
plăcintă umplută cu carne; curcuma alimen-
tară; cuş-cuş; feluri de mâncare pe bază de 
făină; feluri de mâncare pe bază de făină, 
inclusiv în formă de gustări la bere; tăiţei; 
gheaţă de răcit; gheaţă naturală sau artificială; 
gheaţă alimentară; dropsuri; lipii din orez; 
maltoză; jeleuri de fructe (produse de cofe-
tărie); marţipane; cremă de lapte; miere; 
lăptişor de matcă (cu excepţia celui de uz 
medicinal); îngheţată; şerbeturi; făină; muesli; 
mentă pentru produse de cofetărie; băuturi din 
cacao cu lapte; băuturi din cafea cu lapte; 
băuturi pe bază de cafea; băuturi pe bază de 
ceai; băuturi din ciocolată cu lapte; băuturi pe 
bază de ciocolată; băuturi pe bază de cacao; 
infuzii nemedicinale; ovăz pisat; ovăz curăţat; 
nucşoare; pastile (produse de cofetărie); me-
lasă; colţunaşi cu carne; piper; petits fours 
(produse de patiserie); pişcoturi; pişcoturi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; plăcinte; 
plăcinte, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; pizza; pizza în formă de semi-
fabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; bomboane fondante (produse de 
cofetărie); popcorn; prafuri pentru îngheţată; 
praline; condimente; condimente, inclusiv so-
suri, maioneză, ketchup; produse pentru 
înmuierea cărnii în condiţii de casă; produse 
cerealiere; produse cerealiere, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse din făină; 
produse din făină, inclusiv în formă de gustare 
la bere; produse din făină în formă de semi-
fabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; produse pe bază de ovăz; produse 
alimentare ce conţin amidon; propolis folosit în 
alimentarea oamenilor; turte dulci; mirodenii; 
budinci; pudră pentru prăjituri; ravioli; gume de 
mestecat (cu excepţia celor de uz medicinal); 
orez; ruladă de primăvară (legume proaspete 
învelite în clătită din făină de orez); zahăr; 
seminţe de anason; aluat pentru produse de 
cofetărie; aluat pentru produse de cofetărie, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
produse de cofetărie; malţ; sare pentru 
conservarea produselor alimentare; sare de 
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bucătărie; sare de ţelină; spaghete; sosuri; 
stabilizatori pentru frişcă; pesmeţi; pesmeţi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; pesmeţi 
pisaţi; sushi; covrigi; sandvişuri; sandvişuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; 
sandvişuri, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; drojdie în formă de comprimate (cu 
excepţia celor de uz medicinal); tabule 
(mâncare din legume, mazăre, ulei şi suc de 
lămâie); tacos (lipie nedospită din porumb cu 
umplutură din carne şi legume); tapiocă; aluat 
de migdale; tortillas (lipii de porumb); torturi cu 
fructe şi pomuşoare; decoraţii comestibile 
pentru prăjituri; oţet; fermenţi pentru aluat; 
halva; pâine; pâine din aluat nedospit; fulgi din 
produse cerealiere; cicoare; ceai; ceai cu 
gheaţă; ciocolată; extract de malţ; esenţe 
alimentare (cu excepţia esenţelor eterice şi 
uleiurilor esenţiale); 

32  - aperitive nealcoolice; ape; cocteiluri nealco-
olice; limonade; băuturi de lapte de arahide; 
băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi 
în bază de zer; băuturi de fructe; băutură de 
lapte de migdale; nectare de fructe; lapte de 
migdale; bere; prafuri pentru prepararea bău-
turilor gazoase; sasaparila (băutură neal-
coolică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de roşii; suc de mere; 
sucuri de legume; sucuri de fructe; preparate 
pentru fabricarea apei gazoase; preparate 
pentru fabricarea lichiorurilor; preparate pentru 
fabricarea apei minerale; preparate pentru fa-
bricarea băuturilor; must; must de struguri; 
must de bere; must de malţ; pastile pentru 
fabricarea băuturilor gazoase; şerbet (bău-
tură); extracte nealcoolice de fructe; extracte 
de hamei pentru fabricarea berii; esenţe 
pentru fabricarea băuturilor; 

33  - aperitive; arac; brandy; vinuri; vinuri, inclusiv 
vinuri spumante de viţă de vie saturate cu 
bioxid de carbon; vin din tescovină de struguri; 
whisky; votcă; gin; digestive; cocteiluri; 
lichioruri; băuturi alcoolice; băuturi alcoolice ce 
conţin fructe; băuturi spirtoase; băuturi obţi-
nute prin distilare; hidromel; alcool de mentă; 
biter; rom; sake; cidru; alcool de orez; extracte 
alcoolice; extracte alcoolice de fructe; esenţe 
alcoolice; 

35  - agenţii de import-export; agenţii de informaţie 
comercială;  agenţii publicitare; analiza preţului 
de cost; arenda spaţiilor pentru amplasarea 
publicităţii; auditing; agenţii de angajare a per-

sonalului; managementul bazelor de date au-
tomatizate; servicii de contabilitate; expertiză 
de afaceri; demonstrarea produselor; demons-
trarea produselor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
transcrierea mesajelor; sondaje de opinii; 
studii de piaţă; informaţie de afaceri; informaţie 
de afaceri (oferită prin reţele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet);   informaţie statistică; 
informaţie statistică   (oferită  prin   reţele   de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); investigaţii 
de afaceri; investigaţii de afaceri (oferite prin 
reţele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
cercetări de marketing; cercetări de marketing 
(oferite prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); recrutarea personalului; consultaţii în 
domeniul organizării şi administrării afacerilor; 
consultaţii în domeniul organizării şi adminis-
trării întreprinderii comerciale;  consultaţii în 
domeniul administrării personalului; consultaţii 
în domeniul organizării afacerilor; consultaţii în 
domeniul administrării afacerilor; consultaţii 
profesionale în domeniul afacerilor; consultaţii 
profesionale în domeniul afacerilor (consultaţii 
profesionale în domeniul administrării sau 
funcţionării întreprinderii comerciale); consul-
taţii profesionale în domeniul afacerilor (oferite 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); administrare în domeniul afacerilor 
artistice; administrare în domeniul afacerilor 
comerciale; examinarea presei; înnoirea 
materialelor publicitare; prelucrarea textului; 
servicii de secretar; servicii stenografice; orga-
nizarea expoziţiilor comerciale sau publicitare; 
organizarea abonării la ziare  (pentru terţi); 
organizarea  iarmaroacelor comerciale  sau 
publicitare; decorarea vitrinelor; evaluarea 
activităţii comerciale; evaluarea pădurii; eva-
luarea lânii; pregătirea documentelor de plată; 
căutarea informaţiei în fişierele de calculator 
(pentru terţi); asistenţă în administrarea 
afacerilor;  asistenţă în  administrarea aface-
rilor comerciale; asistenţă în administrarea 
întreprinderilor comerciale sau industriale; 
asistenţă în administrarea întreprinderii comer-
ciale; previziuni economice; vânzări la licitaţie; 
vânzări la licitaţie (prin reţelele de cal-
culatoare, inclusiv prin Internet); promovarea 
vânzărilor (pentru terţi); promovarea vânzărilor 
(pentru terţi, inclusiv serviciile întreprinderilor 
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata); 
promovarea vânzărilor (pentru terţi, inclusiv 
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servicii în  domeniul  comerţului  cu  amă-
nuntul   şi  cu  ridicata);  promovarea vânză-
rilor (pentru terţi, inclusiv comercializarea 
produselor la comandă în prealabil); promova-
rea vânzărilor (pentru terţi,  inclusiv prin  
reţelele  de  calculatoare, prin Internet); aren-
da maşinilor şi echipamentului de birou; 
arenda timpului publicitar în toate mijloacele 
de informare;  arenda materialelor publicitare; 
arenda distribuitoarelor automate; arenda ma-
şinilor de fotocopiere; publicarea textelor 
publicitare;  servicii de dactilografiere; publici-
tate radio; afişaj; distribuirea mostrelor; distri-
buirea materialelor publicitare; publicitate; pu-
blicitate interactivă în reţelele de calculatoare; 
publicitate prin corespondenţă; publicitate tele-
vizată; reproducerea documentelor; compi-
larea informaţiei în baze de date de calcu-
latoare; colectarea diverselor produse pentru 
terţi (fără transportare) şi amplasarea pro-
duselor pentru facilitarea  examinării şi  procu-
rării   lor  de   către   consumatori; informaţii 
privind operaţiunile de afaceri; sistematizarea 
informaţiei în baze de date de calculatoare; 
întocmirea declaraţiilor fiscale; întocmirea ra-
poartelor despre conturi; întocmirea rubricilor 
publicitare în ziare; localizarea vagoanelor de 
marfă prin calculator; testare psihologică la 
angajarea la serviciu; administrarea afacerilor 
hoteliere; servicii în domeniul relaţiilor publice; 
serviciile modelelor în scopuri publicitare şi de 
promovare a vânzărilor; servicii de relocalizare 
a întreprinderilor; servicii de aprovizionare 
pentru terţi (cumpărarea şi asigurarea antre-
prenorilor cu produse);  servicii  de  aprovizio-
nare  pentru   terţi   (servicii   de   comerciali-
zare a produselor cu amănuntul şi cu ridicata);  
servicii  de  aprovizionare  pentru  terţi (cum-
părarea şi asigurarea antreprenorilor cu pro-
duse prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); răspuns la telefon (pentru abonaţii 
nedisponibili); fotocopiere; 

36  - agenţii de credit; agenţii de percepere a crean-
ţelor; agenţii imobiliare; agenţii imobiliare 
(prestarea serviciilor prin Internet); agenţii 
vamale; analiză financiară; finanţarea cum-
părărilor în rate; bănci de economii; birouri de 
apartamente; perceperea chiriei; emisiunea 
cecurilor de călătorie; emisiunea card-urilor de 
credit; emisiunea hârtiilor de valoare; investiţii;  
informaţii în  domeniul asigurărilor; informaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 

reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
informaţii financiare; informaţii financiare 
(prestarea serviciilor prin reţelele de calcula-
toare, inclusiv prin Internet); cliring; consultaţii 
în domeniul asigurărilor; consultaţii în dome-
niul asigurărilor (prestarea serviciilor prin reţe-
lele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
consultaţii în domeniul finanţelor; consultaţii în 
domeniul finanţelor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
cotaţii bursiere; servicii de lichidare a între-
prinderilor; curtaj; curtaj (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); administrare financiară; administrare 
financiară (prestarea serviciilor prin reţelele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); schimb 
valutar; deservirea card-urilor de debit; deser-
virea card-urilor de credit; operaţiuni bancare 
prin Internet; operaţiuni factoriale; organizarea 
colectării banilor; evaluarea anticariatului; 
evaluarea giuvaierelor; evaluarea timbrelor; 
evaluarea imobilului; evaluarea obiectelor de 
numismatică; evaluarea obiectelor de artă; 
evaluări financiare (asigurare, operaţiuni ban-
care, imobil); transferuri electronice de fonduri; 
garanţii; curtaj la bursă; intermediere în ope-
raţiuni cu imobilul; intermediere în asigurare; 
acordarea împrumuturilor; acordarea împru-
muturilor în gaj; verificarea cecurilor; colec-
tarea mijloacelor de binefacere; arenda birou-
rilor; arenda imobilului; arenda imobilului pen-
tru întreprinderi de comerţ; arenda imobilului 
pentru întreprinderi de alimentaţie publică; 
arenda apartamentelor; patronaj financiar; cre-
ditare în ipotecă; creditare cu achitare în rate; 
asigurări; asigurări (prestarea serviciilor prin 
Internet); administrarea fondului locativ; admi-
nistrarea imobilului; administrarea imobilului, 
inclusiv în formă de complexe comerciale; ser-
viciile actuarilor; servicii bancare; servicii de 
plată a pensiilor; servicii fiduciare; constituirea 
fondurilor mutuale; finanţare; depozitare în 
safeuri; depozitarea valorilor; expertiză fiscală; 

39  - transport aerian; arenda transportului naval; 
arenda locurilor pentru parcarea transportului 
auto; rezervarea biletelor pentru călătorii; re-
zervarea itinerarelor turistice; rezervarea vehi-
culelor; remorcare; remorcarea vehiculelor în 
caz de avariere; distribuirea apei; livrarea 
ziarelor; livrarea corespondenţei; livrarea co-
letelor; livrarea produselor; livrarea produselor 
(comandate prin corespondenţă); livrarea pro-
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duselor (comandate în prealabil); livrarea pro-
duselor (comandate prin reţeaua de cal-
culatoare); lansarea sateliţilor pentru terţi; 
informaţii în domeniul transportului; informaţii 
privind depozitarea produselor; organizarea 
croazierelor; organizarea călătoriilor; camionaj; 
cărăuşie; transportul şi descărcarea gunoiului; 
transportul mobilei; transportul mobilei la 
mutare; transport cu şlepuri; transport cu 
feribotul; transportul călătorilor; transportul 
naval al produselor (navlu); transportarea 
valorilor în transport armat; transport cu 
autobuzul; transport cu automobilul; transport 
naval; transport feroviar; transport maritim; 
transport de pasageri; transport fluvial; trans-
portarea încărcăturilor; ranfluarea navelor; 
intermediere în transport maritim; intermediere 
la transport; intermediere în navlosire; ope-
rarea porţilor de ecluză; arenda automobilelor; 
arenda vagoanelor; arenda clopotelor de 
scufundat; arenda costumelor de scafandru; 
arenda automobilelor de cursă; arenda scau-
nelor pe rotile pentru invalizi; arenda con-
tainerelor de depozitare a produselor; arenda 
cailor; arenda vehiculelor terestre; arenda 
vaselor frigorifere; arenda vehiculelor; operaţii 
de încărcare-descărcare; operaţii de des-
cărcare; distribuirea energiei electrice; dis-
tribuirea energiei; ambalarea produselor; 
transport de ambulanţă; arenda garajelor; 
arenda parcărilor acoperite pentru vehicule; 
arenda depozitelor; servicii de spargere a 
gheţii; pilotaj; aprovizionare cu apă potabilă; 
însoţirea călătorilor; salvare sub apă; salvarea 
navelor; servicii de taxi; servicii de tramvai; 
transport prin conducte; vehicule pentru 
serviciu de salvare; împachetarea produselor; 
serviciile parcărilor de automobile; serviciile 
şoferilor; serviciile transportului naval de ex-
cursie; serviciile curierilor (livrarea cores-
pondenţei sau produselor); servicii de salvare 
a proprietăţii; servicii de transport; serviciile 
agenţiilor de turism (cu excepţia rezervării 
locurilor la hoteluri şi pensiuni); navlosire; 
stocarea datelor sau documentelor în dis-
pozitive electronice; păstrarea bărcilor; păs-
trarea produselor; depozitarea produselor; 
excursii turistice; expedierea încărcăturilor; 

42  - analiza sistemelor de calculatoare; analiză 
chimică; servicii de arbitraj; arhitectură; auten-
tificarea lucrărilor de artă; reconstituirea 
bazelor de date de calculator; design de arte 

grafice; studiul proiectelor tehnice; inginerie; 
instalarea software de calculatoare; servicii de 
informare meteorologică; testarea materialelor; 
testarea materialelor textile; cercetări în do-
meniul bacteriologiei; cercetări în domeniul 
biologiei; cercetări în domeniul geologiei; 
cercetări în domeniul cosmetologiei; cercetări 
în domeniul mecanicii; cercetări în domeniul 
dreptului; cercetări în domeniul fizicii; cercetări 
în domeniul chimiei; cercetări şi proiectări de 
produse noi (pentru terţi); cercetări în 
domeniul zăcămintelor de petrol în scopul 
exploatării; cercetări subacvatice; cercetări 
tehnice; etalonare (măsurări); consultaţii în 
domeniul hardware de calculatoare; consultaţii 
în domeniul protecţiei mediului înconjurător; 
consultaţii în domeniul proprietăţii intelectuale; 
consultaţii în domeniul construcţiei, arhitecturii; 
control în domeniul proprietăţii intelectuale; 
controlul sondelor de ţiţei; controlul calităţii; 
controlul tehnic al vehiculelor; eliberarea 
licenţelor pentru obiectele de proprietate 
intelectuală; arpentaj; design-ul îmbrăcămintei; 
modernizarea software de calculatoare; supra-
veghere în domeniul geologiei; supraveghere 
în domeniul zăcămintelor de petrol; între-
ţinerea software de calculatoare; decorarea 
interiorului; conversia datelor sau documen-
telor de pe suport fizic pe suport electronic; 
planificare urbană; conversia datelor şi 
programelor de calculatoare (cu excepţia con-
versiei fizice); design-ul sistemelor de cal-
culatoare; arenda calculatoarelor; arenda 
software de calculatoare; prospectare geo-
logică; prospectarea zăcămintelor de petrol; 
amplasarea web-site-urilor; multiplicarea pro-
gramelor de calculatoare; elaborarea planurilor 
în domeniul construcţiilor; design-ul software 
de calculatoare; împrăştierea norilor; crearea 
şi întreţinerea tehnică a web-site-urilor pentru 
terţi; programare de calculatoare; administrare 
în domeniul drepturilor de autor; design 
industrial; servicii în domeniul chimiei; servicii 
de design în domeniul ambalajului; servicii 
juridice; expertiză tehnico-inginerească; 

43  - agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni); arenda 
cazării temporare; arenda spaţiilor pentru 
întruniri; case de vacanţă; rezervări hoteliere; 
rezervări în pensiuni; rezervări de cazare 
temporară; hoteluri; aziluri pentru bătrâni; 
snack-baruri; cafenele; bufete cu autoservire; 
moteluri; pensiuni; pensiuni pentru animale; 
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arenda mobilierului, garniturilor de albituri 
pentru masă şi veselei; arenda corturilor; 
arenda construcţiilor transportabile; restau-
rante; restaurante cu autoservire; cantine în 
instituţiile de producţie şi învăţământ; serviciile 
caselor de vacanţă (servicii de cazare); ser-
viciile barurilor; serviciile campingurilor; servicii 
de pregătire şi livrare a bucatelor la domiciliu; 
creşe.  

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.07; 29.01.01. 
 

 
 
(210) 016745 
(220) 2005.04.14 
(730) SPEAK GLOBAL LIMITED, CY 

Arch. Makarios III, 62 XENIOS COMMER-
CIAL CENTER, 6th floor, Flat/Office 603, 
P.C. 1076, Nicosia, Cipru 

(540) 
 
  

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cifrei 

"5". 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(8) 
03  - substanţe abrazive; ambră; preparate de 

detartrare de uz casnic; preparate antistatice 
de uz casnic; sprayuri pentru împrospătarea 
respiraţiei; pietre pentru bărbierit (antiseptice); 
pietre de lustruit; hârtie abrazivă; hârtie cu 
şmirghel; hârtie de lustruit; vaselină de uz 
cosmetic; vată de uz cosmetic; beţişoare cu 
vată de uz cosmetic; substanţe aromatice 
(uleiuri esenţiale); substanţe aromatice pentru 
prăjituri (uleiuri esenţiale); substanţe aromatice 
pentru băuturi (uleiuri esenţiale); substanţe 
aromatice pentru parfumarea lenjeriei; apă 
aromatică; apă de javel; apă de lavandă; apă 
de toaletă; ceară pentru lenjerie; ceară pentru 
podele; ceară pentru mustăţi; ceară de croi-
torie; ceară pentru lustruirea mobilierului şi 
podelelor; ceară de cizmărie; heliotropină; 
geraniol; farduri; dezodorizanţi de uz personal; 
lemn aromatic; parfum; lichide pentru cură-

ţarea geamurilor şi parbrizelor; grăsimi de uz 
cosmetic; cenuşă vulcanică pentru curăţare; 
parfumerie; ornamente decorative de uz cos-
metic;  iononă (parfumerie); pietre de şlefuit; 
creioane pentru sprâncene; creioane cos-
metice; carbură de siliciu (material abraziv); 
carburi de metale (materiale abrazive); alaun 
de aluminiu (antiseptice); diatomit de lustruit; 
adezivi pentru fixarea genelor artificiale; 
adezivi pentru fixarea părului artificial; scoarţă 
de clocotici pentru spălare; corindon (abraziv); 
vopsele pentru lenjerie; vopsele pentru barbă 
şi mustăţi; coloranţi pentru scopuri de  toaletă;  
vopsele cosmetice; amidon (apret); creme 
cosmetice; creme cosmetice pentru albit; 
creme, ceară pentru piele; crocus (material 
abraziv); tămâie; sprayuri pentru păr; lacuri de 
unghii; loţiuni după bărbierit; loţiuni pentru păr; 
loţiuni de uz cosmetic; măşti cosmetice; uleiuri 
pentru parfum şi substanţe aromatice; uleiuri 
cosmetice; uleiuri pentru scopuri de toaletă; 
uleiuri esenţiale; uleiuri esenţiale de cedru; 
uleiuri esenţiale de lămâie; uleiuri folosite ca 
produse de curăţare; ulei de pergamut; ulei de 
gaultheria; ulei de iasomie; ulei de lavandă; 
ulei de migdal; ulei de trandafir; ulei de 
terebentină pentru degresare; adezivi de uz 
cosmetic; lapte de var; cretă pentru curăţare; 
lapte de migdal de uz cosmetic; lapte de cură-
ţare pentru scopuri de toaletă; mosc (parfu-
merie); săpunuri; săpunuri dezinfectante; să-
punuri dezodorizante; săpunuri pentru băr-
bierit; săpunuri pentru avivare; săpunuri de 
toaletă în calupuri;  săpunuri medicinale; săpu-
nuri împotriva transpiraţiei; săpunuri împotriva 
transpiraţiei picioarelor; săpun de migdal; 
mentă pentru parfumerie; seturi cosmetice; 
emeri; unghii artificiale; apă de colonie; baze 
pentru parfum de flori; paste de lustruit; paste 
pentru curele pentru ascuţirea briciului; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; piatră ponce; 
peroxid de hidrogen de uz cosmetic; pânză 
abrazivă; pânză de sticlă; ruj de buze; pomadă 
de uz cosmetic; produse pentru bărbierit; pro-
duse cosmetice pentru baie; produse de toa-
letă; produse pentru ondulaţia părului; produse 
pentru înmuierea lenjeriei; produse pentru 
ascuţirea instrumentelor; produse pentru nete-
zirea (apretarea) ţesăturilor; produse pentru 
albirea pielii; produse pentru polizarea pro-
tezelor dentare; produse de lustruit; produse 
pentru clătirea gurii (cu excepţia celor de uz 
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medicinal); produse cosmetice pentru slăbire; 
produse pentru lustruirea lenjeriei; emoliente 
pentru lenjerie la spălare; produse pentru 
spălare; produse pentru curăţare uscată; pro-
duse pentru scoaterea fardului; produse 
pentru scoaterea vopselei; produse pentru 
scoaterea lacurilor; produse pentru scoaterea 
cerii pentru podele; produse  pentru scoaterea 
ruginii;  produse de curăţat;  produse  pentru 
curăţarea protezelor dentare; produse pentru 
curăţarea tapetelor; produse pentru curăţarea 
ţevilor de scurgere; produse chimice de uz 
casnic destinate avivării  culorilor la spălarea 
lenjeriei; pudră de machiat; diamantin (abra-
ziv); soluţii pentru degresare; gene artificiale; 
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice; 
safrol; terebentină pentru degresare; ames-
tecuri aromatice din flori şi ierburi; sodă de 
albit; sodă pentru spălare, curăţare; săruri 
pentru baie (cu excepţia celor de uz 
medicinal); săruri de albit; substanţe de lustruit 
pentru piele; produse de fumegare (parfu-
merie); amoniac (detergent); substanţe astrin-
gente de uz cosmetic; produse cosmetice 
pentru sprâncene; produse pentru scoaterea 
petelor; produse de machiat; produse cos-
metice pentru bronzat; produse pentru vop-
sirea părului; neutralizanţi pentru ondulaţie 
permanentă; produse cosmetice pentru gene; 
produse pentru depilare; produse cosmetice 
pentru îngrijirea pielii; creme pentru încăl-
ţăminte; produse cosmetice; produse cos-
metice pentru animale; produse cosmetice 
pentru vopsirea genelor şi sprâncenelor; deter-
genţi (cu excepţia celor de uz industrial şi 
medicinal); degresanţi (cu excepţia celor de uz 
industrial); decoloranţi de uz cosmetic; pro-
duse de toaletă contra transpiraţiei; talc pentru 
toaletă; terpene (uleiuri esenţiale); şampoane; 
şampoane pentru spălarea animalelor domes-
tice; glaspapir; leşie de sodă; extracte de flori 
(parfumerie); esenţe eterice; esenţă de ba-
dian; esenţă de mentă (ulei esenţial); 

05  - acaricide; aconitină; alcaloizi de uz medicinal; 
algicide; aldehide de uz farmaceutic; amal-
game dentare din aur; amalgame dentare; 
aminoacizi de uz veterinar; aminoacizi de uz 
medicinal; antibiotice; acetat de aluminiu de uz 
farmaceutic; acetaţi de uz farmaceutic; bacte-
ricide; balsamuri de uz medicinal; bandaje 
igienice; bandaje pentru pansamente; biocizi; 
brăţări de uz medicinal; brăţări antireumatice; 

brom de uz farmaceutic; hârtie pentru cata-
plasmă de muştar; hârtie lipicioasă contra 
muştelor; hârtie impregnată contra moliei; 
vaselină de uz medicinal; vaccinuri; băi cu 
oxigen; vată antiseptică; vată higroscopică; 
vată de uz medicinal; substanţe dietetice de uz 
medicinal; substanţe radiologice de contrast 
de uz medicinal; substanţe nutritive pentru 
microorganisme; substanţe radioactive de uz 
medicinal; azotat de bismut de uz farmaceutic; 
apă de melisă de uz farmaceutic; apă de mare 
pentru băi curative; ape minerale de uz 
medicinal; ape termale; fibre de plante co-
mestibile (nealimentare); ceară de modelare 
dentară; gaze de uz medicinal; gaiacol de uz 
farmaceutic; hematogen; hemoglobină; hidras-
tină; hidrastinină; glicerină de uz medicinal; 
glicerofosfaţi; glucoză de uz medicinal; 
genţiană de uz farmaceutic; hormoni de uz 
medicinal; muştar de uz farmaceutic; cata-
plasmă de muştar; nămoluri pentru băi; nă-
moluri terapeutice; gumă-gută de uz medici-
nal; gurjum-balsam de uz medicinal; dezodo-
rizante (cu excepţia celor de uz personal); 
diastază de uz medicinal; digitalină; aditivi 
pentru furaje de uz medicinal; suplimente 
minerale alimentare; suplimente nutritive de uz 
medicinal; drojdie de uz farmaceutic; gelatină 
de uz medicinal; untură de peşte; izotopi de uz 
medicinal; insecticide; iod de uz farmaceutic; 
ioduri de uz farmaceutic; ioduri alcaline de uz 
farmaceutic; iodoform; calomel; tartrat acid de 
uz farmaceutic; tartru de uz farmaceutic; cam-
for de uz medicinal; capsule pentru medi-
camente; capsule de uz farmaceutic; dropsuri 
de uz medicinal; creioane hemostatice; creioa-
ne pentru tratamentul verucei; creioane caus-
tice; cardonil (paraziticid); sodă caustică de uz 
farmaceutic; cachou de uz farmaceutic; 
quassia de uz medicinal; quebracho de uz 
medicinal; acid galic de uz farmaceutic; acizi 
de uz farmaceutic; adezivi pentru proteze 
dentare; benzi adezive de uz medicinal; co-
caină; colodiu de uz farmaceutic; inele contra 
calusului pentru picioare; inele antireumatice; 
bomboane medicinale; scoarţă de angustur de 
uz medicinal; scoarţă de arbori de uz 
farmaceutic; scoarţă de cedru (insectifug); 
scoarţă de condurango de uz medicinal; 
scoarţă de croton; scoarţă de manglier de uz 
farmaceutic; scoarţă de mirobalan de uz 
farmaceutic; scoarţă de chinină de uz medi-
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cinal; rădăcini medicinale; rădăcini de revent 
de uz farmaceutic; scame de uz medicinal; 
amidon de uz dietetic sau farmaceutic; creozot 
de uz farmaceutic; sânge de uz medicinal; 
culturi de microorganisme de uz medicinal sau 
veterinar; curara; lacuri dentare; lemn-dulce de 
uz medicinal; lactoză; leucoplaste; medica-
mente contra constipaţiilor; lecitină de uz 
medicinal; loţiuni de uz veterinar; loţiuni pentru 
câini; loţiuni de uz farmaceutic; lupulină de uz 
farmaceutic; magnezie de uz farmaceutic; lini-
mente; unguente de uz farmaceutic; unguente 
contra arsurilor solare; unguente mercuriale; 
unguente de uz farmaceutic de protecţie 
contra degerăturii; tifon pentru pansamente; 
uleiuri de protecţie contra tăunilor; uleiuri me-
dicinale; ulei de muştar de uz medicinal; ulei 
camforat de uz medicinal; ulei de ricin de uz 
medicinal; ulei de terebentină de uz far-
maceutic; ulei de mărar de uz medicinal; 
masticuri dentare; materiale abrazive dentare; 
materiale pentru mulaje dentare; materiale 
pentru plombarea dinţilor; materiale medici-
nale pentru pansamente; materiale chirur-
gicale pentru pansamente; medicamente; me-
dicamente de uz veterinar; medicamente 
pentru seroterapie; medicamente de uz uman; 
medicamente de uz dentar; mentol; poţiuni 
medicinale; moleschin de uz medicinal; lapte 
proteic; lapte de migdale de uz farmaceutic; 
lăptişor de matcă de uz medicinal; enzime 
lactice de uz farmaceutic; muşchi irlandez de 
uz medicinal; făină pentru alimente pentru 
sugari; făină de uz farmaceutic; făină din se-
minţe de in de uz farmaceutic; făină de peşte 
de uz farmaceutic; adezivi contra muştelor; 
mentă de uz farmaceutic; truse farmaceutice 
(portative); băuturi dietetice de uz medicinal; 
băuturi din lapte de malţ de uz medicinal; 
narcotice; infuzii medicinale; tinctură de iod; 
tinctură de eucalipt de uz farmaceutic; tincturi 
de uz medicinal; opiu; opodeldoc; decocturi de 
uz medicinal; zgărzi antiparazitare pentru 
animale; beţişoare de lemn-dulce de uz 
farmaceutic; beţişoare sulfurice (dezinfectan-
te); chiloţi absorbanţi pentru persoanele ce 
suferă de incontinenţă; pectine de uz far-
maceutic; scutece igienice pentru persoanele 
ce suferă de incontinenţă; pepsine de uz 
farmaceutic; peptone de uz farmaceutic; pe-
roxid de hidrogen de uz medicinal; pilule de uz 
farmaceutic; lipitori medicinale; plasmă san-

gvină; plasturi de uz medicinal; bandaje 
oculare de uz medicinal; cataplasme; bandaje 
pentru comprese; bandaje scapulare 
chirurgicale; perniţe pentru calus; perniţe 
folosite la alăptare; pomezi de uz medicinal; 
pulbere de cantaridă; pulbere de piretru; 
centuri pentru absorbante igienice pentru 
femei; preparate antidiuretice; preparate 
bacteriene de uz medicinal şi veterinar; 
preparate bacteriologice de uz medicinal sau 
veterinar; preparate balsamice de uz 
medicinal; preparate albuminoase de uz 
medicinal; preparate biologice de uz veterinar; 
preparate biologice de uz medicinal; preparate 
veterinare; preparate de bismut de uz farma-
ceutic; preparate vitaminoase; preparate diag-
nostice de uz medicinal; preparate terapeutice 
pentru băi; preparate pentru tratamentul 
hemoroizilor; preparate pentru tratamentul 
calusului osos; preparate pentru uşurarea 
erupţiei dentare; preparate pentru prelucrarea 
arsurilor; preparate de fumegare de uz 
medicinal; preparate pentru organoterapie; 
preparate de împrospătare a aerului; pre-
parate pentru purificarea aerului; preparate 
pentru dilataţie bronşică; preparate pentru 
sterilizare; preparate pentru sterilizarea solului; 
preparate pentru scoaterea calusului; prepa-
rate farmaceutice contra mătreţii; pesticide; 
erbicide; preparate pentru distrugerea 
ciupercilor de casă; preparate pentru distru-
gerea larvelor; preparate pentru distrugerea 
muştelor; preparate pentru distrugerea şoare-
cilor; preparate pentru distrugerea limaxului; 
preparate pentru distrugerea animalelor dău-
nătoare; preparate farmaceutice pentru îngri-
jirea pielii; preparate pentru curăţarea lentilelor 
de contact; preparate calcaroase de uz 
farmaceutic; preparate medicinale pentru băi; 
preparate medicinale pentru creşterea părului; 
preparate de opiu; preparate anticriptogamice; 
preparate cu microelemente de uz uman sau 
pentru animale; preparate medicinale sulfami-
dice; preparate farmaceutice; preparate far-
maceutice contra arsurilor solare; preparate 
enzimatice de uz veterinar; preparate enzima-
tice de uz medicinal; preparate chimiofar-
maceutice; preparate chimice de uz veterinar; 
preparate chimice pentru diagnosticarea 
sarcinii; preparate chimice de uz medicinal; 
preparate chimice pentru tratarea cerealelor 
afectate de mălură; preparate chimice pentru 
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tratarea viţei de vie afectată; preparate chi-
mice de tratare contra mucegaiului; preparate 
chimice de tratare contra filoxerei; preparate 
chimice de uz farmaceutic; preparate contra 
degerăturilor; preparate de protecţie contra 
moliilor; colir; apă de plumb; conductori chimici 
pentru electrozii electrocardiografici; produse 
albuminoase alimentare de uz medicinal; 
alimente pentru sugari; produse alimentare 
dietetice de uz medicinal; produse secundare 
de prelucrare a cerealelor de uz medicinal; 
absorbante igienice pentru femei; absorbante 
igienice pentru chiloţi; radiu de uz medicinal; 
cloralhidrat de uz farmaceutic; solvenţi pentru 
scoaterea leucoplastelor; soluţii vaginale; solu-
ţii pentru lentilele de contact; reactivi chimici 
de uz medicinal sau veterinar; cauciuc de uz 
medicinal; cauciuc de uz dentar; gumă de 
mestecat de uz medicinal; insectifuge (fume-
gare); insectifuge; insectifuge pentru câini; 
şerveţele, perniţe igienice; şerveţele impreg-
nate cu loţiuni farmaceutice; sasaparila de uz 
medicinal; zahăr de uz medicinal; ceai antiast-
matic; lumânări fumigante; supozitoare; semin-
ţe de in de uz farmaceutic; ţigări ce nu conţin 
tutun de uz medicinal; sicativi de uz medicinal; 
siropuri de uz farmaceutic; terebentină de uz 
farmaceutic; unsori folosite la muls; unsori de 
uz veterinar; unsori de uz medicinal; somni-
fere; bicarbonat de sodiu de uz farmaceutic; 
săruri pentru băi cu ape minerale; săruri 
pentru băi medicinale; săruri de uz medicinal; 
săruri de potasiu de uz medicinal; săruri de 
sodiu de uz medicinal; săruri mirositoare; să-
ruri ce intră în componenţa apelor minerale; 
malţ de uz farmaceutic; spermă pentru însă-
mânţare artificială; alcool medicinal; aliaje de 
metale preţioase de uz dentar; secară-cornută 
de uz medicinal; anestezice; antiseptice; anal-
gezice; adjuvanţi de uz medicinal; substanţe 
astringente; antihelmintice; dezinfectante de 
uz igienic; dezinfectante chimice pentru toale-
te; preparate de suprimare a apetitului de uz 
medicinal; preparate medicinale pentru slăbire; 
paraziticide; produse pentru îngrijirea cavităţii 
bucale de uz medicinal; febrifuge; depurative; 
produse pentru spălarea animalelor; detergenţi 
de uz medicinal; produse pentru spălarea 
vitelor; produse pentru spălarea câinilor; 
substanţe vezicante; produse contra durerilor 
de cap; remedii contra transpiraţiei; remedii 
contra transpiraţiei picioarelor; contraceptive 

chimice; produse antiparazitare; laxative; toni-
ce (produse medicinale); nervine; digestive de 
uz farmaceutic; medii nutritive pentru culturi 
bacteriologice; steroizi; stricnină; seruri; pastile 
de amoniac; tampoane igienice pentru femei; 
tampoane pentru vindecarea rănilor; timol de 
uz farmaceutic; ţesături chirurgicale; ierburi de 
fumat de uz medicinal; ierburi medicinale; 
sedative; transplanturi chirurgicale (ţesuturi 
vii); chiloţi igienici pentru femei; cărbune de 
lemn de uz farmaceutic; mărar de uz me-
dicinal; porţelan pentru proteze dentare; fenol 
de uz farmaceutic; enzime de uz veterinar; 
enzime de uz medicinal; fermenţi de uz 
farmaceutic; formaldehidă de uz farmaceutic; 
fosfaţi de uz farmaceutic; fungicide; chinină de 
uz medicinal; chinolină de uz medicinal; pâine 
pentru diabetici; cloroform; floare de sulf de uz 
farmaceutic; ciment pentru copitele animalelor; 
ciment osos de uz chirurgical şi ortopedic; 
ciment dentar; ceaiuri de ierburi de uz 
medicinal; ceai pentru slăbire de uz medicinal; 
eucalipt de uz farmaceutic; extracte de tutun 
(insecticide); extracte de hamei de uz far-
maceutic; elixire (preparate farmaceutice); 
eteri simpli de uz farmaceutic; eteri compuşi 
de uz farmaceutic; eteri compuşi de celuloză 
de uz farmaceutic; eteri simpli de celuloză de 
uz farmaceutic; iuiuba (pastile de tuse); otravă 
pentru şobolani; otravă; otravă bacteriană; 
jalapă; 

16  - stilouri; acuarele; acvarii de cameră; albume; 
almanahuri; aparate pentru laminarea docu-
mentelor; atlase; afişe, placarde; funde de 
hârtie; garnituri de albituri de hârtie pentru 
masă; bilete; formulare; blocnotesuri; carnete 
pentru desen; carneţele (papetărie); carneţele 
cu foi libere; brăţări pentru instrumente de 
scris; broşuri; pliante; foi de hârtie; hârtie 
cerată; hârtie pentru dispozitive de înregis-
trare; hârtie pentru radiograme; hârtie pentru 
electrocardiografe; hârtie pentru sertarele du-
lapurilor (aromatizată sau nearomatizată); hâr-
tie din celuloză de lemn; hârtie-carbon; hârtie-
pergament; hârtie de scrisori; hârtie lumines-
centă; hârtie igienică; hârtie de ambalat; hârtie 
Xuan (pentru desen chinezesc sau caligrafie); 
hârtie; sugative; buletine informaţionale; 
cilindri pentru maşini de scris; bidinele pentru 
zugravi; culegare; ceară pentru modelare (cu 
excepţia celei de uz dentar); firme de hârtie 
sau carton; tipare pentru croit; ziare; clişee de 
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galvanotipie; hectografe; steme heraldice (si-
gilii de hârtie); globuri; gravuri; condeie de 
ardezie; mine de creion; suporturi pentru cre-
ioane; suporturi pentru cretă; suporturi pentru 
ştampile, sigilii; suporturi pentru carnete de 
cecuri; diagrame; plăci pentru gravat; plăci de 
scris; table şcolare; galioane (tipografie); 
planşete de desen; perforatoare (articole de 
birou); containere de hârtie pentru frişcă; cla-
me pentru fişe de cartotecă; agrafe pentru 
peniţe; semne de carte; ace de gravare pentru 
acvaforte; ace trasoare pentru desen; pu-
blicaţii imprimate; articole de hârtie sau masă 
plastică pentru ambalaj; articole de carton; 
mărunţitoare pentru hârtie, reprezentări gra-
fice; instrumente pentru imitarea marmurei în 
legătorie; calendare; calendare cu foi libere; 
hârtie de calc; calc pe bază de pânză; calc; 
cleiuri vegetale pentru papetărie sau menaj; 
pietre litografice; creioane; creioane automate; 
creioane de cărbune; desene; desene pentru 
decalcomanie; tablouri cu ramă sau fără ramă; 
carton din celuloză de lemn; carton; cutii din 
carton pentru pălării; dosare (papetărie); 
clasoare (articole de birou); fişe de cartotecă; 
card-uri de credit imprimate neelectrice; car-
tele; hărţi geografice; cartele sau benzi de 
hârtie pentru înregistrarea programelor de cal-
culatoare; cartele perforate pentru războaie de 
ţesut cu mecanism Jacquard; cataloage; bobi-
ne pentru panglicile impregnate cu cerneală; 
vase decorative de hârtie pentru ghivece cu 
flori; pensule pentru desen; pensule pentru 
artişti; pensule pentru scris; taste pentru ma-
şini de scris; cleiuri pentru papetărie sau me-
naj; clei de peşte pentru papetărie sau menaj; 
clei de amidon pentru papetărie sau menaj; 
clişee; cărţi; registre; chitanţiere; cărţi-comic-
suri; piuneze; inele de trabuc; plicuri; cutii 
pentru ştampile, sigilii; cutii de carton sau hâr-
tie; cutii cu vopsele (rechizite şcolare); lichide 
de corectură (articole de birou); capace pentru 
acvarii de cameră; florare; benzi de hârtie; 
benzi pentru maşini de scris; benzi adezive; 
benzi gumate pentru papetărie; panglici 
impregnate cu cerneală; panglici impregnate 
cu cerneală pentru imprimante; echere; foi de 
viscoză pentru ambalare; foi cu bule (din masă 
plastică) (pentru ambalare sau împachetare); 
foi de celuloză regenerată pentru ambalare; 
caractere de oţel; caractere tipografice (nume-
rice sau literale); caractere tipografice nume-

rice; litografii; machete de arhitectură; timbre 
poştale; materiale grafice imprimate; materiale 
pentru modelare; materiale de instruire (cu 
excepţia aparatelor); articole de legătorie; 
materiale de papetărie pentru sigilare; adezivi 
(materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; 
materiale de ambalare făcute din amidon; 
materiale de filtrare din hârtie; maşini de 
imprimare a adreselor; maşini şi dispozitive 
pentru legătorie (echipament de birou); maşini 
de scris (electrice sau neelectrice); maşini de 
fălţuit; maşini de francare; cretă pentru litogra-
fie; cretă de scris; cretă pentru croitorie; cretă 
de marcare; saci pentru gunoi (de hârtie sau 
de masă plastică); şevalete; rezemători pentru 
artişti; instrumente de scris; seturi pentru scris 
(papetărie); seturi tipografice portative; bavete 
din hârtie; abţibilduri; degetare (articole de 
birou); aţe pentru legătorie; cuţite pentru 
tăierea hârtiei; aparate de numerotat; învelitori 
din carton sau hârtie pentru butelii; capsule 
pentru sigilare; învelitori; învelitori pentru paşa-
poarte; pelicule din materiale plastice ex-
tensibile pentru stivuire; modele de broderie; 
specimene de scris;  oleografii;  ilustrate mu-
zicale;  ilustrate de felicitare;  cărţi poştale; 
gravuri; pungi de hârtie; pungi pentru gătirea 
mâncării în cuptorul cu microunde; palete 
pentru artişti; beţişoare pentru scriere cu 
cerneală; mape pentru documente; papier mâ-
che; pastele (creioane); pelinci de unică 
folosinţă din celuloză sau hârtie; penare; 
legători pentru cărţi; publicaţii periodice; 
curăţitoare de peniţe; perforatoare; peniţe; 
peniţe de aur; peniţe de oţel; peniţe pentru 
desen; culegeri de cântece; ştampile, sigilii; 
sigilii de ceară roşie; scrisori de aviz; planşete 
cu clame; plăci cu adrese pentru maşini de 
imprimare a adreselor; batiste de hârtie; 
pelicule din masă plastică pentru ambalare; 
scutece de unică folosinţă din hârtie sau 
celuloză; tăvi pentru corespondenţă; tăvi 
pentru sortarea şi numărarea banilor; suporturi 
de hârtie pentru carafe; suporturi pentru cărţi; 
suporturi pentru ştampile, sigilii; suporturi 
pentru căni de bere; suporturi pentru tocuri şi 
creioane; standuri pentru fotografii; tuşiere; 
şipci de înrămare pentru legătorie; şervete din 
hârtie pentru mâini; pânză gumată pentru 
papetărie; pânză multiplă netextilă la maşina  
de   imprimat;   pânză   cu   cerneală  pentru   
maşinile   de   reproducere   a documentelor; 
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pânză cu cerneală pentru aparatele de 
multiplicare; portrete; prespapieruri; seturi de 
scris; instrumente pentru desen; radiere; 
articole de birou (cu excepţia mobilierului); 
rechizite de scris; rechizite şcolare; distribui-
toare de bandă adezivă; dispozitive acţionate 
manual destinate lipirii etichetelor; dispozitive 
de prins hârtia; dispozitive de  ascuţit creioane 
(electrice şi neelectrice); produse de impri-
merie; prospecte; orare imprimate; reglete; 
borderouri; gume; reproduceri grafice; aparate 
de multiplicat; tocuri rezervoare; pixuri; şerve-
ţele de hârtie pentru scoaterea machiajului; 
şerveţele de hârtie de toaletă; răzuitoare de 
birou; clame; produse pentru ştergere; secţiuni 
biologice pentru cercetare la microscop (ma-
teriale de învăţământ); secţiuni histologice 
(materiale de învăţământ); statuete din papier 
mâche; radiere pentru tablă; pupitre de cules 
tipografice; ceară roşie; tabele de calcul; 
panouri de hârtie sau carton pentru anunţuri; 
terarii de cameră (vivarii); caiete; articole de 
papetărie; transparente; tipare, şabloane; 
tuburi de carton; tuş; umezitoare (articole de 
birou); umezitoare de suprafeţe; baghete 
neelectronice; ambalaje de carton sau hârtie 
pentru butelii; maşini de sigilat plicuri pentru 
birou; maşini de sigilare pentru birou; aparate 
pentru fabricarea vinietelor; aparate pentru 
lipirea fotografiilor; aparate pentru fixare cu 
cleme (articole de birou); manuale; filtre de 
hârtie pentru cafea; steaguri (de hârtie); foiţe 
de metal; fotogravuri; fotografii; tocuri pentru 
şabloane; pânze pentru tablouri; cromoli-
tografii; ceşti pentru dizolvarea vopselelor; 
cerneluri de corectare (heliografie); cerneluri; 
călimări; copii heliografice; mătănii; bile pentru 
pixuri; dulapuri de birou; caractere tipografice; 
ştampile cu adrese; ştampile; panouri pentru 
afişe de hârtie sau carton; planşete (gravură); 
etichete (cu excepţia celor textile); 

29  - alginaţi de uz alimentar; anşoa; arahide pre-
lucrate; albumine de uz alimentar; albuş de ou; 
boabe conservate; boabe de soia conservate; 
bulion; dulceţuri de ghimber; substanţe grase 
pentru fabricarea grăsimilor comestibile; cui-
buri de păsări comestibile; mazăre conservată; 
ciuperci conservate; vânat; gelatină de uz 
alimentar; jeleuri de carne; jeleuri alimentare; 
jeleuri de fructe; gălbenuş de ou; grăsime de 
cocos; grăsime de os comestibilă; grăsime de 
porc; grăsimi animale; grăsimi comestibile; 

mezeluri; mezeluri, inclusiv în formă de 
gustare la bere; stafide; icre; cazeină de uz 
alimentar; varză murată; clei de peşte de uz 
alimentar; caltaboş; conserve de carne; con-
serve de legume; conserve de peşte; conserve 
de fructe; concentrate de bulion; cornişoni; 
crevete; crevete, inclusiv în formă de gustare 
la bere; cremă de frişca; crochete alimentare; 
crisalide de fluture-de-mătase folosite în ali-
mentaţia oamenilor; languste (nu vii); somon; 
ceapă conservată; margarină; piccalilli; 
marmeladă; uleiuri vegetale; unt de arahide; 
unt de cacao; unt de cocos; unt de frişcă; midii 
(nu vii); migdale pisate; măduvă alimentară; 
moluşte (nu vii); moluşte, inclusiv în formă de 
gustare la bere; lapte; făină de peşte ali-
mentară; pulpă de fructe; carne; carne con-
servată; legume conservate; legume uscate; 
legume fierte; clătite din cartofi; măsline con-
servate; omari (nu vii); nuci de cocos uscate; 
nuci prelucrate; nuci prelucrate, inclusiv în 
formă de gustare la bere; pastă de roşii; pa-
teuri de ficat; pectine alimentare; ficat; pickles; 
dulceţuri; praf de ouă; şuncă; produse lactate; 
produse lactate, inclusiv brânzici glazurate; 
produse din peşte; produse din peşte, inclusiv 
în formă de gustare la bere; proteine alimen-
tare; păsări (nu vii); polen preparat pentru 
mâncare; piure de răchiţele; piure de mere; 
crustacee (nu vii); produse de peşte, inclusiv 
în formă de gustare la bere; peşte (nu viu); 
peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
peşte conservat; salate de legume; salate de 
fructe; slănină; sardele; carne de porc; 
scrumbie; frişcă; amestecuri de grăsimi pentru 
tartine; suc de roşii pentru prepararea 
bucatelor; sucuri de legume pentru prepararea 
bucatelor; carne sărată; crenvurşti în pesmeţi; 
preparate pentru gătirea bulionului; preparate 
pentru gătirea supelor; subproduse; supe; 
supe de pregătire rapidă; supe de legume; 
brânză; tahini (aluat din seminţe de susan 
negru); tofu; zarzavaturi conservate; castra-
veţi-de-mare (nu vii); trufe conservate; ton; 
stridii (nu vii); cheag; fileu de peşte; fileu de 
peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
curmale; fructe glazurate; fructe congelate; 
fructe conservate; fructe conservate în alcool; 
fructe prelucrate termic; fulgi de cartofi; hum-
mus (aluat din năut); coajă de fructe; linte 
conservată; chips-uri de cartofi; chips-uri de 
cartofi, inclusiv în formă de gustare la bere; 
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chips-uri de fructe; extracte alimentare din 
alge; extracte din carne; ouă de melc; ouă; 

30  - preparate aromatice de uz alimentar; arome 
(cu excepţia uleiurilor esenţiale); badian; 
biscuiţi; clătite; clătite în formă de semifa-
bricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; brioşe; franzele; vanilină (înlocuitor 
de vanilie); vanilie (substanţă aromatică); 
vafele; fidea; substanţe aromatice de cafea; 
îndulcitori naturali; substanţe liante pentru 
mezeluri; substanţe liante pentru gheaţă ali-
mentară; apă de mare (pentru prepararea bu-
catelor); glucoză alimentară; muştar; substan-
ţe de îngroşare pentru produse alimentare; 
înlocuitori de cafea; înlocuitori vegetali de 
cafea; produse de cofetărie pentru împo-
dobirea pomului de Crăciun; prăjituri; produse 
de patiserie; produse de patiserie, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse de patiserie 
în formă de semifabricate, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; produse de cofetărie 
pe bază de arahide; produse de cofetărie pe 
bază de migdale; paste făinoase; pateuri; 
pateuri, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; iaurt congelat; cacao; produse din 
cacao; capere; caramele; terciuri de lapte; 
terciuri de pregătire rapidă; quiches (plăcintă-
budincă cu bucăţi mărunte de slănină); gluten 
alimentar; bomboane; bomboane de lemn- 
dulce; bomboane de mentă; cafea; cafea 
brută; amidon alimentar; fursecuri; fursecuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; crupe 
alimentare; porumb măcinat; porumb prăjit; 
plăcintă umplută cu carne; curcuma alimen-
tară; cuş-cuş; feluri de mâncare pe bază de 
făină; feluri de mâncare pe bază de făină, 
inclusiv în formă de gustări la bere; tăiţei; 
gheaţă de răcit; gheaţă naturală sau artificială; 
gheaţă alimentară; dropsuri; lipii din orez; 
maltoză; jeleuri de fructe (produse de cofe-
tărie); marţipane; cremă de lapte; miere; lăp-
tişor de matcă (cu excepţia celui de uz 
medicinal); îngheţată; şerbeturi; făină; muesli; 
mentă pentru produse de cofetărie; băuturi din 
cacao cu lapte; băuturi din cafea cu lapte; 
băuturi pe bază de cafea; băuturi pe bază de 
ceai; băuturi din ciocolată cu lapte; băuturi pe 
bază de ciocolată; băuturi pe bază de cacao; 
infuzii nemedicinale; ovăz pisat; ovăz curăţat; 
nucşoare; pastile (produse de cofetărie); me-
lasă; colţunaşi cu carne; piper; petits fours 
(produse de patiserie); pişcoturi; pişcoturi, 

inclusiv în formă de gustare la bere; plăcinte; 
plăcinte, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; pizza; pizza în formă de semi-
fabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; bomboane fondante (produse de 
cofetărie); popcorn; prafuri pentru îngheţată; 
praline; condimente; condimente, inclusiv 
sosuri, maioneză, ketchup; produse pentru 
înmuierea cărnii în condiţii de casă; produse 
cerealiere; produse cerealiere, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse din făină; 
produse din făină, inclusiv în formă de gustare 
la bere; produse din făină în formă de 
semifabricate, inclusiv în formă de semifa-
bricate congelate; produse pe bază de ovăz; 
produse alimentare ce conţin amidon; propolis 
folosit în alimentarea oamenilor; turte dulci; 
mirodenii; budinci; pudră pentru prăjituri; 
ravioli; gume de mestecat (cu excepţia celor 
de uz medicinal); orez; ruladă de primăvară 
(legume proaspete învelite în clătită din făină 
de orez); zahăr; seminţe de anason; aluat 
pentru produse de cofetărie; aluat pentru 
produse de cofetărie, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; produse de cofetărie; 
malţ; sare pentru conservarea produselor 
alimentare; sare de bucătărie; sare de ţelină; 
spaghete; sosuri; stabilizatori pentru frişcă; 
pesmeţi; pesmeţi, inclusiv în formă de gustare 
la bere; pesmeţi pisaţi; sushi; covrigi; san-
dvişuri; sandvişuri, inclusiv în formă de gustare 
la bere; sandvişuri, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; drojdie în formă de 
comprimate (cu excepţia celor de uz medi-
cinal); tabule (mâncare din legume, mazăre, 
ulei şi suc de lămâie); tacos (lipie nedospită 
din porumb cu umplutură din carne şi legume); 
tapiocă; aluat de migdale; tortillas (lipii de 
porumb); torturi cu fructe şi pomuşoare; 
decoraţii comestibile pentru prăjituri; oţet; 
fermenţi pentru aluat; halva; pâine; pâine din 
aluat nedospit; fulgi din produse cerealiere; 
cicoare; ceai; ceai cu gheaţă; ciocolată; extract 
de malţ; esenţe alimentare (cu excepţia 
esenţelor eterice şi uleiurilor esenţiale); 

32  - aperitive nealcoolice; ape; cocteiluri neal-
coolice; limonade; băuturi de lapte de arahide; 
băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi 
în bază de zer; băuturi de fructe; băutură de 
lapte de migdale; nectare de fructe; lapte de 
migdale; bere; prafuri pentru prepararea 
băuturilor gazoase; sasaparila (băutură neal-
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coolică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de roşii; suc de mere; 
sucuri de legume; sucuri de fructe; preparate 
pentru fabricarea apei gazoase; preparate 
pentru fabricarea lichiorurilor; preparate pentru 
fabricarea apei minerale; preparate pentru 
fabricarea băuturilor; must; must de struguri; 
must de bere; must de malţ; pastile pentru 
fabricarea băuturilor gazoase; şerbet (bău-
tură); extracte nealcoolice de fructe; extracte 
de hamei pentru fabricarea berii; esenţe 
pentru fabricarea băuturilor; 

33  - aperitive; arac; brandy; vinuri; vinuri, inclusiv 
vinuri spumante de viţă de vie saturate cu 
bioxid de carbon; vin din tescovină de struguri; 
whisky; votcă; gin; digestive; cocteiluri; lichio-
ruri; băuturi alcoolice; băuturi alcoolice ce 
conţin fructe; băuturi spirtoase; băuturi 
obţinute prin distilare; hidromel; alcool de 
mentă; biter; rom; sake; cidru; alcool de orez; 
extracte alcoolice; extracte alcoolice de fructe; 
esenţe alcoolice; 

35  - agenţii de import-export; agenţii de informaţie 
comercială;  agenţii publicitare; analiza preţului 
de cost; arenda spaţiilor pentru amplasarea 
publicităţii; auditing; agenţii de angajare a 
personalului; managementul bazelor de date 
automatizate; servicii de contabilitate; exper-
tiză de afaceri; demonstrarea produselor; 
demonstrarea produselor (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); transcrierea mesajelor; sondaje de 
opinii; studii de piaţă; informaţie de afaceri; 
informaţie de afaceri (oferită prin reţele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet);   informaţie 
statistică; informaţie statistică   (oferită  prin   
reţele   de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
investigaţii de afaceri; investigaţii de afaceri 
(oferite prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); cercetări de marketing; cercetări de 
marketing (oferite prin reţele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); recrutarea personalului; 
consultaţii în domeniul organizării şi admini-
strării afacerilor;   consultaţii în domeniul orga-
nizării şi administrării întreprinderii comerciale;  
consultaţii în domeniul administrării perso-
nalului; consultaţii în domeniul organizării afa-
cerilor; consultaţii în domeniul administrării 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (consultaţii profesionale în domeniul 
administrării sau funcţionării întreprinderii 

comerciale); consultaţii profesionale în dome-
niul afacerilor (oferite prin reţelele de calcu-
latoare, inclusiv prin Internet); administrare în 
domeniul afacerilor artistice; administrare în 
domeniul afacerilor comerciale; examinarea 
presei; înnoirea materialelor publicitare; pre-
lucrarea textului; servicii de secretar; servicii 
stenografice; organizarea expoziţiilor comer-
ciale sau publicitare; organizarea abonării la 
ziare  (pentru terţi); organizarea  iarmaroacelor 
comerciale  sau publicitare; decorarea vitrine-
lor; evaluarea activităţii comerciale; evaluarea 
pădurii; evaluarea lânii; pregătirea documen-
telor de plată; căutarea informaţiei în fişierele 
de calculator (pentru terţi); asistenţă în admi-
nistrarea afacerilor;  asistenţă în  administra-
rea afacerilor comerciale; asistenţă în admi-
nistrarea întreprinderilor comerciale sau in-
dustriale; asistenţă în administrarea între-
prinderii comerciale; previziuni economice; 
vânzări la licitaţie; vânzări la licitaţie (prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
promovarea vânzărilor (pentru terţi); pro-
movarea vânzărilor (pentru terţi, inclusiv ser-
viciile întreprinderilor de comerţ cu amănuntul 
şi cu ridicata); promovarea vânzărilor (pentru 
terţi, inclusiv servicii în  domeniul  comerţului  
cu  amănuntul   şi  cu  ridicata);  promovarea 
vânzărilor (pentru terţi, inclusiv comerciali-
zarea produselor la comandă în prealabil); 
promovarea vânzărilor (pentru terţi,  inclusiv 
prin  reţelele  de  calculatoare, prin Internet); 
arenda maşinilor şi echipamentului de birou; 
arenda timpului publicitar în toate mijloacele 
de informare;  arenda materialelor publicitare; 
arenda distribuitoarelor automate; arenda 
maşinilor de fotocopiere; publicarea textelor 
publicitare;  servicii de dactilografiere; publici-
tate radio; afişaj; distribuirea mostrelor; distri-
buirea materialelor publicitare; publicitate; 
publicitate interactivă în reţelele de calcula-
toare; publicitate prin corespondenţă; publici-
tate televizată; reproducerea documentelor; 
compilarea informaţiei în baze de date de 
calculatoare; colectarea diverselor produse 
pentru terţi (fără transportare) şi amplasarea 
produselor pentru facilitarea  examinării   şi  
procurării   lor  de   către   consumatori; infor-
maţii privind operaţiunile de afaceri; sistema-
tizarea informaţiei în baze de date de cal-
culatoare; întocmirea declaraţiilor fiscale; 
întocmirea rapoartelor despre conturi; întoc-
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mirea rubricilor publicitare în ziare; localizarea 
vagoanelor de marfă prin calculator; testare 
psihologică la angajarea la serviciu; admini-
strarea afacerilor hoteliere; servicii în domeniul 
relaţiilor publice; serviciile modelelor în scopuri 
publicitare şi de promovare a vânzărilor; ser-
vicii de relocalizare a întreprinderilor; servicii 
de aprovizionare pentru terţi (cumpărarea şi 
asigurarea antreprenorilor cu produse);  ser-
vicii  de  aprovizionare  pentru   terţi   (servicii   
de   comercializare   a produselor cu amănun-
tul şi cu ridicata);  servicii  de  aprovizionare  
pentru  terţi (cumpărarea şi asigurarea antre-
prenorilor cu produse prin reţele de cal-
culatoare, inclusiv prin Internet); răspuns la 
telefon (pentru abonaţii nedisponibili); foto-
copiere; 

36  - agenţii de credit; agenţii de percepere a crean-
ţelor; agenţii imobiliare; agenţii imobiliare 
(prestarea serviciilor prin Internet); agenţii 
vamale; analiză financiară; finanţarea cumpă-
rărilor în rate; bănci de economii; birouri de 
apartamente; perceperea chiriei; emisiunea 
cecurilor de călătorie; emisiunea card-urilor de 
credit; emisiunea hârtiilor de valoare; investiţii;  
informaţii în  domeniul asigurărilor; informaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
informaţii financiare; informaţii financiare 
(prestarea serviciilor prin reţelele de calcu-
latoare, inclusiv prin Internet); cliring; con-
sultaţii în domeniul asigurărilor; consultaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
consultaţii în domeniul finanţelor; consultaţii în 
domeniul finanţelor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
cotaţii bursiere; servicii de lichidare a între-
prinderilor; curtaj; curtaj (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); administrare financiară; administrare 
financiară (prestarea serviciilor prin reţelele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); schimb 
valutar; deservirea card-urilor de debit; deser-
virea card-urilor de credit; operaţiuni bancare 
prin Internet; operaţiuni factoriale; organizarea 
colectării banilor; evaluarea anticariatului; 
evaluarea giuvaierelor; evaluarea timbrelor; 
evaluarea imobilului; evaluarea obiectelor de 
numismatică; evaluarea obiectelor de artă; 
evaluări financiare (asigurare, operaţiuni ban-
care, imobil); transferuri electronice de fonduri; 

garanţii; curtaj la bursă; intermediere în ope-
raţiuni cu imobilul; intermediere în asigurare; 
acordarea împrumuturilor; acordarea împru-
muturilor în gaj; verificarea cecurilor; colec-
tarea mijloacelor de binefacere; arenda birou-
rilor; arenda imobilului; arenda imobilului 
pentru întreprinderi de comerţ; arenda imo-
bilului pentru întreprinderi de alimentaţie 
publică; arenda apartamentelor; patronaj fi-
nanciar; creditare în ipotecă; creditare cu 
achitare în rate; asigurări; asigurări (prestarea 
serviciilor prin Internet); administrarea fondului 
locativ; administrarea imobilului; administrarea 
imobilului, inclusiv în formă de complexe 
comerciale; serviciile actuarilor; servicii ban-
care; servicii de plată a pensiilor; servicii 
fiduciare; constituirea fondurilor mutuale; fi-
nanţare; depozitare în safeuri; depozitarea 
valorilor; expertiză fiscală; 

39  - transport aerian; arenda transportului naval; 
arenda locurilor pentru parcarea transportului 
auto; rezervarea biletelor pentru călătorii; re-
zervarea itinerarelor turistice; rezervarea vehi-
culelor; remorcare; remorcarea vehiculelor în 
caz de avariere; distribuirea apei; livrarea 
ziarelor; livrarea corespondenţei; livrarea cole-
telor; livrarea produselor; livrarea produselor 
(comandate prin corespondenţă); livrarea 
produselor (comandate în prealabil); livrarea 
produselor (comandate prin reţeaua de cal-
culatoare); lansarea sateliţilor pentru terţi; in-
formaţii în domeniul transportului; informaţii 
privind depozitarea produselor; organizarea 
croazierelor; organizarea călătoriilor; camionaj; 
cărăuşie; transportul şi descărcarea gunoiului; 
transportul mobilei; transportul mobilei la 
mutare; transport cu şlepuri; transport cu 
feribotul; transportul călătorilor; transportul 
naval al produselor (navlu); transportarea 
valorilor în transport armat; transport cu auto-
buzul; transport cu automobilul; transport 
naval; transport feroviar; transport maritim; 
transport de pasageri; transport fluvial; trans-
portarea încărcăturilor; ranfluarea navelor; 
intermediere în transport maritim; intermediere 
la transport; intermediere în navlosire; opera-
rea porţilor de ecluză; arenda automobilelor; 
arenda vagoanelor; arenda clopotelor de 
scufundat; arenda costumelor de scafandru; 
arenda automobilelor de cursă; arenda scau-
nelor pe rotile pentru invalizi; arenda con-
tainerelor de depozitare a produselor; arenda 
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cailor; arenda vehiculelor terestre; arenda 
vaselor frigorifere; arenda vehiculelor; operaţii 
de încărcare-descărcare; operaţii de descăr-
care; distribuirea energiei electrice; distribuirea 
energiei; ambalarea produselor; transport de 
ambulanţă; arenda garajelor; arenda parcărilor 
acoperite pentru vehicule; arenda depozitelor; 
servicii de spargere a gheţii; pilotaj; aprovi-
zionare cu apă potabilă; însoţirea călătorilor; 
salvare sub apă; salvarea navelor; servicii de 
taxi; servicii de tramvai; transport prin 
conducte; vehicule pentru serviciu de salvare; 
împachetarea produselor; serviciile parcărilor 
de automobile; serviciile şoferilor; serviciile 
transportului naval de excursie; serviciile curie-
rilor (livrarea corespondenţei sau produselor); 
servicii de salvare a proprietăţii; servicii de 
transport; serviciile agenţiilor de turism (cu 
excepţia rezervării locurilor la hoteluri şi pen-
siuni); navlosire; stocarea datelor sau docu-
mentelor în dispozitive electronice; păstrarea 
bărcilor; păstrarea produselor; depozitarea 
produselor; excursii turistice; expedierea încăr-
căturilor; 

42  - analiza sistemelor de calculatoare; analiză chi-
mică; servicii de arbitraj; arhitectură; auten-
tificarea lucrărilor de artă; reconstituirea baze-
lor de date de calculator; design de arte gra-
fice; studiul proiectelor tehnice; inginerie; 
instalarea software de calculatoare; servicii de 
informare meteorologică; testarea materialelor; 
testarea materialelor textile; cercetări în 
domeniul bacteriologiei; cercetări în domeniul 
biologiei; cercetări în domeniul geologiei; 
cercetări în domeniul cosmetologiei; cercetări 
în domeniul mecanicii; cercetări în domeniul 
dreptului; cercetări în domeniul fizicii; cercetări 
în domeniul chimiei; cercetări şi proiectări de 
produse noi (pentru terţi); cercetări în dome-
niul zăcămintelor de petrol în scopul exploa-
tării; cercetări subacvatice; cercetări tehnice; 
etalonare (măsurări); consultaţii în domeniul 
hardware de calculatoare; consultaţii în dome-
niul protecţiei mediului înconjurător; consultaţii 
în domeniul proprietăţii intelectuale; consultaţii 
în domeniul construcţiei, arhitecturii; control în 
domeniul proprietăţii intelectuale; controlul 
sondelor de ţiţei; controlul calităţii; controlul 
tehnic al vehiculelor; eliberarea licenţelor 
pentru obiectele de proprietate intelectuală; 
arpentaj; design-ul îmbrăcămintei; moderni-
zarea software de calculatoare; supraveghere 

în domeniul geologiei; supraveghere în dome-
niul zăcămintelor de petrol; întreţinerea soft-
ware de calculatoare; decorarea interiorului; 
conversia datelor sau documentelor de pe 
suport fizic pe suport electronic; planificare 
urbană; conversia datelor şi programelor de 
calculatoare (cu excepţia conversiei fizice); 
design-ul sistemelor de calculatoare; arenda 
calculatoarelor; arenda software de calcula-
toare; prospectare geologică; prospectarea 
zăcămintelor de petrol; amplasarea web-site-
urilor; multiplicarea programelor de calcula-
toare; elaborarea planurilor în domeniul 
construcţiilor; design-ul software de calcula-
toare; împrăştierea norilor; crearea şi între-
ţinerea tehnică a web-site-urilor pentru terţi; 
programare de calculatoare; administrare în 
domeniul drepturilor de autor; design indus-
trial; servicii în domeniul chimiei; servicii de 
design în domeniul ambalajului; servicii juri-
dice; expertiză tehnico-inginerească; 

43  - agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni); arenda 
cazării temporare; arenda spaţiilor pentru în-
truniri; case de vacanţă; rezervări hoteliere; 
rezervări în pensiuni; rezervări de cazare 
temporară; hoteluri; aziluri pentru bătrâni; 
snack-baruri; cafenele; bufete cu autoservire; 
moteluri; pensiuni; pensiuni pentru animale; 
arenda mobilierului, garniturilor de albituri 
pentru masă şi veselei; arenda corturilor; aren-
da construcţiilor transportabile; restaurante; 
restaurante cu autoservire; cantine în insti-
tuţiile de producţie şi învăţământ; serviciile 
caselor de vacanţă (servicii de cazare); ser-
viciile barurilor; serviciile campingurilor; servicii 
de pregătire şi livrare a bucatelor la domiciliu; 
creşe.  

 (531) CFE(5) 26.01.17; 27.05.01; 27.05.07; 
27.07.21; 28.05.00; 29.01.01. 
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(540)  

 

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cifrei 

"5". 
(511) NCL(8) 
03  - substanţe abrazive; ambră; preparate de de-

tartrare de uz casnic; preparate antistatice de 
uz casnic; sprayuri pentru împrospătarea re-
spiraţiei; pietre pentru bărbierit (antiseptice); 
pietre de lustruit; hârtie abrazivă; hârtie cu 
şmirghel; hârtie de lustruit; vaselină de uz 
cosmetic; vată de uz cosmetic; beţişoare cu 
vată de uz cosmetic; substanţe aromatice 
(uleiuri esenţiale); substanţe aromatice pentru 
prăjituri (uleiuri esenţiale); substanţe aromatice 
pentru băuturi (uleiuri esenţiale); substanţe 
aromatice pentru parfumarea lenjeriei; apă 
aromatică; apă de javel; apă de lavandă; apă 
de toaletă; ceară pentru lenjerie; ceară pentru 
podele; ceară pentru mustăţi; ceară de croi-
torie; ceară pentru lustruirea mobilierului şi 
podelelor; ceară de cizmărie; heliotropină; 
geraniol; farduri; dezodorizanţi de uz personal; 
lemn aromatic; parfum; lichide pentru cură-
ţarea geamurilor şi parbrizelor; grăsimi de uz 
cosmetic; cenuşă vulcanică pentru curăţare; 
parfumerie; ornamente decorative de uz 
cosmetic;  iononă (parfumerie); pietre de şle-
fuit; creioane pentru sprâncene; creioane 
cosmetice; carbură de siliciu (material abra-
ziv); carburi de metale (materiale abrazive); 
alaun de aluminiu (antiseptice); diatomit de 
lustruit; adezivi pentru fixarea genelor arti-
ficiale; adezivi pentru fixarea părului artificial; 
scoarţă de clocotici pentru spălare; corindon 
(abraziv); vopsele pentru lenjerie; vopsele 
pentru barbă şi mustăţi; coloranţi pentru sco-
puri de  toaletă;  vopsele cosmetice; amidon 
(apret); creme cosmetice; creme cosmetice 
pentru albit; creme, ceară pentru piele; crocus 
(material abraziv); tămâie; sprayuri pentru păr; 
lacuri de unghii; loţiuni după bărbierit; loţiuni 
pentru păr; loţiuni de uz cosmetic; măşti 
cosmetice; uleiuri pentru parfum şi substanţe 
aromatice; uleiuri cosmetice; uleiuri pentru 

scopuri de toaletă; uleiuri esenţiale; uleiuri 
esenţiale de cedru; uleiuri esenţiale de lămâie; 
uleiuri folosite ca produse de curăţare; ulei de 
pergamut; ulei de gaultheria; ulei de iasomie; 
ulei de lavandă; ulei de migdal; ulei de 
trandafir; ulei de terebentină pentru degresare; 
adezivi de uz cosmetic; lapte de var; cretă 
pentru curăţare; lapte de migdal de uz cos-
metic; lapte de curăţare pentru scopuri de 
toaletă; mosc (parfumerie); săpunuri; săpunuri 
dezinfectante; săpunuri dezodorizante; săpu-
nuri pentru bărbierit; săpunuri pentru avivare; 
săpunuri de toaletă în calupuri;  săpunuri me-
dicinale; săpunuri împotriva transpiraţiei; să-
punuri împotriva transpiraţiei picioarelor; să-
pun de migdal; mentă pentru parfumerie; 
seturi cosmetice; emeri; unghii artificiale; apă 
de colonie; baze pentru parfum de flori; paste 
de lustruit; paste pentru curele pentru ascu-
ţirea briciului; produse pentru îngrijirea dinţilor; 
piatră ponce; peroxid de hidrogen de uz 
cosmetic; pânză abrazivă; pânză de sticlă; ruj 
de buze; pomadă de uz cosmetic; produse 
pentru bărbierit; produse cosmetice pentru 
baie; produse de toaletă; produse pentru on-
dulaţia părului; produse pentru înmuierea 
lenjeriei; produse pentru ascuţirea instru-
mentelor; produse pentru netezirea (apreta-
rea) ţesăturilor; produse pentru albirea pielii; 
produse pentru polizarea protezelor dentare; 
produse de lustruit; produse pentru clătirea 
gurii (cu excepţia celor de uz medicinal); 
produse cosmetice pentru slăbire; produse 
pentru lustruirea lenjeriei; emoliente pentru 
lenjerie la spălare; produse pentru spălare; 
produse pentru curăţare uscată; produse pen-
tru scoaterea fardului; produse pentru scoa-
terea vopselei; produse pentru scoaterea lacu-
rilor; produse pentru scoaterea cerii pentru 
podele; produse  pentru scoaterea ruginii;  
produse de curăţat;  produse  pentru curăţarea 
protezelor dentare; produse pentru curăţarea 
tapetelor; produse pentru curăţarea ţevilor de 
scurgere; produse chimice de uz casnic 
destinate avivării  culorilor la spălarea lenjeriei; 
pudră de machiat; diamantin (abraziv); soluţii 
pentru degresare; gene artificiale; şerveţele 
impregnate cu loţiuni cosmetice; safrol; tere-
bentină pentru degresare; amestecuri aroma-
tice din flori şi ierburi; sodă de albit; sodă 
pentru spălare, curăţare; săruri pentru baie (cu 
excepţia celor de uz medicinal); săruri de albit; 
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substanţe de lustruit pentru piele; produse de 
fumegare (parfumerie); amoniac (detergent); 
substanţe astringente de uz cosmetic; produse 
cosmetice pentru sprâncene; produse pentru 
scoaterea petelor; produse de machiat; pro-
duse cosmetice pentru bronzat; produse pen-
tru vopsirea părului; neutralizanţi pentru ondu-
laţie permanentă; produse cosmetice pentru 
gene; produse pentru depilare; produse cos-
metice pentru îngrijirea pielii; creme pentru 
încălţăminte; produse cosmetice; produse 
cosmetice pentru animale; produse cosmetice 
pentru vopsirea genelor şi sprâncenelor; de-
tergenţi (cu excepţia celor de uz industrial şi 
medicinal); degresanţi (cu excepţia celor de uz 
industrial); decoloranţi de uz cosmetic; pro-
duse de toaletă contra transpiraţiei; talc pentru 
toaletă; terpene (uleiuri esenţiale); şampoane; 
şampoane pentru spălarea animalelor domes-
tice; glaspapir; leşie de sodă; extracte de flori 
(parfumerie); esenţe eterice; esenţă de ba-
dian; esenţă de mentă (ulei esenţial); 

05  - acaricide; aconitină; alcaloizi de uz medicinal; 
algicide; aldehide de uz farmaceutic; amal-
game dentare din aur; amalgame dentare; 
aminoacizi de uz veterinar; aminoacizi de uz 
medicinal; antibiotice; acetat de aluminiu de uz 
farmaceutic; acetaţi de uz farmaceutic; bacte-
ricide; balsamuri de uz medicinal; bandaje 
igienice; bandaje pentru pansamente; biocizi; 
brăţări de uz medicinal; brăţări antireumatice; 
brom de uz farmaceutic; hârtie pentru cata-
plasmă de muştar; hârtie lipicioasă contra 
muştelor; hârtie impregnată contra moliei; 
vaselină de uz medicinal; vaccinuri; băi cu 
oxigen; vată antiseptică; vată higroscopică; 
vată de uz medicinal; substanţe dietetice de uz 
medicinal; substanţe radiologice de contrast 
de uz medicinal; substanţe nutritive pentru 
microorganisme; substanţe radioactive de uz 
medicinal; azotat de bismut de uz farmaceutic; 
apă de melisă de uz farmaceutic; apă de mare 
pentru băi curative; ape minerale de uz 
medicinal; ape termale; fibre de plante 
comestibile (nealimentare); ceară de modelare 
dentară; gaze de uz medicinal; gaiacol de uz 
farmaceutic; hematogen; hemoglobină; hidras-
tină; hidrastinină; glicerină de uz medicinal; 
glicerofosfaţi; glucoză de uz medicinal; gen-
ţiană de uz farmaceutic; hormoni de uz me-
dicinal; muştar de uz farmaceutic; cataplasmă 
de muştar; nămoluri pentru băi; nămoluri 

terapeutice; gumă-gută de uz medicinal; 
gurjum-balsam de uz medicinal; dezodorizante 
(cu excepţia celor de uz personal); diastază de 
uz medicinal; digitalină; aditivi pentru furaje de 
uz medicinal; suplimente minerale alimentare; 
suplimente nutritive de uz medicinal; drojdie 
de uz farmaceutic; gelatină de uz medicinal; 
untură de peşte; izotopi de uz medicinal; 
insecticide; iod de uz farmaceutic; ioduri de uz 
farmaceutic; ioduri alcaline de uz farmaceutic; 
iodoform; calomel; tartrat acid de uz far-
maceutic; tartru de uz farmaceutic; camfor de 
uz medicinal; capsule pentru medicamente; 
capsule de uz farmaceutic; dropsuri de uz me-
dicinal; creioane hemostatice; creioane pentru 
tratamentul verucei; creioane caustice; car-
donil (paraziticid); sodă caustică de uz far-
maceutic; cachou de uz farmaceutic; quassia 
de uz medicinal; quebracho de uz medicinal; 
acid galic de uz farmaceutic; acizi de uz 
farmaceutic; adezivi pentru proteze dentare; 
benzi adezive de uz medicinal; cocaină; 
colodiu de uz farmaceutic; inele contra calu-
sului pentru picioare; inele antireumatice; 
bomboane medicinale; scoarţă de angustur de 
uz medicinal; scoarţă de arbori de uz far-
maceutic; scoarţă de cedru (insectifug); scoar-
ţă de condurango de uz medicinal; scoarţă de 
croton; scoarţă de manglier de uz farmaceutic; 
scoarţă de mirobalan de uz farmaceutic; 
scoarţă de chinină de uz medicinal; rădăcini 
medicinale; rădăcini de revent de uz farma-
ceutic; scame de uz medicinal; amidon de uz 
dietetic sau farmaceutic; creozot de uz far-
maceutic; sânge de uz medicinal; culturi de 
microorganisme de uz medicinal sau veterinar; 
curara; lacuri dentare; lemn-dulce de uz 
medicinal; lactoză; leucoplaste; medicamente 
contra constipaţiilor; lecitină de uz medicinal; 
loţiuni de uz veterinar; loţiuni pentru câini; 
loţiuni de uz farmaceutic; lupulină de uz 
farmaceutic; magnezie de uz farmaceutic; lini-
mente; unguente de uz farmaceutic; unguente 
contra arsurilor solare; unguente mercuriale; 
unguente de uz farmaceutic de protecţie 
contra degerăturii; tifon pentru pansamente; 
uleiuri de protecţie contra tăunilor; uleiuri 
medicinale; ulei de muştar de uz medicinal; 
ulei camforat de uz medicinal; ulei de ricin de 
uz medicinal; ulei de terebentină de uz 
farmaceutic; ulei de mărar de uz medicinal; 
masticuri dentare; materiale abrazive dentare; 
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materiale pentru mulaje dentare; materiale 
pentru plombarea dinţilor; materiale medici-
nale pentru pansamente; materiale chirur-
gicale pentru pansamente; medicamente; me-
dicamente de uz veterinar; medicamente 
pentru seroterapie; medicamente de uz uman; 
medicamente de uz dentar; mentol; poţiuni 
medicinale; moleschin de uz medicinal; lapte 
proteic; lapte de migdale de uz farmaceutic; 
lăptişor de matcă de uz medicinal; enzime 
lactice de uz farmaceutic; muşchi irlandez de 
uz medicinal; făină pentru alimente pentru 
sugari; făină de uz farmaceutic; făină din 
seminţe de in de uz farmaceutic; făină de 
peşte de uz farmaceutic; adezivi contra muş-
telor; mentă de uz farmaceutic; truse far-
maceutice (portative); băuturi dietetice de uz 
medicinal; băuturi din lapte de malţ de uz 
medicinal; narcotice; infuzii medicinale; tinc-
tură de iod; tinctură de eucalipt de uz far-
maceutic; tincturi de uz medicinal; opiu; opo-
deldoc; decocturi de uz medicinal; zgărzi 
antiparazitare pentru animale; beţişoare de 
lemn-dulce de uz farmaceutic; beţişoare sul-
furice (dezinfectante); chiloţi absorbanţi pentru 
persoanele ce suferă de incontinenţă; pectine 
de uz farmaceutic; scutece igienice pentru 
persoanele ce suferă de incontinenţă; pepsine 
de uz farmaceutic; peptone de uz farmaceutic; 
peroxid de hidrogen de uz medicinal; pilule de 
uz farmaceutic; lipitori medicinale; plasmă 
sangvină; plasturi de uz medicinal; bandaje 
oculare de uz medicinal; cataplasme; bandaje 
pentru comprese; bandaje scapulare chirur-
gicale; perniţe pentru calus; perniţe folosite la 
alăptare; pomezi de uz medicinal; pulbere de 
cantaridă; pulbere de piretru; centuri pentru 
absorbante igienice pentru femei; preparate 
antidiuretice; preparate bacteriene de uz me-
dicinal şi veterinar; preparate bacteriologice de 
uz medicinal sau veterinar; preparate bal-
samice de uz medicinal; preparate albumi-
noase de uz medicinal; preparate biologice de 
uz veterinar; preparate biologice de uz medi-
cinal; preparate veterinare; preparate de bis-
mut de uz farmaceutic; preparate vitaminoase; 
preparate diagnostice de uz medicinal; pre-
parate terapeutice pentru băi; preparate pentru 
tratamentul hemoroizilor; preparate pentru tra-
tamentul calusului osos; preparate pentru 
uşurarea erupţiei dentare; preparate pentru 
prelucrarea arsurilor; preparate de fumegare 

de uz medicinal; preparate pentru organo-
terapie; preparate de împrospătare a aerului; 
preparate pentru purificarea aerului; preparate 
pentru dilataţie bronşică; preparate pentru 
sterilizare; preparate pentru sterilizarea solului; 
preparate pentru scoaterea calusului; pre-
parate farmaceutice contra mătreţii; pesticide; 
erbicide; preparate pentru distrugerea ciu-
percilor de casă; preparate pentru distrugerea 
larvelor; preparate pentru distrugerea muş-
telor; preparate pentru distrugerea şoarecilor; 
preparate pentru distrugerea limaxului; pre-
parate pentru distrugerea animalelor dăună-
toare; preparate farmaceutice pentru îngrijirea 
pielii; preparate pentru curăţarea lentilelor de 
contact; preparate calcaroase de uz far-
maceutic; preparate medicinale pentru băi; 
preparate medicinale pentru creşterea părului; 
preparate de opiu; preparate anticriptogamice; 
preparate cu microelemente de uz uman sau 
pentru animale; preparate medicinale sulfa-
midice; preparate farmaceutice; preparate 
farmaceutice contra arsurilor solare; preparate 
enzimatice de uz veterinar; preparate enzima-
tice de uz medicinal; preparate chimiofarma-
ceutice; preparate chimice de uz veterinar; 
preparate chimice pentru diagnosticarea sar-
cinii; preparate chimice de uz medicinal; pre-
parate chimice pentru tratarea cerealelor 
afectate de mălură; preparate chimice pentru 
tratarea viţei de vie afectată; preparate chi-
mice de tratare contra mucegaiului; preparate 
chimice de tratare contra filoxerei; preparate 
chimice de uz farmaceutic; preparate contra 
degerăturilor; preparate de protecţie contra 
moliilor; colir; apă de plumb; conductori chimici 
pentru electrozii electrocardiografici; produse 
albuminoase alimentare de uz medicinal; 
alimente pentru sugari; produse alimentare 
dietetice de uz medicinal; produse secundare 
de prelucrare a cerealelor de uz medicinal; 
absorbante igienice pentru femei; absorbante 
igienice pentru chiloţi; radiu de uz medicinal; 
cloralhidrat de uz farmaceutic; solvenţi pentru 
scoaterea leucoplastelor; soluţii vaginale; so-
luţii pentru lentilele de contact; reactivi chimici 
de uz medicinal sau veterinar; cauciuc de uz 
medicinal; cauciuc de uz dentar; gumă de 
mestecat de uz medicinal; insectifuge (fume-
gare); insectifuge; insectifuge pentru câini; 
şerveţele, perniţe igienice; şerveţele impreg-
nate cu loţiuni farmaceutice; sasaparila de uz 
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medicinal; zahăr de uz medicinal; ceai anti-
astmatic; lumânări fumigante; supozitoare; 
seminţe de in de uz farmaceutic; ţigări ce nu 
conţin tutun de uz medicinal; sicativi de uz 
medicinal; siropuri de uz farmaceutic; tere-
bentină de uz farmaceutic; unsori folosite la 
muls; unsori de uz veterinar; unsori de uz 
medicinal; somnifere; bicarbonat de sodiu de 
uz farmaceutic; săruri pentru băi cu ape 
minerale; săruri pentru băi medicinale; săruri 
de uz medicinal; săruri de potasiu de uz 
medicinal; săruri de sodiu de uz medicinal; 
săruri mirositoare; săruri ce intră în compo-
nenţa apelor minerale; malţ de uz farmaceutic; 
spermă pentru însămânţare artificială; alcool 
medicinal; aliaje de metale preţioase de uz 
dentar; secară-cornută de uz medicinal; 
anestezice; antiseptice; analgezice; adjuvanţi 
de uz medicinal; substanţe astringente; anti-
helmintice; dezinfectante de uz igienic; dezin-
fectante chimice pentru toalete; preparate de 
suprimare a apetitului de uz medicinal; pre-
parate medicinale pentru slăbire; paraziticide; 
produse pentru îngrijirea cavităţii bucale de uz 
medicinal; febrifuge; depurative; produse 
pentru spălarea animalelor; detergenţi de uz 
medicinal; produse pentru spălarea vitelor; 
produse pentru spălarea câinilor; substanţe 
vezicante; produse contra durerilor de cap; 
remedii contra transpiraţiei; remedii contra 
transpiraţiei picioarelor; contraceptive chimice; 
produse antiparazitare; laxative; tonice (pro-
duse medicinale); nervine; digestive de uz 
farmaceutic; medii nutritive pentru culturi bac-
teriologice; steroizi; stricnină; seruri; pastile de 
amoniac; tampoane igienice pentru femei; 
tampoane pentru vindecarea rănilor; timol de 
uz farmaceutic; ţesături chirurgicale; ierburi de 
fumat de uz medicinal; ierburi medicinale; 
sedative; transplanturi chirurgicale (ţesuturi 
vii); chiloţi igienici pentru femei; cărbune de 
lemn de uz farmaceutic; mărar de uz me-
dicinal; porţelan pentru proteze dentare; fenol 
de uz farmaceutic; enzime de uz veterinar; 
enzime de uz medicinal; fermenţi de uz far-
maceutic; formaldehidă de uz farmaceutic; 
fosfaţi de uz farmaceutic; fungicide; chinină de 
uz medicinal; chinolină de uz medicinal; pâine 
pentru diabetici; cloroform; floare de sulf de uz 
farmaceutic; ciment pentru copitele animalelor; 
ciment osos de uz chirurgical şi ortopedic; 
ciment dentar; ceaiuri de ierburi de uz me-

dicinal; ceai pentru slăbire de uz medicinal; 
eucalipt de uz farmaceutic; extracte de tutun 
(insecticide); extracte de hamei de uz farma-
ceutic; elixire (preparate farmaceutice); eteri 
simpli de uz farmaceutic; eteri compuşi de uz 
farmaceutic; eteri compuşi de celuloză de uz 
farmaceutic; eteri simpli de celuloză de uz far-
maceutic; iuiuba (pastile de tuse); otravă pen-
tru şobolani; otravă; otravă bacteriană; jalapă; 

16  - stilouri; acuarele; acvarii de cameră; albume; 
almanahuri; aparate pentru laminarea docu-
mentelor; atlase; afişe, placarde; funde de 
hârtie; garnituri de albituri de hârtie pentru 
masă; bilete; formulare; blocnotesuri; carnete 
pentru desen; carneţele (papetărie); carneţele 
cu foi libere; brăţări pentru instrumente de 
scris; broşuri; pliante; foi de hârtie; hârtie 
cerată; hârtie pentru dispozitive de înregis-
trare; hârtie pentru radiograme; hârtie pentru 
electrocardiografe; hârtie pentru sertarele 
dulapurilor (aromatizată sau nearomatizată); 
hârtie din celuloză de lemn; hârtie-carbon; 
hârtie-pergament; hârtie de scrisori; hârtie lu-
minescentă; hârtie igienică; hârtie de ambalat; 
hârtie Xuan (pentru desen chinezesc sau 
caligrafie); hârtie; sugative; buletine informa-
ţionale; cilindri pentru maşini de scris; bidinele 
pentru zugravi; culegare; ceară pentru mode-
lare (cu excepţia celei de uz dentar); firme de 
hârtie sau carton; tipare pentru croit; ziare; 
clişee de galvanotipie; hectografe; steme he-
raldice (sigilii de hârtie); globuri; gravuri; 
condeie de ardezie; mine de creion; suporturi 
pentru creioane; suporturi pentru cretă; supor-
turi pentru ştampile, sigilii; suporturi pentru 
carnete de cecuri; diagrame; plăci pentru gra-
vat; plăci de scris; table şcolare; galioane 
(tipografie); planşete de desen; perforatoare 
(articole de birou); containere de hârtie pentru 
frişcă; clame pentru fişe de cartotecă; agrafe 
pentru peniţe; semne de carte; ace de gravare 
pentru acvaforte; ace trasoare pentru desen; 
publicaţii imprimate; articole de hârtie sau 
masă plastică pentru ambalaj; articole de 
carton; mărunţitoare pentru hârtie, reprezentări 
grafice; instrumente pentru imitarea marmurei 
în legătorie; calendare; calendare cu foi libere; 
hârtie de calc; calc pe bază de pânză; calc; 
cleiuri vegetale pentru papetărie sau menaj; 
pietre litografice; creioane; creioane automate; 
creioane de cărbune; desene; desene pentru 
decalcomanie; tablouri cu ramă sau fără ramă; 
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carton din celuloză de lemn; carton; cutii din 
carton pentru pălării; dosare (papetărie); cla-
soare (articole de birou); fişe de cartotecă; 
card-uri de credit imprimate neelectrice; car-
tele; hărţi geografice; cartele sau benzi de 
hârtie pentru înregistrarea programelor de 
calculatoare; cartele perforate pentru războaie 
de ţesut cu mecanism Jacquard; cataloage; 
bobine pentru panglicile impregnate cu cer-
neală; vase decorative de hârtie pentru ghi-
vece cu flori; pensule pentru desen; pensule 
pentru artişti; pensule pentru scris; taste 
pentru maşini de scris; cleiuri pentru papetărie 
sau menaj; clei de peşte pentru papetărie sau 
menaj; clei de amidon pentru papetărie sau 
menaj; clişee; cărţi; registre; chitanţiere; cărţi-
comicsuri; piuneze; inele de trabuc; plicuri; 
cutii pentru ştampile, sigilii; cutii de carton sau 
hârtie; cutii cu vopsele (rechizite şcolare); 
lichide de corectură (articole de birou); capace 
pentru acvarii de cameră; florare; benzi de 
hârtie; benzi pentru maşini de scris; benzi 
adezive; benzi gumate pentru papetărie; 
panglici impregnate cu cerneală; panglici im-
pregnate cu cerneală pentru imprimante; 
echere; foi de viscoză pentru ambalare; foi cu 
bule (din masă plastică) (pentru ambalare sau 
împachetare); foi de celuloză regenerată pen-
tru ambalare; caractere de oţel; caractere tipo-
grafice (numerice sau literale); caractere tipo-
grafice numerice; litografii; machete de arhi-
tectură; timbre poştale; materiale grafice impri-
mate; materiale pentru modelare; materiale de 
instruire (cu excepţia aparatelor); articole de 
legătorie; materiale de papetărie pentru sigil-
are; adezivi (materiale de lipit) pentru pape-
tărie sau menaj; materiale de ambalare făcute 
din amidon; materiale de filtrare din hârtie; 
maşini de imprimare a adreselor; maşini şi 
dispozitive pentru legătorie (echipament de bi-
rou); maşini de scris (electrice sau neelec-
trice); maşini de fălţuit; maşini de francare; 
cretă pentru litografie; cretă de scris; cretă 
pentru croitorie; cretă de marcare; saci pentru 
gunoi (de hârtie sau de masă plastică); şe-
valete; rezemători pentru artişti; instrumente 
de scris; seturi pentru scris (papetărie); seturi 
tipografice portative; bavete din hârtie; abţi-
bilduri; degetare (articole de birou); aţe pentru 
legătorie; cuţite pentru tăierea hârtiei; aparate 
de numerotat; învelitori din carton sau hârtie 
pentru butelii; capsule pentru sigilare; înveli-

tori; învelitori pentru paşapoarte; pelicule din 
materiale plastice extensibile pentru stivuire; 
modele de broderie; specimene de scris;  
oleografii;  ilustrate muzicale;  ilustrate de feli-
citare;  cărţi poştale; gravuri; pungi de hârtie; 
pungi pentru gătirea mâncării în cuptorul cu 
microunde; palete pentru artişti; beţişoare 
pentru scriere cu cerneală; mape pentru docu-
mente; papier mâche; pastele (creioane); pe-
linci de unică folosinţă din celuloză sau hârtie; 
penare; legători pentru cărţi; publicaţii perio-
dice; curăţitoare de peniţe; perforatoare; pe-
niţe; peniţe de aur; peniţe de oţel; peniţe pen-
tru desen; culegeri de cântece; ştampile, sigilii; 
sigilii de ceară roşie; scrisori de aviz; planşete 
cu clame; plăci cu adrese pentru maşini de 
imprimare a adreselor; batiste de hârtie; peli-
cule din masă plastică pentru ambalare; scu-
tece de unică folosinţă din hârtie sau celuloză; 
tăvi pentru corespondenţă; tăvi pentru sortarea 
şi numărarea banilor; suporturi de hârtie 
pentru carafe; suporturi pentru cărţi; suporturi 
pentru ştampile, sigilii; suporturi pentru căni de 
bere; suporturi pentru tocuri şi creioane; 
standuri pentru fotografii; tuşiere; şipci de 
înrămare pentru legătorie; şervete din hârtie 
pentru mâini; pânză gumată pentru papetărie; 
pânză multiplă netextilă la maşina  de   impri-
mat;   pânză   cu   cerneală  pentru   maşinile   
de reproducere a documentelor; pânză cu cer-
neală pentru aparatele de multiplicare; por-
trete; prespapieruri; seturi de scris; instru-
mente pentru desen; radiere; articole de birou 
(cu excepţia mobilierului); rechizite de scris; 
rechizite şcolare; distribuitoare de bandă 
adezivă; dispozitive acţionate manual desti-
nate lipirii etichetelor; dispozitive de prins 
hârtia; dispozitive de  ascuţit creioane (elec-
trice şi neelectrice); produse de imprimerie; 
prospecte; orare imprimate; reglete; borde-
rouri; gume; reproduceri grafice; aparate de 
multiplicat; tocuri rezervoare; pixuri; şerveţele 
de hârtie pentru scoaterea machiajului; şerve-
ţele de hârtie de toaletă; răzuitoare de birou; 
clame; produse pentru ştergere; secţiuni bio-
logice pentru cercetare la microscop (mate-
riale de învăţământ); secţiuni histologice (ma-
teriale de învăţământ); statuete din papier 
mâche; radiere pentru tablă; pupitre de cules 
tipografice; ceară roşie; tabele de calcul; pa-
nouri de hârtie sau carton pentru anunţuri; 
terarii de cameră (vivarii); caiete; articole de 
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papetărie; transparente; tipare, şabloane; tu-
buri de carton; tuş; umezitoare (articole de 
birou); umezitoare de suprafeţe; baghete 
neelectronice; ambalaje de carton sau hârtie 
pentru butelii; maşini de sigilat plicuri pentru 
birou; maşini de sigilare pentru birou; aparate 
pentru fabricarea vinietelor; aparate pentru 
lipirea fotografiilor; aparate pentru fixare cu 
cleme (articole de birou); manuale; filtre de 
hârtie pentru cafea; steaguri (de hârtie); foiţe 
de metal; fotogravuri; fotografii; tocuri pentru 
şabloane; pânze pentru tablouri; cromolito-
grafii; ceşti pentru dizolvarea vopselelor; cer-
neluri de corectare (heliografie); cerneluri; 
călimări; copii heliografice; mătănii; bile pentru 
pixuri; dulapuri de birou; caractere tipografice; 
ştampile cu adrese; ştampile; panouri pentru 
afişe de hârtie sau carton; planşete (gravură); 
etichete (cu excepţia celor textile); 

29  - alginaţi de uz alimentar; anşoa; arahide 
prelucrate; albumine de uz alimentar; albuş de 
ou; boabe conservate; boabe de soia conser-
vate; bulion; dulceţuri de ghimber; substanţe 
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile; 
cuiburi de păsări comestibile; mazăre conser-
vată; ciuperci conservate; vânat; gelatină de 
uz alimentar; jeleuri de carne; jeleuri alimen-
tare; jeleuri de fructe; gălbenuş de ou; grăsime 
de cocos; grăsime de os comestibilă; grăsime 
de porc; grăsimi animale; grăsimi comestibile; 
mezeluri; mezeluri, inclusiv în formă de gus-
tare la bere; stafide; icre; cazeină de uz ali-
mentar; varză murată; clei de peşte de uz 
alimentar; caltaboş; conserve de carne; con-
serve de legume; conserve de peşte; conserve 
de fructe; concentrate de bulion; cornişoni; 
crevete; crevete, inclusiv în formă de gustare 
la bere; cremă de frişca; crochete alimentare; 
crisalide de fluture-de-mătase folosite în 
alimentaţia oamenilor; languste (nu vii); 
somon; ceapă conservată; margarină; picca-
lilli; marmeladă; uleiuri vegetale; unt de ara-
hide; unt de cacao; unt de cocos; unt de frişcă; 
midii (nu vii); migdale pisate; măduvă 
alimentară; moluşte (nu vii); moluşte, inclusiv 
în formă de gustare la bere; lapte; făină de 
peşte alimentară; pulpă de fructe; carne; carne 
conservată; legume conservate; legume 
uscate; legume fierte; clătite din cartofi; măs-
line conservate; omari (nu vii); nuci de cocos 
uscate; nuci prelucrate; nuci prelucrate, inclu-
siv în formă de gustare la bere; pastă de roşii; 

pateuri de ficat; pectine alimentare; ficat; pick-
les; dulceţuri; praf de ouă; şuncă; produse 
lactate; produse lactate, inclusiv brânzici gla-
zurate; produse din peşte; produse din peşte, 
inclusiv în formă de gustare la bere; proteine 
alimentare; păsări (nu vii); polen preparat pen-
tru mâncare; piure de răchiţele; piure de mere; 
crustacee (nu vii); produse de peşte, inclusiv 
în formă de gustare la bere; peşte (nu viu); 
peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
peşte conservat; salate de legume; salate de 
fructe; slănină; sardele; carne de porc; scrum-
bie; frişcă; amestecuri de grăsimi pentru tar-
tine; suc de roşii pentru prepararea bucatelor; 
sucuri de legume pentru prepararea bucatelor; 
carne sărată; crenvurşti în pesmeţi; preparate 
pentru gătirea bulionului; preparate pentru 
gătirea supelor; subproduse; supe; supe de 
pregătire rapidă; supe de legume; brânză; 
tahini (aluat din seminţe de susan negru); tofu; 
zarzavaturi conservate; castraveţi-de-mare (nu 
vii); trufe conservate; ton; stridii (nu vii); cheag; 
fileu de peşte; fileu de peşte, inclusiv în formă 
de gustare la bere; curmale; fructe glazurate; 
fructe congelate; fructe conservate; fructe 
conservate în alcool; fructe prelucrate termic; 
fulgi de cartofi; hummus (aluat din năut); coajă 
de fructe; linte conservată; chips-uri de cartofi; 
chips-uri de cartofi, inclusiv în formă de gus-
tare la bere; chips-uri de fructe; extracte ali-
mentare din alge; extracte din carne; ouă de 
melc; ouă; 

30  - preparate aromatice de uz alimentar; arome 
(cu excepţia uleiurilor esenţiale); badian; bis-
cuiţi; clătite; clătite în formă de semifabricate, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
brioşe; franzele; vanilină (înlocuitor de vanilie); 
vanilie (substanţă aromatică); vafele; fidea; 
substanţe aromatice de cafea; îndulcitori na-
turali; substanţe liante pentru mezeluri; subs-
tanţe liante pentru gheaţă alimentară; apă de 
mare (pentru prepararea bucatelor); glucoză 
alimentară; muştar; substanţe de îngroşare 
pentru produse alimentare; înlocuitori de 
cafea; înlocuitori vegetali de cafea; produse de 
cofetărie pentru împodobirea pomului de Cră-
ciun; prăjituri; produse de patiserie; produse 
de patiserie, inclusiv în formă de gustare la 
bere; produse de patiserie în formă de se-
mifabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; produse de cofetărie pe bază de 
arahide; produse de cofetărie pe bază de 
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migdale; paste făinoase; pateuri; pateuri, inclu-
siv în formă de semifabricate congelate; iaurt 
congelat; cacao; produse din cacao; capere; 
caramele; terciuri de lapte; terciuri de pregătire 
rapidă; quiches (plăcintă-budincă cu bucăţi 
mărunte de slănină); gluten alimentar; bom-
boane; bomboane de lemn- dulce; bomboane 
de mentă; cafea; cafea brută; amidon ali-
mentar; fursecuri; fursecuri, inclusiv în formă 
de gustare la bere; crupe alimentare; porumb 
măcinat; porumb prăjit; plăcintă umplută cu 
carne; curcuma alimentară; cuş-cuş; feluri de 
mâncare pe bază de făină; feluri de mâncare 
pe bază de făină, inclusiv în formă de gustări 
la bere; tăiţei; gheaţă de răcit; gheaţă naturală 
sau artificială; gheaţă alimentară; dropsuri; lipii 
din orez; maltoză; jeleuri de fructe (produse de 
cofetărie); marţipane; cremă de lapte; miere; 
lăptişor de matcă (cu excepţia celui de uz 
medicinal); îngheţată; şerbeturi; făină; muesli; 
mentă pentru produse de cofetărie; băuturi din 
cacao cu lapte; băuturi din cafea cu lapte; 
băuturi pe bază de cafea; băuturi pe bază de 
ceai; băuturi din ciocolată cu lapte; băuturi pe 
bază de ciocolată; băuturi pe bază de cacao; 
infuzii nemedicinale; ovăz pisat; ovăz curăţat; 
nucşoare; pastile (produse de cofetărie); me-
lasă; colţunaşi cu carne; piper; petits fours 
(produse de patiserie); pişcoturi; pişcoturi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; plăcinte; 
plăcinte, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; pizza; pizza în formă de semifa-
bricate, inclusiv în formă de semifabricate con-
gelate; bomboane fondante (produse de 
cofetărie); popcorn; prafuri pentru îngheţată; 
praline; condimente; condimente, inclusiv 
sosuri, maioneză, ketchup; produse pentru 
înmuierea cărnii în condiţii de casă; produse 
cerealiere; produse cerealiere, inclusiv în for-
mă de gustare la bere; produse din făină; 
produse din făină, inclusiv în formă de gustare 
la bere; produse din făină în formă de se-
mifabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; produse pe bază de ovăz; produse 
alimentare ce conţin amidon; propolis folosit în 
alimentarea oamenilor; turte dulci; mirodenii; 
budinci; pudră pentru prăjituri; ravioli; gume de 
mestecat (cu excepţia celor de uz medicinal); 
orez; ruladă de primăvară (legume proaspete 
învelite în clătită din făină de orez); zahăr; 
seminţe de anason; aluat pentru produse de 
cofetărie; aluat pentru produse de cofetărie, 

inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
produse de cofetărie; malţ; sare pentru con-
servarea produselor alimentare; sare de 
bucătărie; sare de ţelină; spaghete; sosuri; 
stabilizatori pentru frişcă; pesmeţi; pesmeţi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; pesmeţi 
pisaţi; sushi; covrigi; sandvişuri; sandvişuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; sand-
vişuri, inclusiv în formă de semifabricate con-
gelate; drojdie în formă de comprimate (cu 
excepţia celor de uz medicinal); tabule (mân-
care din legume, mazăre, ulei şi suc de 
lămâie); tacos (lipie nedospită din porumb cu 
umplutură din carne şi legume); tapiocă; aluat 
de migdale; tortillas (lipii de porumb); torturi cu 
fructe şi pomuşoare; decoraţii comestibile 
pentru prăjituri; oţet; fermenţi pentru aluat; 
halva; pâine; pâine din aluat nedospit; fulgi din 
produse cerealiere; cicoare; ceai; ceai cu 
gheaţă; ciocolată; extract de malţ; esenţe ali-
mentare (cu excepţia esenţelor eterice şi ule-
iurilor esenţiale); 

32  - aperitive nealcoolice; ape; cocteiluri nealcooli-
ce; limonade; băuturi de lapte de arahide; 
băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi 
în bază de zer; băuturi de fructe; băutură de 
lapte de migdale; nectare de fructe; lapte de 
migdale; bere; prafuri pentru prepararea 
băuturilor gazoase; sasaparila (băutură neal-
coolică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de roşii; suc de mere; 
sucuri de legume; sucuri de fructe; preparate 
pentru fabricarea apei gazoase; preparate 
pentru fabricarea lichiorurilor; preparate pentru 
fabricarea apei minerale; preparate pentru 
fabricarea băuturilor; must; must de struguri; 
must de bere; must de malţ; pastile pentru 
fabricarea băuturilor gazoase; şerbet (bău-
tură); extracte nealcoolice de fructe; extracte 
de hamei pentru fabricarea berii; esenţe pen-
tru fabricarea băuturilor; 

33  - aperitive; arac; brandy; vinuri; vinuri, inclusiv 
vinuri spumante de viţă de vie saturate cu 
bioxid de carbon; vin din tescovină de struguri; 
whisky; votcă; gin; digestive; cocteiluri; lichio-
ruri; băuturi alcoolice; băuturi alcoolice ce 
conţin fructe; băuturi spirtoase; băuturi obţi-
nute prin distilare; hidromel; alcool de mentă; 
biter; rom; sake; cidru; alcool de orez; extracte 
alcoolice; extracte alcoolice de fructe; esenţe 
alcoolice; 

35  - agenţii de import-export; agenţii de informaţie 
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comercială;  agenţii publicitare; analiza preţului 
de cost; arenda spaţiilor pentru amplasarea 
publicităţii; auditing; agenţii de angajare a 
personalului; managementul bazelor de date 
automatizate; servicii de contabilitate; exper-
tiză de afaceri; demonstrarea produselor; de-
monstrarea produselor (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); transcrierea mesajelor; sondaje de 
opinii; studii de piaţă; informaţie de afaceri; 
informaţie de afaceri (oferită prin reţele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet);   informaţie 
statistică; informaţie statistică   (oferită  prin   
reţele   de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
investigaţii de afaceri; investigaţii de afaceri 
(oferite prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); cercetări de marketing; cercetări de 
marketing (oferite prin reţele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); recrutarea personalului; 
consultaţii în domeniul organizării şi admi-
nistrării afacerilor; consultaţii în domeniul orga-
nizării şi administrării întreprinderii comerciale; 
consultaţii în domeniul administrării perso-
nalului; consultaţii în domeniul organizării afa-
cerilor; consultaţii în domeniul administrării 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (consultaţii profesionale în domeniul 
administrării sau funcţionării întreprinderii co-
merciale); consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (oferite prin reţelele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); administrare în domeniul 
afacerilor artistice; administrare în domeniul 
afacerilor comerciale; examinarea presei; 
înnoirea materialelor publicitare; prelucrarea 
textului; servicii de secretar; servicii stenogra-
fice; organizarea expoziţiilor comerciale sau 
publicitare; organizarea abonării la ziare  
(pentru terţi); organizarea iarmaroacelor co-
merciale  sau publicitare; decorarea vitrinelor; 
evaluarea activităţii comerciale; evaluarea 
pădurii; evaluarea lânii; pregătirea documen-
telor de plată; căutarea informaţiei în fişierele 
de calculator (pentru terţi); asistenţă în admi-
nistrarea afacerilor;  asistenţă în  adminis-
trarea afacerilor comerciale; asistenţă în 
administrarea întreprinderilor comerciale sau 
industriale; asistenţă în administrarea între-
prinderii comerciale; previziuni economice; 
vânzări la licitaţie; vânzări la licitaţie (prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
promovarea vânzărilor (pentru terţi); pro-

movarea vânzărilor (pentru terţi, inclusiv ser-
viciile întreprinderilor de comerţ cu amănuntul 
şi cu ridicata); promovarea vânzărilor (pentru 
terţi, inclusiv servicii în  domeniul  comerţului  
cu  amănuntul   şi  cu  ridicata);  promovarea 
vânzărilor (pentru terţi, inclusiv comercia-
lizarea produselor la comandă în prealabil); 
promovarea vânzărilor (pentru terţi,  inclusiv 
prin  reţelele  de  calculatoare, prin Internet); 
arenda maşinilor şi echipamentului de birou; 
arenda timpului publicitar în toate mijloacele 
de informare;  arenda materialelor publicitare; 
arenda distribuitoarelor automate; arenda ma-
şinilor de fotocopiere; publicarea textelor publi-
citare;  servicii de dactilografiere; publicitate 
radio; afişaj; distribuirea mostrelor; distribuirea 
materialelor publicitare; publicitate; publicitate 
interactivă în reţelele de calculatoare; publi-
citate prin corespondenţă; publicitate televi-
zată; reproducerea documentelor; compilarea 
informaţiei în baze de date de calculatoare; 
colectarea diverselor produse pentru terţi (fără 
transportare) şi amplasarea produselor pentru 
facilitarea examinării şi procurării lor de către 
consumatori; informaţii privind operaţiunile de 
afaceri; sistematizarea informaţiei în baze de 
date de calculatoare; întocmirea declaraţiilor 
fiscale; întocmirea rapoartelor despre conturi; 
întocmirea rubricilor publicitare în ziare; loca-
lizarea vagoanelor de marfă prin calculator; 
testare psihologică la angajarea la serviciu; 
administrarea afacerilor hoteliere; servicii în 
domeniul relaţiilor publice; serviciile modelelor 
în scopuri publicitare şi de promovare a vân-
zărilor; servicii de relocalizare a întreprin-
derilor; servicii de aprovizionare pentru terţi 
(cumpărarea şi asigurarea antreprenorilor cu 
produse);  servicii  de  aprovizionare  pentru   
terţi   (servicii   de   comercializare   a produ-
selor cu amănuntul şi cu ridicata);  servicii  de  
aprovizionare  pentru  terţi (cumpărarea şi asi-
gurarea antreprenorilor cu produse prin reţele 
de calculatoare, inclusiv prin Internet); răspuns 
la telefon (pentru abonaţii nedisponibili); foto-
copiere; 

36  - agenţii de credit; agenţii de percepere a crean-
ţelor; agenţii imobiliare; agenţii imobiliare 
(prestarea serviciilor prin Internet); agenţii va-
male; analiză financiară; finanţarea cumpă-
rărilor în rate; bănci de economii; birouri de 
apartamente; perceperea chiriei; emisiunea 
cecurilor de călătorie; emisiunea card-urilor de 
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credit; emisiunea hârtiilor de valoare; investiţii;  
informaţii în  domeniul asigurărilor; informaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
informaţii financiare; informaţii financiare 
(prestarea serviciilor prin reţelele de calcu-
latoare, inclusiv prin Internet); cliring; con-
sultaţii în domeniul asigurărilor; consultaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
consultaţii în domeniul finanţelor; consultaţii în 
domeniul finanţelor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
cotaţii bursiere; servicii de lichidare a între-
prinderilor; curtaj; curtaj (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin Inter-
net); administrare financiară; administrare 
financiară (prestarea serviciilor prin reţelele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); schimb 
valutar; deservirea card-urilor de debit; deser-
virea card-urilor de credit; operaţiuni bancare 
prin Internet; operaţiuni factoriale; organizarea 
colectării banilor; evaluarea anticariatului; eva-
luarea giuvaierelor; evaluarea timbrelor; eva-
luarea imobilului; evaluarea obiectelor de 
numismatică; evaluarea obiectelor de artă; 
evaluări financiare (asigurare, operaţiuni ban-
care, imobil); transferuri electronice de fonduri; 
garanţii; curtaj la bursă; intermediere în ope-
raţiuni cu imobilul; intermediere în asigurare; 
acordarea împrumuturilor; acordarea împru-
muturilor în gaj; verificarea cecurilor; colec-
tarea mijloacelor de binefacere; arenda birou-
rilor; arenda imobilului; arenda imobilului 
pentru întreprinderi de comerţ; arenda imo-
bilului pentru întreprinderi de alimentaţie pu-
blică; arenda apartamentelor; patronaj finan-
ciar; creditare în ipotecă; creditare cu achitare 
în rate; asigurări; asigurări (prestarea servi-
ciilor prin Internet); administrarea fondului 
locativ; administrarea imobilului; administrarea 
imobilului, inclusiv în formă de complexe co-
merciale; serviciile actuarilor; servicii bancare; 
servicii de plată a pensiilor; servicii fiduciare; 
constituirea fondurilor mutuale; finanţare; de-
pozitare în safeuri; depozitarea valorilor; ex-
pertiză fiscală; 

39  - transport aerian; arenda transportului naval; 
arenda locurilor pentru parcarea transportului 
auto; rezervarea biletelor pentru călătorii; re-
zervarea itinerarelor turistice; rezervarea vehi-
culelor; remorcare; remorcarea vehiculelor în 

caz de avariere; distribuirea apei; livrarea 
ziarelor; livrarea corespondenţei; livrarea co-
letelor; livrarea produselor; livrarea produselor 
(comandate prin corespondenţă); livrarea pro-
duselor (comandate în prealabil); livrarea pro-
duselor (comandate prin reţeaua de calcula-
toare); lansarea sateliţilor pentru terţi; infor-
maţii în domeniul transportului; informaţii pri-
vind depozitarea produselor; organizarea croa-
zierelor; organizarea călătoriilor; camionaj; că-
răuşie; transportul şi descărcarea gunoiului; 
transportul mobilei; transportul mobilei la mu-
tare; transport cu şlepuri; transport cu feribotul; 
transportul călătorilor; transportul naval al pro-
duselor (navlu); transportarea valorilor în 
transport armat; transport cu autobuzul; trans-
port cu automobilul; transport naval; transport 
feroviar; transport maritim; transport de pasa-
geri; transport fluvial; transportarea încărcă-
turilor; ranfluarea navelor; intermediere în 
transport maritim; intermediere la transport; 
intermediere în navlosire; operarea porţilor de 
ecluză; arenda automobilelor; arenda vagoa-
nelor; arenda clopotelor de scufundat; arenda 
costumelor de scafandru; arenda automobilelor 
de cursă; arenda scaunelor pe rotile pentru 
invalizi; arenda containerelor de depozitare a 
produselor; arenda cailor; arenda vehiculelor 
terestre; arenda vaselor frigorifere; arenda 
vehiculelor; operaţii de încărcare-descărcare; 
operaţii de descărcare; distribuirea energiei 
electrice; distribuirea energiei; ambalarea 
produselor; transport de ambulanţă; arenda 
garajelor; arenda parcărilor acoperite pentru 
vehicule; arenda depozitelor; servicii de spargere 
a gheţii; pilotaj; aprovizionare cu apă potabilă; 
însoţirea călătorilor; salvare sub apă; salvarea 
navelor; servicii de taxi; servicii de tramvai; 
transport prin conducte; vehicule pentru serviciu 
de salvare; împachetarea produselor; serviciile 
parcărilor de automobile; serviciile şoferilor; 
serviciile transportului naval de excursie; 
serviciile curierilor (livrarea corespondenţei sau 
produselor); servicii de salvare a proprietăţii; 
servicii de transport; serviciile agenţiilor de turism 
(cu excepţia rezervării locurilor la hoteluri şi pen-
siuni); navlosire; stocarea datelor sau docu-
mentelor în dispozitive electronice; păstrarea 
bărcilor; păstrarea produselor; depozitarea pro-
duselor; excursii turistice; expedierea încărcă-
turilor; 

42  - analiza sistemelor de calculatoare; analiză chi-
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mică; servicii de arbitraj; arhitectură; auten-
tificarea lucrărilor de artă; reconstituirea baze-
lor de date de calculator; design de arte gra-
fice; studiul proiectelor tehnice; inginerie; 
instalarea software de calculatoare; servicii de 
informare meteorologică; testarea materialelor; 
testarea materialelor textile; cercetări în 
domeniul bacteriologiei; cercetări în domeniul 
biologiei; cercetări în domeniul geologiei; 
cercetări în domeniul cosmetologiei; cercetări 
în domeniul mecanicii; cercetări în domeniul 
dreptului; cercetări în domeniul fizicii; cercetări 
în domeniul chimiei; cercetări şi proiectări de 
produse noi (pentru terţi); cercetări în 
domeniul zăcămintelor de petrol în scopul 
exploatării; cercetări subacvatice; cercetări 
tehnice; etalonare (măsurări); consultaţii în 
domeniul hardware de calculatoare; consultaţii 
în domeniul protecţiei mediului înconjurător; 
consultaţii în domeniul proprietăţii intelectuale; 
consultaţii în domeniul construcţiei, arhitecturii; 
control în domeniul proprietăţii intelectuale; 
controlul sondelor de ţiţei; controlul calităţii; 
controlul tehnic al vehiculelor; eliberarea 
licenţelor pentru obiectele de proprietate inte-
lectuală; arpentaj; design-ul îmbrăcămintei; 
modernizarea software de calculatoare; supra-
veghere în domeniul geologiei; supraveghere 
în domeniul zăcămintelor de petrol; între-
ţinerea software de calculatoare; decorarea 
interiorului; conversia datelor sau documen-
telor de pe suport fizic pe suport electronic; 
planificare urbană; conversia datelor şi pro-
gramelor de calculatoare (cu excepţia con-
versiei fizice); design-ul sistemelor de cal-
culatoare; arenda calculatoarelor; arenda soft-
ware de calculatoare; prospectare geologică; 
prospectarea zăcămintelor de petrol; ampla-
sarea web-site-urilor; multiplicarea programe-
lor de calculatoare; elaborarea planurilor în 
domeniul construcţiilor; design-ul software de 
calculatoare; împrăştierea norilor; crearea şi 
întreţinerea tehnică a web-site-urilor pentru 
terţi; programare de calculatoare; administrare 
în domeniul drepturilor de autor; design indus-
trial; servicii în domeniul chimiei; servicii de 
design în domeniul ambalajului; servicii juri-
dice; expertiză tehnico-inginerească; 

43  - agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni); arenda 
cazării temporare; arenda spaţiilor pentru 
întruniri; case de vacanţă; rezervări hoteliere; 
rezervări în pensiuni; rezervări de cazare tem-

porară; hoteluri; aziluri pentru bătrâni; snack-
baruri; cafenele; bufete cu autoservire; mo-
teluri; pensiuni; pensiuni pentru animale; 
arenda mobilierului, garniturilor de albituri 
pentru masă şi veselei; arenda corturilor; 
arenda construcţiilor transportabile; restau-
rante; restaurante cu autoservire; cantine în 
instituţiile de producţie şi învăţământ; serviciile 
caselor de vacanţă (servicii de cazare); 
serviciile barurilor; serviciile campingurilor; 
servicii de pregătire şi livrare a bucatelor la 
domiciliu; creşe.  

 (531) CFE(5) 26.01.17; 27.05.01; 27.05.07; 
27.07.21; 28.05.00. 
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cifrei 
"5". 

(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(8) 
03  - substanţe abrazive; ambră; preparate de 

detartrare de uz casnic; preparate antistatice 
de uz casnic; sprayuri pentru împrospătarea 
respiraţiei; pietre pentru bărbierit (antiseptice); 
pietre de lustruit; hârtie abrazivă; hârtie cu 
şmirghel; hârtie de lustruit; vaselină de uz 
cosmetic; vată de uz cosmetic; beţişoare cu 
vată de uz cosmetic; substanţe aromatice 
(uleiuri esenţiale); substanţe aromatice pentru 
prăjituri (uleiuri esenţiale); substanţe aromatice 
pentru băuturi (uleiuri esenţiale); substanţe 
aromatice pentru parfumarea lenjeriei; apă 
aromatică; apă de javel; apă de lavandă; apă 
de toaletă; ceară pentru lenjerie; ceară pentru 
podele; ceară pentru mustăţi; ceară de croi-
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torie; ceară pentru lustruirea mobilierului şi 
podelelor; ceară de cizmărie; heliotropină; 
geraniol; farduri; dezodorizanţi de uz personal; 
lemn aromatic; parfum; lichide pentru cură-
ţarea geamurilor şi parbrizelor; grăsimi de uz 
cosmetic; cenuşă vulcanică pentru curăţare; 
parfumerie; ornamente decorative de uz 
cosmetic;  iononă (parfumerie); pietre de şle-
fuit; creioane pentru sprâncene; creioane 
cosmetice; carbură de siliciu (material abra-
ziv); carburi de metale (materiale abrazive); 
alaun de aluminiu (antiseptice); diatomit de 
lustruit; adezivi pentru fixarea genelor arti-
ficiale; adezivi pentru fixarea părului artificial; 
scoarţă de clocotici pentru spălare; corindon 
(abraziv); vopsele pentru lenjerie; vopsele 
pentru barbă şi mustăţi; coloranţi pentru sco-
puri de  toaletă;  vopsele cosmetice; amidon 
(apret); creme cosmetice; creme cosmetice 
pentru albit; creme, ceară pentru piele; crocus 
(material abraziv); tămâie; sprayuri pentru păr; 
lacuri de unghii; loţiuni după bărbierit; loţiuni 
pentru păr; loţiuni de uz cosmetic; măşti cos-
metice; uleiuri pentru parfum şi substanţe 
aromatice; uleiuri cosmetice; uleiuri pentru 
scopuri de toaletă; uleiuri esenţiale; uleiuri 
esenţiale de cedru; uleiuri esenţiale de lămâie; 
uleiuri folosite ca produse de curăţare; ulei de 
pergamut; ulei de gaultheria; ulei de iasomie; 
ulei de lavandă; ulei de migdal; ulei de 
trandafir; ulei de terebentină pentru degresare; 
adezivi de uz cosmetic; lapte de var; cretă 
pentru curăţare; lapte de migdal de uz 
cosmetic; lapte de curăţare pentru scopuri de 
toaletă; mosc (parfumerie); săpunuri; săpunuri 
dezinfectante; săpunuri dezodorizante; săpu-
nuri pentru bărbierit; săpunuri pentru avivare; 
săpunuri de toaletă în calupuri;  săpunuri me-
dicinale; săpunuri împotriva transpiraţiei; să-
punuri împotriva transpiraţiei picioarelor; 
săpun de migdal; mentă pentru parfumerie; 
seturi cosmetice; emeri; unghii artificiale; apă 
de colonie; baze pentru parfum de flori; paste 
de lustruit; paste pentru curele pentru 
ascuţirea briciului; produse pentru îngrijirea 
dinţilor; piatră ponce; peroxid de hidrogen de 
uz cosmetic; pânză abrazivă; pânză de sticlă; 
ruj de buze; pomadă de uz cosmetic; produse 
pentru bărbierit; produse cosmetice pentru 
baie; produse de toaletă; produse pentru on-
dulaţia părului; produse pentru înmuierea 
lenjeriei; produse pentru ascuţirea instru-

mentelor; produse pentru netezirea (apre-
tarea) ţesăturilor; produse pentru albirea pielii; 
produse pentru polizarea protezelor dentare; 
produse de lustruit; produse pentru clătirea 
gurii (cu excepţia celor de uz medicinal); 
produse cosmetice pentru slăbire; produse 
pentru lustruirea lenjeriei; emoliente pentru 
lenjerie la spălare; produse pentru spălare; 
produse pentru curăţare uscată; produse 
pentru scoaterea fardului; produse pentru 
scoaterea vopselei; produse pentru scoaterea 
lacurilor; produse pentru scoaterea cerii pentru 
podele; produse pentru scoaterea ruginii;  pro-
duse de curăţat;  produse  pentru curăţarea 
protezelor dentare; produse pentru curăţarea 
tapetelor; produse pentru curăţarea ţevilor de 
scurgere; produse chimice de uz casnic 
destinate avivării  culorilor la spălarea lenjeriei; 
pudră de machiat; diamantin (abraziv); soluţii 
pentru degresare; gene artificiale; şerveţele 
impregnate cu loţiuni cosmetice; safrol; tere-
bentină pentru degresare; amestecuri aroma-
tice din flori şi ierburi; sodă de albit; sodă 
pentru spălare, curăţare; săruri pentru baie (cu 
excepţia celor de uz medicinal); săruri de albit; 
substanţe de lustruit pentru piele; produse de 
fumegare (parfumerie); amoniac (detergent); 
substanţe astringente de uz cosmetic; produse 
cosmetice pentru sprâncene; produse pentru 
scoaterea petelor; produse de machiat; 
produse cosmetice pentru bronzat; produse 
pentru vopsirea părului; neutralizanţi pentru 
ondulaţie permanentă; produse cosmetice 
pentru gene; produse pentru depilare; produse 
cosmetice pentru îngrijirea pielii; creme pentru 
încălţăminte; produse cosmetice; produse 
cosmetice pentru animale; produse cosmetice 
pentru vopsirea genelor şi sprâncenelor; deter-
genţi (cu excepţia celor de uz industrial şi 
medicinal); degresanţi (cu excepţia celor de uz 
industrial); decoloranţi de uz cosmetic; pro-
duse de toaletă contra transpiraţiei; talc pentru 
toaletă; terpene (uleiuri esenţiale); şampoane; 
şampoane pentru spălarea animalelor domes-
tice; glaspapir; leşie de sodă; extracte de flori 
(parfumerie); esenţe eterice; esenţă de ba-
dian; esenţă de mentă (ulei esenţial); 

05  - acaricide; aconitină; alcaloizi de uz medicinal; 
algicide; aldehide de uz farmaceutic; amal-
game dentare din aur; amalgame dentare; 
aminoacizi de uz veterinar; aminoacizi de uz 
medicinal; antibiotice; acetat de aluminiu de uz 
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farmaceutic; acetaţi de uz farmaceutic; bac-
tericide; balsamuri de uz medicinal; bandaje 
igienice; bandaje pentru pansamente; biocizi; 
brăţări de uz medicinal; brăţări antireumatice; 
brom de uz farmaceutic; hârtie pentru cata-
plasmă de muştar; hârtie lipicioasă contra 
muştelor; hârtie impregnată contra moliei; 
vaselină de uz medicinal; vaccinuri; băi cu oxi-
gen; vată antiseptică; vată higroscopică; vată 
de uz medicinal; substanţe dietetice de uz 
medicinal; substanţe radiologice de contrast 
de uz medicinal; substanţe nutritive pentru 
microorganisme; substanţe radioactive de uz 
medicinal; azotat de bismut de uz farmaceutic; 
apă de melisă de uz farmaceutic; apă de mare 
pentru băi curative; ape minerale de uz me-
dicinal; ape termale; fibre de plante comes-
tibile (nealimentare); ceară de modelare 
dentară; gaze de uz medicinal; gaiacol de uz 
farmaceutic; hematogen; hemoglobină; hidras-
tină; hidrastinină; glicerină de uz medicinal; 
glicerofosfaţi; glucoză de uz medicinal; gen-
ţiană de uz farmaceutic; hormoni de uz me-
dicinal; muştar de uz farmaceutic; cataplasmă 
de muştar; nămoluri pentru băi; nămoluri 
terapeutice; gumă-gută de uz medicinal; gur-
jum-balsam de uz medicinal; dezodorizante 
(cu excepţia celor de uz personal); diastază de 
uz medicinal; digitalină; aditivi pentru furaje de 
uz medicinal; suplimente minerale alimentare; 
suplimente nutritive de uz medicinal; drojdie 
de uz farmaceutic; gelatină de uz medicinal; 
untură de peşte; izotopi de uz medicinal; in-
secticide; iod de uz farmaceutic; ioduri de uz 
farmaceutic; ioduri alcaline de uz farmaceutic; 
iodoform; calomel; tartrat acid de uz farma-
ceutic; tartru de uz farmaceutic; camfor de uz 
medicinal; capsule pentru medicamente; cap-
sule de uz farmaceutic; dropsuri de uz me-
dicinal; creioane hemostatice; creioane pentru 
tratamentul verucei; creioane caustice; car-
donil (paraziticid); sodă caustică de uz far-
maceutic; cachou de uz farmaceutic; quassia 
de uz medicinal; quebracho de uz medicinal; 
acid galic de uz farmaceutic; acizi de uz 
farmaceutic; adezivi pentru proteze dentare; 
benzi adezive de uz medicinal; cocaină; 
colodiu de uz farmaceutic; inele contra 
calusului pentru picioare; inele antireumatice; 
bomboane medicinale; scoarţă de angustur de 
uz medicinal; scoarţă de arbori de uz far-
maceutic; scoarţă de cedru (insectifug); scoar-

ţă de condurango de uz medicinal; scoarţă de 
croton; scoarţă de manglier de uz farmaceutic; 
scoarţă de mirobalan de uz farmaceutic; 
scoarţă de chinină de uz medicinal; rădăcini 
medicinale; rădăcini de revent de uz far-
maceutic; scame de uz medicinal; amidon de 
uz dietetic sau farmaceutic; creozot de uz 
farmaceutic; sânge de uz medicinal; culturi de 
microorganisme de uz medicinal sau veterinar; 
curara; lacuri dentare; lemn-dulce de uz 
medicinal; lactoză; leucoplaste; medicamente 
contra constipaţiilor; lecitină de uz medicinal; 
loţiuni de uz veterinar; loţiuni pentru câini; 
loţiuni de uz farmaceutic; lupulină de uz far-
maceutic; magnezie de uz farmaceutic; lini-
mente; unguente de uz farmaceutic; unguente 
contra arsurilor solare; unguente mercuriale; 
unguente de uz farmaceutic de protecţie 
contra degerăturii; tifon pentru pansamente; 
uleiuri de protecţie contra tăunilor; uleiuri 
medicinale; ulei de muştar de uz medicinal; 
ulei camforat de uz medicinal; ulei de ricin de 
uz medicinal; ulei de terebentină de uz 
farmaceutic; ulei de mărar de uz medicinal; 
masticuri dentare; materiale abrazive dentare; 
materiale pentru mulaje dentare; materiale 
pentru plombarea dinţilor; materiale medi-
cinale pentru pansamente; materiale chirurgi-
cale pentru pansamente; medicamente; 
medicamente de uz veterinar; medicamente 
pentru seroterapie; medicamente de uz uman; 
medicamente de uz dentar; mentol; poţiuni 
medicinale; moleschin de uz medicinal; lapte 
proteic; lapte de migdale de uz farmaceutic; 
lăptişor de matcă de uz medicinal; enzime 
lactice de uz farmaceutic; muşchi irlandez de 
uz medicinal; făină pentru alimente pentru su-
gari; făină de uz farmaceutic; făină din seminţe 
de in de uz farmaceutic; făină de peşte de uz 
farmaceutic; adezivi contra muştelor; mentă de 
uz farmaceutic; truse farmaceutice (portative); 
băuturi dietetice de uz medicinal; băuturi din 
lapte de malţ de uz medicinal; narcotice; infuzii 
medicinale; tinctură de iod; tinctură de eucalipt 
de uz farmaceutic; tincturi de uz medicinal; 
opiu; opodeldoc; decocturi de uz medicinal; 
zgărzi antiparazitare pentru animale; beţişoare 
de lemn-dulce de uz farmaceutic; beţişoare 
sulfurice (dezinfectante); chiloţi absorbanţi 
pentru persoanele ce suferă de incontinenţă; 
pectine de uz farmaceutic; scutece igienice 
pentru persoanele ce suferă de incontinenţă; 
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pepsine de uz farmaceutic; peptone de uz far-
maceutic; peroxid de hidrogen de uz medi-
cinal; pilule de uz farmaceutic; lipitori me-
dicinale; plasmă sangvină; plasturi de uz me-
dicinal; bandaje oculare de uz medicinal; cata-
plasme; bandaje pentru comprese; bandaje 
scapulare chirurgicale; perniţe pentru calus; 
perniţe folosite la alăptare; pomezi de uz 
medicinal; pulbere de cantaridă; pulbere de 
piretru; centuri pentru absorbante igienice 
pentru femei; preparate antidiuretice; prepa-
rate bacteriene de uz medicinal şi veterinar; 
preparate bacteriologice de uz medicinal sau 
veterinar; preparate balsamice de uz medici-
nal; preparate albuminoase de uz medicinal; 
preparate biologice de uz veterinar; preparate 
biologice de uz medicinal; preparate vete-
rinare; preparate de bismut de uz farmaceutic; 
preparate vitaminoase; preparate diagnostice 
de uz medicinal; preparate terapeutice pentru 
băi; preparate pentru tratamentul hemoroizilor; 
preparate pentru tratamentul calusului osos; 
preparate pentru uşurarea erupţiei dentare; 
preparate pentru prelucrarea arsurilor; pre-
parate de fumegare de uz medicinal; pre-
parate pentru organoterapie; preparate de 
împrospătare a aerului; preparate pentru puri-
ficarea aerului; preparate pentru dilataţie bron-
şică; preparate pentru sterilizare; preparate 
pentru sterilizarea solului; preparate pentru 
scoaterea calusului; preparate farmaceutice 
contra mătreţii; pesticide; erbicide; preparate 
pentru distrugerea ciupercilor de casă; pre-
parate pentru distrugerea larvelor; preparate 
pentru distrugerea muştelor; preparate pentru 
distrugerea şoarecilor; preparate pentru distru-
gerea limaxului; preparate pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; preparate farmaceu-
tice pentru îngrijirea pielii; preparate pentru 
curăţarea lentilelor de contact; preparate cal-
caroase de uz farmaceutic; preparate medici-
nale pentru băi; preparate medicinale pentru 
creşterea părului; preparate de opiu; preparate 
anticriptogamice; preparate cu microelemente 
de uz uman sau pentru animale; preparate 
medicinale sulfamidice; preparate farmaceu-
tice; preparate farmaceutice contra arsurilor 
solare; preparate enzimatice de uz veterinar; 
preparate enzimatice de uz medicinal; prepa-
rate chimiofarmaceutice; preparate chimice de 
uz veterinar; preparate chimice pentru diag-
nosticarea sarcinii; preparate chimice de uz 

medicinal; preparate chimice pentru tratarea 
cerealelor afectate de mălură; preparate chi-
mice pentru tratarea viţei de vie afectată; 
preparate chimice de tratare contra muce-
gaiului; preparate chimice de tratare contra 
filoxerei; preparate chimice de uz farmaceutic; 
preparate contra degerăturilor; preparate de 
protecţie contra moliilor; colir; apă de plumb; 
conductori chimici pentru electrozii electro-
cardiografici; produse albuminoase alimentare 
de uz medicinal; alimente pentru sugari; 
produse alimentare dietetice de uz medicinal; 
produse secundare de prelucrare a cerealelor 
de uz medicinal; absorbante igienice pentru 
femei; absorbante igienice pentru chiloţi; radiu 
de uz medicinal; cloralhidrat de uz farma-
ceutic; solvenţi pentru scoaterea leuco-
plastelor; soluţii vaginale; soluţii pentru len-
tilele de contact; reactivi chimici de uz me-
dicinal sau veterinar; cauciuc de uz medicinal; 
cauciuc de uz dentar; gumă de mestecat de uz 
medicinal; insectifuge (fumegare); insectifuge; 
insectifuge pentru câini; şerveţele, perniţe igie-
nice; şerveţele impregnate cu loţiuni farma-
ceutice; sasaparila de uz medicinal; zahăr de 
uz medicinal; ceai antiastmatic; lumânări fu-
migante; supozitoare; seminţe de in de uz 
farmaceutic; ţigări ce nu conţin tutun de uz 
medicinal; sicativi de uz medicinal; siropuri de 
uz farmaceutic; terebentină de uz farmaceutic; 
unsori folosite la muls; unsori de uz veterinar; 
unsori de uz medicinal; somnifere; bicarbonat 
de sodiu de uz farmaceutic; săruri pentru băi 
cu ape minerale; săruri pentru băi medicinale; 
săruri de uz medicinal; săruri de potasiu de uz 
medicinal; săruri de sodiu de uz medicinal; 
săruri mirositoare; săruri ce intră în compo-
nenţa apelor minerale; malţ de uz farmaceutic; 
spermă pentru însămânţare artificială; alcool 
medicinal; aliaje de metale preţioase de uz 
dentar; secară-cornută de uz medicinal; 
anestezice; antiseptice; analgezice; adjuvanţi 
de uz medicinal; substanţe astringente; anti-
helmintice; dezinfectante de uz igienic; dezin-
fectante chimice pentru toalete; preparate de 
suprimare a apetitului de uz medicinal; pre-
parate medicinale pentru slăbire; paraziticide; 
produse pentru îngrijirea cavităţii bucale de uz 
medicinal; febrifuge; depurative; produse 
pentru spălarea animalelor; detergenţi de uz 
medicinal; produse pentru spălarea vitelor; 
produse pentru spălarea câinilor; substanţe 
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vezicante; produse contra durerilor de cap; 
remedii contra transpiraţiei; remedii contra 
transpiraţiei picioarelor; contraceptive chimice; 
produse antiparazitare; laxative; tonice 
(produse medicinale); nervine; digestive de uz 
farmaceutic; medii nutritive pentru culturi 
bacteriologice; steroizi; stricnină; seruri; pastile 
de amoniac; tampoane igienice pentru femei; 
tampoane pentru vindecarea rănilor; timol de 
uz farmaceutic; ţesături chirurgicale; ierburi de 
fumat de uz medicinal; ierburi medicinale; 
sedative; transplanturi chirurgicale (ţesuturi 
vii); chiloţi igienici pentru femei; cărbune de 
lemn de uz farmaceutic; mărar de uz me-
dicinal; porţelan pentru proteze dentare; fenol 
de uz farmaceutic; enzime de uz veterinar; 
enzime de uz medicinal; fermenţi de uz 
farmaceutic; formaldehidă de uz farmaceutic; 
fosfaţi de uz farmaceutic; fungicide; chinină de 
uz medicinal; chinolină de uz medicinal; pâine 
pentru diabetici; cloroform; floare de sulf de uz 
farmaceutic; ciment pentru copitele animalelor; 
ciment osos de uz chirurgical şi ortopedic; 
ciment dentar; ceaiuri de ierburi de uz me-
dicinal; ceai pentru slăbire de uz medicinal; 
eucalipt de uz farmaceutic; extracte de tutun 
(insecticide); extracte de hamei de uz farma-
ceutic; elixire (preparate farmaceutice); eteri 
simpli de uz farmaceutic; eteri compuşi de uz 
farmaceutic; eteri compuşi de celuloză de uz 
farmaceutic; eteri simpli de celuloză de uz 
farmaceutic; iuiuba (pastile de tuse); otravă 
pentru şobolani; otravă; otravă bacteriană; 
jalapă; 

16  - stilouri; acuarele; acvarii de cameră; albume; 
almanahuri; aparate pentru laminarea docu-
mentelor; atlase; afişe, placarde; funde de 
hârtie; garnituri de albituri de hârtie pentru 
masă; bilete; formulare; blocnotesuri; carnete 
pentru desen; carneţele (papetărie); carneţele 
cu foi libere; brăţări pentru instrumente de 
scris; broşuri; pliante; foi de hârtie; hârtie 
cerată; hârtie pentru dispozitive de înregis-
trare; hârtie pentru radiograme; hârtie pentru 
electrocardiografe; hârtie pentru sertarele 
dulapurilor (aromatizată sau nearomatizată); 
hârtie din celuloză de lemn; hârtie-carbon; 
hârtie-pergament; hârtie de scrisori; hârtie 
luminescentă; hârtie igienică; hârtie de am-
balat; hârtie Xuan (pentru desen chinezesc 
sau caligrafie); hârtie; sugative; buletine 
informaţionale; cilindri pentru maşini de scris; 

bidinele pentru zugravi; culegare; ceară pentru 
modelare (cu excepţia celei de uz dentar); 
firme de hârtie sau carton; tipare pentru croit; 
ziare; clişee de galvanotipie; hectografe; ste-
me heraldice (sigilii de hârtie); globuri; gravuri; 
condeie de ardezie; mine de creion; suporturi 
pentru creioane; suporturi pentru cretă; supor-
turi pentru ştampile, sigilii; suporturi pentru 
carnete de cecuri; diagrame; plăci pentru 
gravat; plăci de scris; table şcolare; galioane 
(tipografie); planşete de desen; perforatoare 
(articole de birou); containere de hârtie pentru 
frişcă; clame pentru fişe de cartotecă; agrafe 
pentru peniţe; semne de carte; ace de gravare 
pentru acvaforte; ace trasoare pentru desen; 
publicaţii imprimate; articole de hârtie sau 
masă plastică pentru ambalaj; articole de 
carton; mărunţitoare pentru hârtie, reprezentări 
grafice; instrumente pentru imitarea marmurei 
în legătorie; calendare; calendare cu foi libere; 
hârtie de calc; calc pe bază de pânză; calc; 
cleiuri vegetale pentru papetărie sau menaj; 
pietre litografice; creioane; creioane automate; 
creioane de cărbune; desene; desene pentru 
decalcomanie; tablouri cu ramă sau fără ramă; 
carton din celuloză de lemn; carton; cutii din 
carton pentru pălării; dosare (papetărie); cla-
soare (articole de birou); fişe de cartotecă; 
card-uri de credit imprimate neelectrice; car-
tele; hărţi geografice; cartele sau benzi de 
hârtie pentru înregistrarea programelor de 
calculatoare; cartele perforate pentru războaie 
de ţesut cu mecanism Jacquard; cataloage; 
bobine pentru panglicile impregnate cu 
cerneală; vase decorative de hârtie pentru 
ghivece cu flori; pensule pentru desen; pen-
sule pentru artişti; pensule pentru scris; taste 
pentru maşini de scris; cleiuri pentru papetărie 
sau menaj; clei de peşte pentru papetărie sau 
menaj; clei de amidon pentru papetărie sau 
menaj; clişee; cărţi; registre; chitanţiere; cărţi-
comicsuri; piuneze; inele de trabuc; plicuri; 
cutii pentru ştampile, sigilii; cutii de carton sau 
hârtie; cutii cu vopsele (rechizite şcolare); 
lichide de corectură (articole de birou); capace 
pentru acvarii de cameră; florare; benzi de 
hârtie; benzi pentru maşini de scris; benzi 
adezive; benzi gumate pentru papetărie; pan-
glici impregnate cu cerneală; panglici im-
pregnate cu cerneală pentru imprimante; 
echere; foi de viscoză pentru ambalare; foi cu 
bule (din masă plastică) (pentru ambalare sau 
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împachetare); foi de celuloză regenerată 
pentru ambalare; caractere de oţel; caractere 
tipografice (numerice sau literale); caractere 
tipografice numerice; litografii; machete de 
arhitectură; timbre poştale; materiale grafice 
imprimate; materiale pentru modelare; mate-
riale de instruire (cu excepţia aparatelor); 
articole de legătorie; materiale de papetărie 
pentru sigilare; adezivi (materiale de lipit) 
pentru papetărie sau menaj; materiale de 
ambalare făcute din amidon; materiale de 
filtrare din hârtie; maşini de imprimare a adre-
selor; maşini şi dispozitive pentru legătorie 
(echipament de birou); maşini de scris (elec-
trice sau neelectrice); maşini de fălţuit; maşini 
de francare; cretă pentru litografie; cretă de 
scris; cretă pentru croitorie; cretă de marcare; 
saci pentru gunoi (de hârtie sau de masă 
plastică); şevalete; rezemători pentru artişti; 
instrumente de scris; seturi pentru scris (pape-
tărie); seturi tipografice portative; bavete din 
hârtie; abţibilduri; degetare (articole de birou); 
aţe pentru legătorie; cuţite pentru tăierea 
hârtiei; aparate de numerotat; învelitori din 
carton sau hârtie pentru butelii; capsule pentru 
sigilare; învelitori; învelitori pentru paşapoarte; 
pelicule din materiale plastice extensibile 
pentru stivuire; modele de broderie; speci-
mene de scris;  oleografii;  ilustrate muzicale;  
ilustrate de felicitare;  cărţi poştale; gravuri; 
pungi de hârtie; pungi pentru gătirea mâncării 
în cuptorul cu microunde; palete pentru artişti; 
beţişoare pentru scriere cu cerneală; mape 
pentru documente; papier mâche; pastele 
(creioane); pelinci de unică folosinţă din 
celuloză sau hârtie; penare; legători pentru 
cărţi; publicaţii periodice; curăţitoare de peniţe; 
perforatoare; peniţe; peniţe de aur; peniţe de 
oţel; peniţe pentru desen; culegeri de cântece; 
ştampile, sigilii; sigilii de ceară roşie; scrisori 
de aviz; planşete cu clame; plăci cu adrese 
pentru maşini de imprimare a adreselor; 
batiste de hârtie; pelicule din masă plastică 
pentru ambalare; scutece de unică folosinţă 
din hârtie sau celuloză; tăvi pentru cores-
pondenţă; tăvi pentru sortarea şi numărarea 
banilor; suporturi de hârtie pentru carafe; 
suporturi pentru cărţi; suporturi pentru ştam-
pile, sigilii; suporturi pentru căni de bere; 
suporturi pentru tocuri şi creioane; standuri 
pentru fotografii; tuşiere; şipci de înrămare 
pentru legătorie; şervete din hârtie pentru 

mâini; pânză gumată pentru papetărie; pânză 
multiplă netextilă la maşina de imprimat;   pân-
ză cu cerneală pentru maşinile de reproducere   
a documentelor; pânză cu cerneală pentru 
aparatele de multiplicare; portrete; prespapie-
ruri; seturi de scris; instrumente pentru desen; 
radiere; articole de birou (cu excepţia mobi-
lierului); rechizite de scris; rechizite şcolare; 
distribuitoare de bandă adezivă; dispozitive 
acţionate manual destinate lipirii etichetelor; 
dispozitive de prins hârtia; dispozitive de  
ascuţit creioane (electrice şi neelectrice); 
produse de imprimerie; prospecte; orare impri-
mate; reglete; borderouri; gume; reproduceri 
grafice; aparate de multiplicat; tocuri rezer-
voare; pixuri; şerveţele de hârtie pentru 
scoaterea machiajului; şerveţele de hârtie de 
toaletă; răzuitoare de birou; clame; produse 
pentru ştergere; secţiuni biologice pentru cer-
cetare la microscop (materiale de învăţământ); 
secţiuni histologice (materiale de învăţământ); 
statuete din papier mâche; radiere pentru 
tablă; pupitre de cules tipografice; ceară roşie; 
tabele de calcul; panouri de hârtie sau carton 
pentru anunţuri; terarii de cameră (vivarii); 
caiete; articole de papetărie; transparente; ti-
pare, şabloane; tuburi de carton; tuş; ume-
zitoare (articole de birou); umezitoare de 
suprafeţe; baghete neelectronice; ambalaje de 
carton sau hârtie pentru butelii; maşini de 
sigilat plicuri pentru birou; maşini de sigilare 
pentru birou; aparate pentru fabricarea vinie-
telor; aparate pentru lipirea fotografiilor; 
aparate pentru fixare cu cleme (articole de 
birou); manuale; filtre de hârtie pentru cafea; 
steaguri (de hârtie); foiţe de metal; fotogravuri; 
fotografii; tocuri pentru şabloane; pânze pentru 
tablouri; cromolitografii; ceşti pentru dizolvarea 
vopselelor; cerneluri de corectare (heliografie); 
cerneluri; călimări; copii heliografice; mătănii; 
bile pentru pixuri; dulapuri de birou; caractere 
tipografice; ştampile cu adrese; ştampile; pa-
nouri pentru afişe de hârtie sau carton; plan-
şete (gravură); etichete (cu excepţia celor 
textile); 

29  - alginaţi de uz alimentar; anşoa; arahide pre-
lucrate; albumine de uz alimentar; albuş de ou; 
boabe conservate; boabe de soia conservate; 
bulion; dulceţuri de ghimber; substanţe grase 
pentru fabricarea grăsimilor comestibile; 
cuiburi de păsări comestibile; mazăre conser-
vată; ciuperci conservate; vânat; gelatină de 
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uz alimentar; jeleuri de carne; jeleuri alimen-
tare; jeleuri de fructe; gălbenuş de ou; grăsime 
de cocos; grăsime de os comestibilă; grăsime 
de porc; grăsimi animale; grăsimi comestibile; 
mezeluri; mezeluri, inclusiv în formă de 
gustare la bere; stafide; icre; cazeină de uz 
alimentar; varză murată; clei de peşte de uz 
alimentar; caltaboş; conserve de carne; 
conserve de legume; conserve de peşte; con-
serve de fructe; concentrate de bulion; corni-
şoni; crevete; crevete, inclusiv în formă de 
gustare la bere; cremă de frişca; crochete ali-
mentare; crisalide de fluture-de-mătase folo-
site în alimentaţia oamenilor; languste (nu vii); 
somon; ceapă conservată; margarină; picca-
lilli; marmeladă; uleiuri vegetale; unt de ara-
hide; unt de cacao; unt de cocos; unt de frişcă; 
midii (nu vii); migdale pisate; măduvă ali-
mentară; moluşte (nu vii); moluşte, inclusiv în 
formă de gustare la bere; lapte; făină de peşte 
alimentară; pulpă de fructe; carne; carne 
conservată; legume conservate; legume usca-
te; legume fierte; clătite din cartofi; măsline 
conservate; omari (nu vii); nuci de cocos 
uscate; nuci prelucrate; nuci prelucrate, inclu-
siv în formă de gustare la bere; pastă de roşii; 
pateuri de ficat; pectine alimentare; ficat; 
pickles; dulceţuri; praf de ouă; şuncă; produse 
lactate; produse lactate, inclusiv brânzici 
glazurate; produse din peşte; produse din 
peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
proteine alimentare; păsări (nu vii); polen 
preparat pentru mâncare; piure de răchiţele; 
piure de mere; crustacee (nu vii); produse de 
peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
peşte (nu viu); peşte, inclusiv în formă de 
gustare la bere; peşte conservat; salate de 
legume; salate de fructe; slănină; sardele; 
carne de porc; scrumbie; frişcă; amestecuri de 
grăsimi pentru tartine; suc de roşii pentru 
prepararea bucatelor; sucuri de legume pentru 
prepararea bucatelor; carne sărată; crenvurşti 
în pesmeţi; preparate pentru gătirea bulionului; 
preparate pentru gătirea supelor; subproduse; 
supe; supe de pregătire rapidă; supe de 
legume; brânză; tahini (aluat din seminţe de 
susan negru); tofu; zarzavaturi conservate; 
castraveţi-de-mare (nu vii); trufe conservate; 
ton; stridii (nu vii); cheag; fileu de peşte; fileu 
de peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
curmale; fructe glazurate; fructe congelate; 
fructe conservate; fructe conservate în alcool; 

fructe prelucrate termic; fulgi de cartofi; 
hummus (aluat din năut); coajă de fructe; linte 
conservată; chips-uri de cartofi; chips-uri de 
cartofi, inclusiv în formă de gustare la bere; 
chips-uri de fructe; extracte alimentare din 
alge; extracte din carne; ouă de melc; ouă; 

30  - preparate aromatice de uz alimentar; arome 
(cu excepţia uleiurilor esenţiale); badian; bis-
cuiţi; clătite; clătite în formă de semifabricate, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
brioşe; franzele; vanilină (înlocuitor de vanilie); 
vanilie (substanţă aromatică); vafele; fidea; 
substanţe aromatice de cafea; îndulcitori 
naturali; substanţe liante pentru mezeluri; 
substanţe liante pentru gheaţă alimentară; apă 
de mare (pentru prepararea bucatelor); glu-
coză alimentară; muştar; substanţe de îngro-
şare pentru produse alimentare; înlocuitori de 
cafea; înlocuitori vegetali de cafea; produse de 
cofetărie pentru împodobirea pomului de 
Crăciun; prăjituri; produse de patiserie; 
produse de patiserie, inclusiv în formă de gus-
tare la bere; produse de patiserie în formă de 
semifabricate, inclusiv în formă de semi-
fabricate congelate; produse de cofetărie pe 
bază de arahide; produse de cofetărie pe bază 
de migdale; paste făinoase; pateuri; pateuri, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
iaurt congelat; cacao; produse din cacao; 
capere; caramele; terciuri de lapte; terciuri de 
pregătire rapidă; quiches (plăcintă-budincă cu 
bucăţi mărunte de slănină); gluten alimentar; 
bomboane; bomboane de lemn-dulce; bom-
boane de mentă; cafea; cafea brută; amidon 
alimentar; fursecuri; fursecuri, inclusiv în formă 
de gustare la bere; crupe alimentare; porumb 
măcinat; porumb prăjit; plăcintă umplută cu 
carne; curcuma alimentară; cuş-cuş; feluri de 
mâncare pe bază de făină; feluri de mâncare 
pe bază de făină, inclusiv în formă de gustări 
la bere; tăiţei; gheaţă de răcit; gheaţă naturală 
sau artificială; gheaţă alimentară; dropsuri; lipii 
din orez; maltoză; jeleuri de fructe (produse de 
cofetărie); marţipane; cremă de lapte; miere; 
lăptişor de matcă (cu excepţia celui de uz 
medicinal); îngheţată; şerbeturi; făină; muesli; 
mentă pentru produse de cofetărie; băuturi din 
cacao cu lapte; băuturi din cafea cu lapte; 
băuturi pe bază de cafea; băuturi pe bază de 
ceai; băuturi din ciocolată cu lapte; băuturi pe 
bază de ciocolată; băuturi pe bază de cacao; 
infuzii nemedicinale; ovăz pisat; ovăz curăţat; 
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nucşoare; pastile (produse de cofetărie); 
melasă; colţunaşi cu carne; piper; petits fours 
(produse de patiserie); pişcoturi; pişcoturi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; plăcinte; 
plăcinte, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; pizza; pizza în formă de semifa-
bricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; bomboane fondante (produse de 
cofetărie); popcorn; prafuri pentru îngheţată; 
praline; condimente; condimente, inclusiv so-
suri, maioneză, ketchup; produse pentru 
înmuierea cărnii în condiţii de casă; produse 
cerealiere; produse cerealiere, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse din făină; 
produse din făină, inclusiv în formă de gustare 
la bere; produse din făină în formă de 
semifabricate, inclusiv în formă de semifa-
bricate congelate; produse pe bază de ovăz; 
produse alimentare ce conţin amidon; propolis 
folosit în alimentarea oamenilor; turte dulci; 
mirodenii; budinci; pudră pentru prăjituri; 
ravioli; gume de mestecat (cu excepţia celor 
de uz medicinal); orez; ruladă de primăvară 
(legume proaspete învelite în clătită din făină 
de orez); zahăr; seminţe de anason; aluat 
pentru produse de cofetărie; aluat pentru 
produse de cofetărie, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; produse de cofetărie; 
malţ; sare pentru conservarea produselor 
alimentare; sare de bucătărie; sare de ţelină; 
spaghete; sosuri; stabilizatori pentru frişcă; 
pesmeţi; pesmeţi, inclusiv în formă de gustare 
la bere; pesmeţi pisaţi; sushi; covrigi; san-
dvişuri; sandvişuri, inclusiv în formă de gustare 
la bere; sandvişuri, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; drojdie în formă de 
comprimate (cu excepţia celor de uz me-
dicinal); tabule (mâncare din legume, mazăre, 
ulei şi suc de lămâie); tacos (lipie nedospită 
din porumb cu umplutură din carne şi legume); 
tapiocă; aluat de migdale; tortillas (lipii de 
porumb); torturi cu fructe şi pomuşoare; 
decoraţii comestibile pentru prăjituri; oţet; 
fermenţi pentru aluat; halva; pâine; pâine din 
aluat nedospit; fulgi din produse cerealiere; 
cicoare; ceai; ceai cu gheaţă; ciocolată; extract 
de malţ; esenţe alimentare (cu excepţia esen-
ţelor eterice şi uleiurilor esenţiale); 

32  - aperitive nealcoolice; ape; cocteiluri nealcoo-
lice; limonade; băuturi de lapte de arahide; 
băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi 
în bază de zer; băuturi de fructe; băutură de 

lapte de migdale; nectare de fructe; lapte de 
migdale; bere; prafuri pentru prepararea bău-
turilor gazoase; sasaparila (băutură nealcoo-
lică); siropuri pentru limonade; siropuri pentru 
băuturi; suc de roşii; suc de mere; sucuri de 
legume; sucuri de fructe; preparate pentru 
fabricarea apei gazoase; preparate pentru fa-
bricarea lichiorurilor; preparate pentru fabri-
carea apei minerale; preparate pentru fabri-
carea băuturilor; must; must de struguri; must 
de bere; must de malţ; pastile pentru fabri-
carea băuturilor gazoase; şerbet (băutură); 
extracte nealcoolice de fructe; extracte de 
hamei pentru fabricarea berii; esenţe pentru 
fabricarea băuturilor; 

33  - aperitive; arac; brandy; vinuri; vinuri, inclusiv 
vinuri spumante de viţă de vie saturate cu 
bioxid de carbon; vin din tescovină de struguri; 
whisky; votcă; gin; digestive; cocteiluri; lichio-
ruri; băuturi alcoolice; băuturi alcoolice ce 
conţin fructe; băuturi spirtoase; băuturi obţi-
nute prin distilare; hidromel; alcool de mentă; 
biter; rom; sake; cidru; alcool de orez; extracte 
alcoolice; extracte alcoolice de fructe; esenţe 
alcoolice; 

35  - agenţii de import-export; agenţii de informaţie 
comercială;  agenţii publicitare; analiza preţului 
de cost; arenda spaţiilor pentru amplasarea 
publicităţii; auditing; agenţii de angajare a 
personalului; managementul bazelor de date 
automatizate; servicii de contabilitate; exper-
tiză de afaceri; demonstrarea produselor; de-
monstrarea produselor (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); transcrierea mesajelor; sondaje de 
opinii; studii de piaţă; informaţie de afaceri; 
informaţie de afaceri (oferită prin reţele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet);   informaţie 
statistică; informaţie statistică   (oferită  prin   
reţele   de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
investigaţii de afaceri; investigaţii de afaceri 
(oferite prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); cercetări de marketing; cercetări de 
marketing (oferite prin reţele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); recrutarea personalului; 
consultaţii în domeniul organizării şi adminis-
trării   afacerilor;   consultaţii în domeniul or-
ganizării şi administrării întreprinderii comer-
ciale; consultaţii în domeniul administrării 
personalului; consultaţii în domeniul organizării 
afacerilor; consultaţii în domeniul administrării 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
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afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (consultaţii profesionale în domeniul 
administrării sau funcţionării întreprinderii co-
merciale); consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (oferite prin reţelele de calcula-
toare, inclusiv prin Internet); administrare în 
domeniul afacerilor artistice; administrare în 
domeniul afacerilor comerciale; examinarea 
presei; înnoirea materialelor publicitare; pre-
lucrarea textului; servicii de secretar; servicii 
stenografice; organizarea expoziţiilor comer-
ciale sau publicitare; organizarea abonării la 
ziare  (pentru terţi); organizarea  iarmaroacelor 
comerciale  sau publicitare; decorarea vitrine-
lor; evaluarea activităţii comerciale; evaluarea 
pădurii; evaluarea lânii; pregătirea documen-
telor de plată; căutarea informaţiei în fişierele 
de calculator (pentru terţi); asistenţă în admi-
nistrarea afacerilor;  asistenţă în  administra-
rea afacerilor comerciale; asistenţă în adminis-
trarea întreprinderilor comerciale sau indus-
triale; asistenţă în administrarea întreprinderii 
comerciale; previziuni economice; vânzări la 
licitaţie; vânzări la licitaţie (prin reţelele de cal-
culatoare, inclusiv prin Internet); promovarea 
vânzărilor (pentru terţi); promovarea vânzărilor 
(pentru terţi, inclusiv serviciile întreprinderilor 
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata); 
promovarea vânzărilor (pentru terţi, inclusiv 
servicii în  domeniul  comerţului  cu  amănun-
tul şi cu ridicata); promovarea vânzărilor 
(pentru terţi, inclusiv comercializarea produ-
selor la comandă în prealabil); promovarea 
vânzărilor (pentru terţi,  inclusiv prin  reţelele  
de calculatoare, prin Internet); arenda maşini-
lor şi echipamentului de birou; arenda timpului 
publicitar în toate mijloacele de informare;  
arenda materialelor publicitare; arenda distri-
buitoarelor automate; arenda maşinilor de 
fotocopiere; publicarea textelor publicitare;  
servicii de dactilografiere; publicitate radio; 
afişaj; distribuirea mostrelor; distribuirea ma-
terialelor publicitare; publicitate; publicitate 
interactivă în reţelele de calculatoare; publi-
citate prin corespondenţă; publicitate televi-
zată; reproducerea documentelor; compilarea 
informaţiei în baze de date de calculatoare; 
colectarea diverselor produse pentru terţi (fără 
transportare) şi amplasarea produselor pentru 
facilitarea  examinării   şi  procurării   lor  de   
către consumatori; informaţii privind operaţiu-
nile de afaceri; sistematizarea informaţiei în 

baze de date de calculatoare; întocmirea de-
claraţiilor fiscale; întocmirea rapoartelor 
despre conturi; întocmirea rubricilor publicitare 
în ziare; localizarea vagoanelor de marfă prin 
calculator; testare psihologică la angajarea la 
serviciu; administrarea afacerilor hoteliere; 
servicii în domeniul relaţiilor publice; serviciile 
modelelor în scopuri publicitare şi de pro-
movare a vânzărilor; servicii de relocalizare a 
întreprinderilor; servicii de aprovizionare pen-
tru terţi (cumpărarea şi asigurarea antrepre-
norilor cu produse);  servicii  de  aprovizionare  
pentru   terţi   (servicii   de   comercializare   a 
produselor cu amănuntul şi cu ridicata);  ser-
vicii  de  aprovizionare  pentru  terţi (cumpă-
rarea şi asigurarea antreprenorilor cu produse 
prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); răspuns la telefon (pentru abonaţii 
nedisponibili); fotocopiere; 

36  - agenţii de credit; agenţii de percepere a crean-
ţelor; agenţii imobiliare; agenţii imobiliare 
(prestarea serviciilor prin Internet); agenţii 
vamale; analiză financiară; finanţarea cumpă-
rărilor în rate; bănci de economii; birouri de 
apartamente; perceperea chiriei; emisiunea 
cecurilor de călătorie; emisiunea card-urilor de 
credit; emisiunea hârtiilor de valoare; investiţii;  
informaţii în  domeniul asigurărilor; informaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
informaţii financiare; informaţii financiare 
(prestarea serviciilor prin reţelele de calcu-
latoare, inclusiv prin Internet); cliring; con-
sultaţii în domeniul asigurărilor; consultaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
consultaţii în domeniul finanţelor; consultaţii în 
domeniul finanţelor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
cotaţii bursiere; servicii de lichidare a între-
prinderilor; curtaj; curtaj (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); administrare financiară; administrare 
financiară (prestarea serviciilor prin reţelele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); schimb 
valutar; deservirea card-urilor de debit; deser-
virea card-urilor de credit; operaţiuni bancare 
prin Internet; operaţiuni factoriale; organizarea 
colectării banilor; evaluarea anticariatului; eva-
luarea giuvaierelor; evaluarea timbrelor; eva-
luarea imobilului; evaluarea obiectelor de 
numis matică; evaluarea obiectelor de artă; 
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evaluări financiare (asigurare, operaţiuni ban-
care, imobil); transferuri electronice de fonduri; 
garanţii; curtaj la bursă; intermediere în ope-
raţiuni cu imobilul; intermediere în asigurare; 
acordarea împrumuturilor; acordarea împru-
muturilor în gaj; verificarea cecurilor; colec-
tarea mijloacelor de binefacere; arenda bi-
rourilor; arenda imobilului; arenda imobilului 
pentru întreprinderi de comerţ; arenda imo-
bilului pentru întreprinderi de alimentaţie pu-
blică; arenda apartamentelor; patronaj finan-
ciar; creditare în ipotecă; creditare cu achitare 
în rate; asigurări; asigurări (prestarea servi-
ciilor prin Internet); administrarea fondului 
locativ; administrarea imobilului; administrarea 
imobilului, inclusiv în formă de complexe co-
merciale; serviciile actuarilor; servicii bancare; 
servicii de plată a pensiilor; servicii fiduciare; 
constituirea fondurilor mutuale; finanţare; de-
pozitare în safeuri; depozitarea valorilor; ex-
pertiză fiscală; 

39  - transport aerian; arenda transportului naval; 
arenda locurilor pentru parcarea transportului 
auto; rezervarea biletelor pentru călătorii; re-
zervarea itinerarelor turistice; rezervarea vehi-
culelor; remorcare; remorcarea vehiculelor în 
caz de avariere; distribuirea apei; livrarea 
ziarelor; livrarea corespondenţei; livrarea cole-
telor; livrarea produselor; livrarea produselor 
(comandate prin corespondenţă); livrarea pro-
duselor (comandate în prealabil); livrarea pro-
duselor (comandate prin reţeaua de cal-
culatoare); lansarea sateliţilor pentru terţi; 
informaţii în domeniul transportului; informaţii 
privind depozitarea produselor; organizarea 
croazierelor; organizarea călătoriilor; camionaj; 
cărăuşie; transportul şi descărcarea gunoiului; 
transportul mobilei; transportul mobilei la 
mutare; transport cu şlepuri; transport cu feri-
botul; transportul călătorilor; transportul naval 
al produselor (navlu); transportarea valorilor în 
transport armat; transport cu autobuzul; trans-
port cu automobilul; transport naval; transport 
feroviar; transport maritim; transport de pasa-
geri; transport fluvial; transportarea încărcă-
turilor; ranfluarea navelor; intermediere în 
transport maritim; intermediere la transport; 
intermediere în navlosire; operarea porţilor de 
ecluză; arenda automobilelor; arenda vagoa-
nelor; arenda clopotelor de scufundat; arenda 
costumelor de scafandru; arenda automo-
bilelor de cursă; arenda scaunelor pe rotile 

pentru invalizi; arenda containerelor de 
depozitare a produselor; arenda cailor; arenda 
vehiculelor terestre; arenda vaselor frigorifere; 
arenda vehiculelor; operaţii de încărcare-
descărcare; operaţii de descărcare; distri-
buirea energiei electrice; distribuirea energiei; 
ambalarea produselor; transport de ambu-
lanţă; arenda garajelor; arenda parcărilor 
acoperite pentru vehicule; arenda depozitelor; 
servicii de spargere a gheţii; pilotaj; aprovi-
zionare cu apă potabilă; însoţirea călătorilor; 
salvare sub apă; salvarea navelor; servicii de 
taxi; servicii de tramvai; transport prin con-
ducte; vehicule pentru serviciu de salvare; 
împachetarea produselor; serviciile parcărilor 
de automobile; serviciile şoferilor; serviciile 
transportului naval de excursie; serviciile curie-
rilor (livrarea corespondenţei sau produselor); 
servicii de salvare a proprietăţii; servicii de 
transport; serviciile agenţiilor de turism (cu 
excepţia rezervării locurilor la hoteluri şi pen-
siuni); navlosire; stocarea datelor sau docu-
mentelor în dispozitive electronice; păstrarea 
bărcilor; păstrarea produselor; depozitarea 
produselor; excursii turistice; expedierea încăr-
căturilor; 

42  - analiza sistemelor de calculatoare; analiză chi-
mică; servicii de arbitraj; arhitectură; auten-
tificarea lucrărilor de artă; reconstituirea baze-
lor de date de calculator; design de arte gra-
fice; studiul proiectelor tehnice; inginerie; 
instalarea software de calculatoare; servicii de 
informare meteorologică; testarea materialelor; 
testarea materialelor textile; cercetări în do-
meniul bacteriologiei; cercetări în domeniul 
biologiei; cercetări în domeniul geologiei; cer-
cetări în domeniul cosmetologiei; cercetări în 
domeniul mecanicii; cercetări în domeniul 
dreptului; cercetări în domeniul fizicii; cercetări 
în domeniul chimiei; cercetări şi proiectări de 
produse noi (pentru terţi); cercetări în do-
meniul zăcămintelor de petrol în scopul ex-
ploatării; cercetări subacvatice; cercetări teh-
nice; etalonare (măsurări); consultaţii în do-
meniul hardware de calculatoare; consultaţii în 
domeniul protecţiei mediului înconjurător; con-
sultaţii în domeniul proprietăţii intelectuale; 
consultaţii în domeniul construcţiei, arhitecturii; 
control în domeniul proprietăţii intelectuale; 
controlul sondelor de ţiţei; controlul calităţii; 
controlul tehnic al vehiculelor; eliberarea licen-
ţelor pentru obiectele de proprietate inte-
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lectuală; arpentaj; design-ul îmbrăcămintei; 
modernizarea software de calculatoare; supra-
veghere în domeniul geologiei; supraveghere 
în domeniul zăcămintelor de petrol; între-
ţinerea software de calculatoare; decorarea 
interiorului; conversia datelor sau documen-
telor de pe suport fizic pe suport electronic; 
planificare urbană; conversia datelor şi 
programelor de calculatoare (cu excepţia 
conversiei fizice); design-ul sistemelor de 
calculatoare; arenda calculatoarelor; arenda 
software de calculatoare; prospectare geolo-
gică; prospectarea zăcămintelor de petrol; 
amplasarea web-site-urilor; multiplicarea pro-
gramelor de calculatoare; elaborarea planurilor 
în domeniul construcţiilor; design-ul software 
de calculatoare; împrăştierea norilor; crearea 
şi întreţinerea tehnică a web-site-urilor pentru 
terţi; programare de calculatoare; administrare 
în domeniul drepturilor de autor; design 
industrial; servicii în domeniul chimiei; servicii 
de design în domeniul ambalajului; servicii 
juridice; expertiză tehnico-inginerească; 

43  - agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni); arenda 
cazării temporare; arenda spaţiilor pentru în-
truniri; case de vacanţă; rezervări hoteliere; 
rezervări în pensiuni; rezervări de cazare tem-
porară; hoteluri; aziluri pentru bătrâni; snack-
baruri; cafenele; bufete cu autoservire; mote-
luri; pensiuni; pensiuni pentru animale; arenda 
mobilierului, garniturilor de albituri pentru 
masă şi veselei; arenda corturilor; arenda 
construcţiilor transportabile; restaurante; res-
taurante cu autoservire; cantine în instituţiile 
de producţie şi învăţământ; serviciile caselor 
de vacanţă (servicii de cazare); serviciile 
barurilor; serviciile campingurilor; servicii de 
pregătire şi livrare a bucatelor la domiciliu; 
creşe.  

 (531) CFE(5) 26.01.17; 27.05.01; 27.05.07; 
27.07.21; 29.01.01. 
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(220) 2005.04.14 
(730) SPEAK GLOBAL LIMITED, CY 

Arch. Makarios III, 62 XENIOS 
COMMERCIAL CENTER, 6th floor, 
Flat/Office 603, P.C. 1076, Nicosia, Cipru 
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cifrei 

"5". 
(511) NCL(8) 
03  - substanţe abrazive; ambră; preparate de de-

tartrare de uz casnic; preparate antistatice de 
uz casnic; sprayuri pentru împrospătarea 
respiraţiei; pietre pentru bărbierit (antiseptice); 
pietre de lustruit; hârtie abrazivă; hârtie cu 
şmirghel; hârtie de lustruit; vaselină de uz 
cosmetic; vată de uz cosmetic; beţişoare cu 
vată de uz cosmetic; substanţe aromatice 
(uleiuri esenţiale); substanţe aromatice pentru 
prăjituri (uleiuri esenţiale); substanţe aromatice 
pentru băuturi (uleiuri esenţiale); substanţe 
aromatice pentru parfumarea lenjeriei; apă 
aromatică; apă de javel; apă de lavandă; apă 
de toaletă; ceară pentru lenjerie; ceară pentru 
podele; ceară pentru mustăţi; ceară de 
croitorie; ceară pentru lustruirea mobilierului şi 
podelelor; ceară de cizmărie; heliotropină; 
geraniol; farduri; dezodorizanţi de uz personal; 
lemn aromatic; parfum; lichide pentru 
curăţarea geamurilor şi parbrizelor; grăsimi de 
uz cosmetic; cenuşă vulcanică pentru 
curăţare; parfumerie; ornamente decorative de 
uz cosmetic;  iononă (parfumerie); pietre de 
şlefuit; creioane pentru sprâncene; creioane 
cosmetice; carbură de siliciu (material abra-
ziv); carburi de metale (materiale abrazive); 
alaun de aluminiu (antiseptice); diatomit de 
lustruit; adezivi pentru fixarea genelor arti-
ficiale; adezivi pentru fixarea părului artificial; 
scoarţă de clocotici pentru spălare; corindon 
(abraziv); vopsele pentru lenjerie; vopsele 
pentru barbă şi mustăţi; coloranţi pentru 
scopuri de  toaletă;  vopsele cosmetice; ami-
don (apret); creme cosmetice; creme cos-
metice pentru albit; creme, ceară pentru piele; 
crocus (material abraziv); tămâie; sprayuri 
pentru păr; lacuri de unghii; loţiuni după băr-
bierit; loţiuni pentru păr; loţiuni de uz cosmetic; 
măşti cosmetice; uleiuri pentru parfum şi 
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substanţe aromatice; uleiuri cosmetice; uleiuri 
pentru scopuri de toaletă; uleiuri esenţiale; 
uleiuri esenţiale de cedru; uleiuri esenţiale de 
lămâie; uleiuri folosite ca produse de curăţare; 
ulei de pergamut; ulei de gaultheria; ulei de 
iasomie; ulei de lavandă; ulei de migdal; ulei 
de trandafir; ulei de terebentină pentru 
degresare; adezivi de uz cosmetic; lapte de 
var; cretă pentru curăţare; lapte de migdal de 
uz cosmetic; lapte de curăţare pentru scopuri 
de toaletă; mosc (parfumerie); săpunuri; 
săpunuri dezinfectante; săpunuri dezodori-
zante; săpunuri pentru bărbierit; săpunuri 
pentru avivare; săpunuri de toaletă în calupuri;  
săpunuri medicinale; săpunuri împotriva 
transpiraţiei; săpunuri împotriva transpiraţiei 
picioarelor; săpun de migdal; mentă pentru 
parfumerie; seturi cosmetice; emeri; unghii 
artificiale; apă de colonie; baze pentru parfum 
de flori; paste de lustruit; paste pentru curele 
pentru ascuţirea briciului; produse pentru 
îngrijirea dinţilor; piatră ponce; peroxid de 
hidrogen de uz cosmetic; pânză abrazivă; 
pânză de sticlă; ruj de buze; pomadă de uz 
cosmetic; produse pentru bărbierit; produse 
cosmetice pentru baie; produse de toaletă; 
produse pentru ondulaţia părului; produse 
pentru înmuierea lenjeriei; produse pentru 
ascuţirea instrumentelor; produse pentru nete-
zirea (apretarea) ţesăturilor; produse pentru 
albirea pielii; produse pentru polizarea pro-
tezelor dentare; produse de lustruit; produse 
pentru clătirea gurii (cu excepţia celor de uz 
medicinal); produse cosmetice pentru slăbire; 
produse pentru lustruirea lenjeriei; emoliente 
pentru lenjerie la spălare; produse pentru 
spălare; produse pentru curăţare uscată; 
produse pentru scoaterea fardului; produse 
pentru scoaterea vopselei; produse pentru 
scoaterea lacurilor; produse pentru scoaterea 
cerii pentru podele; produse  pentru scoaterea 
ruginii;  produse de curăţat;  produse  pentru 
curăţarea protezelor dentare; produse pentru 
curăţarea tapetelor; produse pentru curăţarea 
ţevilor de scurgere; produse chimice de uz 
casnic destinate avivării  culorilor la spălarea 
lenjeriei; pudră de machiat; diamantin (abra-
ziv); soluţii pentru degresare; gene artificiale; 
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice; 
safrol; terebentină pentru degresare; ames-
tecuri aromatice din flori şi ierburi; sodă de 
albit; sodă pentru spălare, curăţare; săruri 

pentru baie (cu excepţia celor de uz medi-
cinal); săruri de albit; substanţe de lustruit 
pentru piele; produse de fumegare (parfu-
merie); amoniac (detergent); substanţe astrin-
gente de uz cosmetic; produse cosmetice 
pentru sprâncene; produse pentru scoaterea 
petelor; produse de machiat; produse cosme-
tice pentru bronzat; produse pentru vopsirea 
părului; neutralizanţi pentru ondulaţie perma-
nentă; produse cosmetice pentru gene; pro-
duse pentru depilare; produse cosmetice 
pentru îngrijirea pielii; creme pentru încălţă-
minte; produse cosmetice; produse cosmetice 
pentru animale; produse cosmetice pentru 
vopsirea genelor şi sprâncenelor; detergenţi 
(cu excepţia celor de uz industrial şi medi-
cinal); degresanţi (cu excepţia celor de uz 
industrial); decoloranţi de uz cosmetic; pro-
duse de toaletă contra transpiraţiei; talc pentru 
toaletă; terpene (uleiuri esenţiale); şampoane; 
şampoane pentru spălarea animalelor domes-
tice; glaspapir; leşie de sodă; extracte de flori 
(parfumerie); esenţe eterice; esenţă de ba-
dian; esenţă de mentă (ulei esenţial); 

05  - acaricide; aconitină; alcaloizi de uz medicinal; 
algicide; aldehide de uz farmaceutic; amal-
game dentare din aur; amalgame dentare; 
aminoacizi de uz veterinar; aminoacizi de uz 
medicinal; antibiotice; acetat de aluminiu de uz 
farmaceutic; acetaţi de uz farmaceutic; bac-
tericide; balsamuri de uz medicinal; bandaje 
igienice; bandaje pentru pansamente; biocizi; 
brăţări de uz medicinal; brăţări antireumatice; 
brom de uz farmaceutic; hârtie pentru 
cataplasmă de muştar; hârtie lipicioasă contra 
muştelor; hârtie impregnată contra moliei; va-
selină de uz medicinal; vaccinuri; băi cu oxi-
gen; vată antiseptică; vată higroscopică; vată 
de uz medicinal; substanţe dietetice de uz 
medicinal; substanţe radiologice de contrast 
de uz medicinal; substanţe nutritive pentru 
microorganisme; substanţe radioactive de uz 
medicinal; azotat de bismut de uz farmaceutic; 
apă de melisă de uz farmaceutic; apă de mare 
pentru băi curative; ape minerale de uz me-
dicinal; ape termale; fibre de plante co-
mestibile (nealimentare); ceară de modelare 
dentară; gaze de uz medicinal; gaiacol de uz 
farmaceutic; hematogen; hemoglobină; hidras-
tină; hidrastinină; glicerină de uz medicinal; 
glicerofosfaţi; glucoză de uz medicinal; gen-
ţiană de uz farmaceutic; hormoni de uz 
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medicinal; muştar de uz farmaceutic; cata-
plasmă de muştar; nămoluri pentru băi; 
nămoluri terapeutice; gumă-gută de uz 
medicinal; gurjum-balsam de uz medicinal; 
dezodorizante (cu excepţia celor de uz 
personal); diastază de uz medicinal; digitalină; 
aditivi pentru furaje de uz medicinal; 
suplimente minerale alimentare; suplimente 
nutritive de uz medicinal; drojdie de uz 
farmaceutic; gelatină de uz medicinal; untură 
de peşte; izotopi de uz medicinal; insecticide; 
iod de uz farmaceutic; ioduri de uz farma-
ceutic; ioduri alcaline de uz farmaceutic; 
iodoform; calomel; tartrat acid de uz far-
maceutic; tartru de uz farmaceutic; camfor de 
uz medicinal; capsule pentru medicamente; 
capsule de uz farmaceutic; dropsuri de uz 
medicinal; creioane hemostatice; creioane 
pentru tratamentul verucei; creioane caustice; 
cardonil (paraziticid); sodă caustică de uz 
farmaceutic; cachou de uz farmaceutic; 
quassia de uz medicinal; quebracho de uz 
medicinal; acid galic de uz farmaceutic; acizi 
de uz farmaceutic; adezivi pentru proteze 
dentare; benzi adezive de uz medicinal; co-
caină; colodiu de uz farmaceutic; inele contra 
calusului pentru picioare; inele antireumatice; 
bomboane medicinale; scoarţă de angustur de 
uz medicinal; scoarţă de arbori de uz 
farmaceutic; scoarţă de cedru (insectifug); 
scoarţă de condurango de uz medicinal; 
scoarţă de croton; scoarţă de manglier de uz 
farmaceutic; scoarţă de mirobalan de uz 
farmaceutic; scoarţă de chinină de uz 
medicinal; rădăcini medicinale; rădăcini de 
revent de uz farmaceutic; scame de uz me-
dicinal; amidon de uz dietetic sau farmaceutic; 
creozot de uz farmaceutic; sânge de uz 
medicinal; culturi de microorganisme de uz 
medicinal sau veterinar; curara; lacuri dentare; 
lemn-dulce de uz medicinal; lactoză; leu-
coplaste; medicamente contra constipaţiilor; 
lecitină de uz medicinal; loţiuni de uz veterinar; 
loţiuni pentru câini; loţiuni de uz farmaceutic; 
lupulină de uz farmaceutic; magnezie de uz 
farmaceutic; linimente; unguente de uz 
farmaceutic; unguente contra arsurilor solare; 
unguente mercuriale; unguente de uz far-
maceutic de protecţie contra degerăturii; tifon 
pentru pansamente; uleiuri de protecţie contra 
tăunilor; uleiuri medicinale; ulei de muştar de 
uz medicinal; ulei camforat de uz medicinal; 

ulei de ricin de uz medicinal; ulei de 
terebentină de uz farmaceutic; ulei de mărar 
de uz medicinal; masticuri dentare; materiale 
abrazive dentare; materiale pentru mulaje 
dentare; materiale pentru plombarea dinţilor; 
materiale medicinale pentru pansamente; ma-
teriale chirurgicale pentru pansamente; me-
dicamente; medicamente de uz veterinar; me-
dicamente pentru seroterapie; medicamente 
de uz uman; medicamente de uz dentar; 
mentol; poţiuni medicinale; moleschin de uz 
medicinal; lapte proteic; lapte de migdale de 
uz farmaceutic; lăptişor de matcă de uz 
medicinal; enzime lactice de uz farmaceutic; 
muşchi irlandez de uz medicinal; făină pentru 
alimente pentru sugari; făină de uz farma-
ceutic; făină din seminţe de in de uz 
farmaceutic; făină de peşte de uz farmaceutic; 
adezivi contra muştelor; mentă de uz far-
maceutic; truse farmaceutice (portative); bău-
turi dietetice de uz medicinal; băuturi din lapte 
de malţ de uz medicinal; narcotice; infuzii 
medicinale; tinctură de iod; tinctură de eucalipt 
de uz farmaceutic; tincturi de uz medicinal; 
opiu; opodeldoc; decocturi de uz medicinal; 
zgărzi antiparazitare pentru animale; beţişoare 
de lemn-dulce de uz farmaceutic; beţişoare 
sulfurice (dezinfectante); chiloţi absorbanţi 
pentru persoanele ce suferă de incontinenţă; 
pectine de uz farmaceutic; scutece igienice 
pentru persoanele ce suferă de incontinenţă; 
pepsine de uz farmaceutic; peptone de uz 
farmaceutic; peroxid de hidrogen de uz me-
dicinal; pilule de uz farmaceutic; lipitori 
medicinale; plasmă sangvină; plasturi de uz 
medicinal; bandaje oculare de uz medicinal; 
cataplasme; bandaje pentru comprese; ban-
daje scapulare chirurgicale; perniţe pentru 
calus; perniţe folosite la alăptare; pomezi de 
uz medicinal; pulbere de cantaridă; pulbere de 
piretru; centuri pentru absorbante igienice 
pentru femei; preparate antidiuretice; pre-
parate bacteriene de uz medicinal şi veterinar; 
preparate bacteriologice de uz medicinal sau 
veterinar; preparate balsamice de uz medi-
cinal; preparate albuminoase de uz medicinal; 
preparate biologice de uz veterinar; preparate 
biologice de uz medicinal; preparate 
veterinare; preparate de bismut de uz farma-
ceutic; preparate vitaminoase; preparate diag-
nostice de uz medicinal; preparate terapeutice 
pentru băi; preparate pentru tratamentul 
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hemoroizilor; preparate pentru tratamentul 
calusului osos; preparate pentru uşurarea 
erupţiei dentare; preparate pentru prelucrarea 
arsurilor; preparate de fumegare de uz medi-
cinal; preparate pentru organoterapie; prepa-
rate de împrospătare a aerului; preparate 
pentru purificarea aerului; preparate pentru 
dilataţie bronşică; preparate pentru sterilizare; 
preparate pentru sterilizarea solului; preparate 
pentru scoaterea calusului; preparate far-
maceutice contra mătreţii; pesticide; erbicide; 
preparate pentru distrugerea ciupercilor de 
casă; preparate pentru distrugerea larvelor; 
preparate pentru distrugerea muştelor; prepa-
rate pentru distrugerea şoarecilor; preparate 
pentru distrugerea limaxului; preparate pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; preparate 
farmaceutice pentru îngrijirea pielii; preparate 
pentru curăţarea lentilelor de contact; prepa-
rate calcaroase de uz farmaceutic; preparate 
medicinale pentru băi; preparate medicinale 
pentru creşterea părului; preparate de opiu; 
preparate anticriptogamice; preparate cu 
microelemente de uz uman sau pentru ani-
male; preparate medicinale sulfamidice; pre-
parate farmaceutice; preparate farmaceutice 
contra arsurilor solare; preparate enzimatice 
de uz veterinar; preparate enzimatice de uz 
medicinal; preparate chimiofarmaceutice; 
preparate chimice de uz veterinar; preparate 
chimice pentru diagnosticarea sarcinii; pre-
parate chimice de uz medicinal; preparate 
chimice pentru tratarea cerealelor afectate de 
mălură; preparate chimice pentru tratarea viţei 
de vie afectată; preparate chimice de tratare 
contra mucegaiului; preparate chimice de 
tratare contra filoxerei; preparate chimice de 
uz farmaceutic; preparate contra degerăturilor; 
preparate de protecţie contra moliilor; colir; 
apă de plumb; conductori chimici pentru elec-
trozii electrocardiografici; produse albumi-
noase alimentare de uz medicinal; alimente 
pentru sugari; produse alimentare dietetice de 
uz medicinal; produse secundare de pre-
lucrare a cerealelor de uz medicinal; absor-
bante igienice pentru femei; absorbante igie-
nice pentru chiloţi; radiu de uz medicinal; clo-
ralhidrat de uz farmaceutic; solvenţi pentru 
scoaterea leucoplastelor; soluţii vaginale; 
soluţii pentru lentilele de contact; reactivi 
chimici de uz medicinal sau veterinar; cauciuc 
de uz medicinal; cauciuc de uz dentar; gumă 

de mestecat de uz medicinal; insectifuge (fu-
megare); insectifuge; insectifuge pentru câini; 
şerveţele, perniţe igienice; şerveţele impreg-
nate cu loţiuni farmaceutice; sasaparila de uz 
medicinal; zahăr de uz medicinal; ceai 
antiastmatic; lumânări fumigante; supozitoare; 
seminţe de in de uz farmaceutic; ţigări ce nu 
conţin tutun de uz medicinal; sicativi de uz 
medicinal; siropuri de uz farmaceutic; 
terebentină de uz farmaceutic; unsori folosite 
la muls; unsori de uz veterinar; unsori de uz 
medicinal; somnifere; bicarbonat de sodiu de 
uz farmaceutic; săruri pentru băi cu ape mine-
rale; săruri pentru băi medicinale; săruri de uz 
medicinal; săruri de potasiu de uz medicinal; 
săruri de sodiu de uz medicinal; săruri 
mirositoare; săruri ce intră în componenţa 
apelor minerale; malţ de uz farmaceutic; 
spermă pentru însămânţare artificială; alcool 
medicinal; aliaje de metale preţioase de uz 
dentar; secară-cornută de uz medicinal; anes-
tezice; antiseptice; analgezice; adjuvanţi de uz 
medicinal; substanţe astringente; antihelmin-
tice; dezinfectante de uz igienic; dezinfectante 
chimice pentru toalete; preparate de suprimare 
a apetitului de uz medicinal; preparate me-
dicinale pentru slăbire; paraziticide; produse 
pentru îngrijirea cavităţii bucale de uz medi-
cinal; febrifuge; depurative; produse pentru 
spălarea animalelor; detergenţi de uz mediinal; 
produse pentru spălarea vitelor; produse 
pentru spălarea câinilor; substanţe vezicante; 
produse contra durerilor de cap; remedii 
contra transpiraţiei; remedii contra transpiraţiei 
picioarelor; contraceptive chimice; produse 
antiparazitare; laxative; tonice (produse medi-
cinale); nervine; digestive de uz farmaceutic; 
medii nutritive pentru culturi bacteriologice; 
steroizi; stricnină; seruri; pastile de amoniac; 
tampoane igienice pentru femei; tampoane 
pentru vindecarea rănilor; timol de uz far-
maceutic; ţesături chirurgicale; ierburi de fumat 
de uz medicinal; ierburi medicinale; sedative; 
transplanturi chirurgicale (ţesuturi vii); chiloţi 
igienici pentru femei; cărbune de lemn de uz 
farmaceutic; mărar de uz medicinal; porţelan 
pentru proteze dentare; fenol de uz farma-
ceutic; enzime de uz veterinar; enzime de uz 
medicinal; fermenţi de uz farmaceutic; formal-
dehidă de uz farmaceutic; fosfaţi de uz farma-
ceutic; fungicide; chinină de uz medicinal; 
chinolină de uz medicinal; pâine pentru dia-
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betici; cloroform; floare de sulf de uz farma-
ceutic; ciment pentru copitele animalelor; 
ciment osos de uz chirurgical şi ortopedic; 
ciment dentar; ceaiuri de ierburi de uz 
medicinal; ceai pentru slăbire de uz medicinal; 
eucalipt de uz farmaceutic; extracte de tutun 
(insecticide); extracte de hamei de uz farma-
ceutic; elixire (preparate farmaceutice); eteri 
simpli de uz farmaceutic; eteri compuşi de uz 
farmaceutic; eteri compuşi de celuloză de uz 
farmaceutic; eteri simpli de celuloză de uz 
farmaceutic; iuiuba (pastile de tuse); otravă 
pentru şobolani; otravă; otravă bacteriană; 
jalapă; 

16  - stilouri; acuarele; acvarii de cameră; albume; 
almanahuri; aparate pentru laminarea docu-
mentelor; atlase; afişe, placarde; funde de 
hârtie; garnituri de albituri de hârtie pentru 
masă; bilete; formulare; blocnotesuri; carnete 
pentru desen; carneţele (papetărie); carneţele 
cu foi libere; brăţări pentru instrumente de 
scris; broşuri; pliante; foi de hârtie; hârtie 
cerată; hârtie pentru dispozitive de înregis-
trare; hârtie pentru radiograme; hârtie pentru 
electrocardiografe; hârtie pentru sertarele du-
lapurilor (aromatizată sau nearomatizată); hâr-
tie din celuloză de lemn; hârtie-carbon; hârtie-
pergament; hârtie de scrisori; hârtie lumi-
nescentă; hârtie igienică; hârtie de ambalat; 
hârtie Xuan (pentru desen chinezesc sau 
caligrafie); hârtie; sugative; buletine informa-
ţionale; cilindri pentru maşini de scris; bidinele 
pentru zugravi; culegare; ceară pentru mo-
delare (cu excepţia celei de uz dentar); firme 
de hârtie sau carton; tipare pentru croit; ziare; 
clişee de galvanotipie; hectografe; steme he-
raldice (sigilii de hârtie); globuri; gravuri; 
condeie de ardezie; mine de creion; suporturi 
pentru creioane; suporturi pentru cretă; supor-
turi pentru ştampile, sigilii; suporturi pentru 
carnete de cecuri; diagrame; plăci pentru gra-
vat; plăci de scris; table şcolare; galioane 
(tipografie); planşete de desen; perforatoare 
(articole de birou); containere de hârtie pentru 
frişcă; clame pentru fişe de cartotecă; agrafe 
pentru peniţe; semne de carte; ace de gravare 
pentru acvaforte; ace trasoare pentru desen; 
publicaţii imprimate; articole de hârtie sau 
masă plastică pentru ambalaj; articole de car-
ton; mărunţitoare pentru hârtie, reprezentări 
grafice; instrumente pentru imitarea marmurei 
în legătorie; calendare; calendare cu foi libere; 

hârtie de calc; calc pe bază de pânză; calc; 
cleiuri vegetale pentru papetărie sau menaj; 
pietre litografice; creioane; creioane automate; 
creioane de cărbune; desene; desene pentru 
decalcomanie; tablouri cu ramă sau fără ramă; 
carton din celuloză de lemn; carton; cutii din 
carton pentru pălării; dosare (papetărie); 
clasoare (articole de birou); fişe de cartotecă; 
card-uri de credit imprimate neelectrice; car-
tele; hărţi geografice; cartele sau benzi de 
hârtie pentru înregistrarea programelor de 
calculatoare; cartele perforate pentru războaie 
de ţesut cu mecanism Jacquard; cataloage; 
bobine pentru panglicile impregnate cu cer-
neală; vase decorative de hârtie pentru ghi-
vece cu flori; pensule pentru desen; pensule 
pentru artişti; pensule pentru scris; taste 
pentru maşini de scris; cleiuri pentru papetărie 
sau menaj; clei de peşte pentru papetărie sau 
menaj; clei de amidon pentru papetărie sau 
menaj; clişee; cărţi; registre; chitanţiere; cărţi-
comicsuri; piuneze; inele de trabuc; plicuri; 
cutii pentru ştampile, sigilii; cutii de carton sau 
hârtie; cutii cu vopsele (rechizite şcolare); 
lichide de corectură (articole de birou); capace 
pentru acvarii de cameră; florare; benzi de 
hârtie; benzi pentru maşini de scris; benzi 
adezive; benzi gumate pentru papetărie; pan-
glici impregnate cu cerneală; panglici impreg-
nate cu cerneală pentru imprimante; echere; 
foi de viscoză pentru ambalare; foi cu bule (din 
masă plastică) (pentru ambalare sau împa-
chetare); foi de celuloză regenerată pentru 
ambalare; caractere de oţel; caractere tipo-
grafice (numerice sau literale); caractere tipo-
grafice numerice; litografii; machete de arhi-
tectură; timbre poştale; materiale grafice 
imprimate; materiale pentru modelare; mate-
riale de instruire (cu excepţia aparatelor); arti-
cole de legătorie; materiale de papetărie pen-
tru sigilare; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale de ambalare 
făcute din amidon; materiale de filtrare din 
hârtie; maşini de imprimare a adreselor; 
maşini şi dispozitive pentru legătorie (echipa-
ment de birou); maşini de scris (electrice sau 
neelectrice); maşini de fălţuit; maşini de 
francare; cretă pentru litografie; cretă de scris; 
cretă pentru croitorie; cretă de marcare; saci 
pentru gunoi (de hârtie sau de masă plastică); 
şevalete; rezemători pentru artişti; instrumente 
de scris; seturi pentru scris (papetărie); seturi 
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tipografice portative; bavete din hârtie; abţi-
bilduri; degetare (articole de birou); aţe pentru 
legătorie; cuţite pentru tăierea hârtiei; aparate 
de numerotat; învelitori din carton sau hârtie 
pentru butelii; capsule pentru sigilare; înve-
litori; învelitori pentru paşapoarte; pelicule din 
materiale plastice extensibile pentru stivuire; 
modele de broderie; specimene de scris;  
oleografii;  ilustrate muzicale;  ilustrate de feli-
citare;  cărţi poştale; gravuri; pungi de hârtie; 
pungi pentru gătirea mâncării în cuptorul cu 
microunde; palete pentru artişti; beţişoare 
pentru scriere cu cerneală; mape pentru docu-
mente; papier mâche; pastele (creioane); 
pelinci de unică folosinţă din celuloză sau 
hârtie; penare; legători pentru cărţi; publicaţii 
periodice; curăţitoare de peniţe; perforatoare; 
peniţe; peniţe de aur; peniţe de oţel; peniţe 
pentru desen; culegeri de cântece; ştampile, 
sigilii; sigilii de ceară roşie; scrisori de aviz; 
planşete cu clame; plăci cu adrese pentru 
maşini de imprimare a adreselor; batiste de 
hârtie; pelicule din masă plastică pentru 
ambalare; scutece de unică folosinţă din hârtie 
sau celuloză; tăvi pentru corespondenţă; tăvi 
pentru sortarea şi numărarea banilor; suporturi 
de hârtie pentru carafe; suporturi pentru cărţi; 
suporturi pentru ştampile, sigilii; suporturi 
pentru căni de bere; suporturi pentru tocuri şi 
creioane; standuri pentru fotografii; tuşiere; 
şipci de înrămare pentru legătorie; şervete din 
hârtie pentru mâini; pânză gumată pentru 
papetărie; pânză multiplă netextilă la maşina  
de   imprimat;   pânză   cu   cerneală  pentru   
maşinile   de   reproducere   a documentelor; 
pânză cu cerneală pentru aparatele de multi-
plicare; portrete; prespapieruri; seturi de scris; 
instrumente pentru desen; radiere; articole de 
birou (cu excepţia mobilierului); rechizite de 
scris; rechizite şcolare; distribuitoare de bandă 
adezivă; dispozitive acţionate manual desti-
nate lipirii etichetelor; dispozitive de prins 
hârtia; dispozitive de  ascuţit creioane (elec-
trice şi neelectrice); produse de imprimerie; 
prospecte; orare imprimate; reglete; borde-
rouri; gume; reproduceri grafice; aparate de 
multiplicat; tocuri rezervoare; pixuri; şerveţele 
de hârtie pentru scoaterea machiajului; şer-
veţele de hârtie de toaletă; răzuitoare de birou; 
clame; produse pentru ştergere; secţiuni 
biologice pentru cercetare la microscop (ma-
teriale de învăţământ); secţiuni histologice 

(materiale de învăţământ); statuete din papier 
mâche; radiere pentru tablă; pupitre de cules 
tipografice; ceară roşie; tabele de calcul; 
panouri de hârtie sau carton pentru anunţuri; 
terarii de cameră (vivarii); caiete; articole de 
papetărie; transparente; tipare, şabloane; tu-
buri de carton; tuş; umezitoare (articole de 
birou); umezitoare de suprafeţe; baghete 
neelectronice; ambalaje de carton sau hârtie 
pentru butelii; maşini de sigilat plicuri pentru 
birou; maşini de sigilare pentru birou; aparate 
pentru fabricarea vinietelor; aparate pentru 
lipirea fotografiilor; aparate pentru fixare cu 
cleme (articole de birou); manuale; filtre de 
hârtie pentru cafea; steaguri (de hârtie); foiţe 
de metal; fotogravuri; fotografii; tocuri pentru 
şabloane; pânze pentru tablouri; cromolito-
grafii; ceşti pentru dizolvarea vopselelor; 
cerneluri de corectare (heliografie); cerneluri; 
călimări; copii heliografice; mătănii; bile pentru 
pixuri; dulapuri de birou; caractere tipografice; 
ştampile cu adrese; ştampile; panouri pentru 
afişe de hârtie sau carton; planşete (gravură); 
etichete (cu excepţia celor textile); 

29  - alginaţi de uz alimentar; anşoa; arahide pre-
lucrate; albumine de uz alimentar; albuş de ou; 
boabe conservate; boabe de soia conservate; 
bulion; dulceţuri de ghimber; substanţe grase 
pentru fabricarea grăsimilor comestibile; cui-
buri de păsări comestibile; mazăre conservată; 
ciuperci conservate; vânat; gelatină de uz 
alimentar; jeleuri de carne; jeleuri alimentare; 
jeleuri de fructe; gălbenuş de ou; grăsime de 
cocos; grăsime de os comestibilă; grăsime de 
porc; grăsimi animale; grăsimi comestibile; 
mezeluri; mezeluri, inclusiv în formă de 
gustare la bere; stafide; icre; cazeină de uz 
alimentar; varză murată; clei de peşte de uz 
alimentar; caltaboş; conserve de carne; con-
serve de legume; conserve de peşte; conserve 
de fructe; concentrate de bulion; cornişoni; 
crevete; crevete, inclusiv în formă de gustare 
la bere; cremă de frişca; crochete alimentare; 
crisalide de fluture-de-mătase folosite în ali-
mentaţia oamenilor; languste (nu vii); somon; 
ceapă conservată; margarină; piccalilli; mar-
meladă; uleiuri vegetale; unt de arahide; unt 
de cacao; unt de cocos; unt de frişcă; midii (nu 
vii); migdale pisate; măduvă alimentară; mo-
luşte (nu vii); moluşte, inclusiv în formă de 
gustare la bere; lapte; făină de peşte alimen-
tară; pulpă de fructe; carne; carne conservată; 
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legume conservate; legume uscate; legume 
fierte; clătite din cartofi; măsline conservate; 
omari (nu vii); nuci de cocos uscate; nuci 
prelucrate; nuci prelucrate, inclusiv în formă de 
gustare la bere; pastă de roşii; pateuri de ficat; 
pectine alimentare; ficat; pickles; dulceţuri; 
praf de ouă; şuncă; produse lactate; produse 
lactate, inclusiv brânzici glazurate; produse din 
peşte; produse din peşte, inclusiv în formă de 
gustare la bere; proteine alimentare; păsări 
(nu vii); polen preparat pentru mâncare; piure 
de răchiţele; piure de mere; crustacee (nu vii); 
produse de peşte, inclusiv în formă de gustare 
la bere; peşte (nu viu); peşte, inclusiv în formă 
de gustare la bere; peşte conservat; salate de 
legume; salate de fructe; slănină; sardele; 
carne de porc; scrumbie; frişcă; amestecuri de 
grăsimi pentru tartine; suc de roşii pentru 
prepararea bucatelor; sucuri de legume pentru 
prepararea bucatelor; carne sărată; crenvurşti 
în pesmeţi; preparate pentru gătirea bulionului; 
preparate pentru gătirea supelor; subproduse; 
supe; supe de pregătire rapidă; supe de 
legume; brânză; tahini (aluat din seminţe de 
susan negru); tofu; zarzavaturi conservate; 
castraveţi-de-mare (nu vii); trufe conservate; 
ton; stridii (nu vii); cheag; fileu de peşte; fileu 
de peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
curmale; fructe glazurate; fructe congelate; 
fructe conservate; fructe conservate în alcool; 
fructe prelucrate termic; fulgi de cartofi; 
hummus (aluat din năut); coajă de fructe; linte 
conservată; chips-uri de cartofi; chips-uri de 
cartofi, inclusiv în formă de gustare la bere; 
chips-uri de fructe; extracte alimentare din 
alge; extracte din carne; ouă de melc; ouă; 

30  - preparate aromatice de uz alimentar; arome 
(cu excepţia uleiurilor esenţiale); badian; bis-
cuiţi; clătite; clătite în formă de semifabricate, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
brioşe; franzele; vanilină (înlocuitor de vanilie); 
vanilie (substanţă aromatică); vafele; fidea; 
substanţe aromatice de cafea; îndulcitori natu-
rali; substanţe liante pentru mezeluri; subs-
tanţe liante pentru gheaţă alimentară; apă de 
mare (pentru prepararea bucatelor); glucoză 
alimentară; muştar; substanţe de îngroşare 
pentru produse alimentare; înlocuitori de 
cafea; înlocuitori vegetali de cafea; produse de 
cofetărie pentru împodobirea pomului de Cră-
ciun; prăjituri; produse de patiserie; produse 
de patiserie, inclusiv în formă de gustare la 

bere; produse de patiserie în formă de semi-
fabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; produse de cofetărie pe bază de 
arahide; produse de cofetărie pe bază de 
migdale; paste făinoase; pateuri; pateuri, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
iaurt congelat; cacao; produse din cacao; 
capere; caramele; terciuri de lapte; terciuri de 
pregătire rapidă; quiches (plăcintă-budincă cu 
bucăţi mărunte de slănină); gluten alimentar; 
bomboane; bomboane de lemn- dulce; 
bomboane de mentă; cafea; cafea brută; 
amidon alimentar; fursecuri; fursecuri, inclusiv 
în formă de gustare la bere; crupe alimentare; 
porumb măcinat; porumb prăjit; plăcintă 
umplută cu carne; curcuma alimentară; cuş-
cuş; feluri de mâncare pe bază de făină; feluri 
de mâncare pe bază de făină, inclusiv în formă 
de gustări la bere; tăiţei; gheaţă de răcit; 
gheaţă naturală sau artificială; gheaţă 
alimentară; dropsuri; lipii din orez; maltoză; 
jeleuri de fructe (produse de cofetărie); mar-
ţipane; cremă de lapte; miere; lăptişor de 
matcă (cu excepţia celui de uz medicinal); 
îngheţată; şerbeturi; făină; muesli; mentă 
pentru produse de cofetărie; băuturi din cacao 
cu lapte; băuturi din cafea cu lapte; băuturi pe 
bază de cafea; băuturi pe bază de ceai; 
băuturi din ciocolată cu lapte; băuturi pe bază 
de ciocolată; băuturi pe bază de cacao; infuzii 
nemedicinale; ovăz pisat; ovăz curăţat; nuc-
şoare; pastile (produse de cofetărie); melasă; 
colţunaşi cu carne; piper; petits fours (produse 
de patiserie); pişcoturi; pişcoturi, inclusiv în 
formă de gustare la bere; plăcinte; plăcinte, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
pizza; pizza în formă de semifabricate, inclusiv 
în formă de semifabricate congelate; bom-
boane fondante (produse de cofetărie); pop-
corn; prafuri pentru îngheţată; praline; con-
dimente; condimente, inclusiv sosuri, maio-
neză, ketchup; produse pentru înmuierea 
cărnii în condiţii de casă; produse cerealiere; 
produse cerealiere, inclusiv în formă de 
gustare la bere; produse din făină; produse din 
făină, inclusiv în formă de gustare la bere; 
produse din făină în formă de semifabricate, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
produse pe bază de ovăz; produse alimentare 
ce conţin amidon; propolis folosit în alimen-
tarea oamenilor; turte dulci; mirodenii; budinci; 
pudră pentru prăjituri; ravioli; gume de mes-
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tecat (cu excepţia celor de uz medicinal); orez; 
ruladă de primăvară (legume proaspete 
învelite în clătită din făină de orez); zahăr; 
seminţe de anason; aluat pentru produse de 
cofetărie; aluat pentru produse de cofetărie, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
produse de cofetărie; malţ; sare pentru 
conservarea produselor alimentare; sare de 
bucătărie; sare de ţelină; spaghete; sosuri; 
stabilizatori pentru frişcă; pesmeţi; pesmeţi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; pesmeţi 
pisaţi; sushi; covrigi; sandvişuri; sandvişuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; san-
dvişuri, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; drojdie în formă de comprimate (cu 
excepţia celor de uz medicinal); tabule (mân-
care din legume, mazăre, ulei şi suc de 
lămâie); tacos (lipie nedospită din porumb cu 
umplutură din carne şi legume); tapiocă; aluat 
de migdale; tortillas (lipii de porumb); torturi cu 
fructe şi pomuşoare; decoraţii comestibile 
pentru prăjituri; oţet; fermenţi pentru aluat; 
halva; pâine; pâine din aluat nedospit; fulgi din 
produse cerealiere; cicoare; ceai; ceai cu 
gheaţă; ciocolată; extract de malţ; esenţe 
alimentare (cu excepţia esenţelor eterice şi 
uleiurilor esenţiale); 

32  - aperitive nealcoolice; ape; cocteiluri nealcoo-
lice; limonade; băuturi de lapte de arahide; 
băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi 
în bază de zer; băuturi de fructe; băutură de 
lapte de migdale; nectare de fructe; lapte de 
migdale; bere; prafuri pentru prepararea 
băuturilor gazoase; sasaparila (băutură neal-
coolică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de roşii; suc de mere; 
sucuri de legume; sucuri de fructe; preparate 
pentru fabricarea apei gazoase; preparate 
pentru fabricarea lichiorurilor; preparate pentru 
fabricarea apei minerale; preparate pentru 
fabricarea băuturilor; must; must de struguri; 
must de bere; must de malţ; pastile pentru 
fabricarea băuturilor gazoase; şerbet (bău-
tură); extracte nealcoolice de fructe; extracte 
de hamei pentru fabricarea berii; esenţe 
pentru fabricarea băuturilor; 

33  - aperitive; arac; brandy; vinuri; vinuri, inclusiv 
vinuri spumante de viţă de vie saturate cu 
bioxid de carbon; vin din tescovină de struguri; 
whisky; votcă; gin; digestive; cocteiluri; lichio-
ruri; băuturi alcoolice; băuturi alcoolice ce 
conţin fructe; băuturi spirtoase; băuturi obţi-

nute prin distilare; hidromel; alcool de mentă; 
biter; rom; sake; cidru; alcool de orez; extracte 
alcoolice; extracte alcoolice de fructe; esenţe 
alcoolice; 

35  - agenţii de import-export; agenţii de informaţie 
comercială;  agenţii publicitare; analiza preţului 
de cost; arenda spaţiilor pentru amplasarea 
publicităţii; auditing; agenţii de angajare a 
personalului; managementul bazelor de date 
automatizate; servicii de contabilitate; exper-
tiză de afaceri; demonstrarea produselor; 
demonstrarea produselor (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); transcrierea mesajelor; sondaje de 
opinii; studii de piaţă; informaţie de afaceri; 
informaţie de afaceri (oferită prin reţele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet);   informaţie 
statistică; informaţie statistică   (oferită  prin   
reţele   de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
investigaţii de afaceri; investigaţii de afaceri 
(oferite prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); cercetări de marketing; cercetări de 
marketing (oferite prin reţele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); recrutarea personalului; 
consultaţii în domeniul organizării şi adminis-
trării   afacerilor;   consultaţii în domeniul orga-
nizării şi administrării întreprinderii comerciale;  
consultaţii în domeniul administrării persona-
lului; consultaţii în domeniul organizării afa-
cerilor; consultaţii în domeniul administrării 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (consultaţii profesionale în domeniul 
administrării sau funcţionării întreprinderii 
comerciale); consultaţii profesionale în do-
meniul afacerilor (oferite prin reţelele de cal-
culatoare, inclusiv prin Internet); administrare 
în domeniul afacerilor artistice; administrare în 
domeniul afacerilor comerciale; examinarea 
presei; înnoirea materialelor publicitare; pre-
lucrarea textului; servicii de secretar; servicii 
stenografice; organizarea expoziţiilor comer-
ciale sau publicitare; organizarea abonării la 
ziare  (pentru terţi); organizarea  iarmaroacelor 
comerciale  sau publicitare; decorarea vitri-
nelor; evaluarea activităţii comerciale; evalua-
rea pădurii; evaluarea lânii; pregătirea docu-
mentelor de plată; căutarea informaţiei în 
fişierele de calculator (pentru terţi); asistenţă 
în administrarea afacerilor;  asistenţă în  admi-
nistrarea afacerilor comerciale; asistenţă în 
administrarea întreprinderilor comerciale sau 
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industriale; asistenţă în administrarea între-
prinderii comerciale; previziuni economice; 
vânzări la licitaţie; vânzări la licitaţie (prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
promovarea vânzărilor (pentru terţi); promo-
varea vânzărilor (pentru terţi, inclusiv serviciile 
întreprinderilor de comerţ cu amănuntul şi cu 
ridicata); promovarea vânzărilor (pentru terţi, 
inclusiv servicii în  domeniul  comerţului  cu  
amănuntul   şi  cu  ridicata);  promovarea vân-
zărilor (pentru terţi, inclusiv comercializarea 
produselor la comandă în prealabil); promo-
varea vânzărilor (pentru terţi,  inclusiv prin  
reţelele  de  calculatoare, prin Internet); aren-
da maşinilor şi echipamentului de birou; 
arenda timpului publicitar în toate mijloacele 
de informare;  arenda materialelor publicitare; 
arenda distribuitoarelor automate; arenda 
maşinilor de fotocopiere; publicarea textelor 
publicitare;  servicii de dactilografiere; publici-
tate radio; afişaj; distribuirea mostrelor; distri-
buirea materialelor publicitare; publicitate; 
publicitate interactivă în reţelele de calcu-
latoare; publicitate prin corespondenţă; publi-
citate televizată; reproducerea documentelor; 
compilarea informaţiei în baze de date de 
calculatoare; colectarea diverselor produse 
pentru terţi (fără transportare) şi amplasarea 
produselor pentru facilitarea  examinării   şi  
procurării   lor  de   către   consumatori; infor-
maţii privind operaţiunile de afaceri; sistema-
tizarea informaţiei în baze de date de calcu-
latoare; întocmirea declaraţiilor fiscale; întoc-
mirea rapoartelor despre conturi; întocmirea 
rubricilor publicitare în ziare; localizarea va-
goanelor de marfă prin calculator; testare psi-
hologică la angajarea la serviciu; adminis-
trarea afacerilor hoteliere; servicii în domeniul 
relaţiilor publice; serviciile modelelor în scopuri 
publicitare şi de promovare a vânzărilor; ser-
vicii de relocalizare a întreprinderilor; servicii 
de aprovizionare pentru terţi (cumpărarea şi 
asigurarea antreprenorilor cu produse);  ser-
vicii  de  aprovizionare  pentru   terţi   (servicii   
de   comercializare   a produselor cu amănun-
tul şi cu ridicata);  servicii  de  aprovizionare  
pentru  terţi (cumpărarea şi asigurarea antre-
prenorilor cu produse prin reţele de calcula-
toare, inclusiv prin Internet); răspuns la telefon 
(pentru abonaţii nedisponibili); fotocopiere; 

36  - agenţii de credit; agenţii de percepere a crean-
ţelor; agenţii imobiliare; agenţii imobiliare 

(prestarea serviciilor prin Internet); agenţii 
vamale; analiză financiară; finanţarea cumpă-
rărilor în rate; bănci de economii; birouri de 
apartamente; perceperea chiriei; emisiunea 
cecurilor de călătorie; emisiunea card-urilor de 
credit; emisiunea hârtiilor de valoare; investiţii;  
informaţii în  domeniul asigurărilor; informaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
informaţii financiare; informaţii financiare 
(prestarea serviciilor prin reţelele de cal-
culatoare, inclusiv prin Internet); cliring; 
consultaţii în domeniul asigurărilor; consultaţii 
în domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); consultaţii în domeniul finanţelor; 
consultaţii în domeniul finanţelor (prestarea 
serviciilor prin reţelele de calculatoare, inclusiv 
prin Internet); cotaţii bursiere; servicii de 
lichidare a întreprinderilor; curtaj; curtaj (pres-
tarea serviciilor prin reţelele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); administrare financiară; 
administrare financiară (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); schimb valutar; deservirea card-urilor 
de debit; deservirea card-urilor de credit; ope-
raţiuni bancare prin Internet; operaţiuni fac-
toriale; organizarea colectării banilor; eva-
luarea anticariatului; evaluarea giuvaierelor; 
evaluarea timbrelor; evaluarea imobilului; eva-
luarea obiectelor de numismatică; evaluarea 
obiectelor de artă; evaluări financiare (asi-
gurare, operaţiuni bancare, imobil); transferuri 
electronice de fonduri; garanţii; curtaj la bursă; 
intermediere în operaţiuni cu imobilul; inter-
mediere în asigurare; acordarea împru-
muturilor; acordarea împrumuturilor în gaj; 
verificarea cecurilor; colectarea mijloacelor de 
binefacere; arenda birourilor; arenda imobi-
lului; arenda imobilului pentru întreprinderi de 
comerţ; arenda imobilului pentru întreprinderi 
de alimentaţie publică; arenda apartamentelor; 
patronaj financiar; creditare în ipotecă; cre-
ditare cu achitare în rate; asigurări; asigurări 
(prestarea serviciilor prin Internet); admi-
nistrarea fondului locativ; administrarea imo-
bilului; administrarea imobilului, inclusiv în 
formă de complexe comerciale; serviciile 
actuarilor; servicii bancare; servicii de plată a 
pensiilor; servicii fiduciare; constituirea fon-
durilor mutuale; finanţare; depozitare în sa-
feuri; depozitarea valorilor; expertiză fiscală; 



M+RCI  MD - BOPI 7/2005 (PARTEA II) 
 

 103

39  - transport aerian; arenda transportului naval; 
arenda locurilor pentru parcarea transportului 
auto; rezervarea biletelor pentru călătorii; re-
zervarea itinerarelor turistice; rezervarea vehi-
culelor; remorcare; remorcarea vehiculelor în 
caz de avariere; distribuirea apei; livrarea zia-
relor; livrarea corespondenţei; livrarea cole-
telor; livrarea produselor; livrarea produselor 
(comandate prin corespondenţă); livrarea 
produselor (comandate în prealabil); livrarea 
produselor (comandate prin reţeaua de 
calculatoare); lansarea sateliţilor pentru terţi; 
informaţii în domeniul transportului; informaţii 
privind depozitarea produselor; organizarea 
croazierelor; organizarea călătoriilor; camionaj; 
cărăuşie; transportul şi descărcarea gunoiului; 
transportul mobilei; transportul mobilei la 
mutare; transport cu şlepuri; transport cu 
feribotul; transportul călătorilor; transportul 
naval al produselor (navlu); transportarea valo-
rilor în transport armat; transport cu autobuzul; 
transport cu automobilul; transport naval; 
transport feroviar; transport maritim; transport 
de pasageri; transport fluvial; transportarea 
încărcăturilor; ranfluarea navelor; intermediere 
în transport maritim; intermediere la transport; 
intermediere în navlosire; operarea porţilor de 
ecluză; arenda automobilelor; arenda vagoa-
nelor; arenda clopotelor de scufundat; arenda 
costumelor de scafandru; arenda automo-
bilelor de cursă; arenda scaunelor pe rotile 
pentru invalizi; arenda containerelor de depo-
zitare a produselor; arenda cailor; arenda 
vehiculelor terestre; arenda vaselor frigorifere; 
arenda vehiculelor; operaţii de încărcare-
descărcare; operaţii de descărcare; distri-
buirea energiei electrice; distribuirea energiei; 
ambalarea produselor; transport de ambu-
lanţă; arenda garajelor; arenda parcărilor aco-
perite pentru vehicule; arenda depozitelor; 
servicii de spargere a gheţii; pilotaj; aprovi-
zionare cu apă potabilă; însoţirea călătorilor; 
salvare sub apă; salvarea navelor; servicii de 
taxi; servicii de tramvai; transport prin con-
ducte; vehicule pentru serviciu de salvare; 
împachetarea produselor; serviciile parcărilor 
de automobile; serviciile şoferilor; serviciile 
transportului naval de excursie; serviciile curie-
rilor (livrarea corespondenţei sau produselor); 
servicii de salvare a proprietăţii; servicii de 
transport; serviciile agenţiilor de turism (cu 
excepţia rezervării locurilor la hoteluri şi 

pensiuni); navlosire; stocarea datelor sau do-
cumentelor în dispozitive electronice; păs-
trarea bărcilor; păstrarea produselor; depo-
zitarea produselor; excursii turistice; expe-
dierea încărcăturilor; 

42  - analiza sistemelor de calculatoare; analiză chi-
mică; servicii de arbitraj; arhitectură; auten-
tificarea lucrărilor de artă; reconstituirea 
bazelor de date de calculator; design de arte 
grafice; studiul proiectelor tehnice; inginerie; 
instalarea software de calculatoare; servicii de 
informare meteorologică; testarea materialelor; 
testarea materialelor textile; cercetări în do-
meniul bacteriologiei; cercetări în domeniul 
biologiei; cercetări în domeniul geologiei; 
cercetări în domeniul cosmetologiei; cercetări 
în domeniul mecanicii; cercetări în domeniul 
dreptului; cercetări în domeniul fizicii; cercetări 
în domeniul chimiei; cercetări şi proiectări de 
produse noi (pentru terţi); cercetări în 
domeniul zăcămintelor de petrol în scopul 
exploatării; cercetări subacvatice; cercetări 
tehnice; etalonare (măsurări); consultaţii în 
domeniul hardware de calculatoare; consultaţii 
în domeniul protecţiei mediului înconjurător; 
consultaţii în domeniul proprietăţii intelectuale; 
consultaţii în domeniul construcţiei, arhitecturii; 
control în domeniul proprietăţii intelectuale; 
controlul sondelor de ţiţei; controlul calităţii; 
controlul tehnic al vehiculelor; eliberarea 
licenţelor pentru obiectele de proprietate inte-
lectuală; arpentaj; design-ul îmbrăcămintei; 
modernizarea software de calculatoare; supra-
veghere în domeniul geologiei; supraveghere 
în domeniul zăcămintelor de petrol; între-
ţinerea software de calculatoare; decorarea 
interiorului; conversia datelor sau documen-
telor de pe suport fizic pe suport electronic; 
planificare urbană; conversia datelor şi pro-
gramelor de calculatoare (cu excepţia con-
versiei fizice); design-ul sistemelor de 
calculatoare; arenda calculatoarelor; arenda 
software de calculatoare; prospectare geo-
logică; prospectarea zăcămintelor de petrol; 
amplasarea web-site-urilor; multiplicarea pro-
gramelor de calculatoare; elaborarea planurilor 
în domeniul construcţiilor; design-ul software 
de calculatoare; împrăştierea norilor; crearea 
şi întreţinerea tehnică a web-site-urilor pentru 
terţi; programare de calculatoare; administrare 
în domeniul drepturilor de autor; design 
industrial; servicii în domeniul chimiei; servicii 
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de design în domeniul ambalajului; servicii 
juridice; expertiză tehnico-inginerească; 

43  - agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni); arenda 
cazării temporare; arenda spaţiilor pentru 
întruniri; case de vacanţă; rezervări hoteliere; 
rezervări în pensiuni; rezervări de cazare tem-
porară; hoteluri; aziluri pentru bătrâni; snack-
baruri; cafenele; bufete cu autoservire; mo-
teluri; pensiuni; pensiuni pentru animale; 
arenda mobilierului, garniturilor de albituri 
pentru masă şi veselei; arenda corturilor; 
arenda construcţiilor transportabile; restau-
rante; restaurante cu autoservire; cantine în 
instituţiile de producţie şi învăţământ; serviciile 
caselor de vacanţă (servicii de cazare); 
serviciile barurilor; serviciile campingurilor; 
servicii de pregătire şi livrare a bucatelor la 
domiciliu; creşe.  

(531) CFE(5) 26.01.17; 27.05.01; 27.05.07; 
27.07.21. 

 

 
 
(210) 016749 
(220) 2005.04.14 
(730) SPEAK GLOBAL LIMITED, CY 

Arch. Makarios III, 62 XENIOS 
COMMERCIAL CENTER, 6th floor, 
Flat/Office 603, P.C. 1076, Nicosia, Cipru 

(540)  
 
 

 
 

511) NCL(8) 
03  - substanţe abrazive; ambră; preparate de de-

tartrare de uz casnic; preparate antistatice de 
uz casnic; sprayuri pentru împrospătarea 
respiraţiei; pietre pentru bărbierit (antiseptice); 
pietre de lustruit; hârtie abrazivă; hârtie cu 
şmirghel; hârtie de lustruit; vaselină de uz 
cosmetic; vată de uz cosmetic; beţişoare cu 
vată de uz cosmetic; substanţe aromatice 
(uleiuri esenţiale); substanţe aromatice pentru 
prăjituri (uleiuri esenţiale); substanţe aromatice 
pentru băuturi (uleiuri esenţiale); substanţe 
aromatice pentru parfumarea lenjeriei; apă 
aromatică; apă de javel; apă de lavandă; apă 
de toaletă; ceară pentru lenjerie; ceară pentru 

podele; ceară pentru mustăţi; ceară de croi-
torie; ceară pentru lustruirea mobilierului şi 
podelelor; ceară de cizmărie; heliotropină; 
geraniol; farduri; dezodorizanţi de uz personal; 
lemn aromatic; parfum; lichide pentru 
curăţarea geamurilor şi parbrizelor; grăsimi de 
uz cosmetic; cenuşă vulcanică pentru cură-
ţare; parfumerie; ornamente decorative de uz 
cosmetic;  iononă (parfumerie); pietre de 
şlefuit; creioane pentru sprâncene; creioane 
cosmetice; carbură de siliciu (material abra-
ziv); carburi de metale (materiale abrazive); 
alaun de aluminiu (antiseptice); diatomit de 
lustruit; adezivi pentru fixarea genelor 
artificiale; adezivi pentru fixarea părului arti-
ficial; scoarţă de clocotici pentru spălare; 
corindon (abraziv); vopsele pentru lenjerie; 
vopsele pentru barbă şi mustăţi; coloranţi 
pentru scopuri de  toaletă;  vopsele cosmetice; 
amidon (apret); creme cosmetice; creme 
cosmetice pentru albit; creme, ceară pentru 
piele; crocus (material abraziv); tămâie; 
sprayuri pentru păr; lacuri de unghii; loţiuni 
după bărbierit; loţiuni pentru păr; loţiuni de uz 
cosmetic; măşti cosmetice; uleiuri pentru 
parfum şi substanţe aromatice; uleiuri 
cosmetice; uleiuri pentru scopuri de toaletă; 
uleiuri esenţiale; uleiuri esenţiale de cedru; 
uleiuri esenţiale de lămâie; uleiuri folosite ca 
produse de curăţare; ulei de pergamut; ulei de 
gaultheria; ulei de iasomie; ulei de lavandă; 
ulei de migdal; ulei de trandafir; ulei de 
terebentină pentru degresare; adezivi de uz 
cosmetic; lapte de var; cretă pentru curăţare; 
lapte de migdal de uz cosmetic; lapte de 
curăţare pentru scopuri de toaletă; mosc 
(parfumerie); săpunuri; săpunuri dezinfectante; 
săpunuri dezodorizante; săpunuri pentru 
bărbierit; săpunuri pentru avivare; săpunuri de 
toaletă în calupuri;  săpunuri medicinale; săpu-
nuri împotriva transpiraţiei; săpunuri împotriva 
transpiraţiei picioarelor; săpun de migdal; 
mentă pentru parfumerie; seturi cosmetice; 
emeri; unghii artificiale; apă de colonie; baze 
pentru parfum de flori; paste de lustruit; paste 
pentru curele pentru ascuţirea briciului; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; piatră ponce; 
peroxid de hidrogen de uz cosmetic; pânză 
abrazivă; pânză de sticlă; ruj de buze; pomadă 
de uz cosmetic; produse pentru bărbierit; 
produse cosmetice pentru baie; produse de 
toaletă; produse pentru ondulaţia părului; 
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produse pentru înmuierea lenjeriei; produse 
pentru ascuţirea instrumentelor; produse pen-
tru netezirea (apretarea) ţesăturilor; produse 
pentru albirea pielii; produse pentru polizarea 
protezelor dentare; produse de lustruit; pro-
duse pentru clătirea gurii (cu excepţia celor de 
uz medicinal); produse cosmetice pentru 
slăbire; produse pentru lustruirea lenjeriei; 
emoliente pentru lenjerie la spălare; produse 
pentru spălare; produse pentru curăţare 
uscată; produse pentru scoaterea fardului; 
produse pentru scoaterea vopselei; produse 
pentru scoaterea lacurilor; produse pentru 
scoaterea cerii pentru podele; produse  pentru 
scoaterea ruginii; produse de curăţat;  produse  
pentru curăţarea protezelor dentare; produse 
pentru curăţarea tapetelor; produse pentru 
curăţarea ţevilor de scurgere; produse chimice 
de uz casnic destinate avivării  culorilor la 
spălarea lenjeriei; pudră de machiat; diamantin 
(abraziv); soluţii pentru degresare; gene arti-
ficiale; şerveţele impregnate cu loţiuni cos-
metice; safrol; terebentină pentru degresare; 
amestecuri aromatice din flori şi ierburi; sodă 
de albit; sodă pentru spălare, curăţare; săruri 
pentru baie (cu excepţia celor de uz 
medicinal); săruri de albit; substanţe de lustruit 
pentru piele; produse de fumegare (parfu-
merie); amoniac (detergent); substanţe astrin-
gente de uz cosmetic; produse cosmetice 
pentru sprâncene; produse pentru scoaterea 
petelor; produse de machiat; produse cos-
metice pentru bronzat; produse pentru vop-
sirea părului; neutralizanţi pentru ondulaţie 
permanentă; produse cosmetice pentru gene; 
produse pentru depilare; produse cosmetice 
pentru îngrijirea pielii; creme pentru încăl-
ţăminte; produse cosmetice; produse cos-
metice pentru animale; produse cosmetice 
pentru vopsirea genelor şi sprâncenelor; 
detergenţi (cu excepţia celor de uz industrial şi 
medicinal); degresanţi (cu excepţia celor de uz 
industrial); decoloranţi de uz cosmetic; pro-
duse de toaletă contra transpiraţiei; talc pentru 
toaletă; terpene (uleiuri esenţiale); şampoane; 
şampoane pentru spălarea animalelor 
domestice; glaspapir; leşie de sodă; extracte 
de flori (parfumerie); esenţe eterice; esenţă de 
badian; esenţă de mentă (ulei esenţial); 

05  - acaricide; aconitină; alcaloizi de uz medicinal; 
algicide; aldehide de uz farmaceutic; amal-
game dentare din aur; amalgame dentare; 

aminoacizi de uz veterinar; aminoacizi de uz 
medicinal; antibiotice; acetat de aluminiu de uz 
farmaceutic; acetaţi de uz farmaceutic; bacte-
ricide; balsamuri de uz medicinal; bandaje 
igienice; bandaje pentru pansamente; biocizi; 
brăţări de uz medicinal; brăţări antireumatice; 
brom de uz farmaceutic; hârtie pentru cata-
plasmă de muştar; hârtie lipicioasă contra 
muştelor; hârtie impregnată contra moliei; 
vaselină de uz medicinal; vaccinuri; băi cu 
oxigen; vată antiseptică; vată higroscopică; 
vată de uz medicinal; substanţe dietetice de uz 
medicinal; substanţe radiologice de contrast 
de uz medicinal; substanţe nutritive pentru 
microorganisme; substanţe radioactive de uz 
medicinal; azotat de bismut de uz farmaceutic; 
apă de melisă de uz farmaceutic; apă de mare 
pentru băi curative; ape minerale de uz 
medicinal; ape termale; fibre de plante 
comestibile (nealimentare); ceară de modelare 
dentară; gaze de uz medicinal; gaiacol de uz 
farmaceutic; hematogen; hemoglobină; hidras-
tină; hidrastinină; glicerină de uz medicinal; 
glicerofosfaţi; glucoză de uz medicinal; gen-
ţiană de uz farmaceutic; hormoni de uz 
medicinal; muştar de uz farmaceutic; cata-
plasmă de muştar; nămoluri pentru băi; nămo-
luri terapeutice; gumă-gută de uz medicinal; 
gurjum-balsam de uz medicinal; dezodorizante 
(cu excepţia celor de uz personal); diastază de 
uz medicinal; digitalină; aditivi pentru furaje de 
uz medicinal; suplimente minerale alimentare; 
suplimente nutritive de uz medicinal; drojdie 
de uz farmaceutic; gelatină de uz medicinal; 
untură de peşte; izotopi de uz medicinal; 
insecticide; iod de uz farmaceutic; ioduri de uz 
farmaceutic; ioduri alcaline de uz farmaceutic; 
iodoform; calomel; tartrat acid de uz far-
maceutic; tartru de uz farmaceutic; camfor de 
uz medicinal; capsule pentru medicamente; 
capsule de uz farmaceutic; dropsuri de uz 
medicinal; creioane hemostatice; creioane 
pentru tratamentul verucei; creioane caustice; 
cardonil (paraziticid); sodă caustică de uz 
farmaceutic; cachou de uz farmaceutic; 
quassia de uz medicinal; quebracho de uz 
medicinal; acid galic de uz farmaceutic; acizi 
de uz farmaceutic; adezivi pentru proteze 
dentare; benzi adezive de uz medicinal; co-
caină; colodiu de uz farmaceutic; inele contra 
calusului pentru picioare; inele antireumatice; 
bomboane medicinale; scoarţă de angustur de 
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uz medicinal; scoarţă de arbori de uz far-
maceutic; scoarţă de cedru (insectifug); scoar-
ţă de condurango de uz medicinal; scoarţă de 
croton; scoarţă de manglier de uz farmaceutic; 
scoarţă de mirobalan de uz farmaceutic; 
scoarţă de chinină de uz medicinal; rădăcini 
medicinale; rădăcini de revent de uz far-
maceutic; scame de uz medicinal; amidon de 
uz dietetic sau farmaceutic; creozot de uz 
farmaceutic; sânge de uz medicinal; culturi de 
microorganisme de uz medicinal sau veterinar; 
curara; lacuri dentare; lemn-dulce de uz 
medicinal; lactoză; leucoplaste; medicamente 
contra constipaţiilor; lecitină de uz medicinal; 
loţiuni de uz veterinar; loţiuni pentru câini; 
loţiuni de uz farmaceutic; lupulină de uz 
farmaceutic; magnezie de uz farmaceutic; lini-
mente; unguente de uz farmaceutic; unguente 
contra arsurilor solare; unguente mercuriale; 
unguente de uz farmaceutic de protecţie 
contra degerăturii; tifon pentru pansamente; 
uleiuri de protecţie contra tăunilor; uleiuri 
medicinale; ulei de muştar de uz medicinal; 
ulei camforat de uz medicinal; ulei de ricin de 
uz medicinal; ulei de terebentină de uz 
farmaceutic; ulei de mărar de uz medicinal; 
masticuri dentare; materiale abrazive dentare; 
materiale pentru mulaje dentare; materiale 
pentru plombarea dinţilor; materiale medi-
cinale pentru pansamente; materiale chirur-
gicale pentru pansamente; medicamente; me-
dicamente de uz veterinar; medicamente 
pentru seroterapie; medicamente de uz uman; 
medicamente de uz dentar; mentol; poţiuni 
medicinale; moleschin de uz medicinal; lapte 
proteic; lapte de migdale de uz farmaceutic; 
lăptişor de matcă de uz medicinal; enzime 
lactice de uz farmaceutic; muşchi irlandez de 
uz medicinal; făină pentru alimente pentru 
sugari; făină de uz farmaceutic; făină din 
seminţe de in de uz farmaceutic; făină de 
peşte de uz farmaceutic; adezivi contra muş-
telor; mentă de uz farmaceutic; truse 
farmaceutice (portative); băuturi dietetice de 
uz medicinal; băuturi din lapte de malţ de uz 
medicinal; narcotice; infuzii medicinale; tinc-
tură de iod; tinctură de eucalipt de uz 
farmaceutic; tincturi de uz medicinal; opiu; 
opodeldoc; decocturi de uz medicinal; zgărzi 
antiparazitare pentru animale; beţişoare de 
lemn-dulce de uz farmaceutic; beţişoare sulfu-
rice (dezinfectante); chiloţi absorbanţi pentru 

persoanele ce suferă de incontinenţă; pectine 
de uz farmaceutic; scutece igienice pentru 
persoanele ce suferă de incontinenţă; pepsine 
de uz farmaceutic; peptone de uz farmaceutic; 
peroxid de hidrogen de uz medicinal; pilule de 
uz farmaceutic; lipitori medicinale; plasmă 
sangvină; plasturi de uz medicinal; bandaje 
oculare de uz medicinal; cataplasme; bandaje 
pentru comprese; bandaje scapulare chirur-
gicale; perniţe pentru calus; perniţe folosite la 
alăptare; pomezi de uz medicinal; pulbere de 
cantaridă; pulbere de piretru; centuri pentru 
absorbante igienice pentru femei; preparate 
antidiuretice; preparate bacteriene de uz 
medicinal şi veterinar; preparate bacteriologice 
de uz medicinal sau veterinar; preparate bal-
samice de uz medicinal; preparate albumi-
noase de uz medicinal; preparate biologice de 
uz veterinar; preparate biologice de uz 
medicinal; preparate veterinare; preparate de 
bismut de uz farmaceutic; preparate vitami-
noase; preparate diagnostice de uz medicinal; 
preparate terapeutice pentru băi; preparate 
pentru tratamentul hemoroizilor; preparate 
pentru tratamentul calusului osos; preparate 
pentru uşurarea erupţiei dentare; preparate 
pentru prelucrarea arsurilor; preparate de 
fumegare de uz medicinal; preparate pentru 
organoterapie; preparate de împrospătare a 
aerului; preparate pentru purificarea aerului; 
preparate pentru dilataţie bronşică; preparate 
pentru sterilizare; preparate pentru sterilizarea 
solului; preparate pentru scoaterea calusului; 
preparate farmaceutice contra mătreţii; pes-
ticide; erbicide; preparate pentru distrugerea 
ciupercilor de casă; preparate pentru distru-
gerea larvelor; preparate pentru distrugerea 
muştelor; preparate pentru distrugerea şoa-
recilor; preparate pentru distrugerea limaxului; 
preparate pentru distrugerea animalelor dău-
nătoare; preparate farmaceutice pentru îngri-
jirea pielii; preparate pentru curăţarea lentilelor 
de contact; preparate calcaroase de uz far-
maceutic; preparate medicinale pentru băi; 
preparate medicinale pentru creşterea părului; 
preparate de opiu; preparate anticriptogamice; 
preparate cu microelemente de uz uman sau 
pentru animale; preparate medicinale sulfa-
midice; preparate farmaceutice; preparate 
farmaceutice contra arsurilor solare; preparate 
enzimatice de uz veterinar; preparate enzi-
matice de uz medicinal; preparate chimiofar-
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maceutice; preparate chimice de uz veterinar; 
preparate chimice pentru diagnosticarea 
sarcinii; preparate chimice de uz medicinal; 
preparate chimice pentru tratarea cerealelor 
afectate de mălură; preparate chimice pentru 
tratarea viţei de vie afectată; preparate chi-
mice de tratare contra mucegaiului; preparate 
chimice de tratare contra filoxerei; preparate 
chimice de uz farmaceutic; preparate contra 
degerăturilor; preparate de protecţie contra 
moliilor; colir; apă de plumb; conductori chimici 
pentru electrozii electrocardiografici; produse 
albuminoase alimentare de uz medicinal; ali-
mente pentru sugari; produse alimentare 
dietetice de uz medicinal; produse secundare 
de prelucrare a cerealelor de uz medicinal; 
absorbante igienice pentru femei; absorbante 
igienice pentru chiloţi; radiu de uz medicinal; 
cloralhidrat de uz farmaceutic; solvenţi pentru 
scoaterea leucoplastelor; soluţii vaginale; 
soluţii pentru lentilele de contact; reactivi 
chimici de uz medicinal sau veterinar; cauciuc 
de uz medicinal; cauciuc de uz dentar; gumă 
de mestecat de uz medicinal; insectifuge (fu-
megare); insectifuge; insectifuge pentru câini; 
şerveţele, perniţe igienice; şerveţele im-
pregnate cu loţiuni farmaceutice; sasaparila de 
uz medicinal; zahăr de uz medicinal; ceai 
antiastmatic; lumânări fumigante; supozitoare; 
seminţe de in de uz farmaceutic; ţigări ce nu 
conţin tutun de uz medicinal; sicativi de uz 
medicinal; siropuri de uz farmaceutic; tere-
bentină de uz farmaceutic; unsori folosite la 
muls; unsori de uz veterinar; unsori de uz 
medicinal; somnifere; bicarbonat de sodiu de 
uz farmaceutic; săruri pentru băi cu ape 
minerale; săruri pentru băi medicinale; săruri 
de uz medicinal; săruri de potasiu de uz me-
dicinal; săruri de sodiu de uz medicinal; săruri 
mirositoare; săruri ce intră în componenţa 
apelor minerale; malţ de uz farmaceutic; 
spermă pentru însămânţare artificială; alcool 
medicinal; aliaje de metale preţioase de uz 
dentar; secară-cornută de uz medicinal; anes-
tezice; antiseptice; analgezice; adjuvanţi de uz 
medicinal; substanţe astringente; antihelmin-
tice; dezinfectante de uz igienic; dezinfectante 
chimice pentru toalete; preparate de suprimare 
a apetitului de uz medicinal; preparate medi-
cinale pentru slăbire; paraziticide; produse 
pentru îngrijirea cavităţii bucale de uz medi-
cinal; febrifuge; depurative; produse pentru 

spălarea animalelor; detergenţi de uz medi-
cinal; produse pentru spălarea vitelor; produse 
pentru spălarea câinilor; substanţe vezicante; 
produse contra durerilor de cap; remedii 
contra transpiraţiei; remedii contra transpiraţiei 
picioarelor; contraceptive chimice; produse 
antiparazitare; laxative; tonice (produse medi-
cinale); nervine; digestive de uz farmaceutic; 
medii nutritive pentru culturi bacteriologice; 
steroizi; stricnină; seruri; pastile de amoniac; 
tampoane igienice pentru femei; tampoane 
pentru vindecarea rănilor; timol de uz farma-
ceutic; ţesături chirurgicale; ierburi de fumat de 
uz medicinal; ierburi medicinale; sedative; 
transplanturi chirurgicale (ţesuturi vii); chiloţi 
igienici pentru femei; cărbune de lemn de uz 
farmaceutic; mărar de uz medicinal; porţelan 
pentru proteze dentare; fenol de uz far-
maceutic; enzime de uz veterinar; enzime de 
uz medicinal; fermenţi de uz farmaceutic; 
formaldehidă de uz farmaceutic; fosfaţi de uz 
farmaceutic; fungicide; chinină de uz medi-
cinal; chinolină de uz medicinal; pâine pentru 
diabetici; cloroform; floare de sulf de uz 
farmaceutic; ciment pentru copitele animalelor; 
ciment osos de uz chirurgical şi ortopedic; 
ciment dentar; ceaiuri de ierburi de uz 
medicinal; ceai pentru slăbire de uz medicinal; 
eucalipt de uz farmaceutic; extracte de tutun 
(insecticide); extracte de hamei de uz farma-
ceutic; elixire (preparate farmaceutice); eteri 
simpli de uz farmaceutic; eteri compuşi de uz 
farmaceutic; eteri compuşi de celuloză de uz 
farmaceutic; eteri simpli de celuloză de uz 
farmaceutic; iuiuba (pastile de tuse); otravă 
pentru şobolani; otravă; otravă bacteriană; 
jalapă; 

16  - stilouri; acuarele; acvarii de cameră; albume; 
almanahuri; aparate pentru laminarea docu-
mentelor; atlase; afişe, placarde; funde de 
hârtie; garnituri de albituri de hârtie pentru 
masă; bilete; formulare; blocnotesuri; carnete 
pentru desen; carneţele (papetărie); carneţele 
cu foi libere; brăţări pentru instrumente de 
scris; broşuri; pliante; foi de hârtie; hârtie 
cerată; hârtie pentru dispozitive de înregis-
trare; hârtie pentru radiograme; hârtie pentru 
electrocardiografe; hârtie pentru sertarele 
dulapurilor (aromatizată sau nearomatizată); 
hârtie din celuloză de lemn; hârtie-carbon; 
hârtie-pergament; hârtie de scrisori; hârtie 
luminescentă; hârtie igienică; hârtie de amba-
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lat; hârtie Xuan (pentru desen chinezesc sau 
caligrafie); hârtie; sugative; buletine infor-
maţionale; cilindri pentru maşini de scris; 
bidinele pentru zugravi; culegare; ceară pentru 
modelare (cu excepţia celei de uz dentar); 
firme de hârtie sau carton; tipare pentru croit; 
ziare; clişee de galvanotipie; hectografe; 
steme heraldice (sigilii de hârtie); globuri; 
gravuri; condeie de ardezie; mine de creion; 
suporturi pentru creioane; suporturi pentru 
cretă; suporturi pentru ştampile, sigilii; 
suporturi pentru carnete de cecuri; diagrame; 
plăci pentru gravat; plăci de scris; table 
şcolare; galioane (tipografie); planşete de 
desen; perforatoare (articole de birou); 
containere de hârtie pentru frişcă; clame 
pentru fişe de cartotecă; agrafe pentru peniţe; 
semne de carte; ace de gravare pentru acva-
forte; ace trasoare pentru desen; publicaţii 
imprimate; articole de hârtie sau masă plastică 
pentru ambalaj; articole de carton; mărun-
ţitoare pentru hârtie, reprezentări grafice; 
instrumente pentru imitarea marmurei în 
legătorie; calendare; calendare cu foi libere; 
hârtie de calc; calc pe bază de pânză; calc; 
cleiuri vegetale pentru papetărie sau menaj; 
pietre litografice; creioane; creioane automate; 
creioane de cărbune; desene; desene pentru 
decalcomanie; tablouri cu ramă sau fără ramă; 
carton din celuloză de lemn; carton; cutii din 
carton pentru pălării; dosare (papetărie); 
clasoare (articole de birou); fişe de cartotecă; 
card-uri de credit imprimate neelectrice; 
cartele; hărţi geografice; cartele sau benzi de 
hârtie pentru înregistrarea programelor de 
calculatoare; cartele perforate pentru războaie 
de ţesut cu mecanism Jacquard; cataloage; 
bobine pentru panglicile impregnate cu 
cerneală; vase decorative de hârtie pentru 
ghivece cu flori; pensule pentru desen; 
pensule pentru artişti; pensule pentru scris; 
taste pentru maşini de scris; cleiuri pentru 
papetărie sau menaj; clei de peşte pentru 
papetărie sau menaj; clei de amidon pentru 
papetărie sau menaj; clişee; cărţi; registre; 
chitanţiere; cărţi-comicsuri; piuneze; inele de 
trabuc; plicuri; cutii pentru ştampile, sigilii; cutii 
de carton sau hârtie; cutii cu vopsele (rechizite 
şcolare); lichide de corectură (articole de 
birou); capace pentru acvarii de cameră; 
florare; benzi de hârtie; benzi pentru maşini de 
scris; benzi adezive; benzi gumate pentru 

papetărie; panglici impregnate cu cerneală; 
panglici impregnate cu cerneală pentru 
imprimante; echere; foi de viscoză pentru 
ambalare; foi cu bule (din masă plastică) 
(pentru ambalare sau împachetare); foi de 
celuloză regenerată pentru ambalare; carac-
tere de oţel; caractere tipografice (numerice 
sau literale); caractere tipografice numerice; 
litografii; machete de arhitectură; timbre 
poştale; materiale grafice imprimate; materiale 
pentru modelare; materiale de instruire (cu 
excepţia aparatelor); articole de legătorie; 
materiale de papetărie pentru sigilare; adezivi 
(materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; 
materiale de ambalare făcute din amidon; 
materiale de filtrare din hârtie; maşini de 
imprimare a adreselor; maşini şi dispozitive 
pentru legătorie (echipament de birou); maşini 
de scris (electrice sau neelectrice); maşini de 
fălţuit; maşini de francare; cretă pentru 
litografie; cretă de scris; cretă pentru croitorie; 
cretă de marcare; saci pentru gunoi (de hârtie 
sau de masă plastică); şevalete; rezemători 
pentru artişti; instrumente de scris; seturi 
pentru scris (papetărie); seturi tipografice 
portative; bavete din hârtie; abţibilduri; dege-
tare (articole de birou); aţe pentru legătorie; 
cuţite pentru tăierea hârtiei; aparate de nu-
merotat; învelitori din carton sau hârtie pentru 
butelii; capsule pentru sigilare; învelitori; 
învelitori pentru paşapoarte; pelicule din 
materiale plastice extensibile pentru stivuire; 
modele de broderie; specimene de scris;  
oleografii;  ilustrate muzicale;  ilustrate de 
felicitare; cărţi poştale; gravuri; pungi de hârtie; 
pungi pentru gătirea mâncării în cuptorul cu 
microunde; palete pentru artişti; beţişoare 
pentru scriere cu cerneală; mape pentru 
documente; papier mâche; pastele (creioane); 
pelinci de unică folosinţă din celuloză sau 
hârtie; penare; legători pentru cărţi; publicaţii 
periodice; curăţitoare de peniţe; perforatoare; 
peniţe; peniţe de aur; peniţe de oţel; peniţe 
pentru desen; culegeri de cântece; ştampile, 
sigilii; sigilii de ceară roşie; scrisori de aviz; 
planşete cu clame; plăci cu adrese pentru 
maşini de imprimare a adreselor; batiste de 
hârtie; pelicule din masă plastică pentru 
ambalare; scutece de unică folosinţă din 
hârtie sau celuloză; tăvi pentru cores-
pondenţă; tăvi pentru sortarea şi numărarea 
banilor; suporturi de hârtie pentru carafe; 
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suporturi pentru cărţi; suporturi pentru 
ştampile, sigilii; suporturi pentru căni de bere; 
suporturi pentru tocuri şi creioane; standuri 
pentru fotografii; tuşiere; şipci de înrămare 
pentru legătorie; şervete din hârtie pentru 
mâini; pânză gumată pentru papetărie; pânză 
multiplă netextilă la maşina de imprimat; pân-
ză cu cerneală  pentru maşinile de reprodu-
cere a documentelor; pânză cu cerneală pen-
tru aparatele de multiplicare; portrete; pres-
papieruri; seturi de scris; instrumente pentru 
desen; radiere; articole de birou (cu excepţia 
mobilierului); rechizite de scris; rechizite 
şcolare; distribuitoare de bandă adezivă; 
dispozitive acţionate manual destinate lipirii 
etichetelor; dispozitive de prins hârtia; dis-
pozitive de  ascuţit creioane (electrice şi 
neelectrice); produse de imprimerie; pros-
pecte; orare imprimate; reglete; borderouri; 
gume; reproduceri grafice; aparate de multi-
plicat; tocuri rezervoare; pixuri; şerveţele de 
hârtie pentru scoaterea machiajului; şerveţele 
de hârtie de toaletă; răzuitoare de birou; 
clame; produse pentru ştergere; secţiuni bio-
logice pentru cercetare la microscop (mate-
riale de învăţământ); secţiuni histologice (ma-
teriale de învăţământ); statuete din papier 
mâche; radiere pentru tablă; pupitre de cules 
tipografice; ceară roşie; tabele de calcul; 
panouri de hârtie sau carton pentru anunţuri; 
terarii de cameră (vivarii); caiete; articole de 
papetărie; transparente; tipare, şabloane; 
tuburi de carton; tuş; umezitoare (articole de 
birou); umezitoare de suprafeţe; baghete 
neelectronice; ambalaje de carton sau hârtie 
pentru butelii; maşini de sigilat plicuri pentru 
birou; maşini de sigilare pentru birou; aparate 
pentru fabricarea vinietelor; aparate pentru 
lipirea fotografiilor; aparate pentru fixare cu 
cleme (articole de birou); manuale; filtre de 
hârtie pentru cafea; steaguri (de hârtie); foiţe 
de metal; fotogravuri; fotografii; tocuri pentru 
şabloane; pânze pentru tablouri; cromolito-
grafii; ceşti pentru dizolvarea vopselelor; 
cerneluri de corectare (heliografie); cerneluri; 
călimări; copii heliografice; mătănii; bile pentru 
pixuri; dulapuri de birou; caractere tipografice; 
ştampile cu adrese; ştampile; panouri pentru 
afişe de hârtie sau carton; planşete (gravură); 
etichete (cu excepţia celor textile); 

29  - alginaţi de uz alimentar; anşoa; arahide pre-
lucrate; albumine de uz alimentar; albuş de ou; 

boabe conservate; boabe de soia conservate; 
bulion; dulceţuri de ghimber; substanţe grase 
pentru fabricarea grăsimilor comestibile; cui-
buri de păsări comestibile; mazăre conservată; 
ciuperci conservate; vânat; gelatină de uz ali-
mentar; jeleuri de carne; jeleuri alimentare; 
jeleuri de fructe; gălbenuş de ou; grăsime de 
cocos; grăsime de os comestibilă; grăsime de 
porc; grăsimi animale; grăsimi comestibile; 
mezeluri; mezeluri, inclusiv în formă de 
gustare la bere; stafide; icre; cazeină de uz 
alimentar; varză murată; clei de peşte de uz 
alimentar; caltaboş; conserve de carne; 
conserve de legume; conserve de peşte; 
conserve de fructe; concentrate de bulion; 
cornişoni; crevete; crevete, inclusiv în formă 
de gustare la bere; cremă de frişca; crochete 
alimentare; crisalide de fluture-de-mătase 
folosite în alimentaţia oamenilor; languste (nu 
vii); somon; ceapă conservată; margarină; 
piccalilli; marmeladă; uleiuri vegetale; unt de 
arahide; unt de cacao; unt de cocos; unt de 
frişcă; midii (nu vii); migdale pisate; măduvă 
alimentară; moluşte (nu vii); moluşte, inclusiv 
în formă de gustare la bere; lapte; făină de 
peşte alimentară; pulpă de fructe; carne; carne 
conservată; legume conservate; legume us-
cate; legume fierte; clătite din cartofi; măsline 
conservate; omari (nu vii); nuci de cocos 
uscate; nuci prelucrate; nuci prelucrate, inclu-
siv în formă de gustare la bere; pastă de roşii; 
pateuri de ficat; pectine alimentare; ficat; 
pickles; dulceţuri; praf de ouă; şuncă; produse 
lactate; produse lactate, inclusiv brânzici 
glazurate; produse din peşte; produse din 
peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
proteine alimentare; păsări (nu vii); polen 
preparat pentru mâncare; piure de răchiţele; 
piure de mere; crustacee (nu vii); produse de 
peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
peşte (nu viu); peşte, inclusiv în formă de 
gustare la bere; peşte conservat; salate de 
legume; salate de fructe; slănină; sardele; 
carne de porc; scrumbie; frişcă; amestecuri de 
grăsimi pentru tartine; suc de roşii pentru 
prepararea bucatelor; sucuri de legume pentru 
prepararea bucatelor; carne sărată; crenvurşti 
în pesmeţi; preparate pentru gătirea bulionului; 
preparate pentru gătirea supelor; subproduse; 
supe; supe de pregătire rapidă; supe de 
legume; brânză; tahini (aluat din seminţe de 
susan negru); tofu; zarzavaturi conservate; 
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castraveţi-de-mare (nu vii); trufe conservate; 
ton; stridii (nu vii); cheag; fileu de peşte; fileu 
de peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
curmale; fructe glazurate; fructe congelate; 
fructe conservate; fructe conservate în alcool; 
fructe prelucrate termic; fulgi de cartofi; 
hummus (aluat din năut); coajă de fructe; linte 
conservată; chips-uri de cartofi; chips-uri de 
cartofi, inclusiv în formă de gustare la bere; 
chips-uri de fructe; extracte alimentare din 
alge; extracte din carne; ouă de melc; ouă; 

30  - preparate aromatice de uz alimentar; arome 
(cu excepţia uleiurilor esenţiale); badian; 
biscuiţi; clătite; clătite în formă de semifa-
bricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; brioşe; franzele; vanilină (înlocuitor 
de vanilie); vanilie (substanţă aromatică); 
vafele; fidea; substanţe aromatice de cafea; 
îndulcitori naturali; substanţe liante pentru 
mezeluri; substanţe liante pentru gheaţă 
alimentară; apă de mare (pentru prepararea 
bucatelor); glucoză alimentară; muştar; subs-
tanţe de îngroşare pentru produse alimentare; 
înlocuitori de cafea; înlocuitori vegetali de 
cafea; produse de cofetărie pentru împo-
dobirea pomului de Crăciun; prăjituri; produse 
de patiserie; produse de patiserie, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse de patiserie 
în formă de semifabricate, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; produse de cofetărie 
pe bază de arahide; produse de cofetărie pe 
bază de migdale; paste făinoase; pateuri; 
pateuri, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; iaurt congelat; cacao; produse din 
cacao; capere; caramele; terciuri de lapte; 
terciuri de pregătire rapidă; quiches (plăcintă-
budincă cu bucăţi mărunte de slănină); gluten 
alimentar; bomboane; bomboane de lemn- 
dulce; bomboane de mentă; cafea; cafea 
brută; amidon alimentar; fursecuri; fursecuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; crupe 
alimentare; porumb măcinat; porumb prăjit; 
plăcintă umplută cu carne; curcuma alimen-
tară; cuş-cuş; feluri de mâncare pe bază de 
făină; feluri de mâncare pe bază de făină, 
inclusiv în formă de gustări la bere; tăiţei; 
gheaţă de răcit; gheaţă naturală sau artificială; 
gheaţă alimentară; dropsuri; lipii din orez; 
maltoză; jeleuri de fructe (produse de cofe-
tărie); marţipane; cremă de lapte; miere; 
lăptişor de matcă (cu excepţia celui de uz 
medicinal); îngheţată; şerbeturi; făină; muesli; 

mentă pentru produse de cofetărie; băuturi din 
cacao cu lapte; băuturi din cafea cu lapte; 
băuturi pe bază de cafea; băuturi pe bază de 
ceai; băuturi din ciocolată cu lapte; băuturi pe 
bază de ciocolată; băuturi pe bază de cacao; 
infuzii nemedicinale; ovăz pisat; ovăz curăţat; 
nucşoare; pastile (produse de cofetărie); 
melasă; colţunaşi cu carne; piper; petits fours 
(produse de patiserie); pişcoturi; pişcoturi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; plăcinte; 
plăcinte, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; pizza; pizza în formă de semi-
fabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; bomboane fondante (produse de 
cofetărie); popcorn; prafuri pentru îngheţată; 
praline; condimente; condimente, inclusiv 
sosuri, maioneză, ketchup; produse pentru 
înmuierea cărnii în condiţii de casă; produse 
cerealiere; produse cerealiere, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse din făină; 
produse din făină, inclusiv în formă de gustare 
la bere; produse din făină în formă de 
semifabricate, inclusiv în formă de semifa-
bricate congelate; produse pe bază de ovăz; 
produse alimentare ce conţin amidon; propolis 
folosit în alimentarea oamenilor; turte dulci; 
mirodenii; budinci; pudră pentru prăjituri; 
ravioli; gume de mestecat (cu excepţia celor 
de uz medicinal); orez; ruladă de primăvară 
(legume proaspete învelite în clătită din făină 
de orez); zahăr; seminţe de anason; aluat 
pentru produse de cofetărie; aluat pentru 
produse de cofetărie, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; produse de cofetărie; 
malţ; sare pentru conservarea produselor 
alimentare; sare de bucătărie; sare de ţelină; 
spaghete; sosuri; stabilizatori pentru frişcă; 
pesmeţi; pesmeţi, inclusiv în formă de gustare 
la bere; pesmeţi pisaţi; sushi; covrigi; sand-
vişuri; sandvişuri, inclusiv în formă de gustare 
la bere; sandvişuri, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; drojdie în formă de 
comprimate (cu excepţia celor de uz medi-
cinal); tabule (mâncare din legume, mazăre, 
ulei şi suc de lămâie); tacos (lipie nedospită 
din porumb cu umplutură din carne şi legume); 
tapiocă; aluat de migdale; tortillas (lipii de 
porumb); torturi cu fructe şi pomuşoare; de-
coraţii comestibile pentru prăjituri; oţet; fer-
menţi pentru aluat; halva; pâine; pâine din 
aluat nedospit; fulgi din produse cerealiere; 
cicoare; ceai; ceai cu gheaţă; ciocolată; extract 
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de malţ; esenţe alimentare (cu excepţia esen-
ţelor eterice şi uleiurilor esenţiale); 

32  - aperitive nealcoolice; ape; cocteiluri neal-
coolice; limonade; băuturi de lapte de arahide; 
băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi 
în bază de zer; băuturi de fructe; băutură de 
lapte de migdale; nectare de fructe; lapte de 
migdale; bere; prafuri pentru prepararea 
băuturilor gazoase; sasaparila (băutură 
nealcoolică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de roşii; suc de mere; 
sucuri de legume; sucuri de fructe; preparate 
pentru fabricarea apei gazoase; preparate 
pentru fabricarea lichiorurilor; preparate pentru 
fabricarea apei minerale; preparate pentru 
fabricarea băuturilor; must; must de struguri; 
must de bere; must de malţ; pastile pentru 
fabricarea băuturilor gazoase; şerbet (bău-
tură); extracte nealcoolice de fructe; extracte 
de hamei pentru fabricarea berii; esenţe 
pentru fabricarea băuturilor; 

33  - aperitive; arac; brandy; vinuri; vinuri, inclusiv 
vinuri spumante de viţă de vie saturate cu 
bioxid de carbon; vin din tescovină de struguri; 
whisky; votcă; gin; digestive; cocteiluri; 
lichioruri; băuturi alcoolice; băuturi alcoolice ce 
conţin fructe; băuturi spirtoase; băuturi obţi-
nute prin distilare; hidromel; alcool de mentă; 
biter; rom; sake; cidru; alcool de orez; extracte 
alcoolice; extracte alcoolice de fructe; esenţe 
alcoolice; 

35  - agenţii de import-export; agenţii de informaţie 
comercială;  agenţii publicitare; analiza preţului 
de cost; arenda spaţiilor pentru amplasarea 
publicităţii; auditing; agenţii de angajare a 
personalului; managementul bazelor de date 
automatizate; servicii de contabilitate; experti-
ză de afaceri; demonstrarea produselor; 
demonstrarea produselor (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); transcrierea mesajelor; sondaje de 
opinii; studii de piaţă; informaţie de afaceri; 
informaţie de afaceri (oferită prin reţele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet);   informaţie 
statistică; informaţie statistică   (oferită  prin   
reţele   de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
investigaţii de afaceri; investigaţii de afaceri 
(oferite prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); cercetări de marketing; cercetări de 
marketing (oferite prin reţele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); recrutarea personalului; 
consultaţii în domeniul organizării şi admi-

nistrării   afacerilor;   consultaţii în domeniul 
organizării şi administrării întreprinderii comer-
ciale;  consultaţii în domeniul administrării per-
sonalului; consultaţii în domeniul organizării 
afacerilor; consultaţii în domeniul administrării 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (consultaţii profesionale în domeniul 
administrării sau funcţionării întreprinderii 
comerciale); consultaţii profesionale în do-
meniul afacerilor (oferite prin reţelele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); admi-
nistrare în domeniul afacerilor artistice; 
administrare în domeniul afacerilor comerciale; 
examinarea presei; înnoirea materialelor 
publicitare; prelucrarea textului; servicii de 
secretar; servicii stenografice; organizarea 
expoziţiilor comerciale sau publicitare; orga-
nizarea abonării la ziare  (pentru terţi); 
organizarea  iarmaroacelor comerciale  sau 
publicitare; decorarea vitrinelor; evaluarea 
activităţii comerciale; evaluarea pădurii; eva-
luarea lânii; pregătirea documentelor de plată; 
căutarea informaţiei în fişierele de calculator 
(pentru terţi); asistenţă în administrarea aface-
rilor;  asistenţă în  administrarea afacerilor 
comerciale; asistenţă în administrarea între-
prinderilor comerciale sau industriale; asis-
tenţă în administrarea întreprinderii comer-
ciale; previziuni economice; vânzări la licitaţie; 
vânzări la licitaţie (prin reţelele de calcu-
latoare, inclusiv prin Internet); promovarea 
vânzărilor (pentru terţi); promovarea vânzărilor 
(pentru terţi, inclusiv serviciile întreprinderilor 
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata); 
promovarea vânzărilor (pentru terţi, inclusiv 
servicii în  domeniul  comerţului  cu  amă-
nuntul   şi  cu  ridicata);  promovarea vânză-
rilor (pentru terţi, inclusiv comercializarea 
produselor la comandă în prealabil); promo-
varea vânzărilor (pentru terţi,  inclusiv prin  
reţelele  de  calculatoare, prin Internet); aren-
da maşinilor şi echipamentului de birou; 
arenda timpului publicitar în toate mijloacele 
de informare;  arenda materialelor publicitare; 
arenda distribuitoarelor automate; arenda ma-
şinilor de fotocopiere; publicarea textelor 
publicitare;  servicii de dactilografiere; publi-
citate radio; afişaj; distribuirea mostrelor; dis-
tribuirea materialelor publicitare; publicitate; 
publicitate interactivă în reţelele de calcu-
latoare; publicitate prin corespondenţă; publi-
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citate televizată; reproducerea documentelor; 
compilarea informaţiei în baze de date de 
calculatoare; colectarea diverselor produse 
pentru terţi (fără transportare) şi amplasarea 
produselor pentru facilitarea examinării şi  pro-
curării   lor  de   către   consumatori; informaţii 
privind operaţiunile de afaceri; sistematizarea 
informaţiei în baze de date de calculatoare; 
întocmirea declaraţiilor fiscale; întocmirea ra-
poartelor despre conturi; întocmirea rubricilor 
publicitare în ziare; localizarea vagoanelor de 
marfă prin calculator; testare psihologică la 
angajarea la serviciu; administrarea afacerilor 
hoteliere; servicii în domeniul relaţiilor publice; 
serviciile modelelor în scopuri publicitare şi de 
promovare a vânzărilor; servicii de relocalizare 
a întreprinderilor; servicii de aprovizionare 
pentru terţi (cumpărarea şi asigurarea antre-
prenorilor cu produse);  servicii  de  aprovizio-
nare  pentru   terţi   (servicii   de   comerciali-
zare   a produselor cu amănuntul şi cu ridica-
ta);  servicii  de  aprovizionare  pentru  terţi 
(cumpărarea şi asigurarea antreprenorilor cu 
produse prin reţele de calculatoare, inclusiv 
prin Internet); răspuns la telefon (pentru 
abonaţii nedisponibili); fotocopiere; 

36  - agenţii de credit; agenţii de percepere a crean-
ţelor; agenţii imobiliare; agenţii imobiliare 
(prestarea serviciilor prin Internet); agenţii 
vamale; analiză financiară; finanţarea cumpă-
rărilor în rate; bănci de economii; birouri de 
apartamente; perceperea chiriei; emisiunea 
cecurilor de călătorie; emisiunea card-urilor de 
credit; emisiunea hârtiilor de valoare; investiţii;  
informaţii în  domeniul asigurărilor; informaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
informaţii financiare; informaţii financiare 
(prestarea serviciilor prin reţelele de calcula-
toare, inclusiv prin Internet); cliring; consultaţii 
în domeniul asigurărilor; consultaţii în dome-
niul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
consultaţii în domeniul finanţelor; consultaţii în 
domeniul finanţelor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
cotaţii bursiere; servicii de lichidare a între-
prinderilor; curtaj; curtaj (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); administrare financiară; administrare 
financiară (prestarea serviciilor prin reţelele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); schimb 

valutar; deservirea card-urilor de debit; deser-
virea card-urilor de credit; operaţiuni bancare 
prin Internet; operaţiuni factoriale; organizarea 
colectării banilor; evaluarea anticariatului; 
evaluarea giuvaierelor; evaluarea timbrelor; 
evaluarea imobilului; evaluarea obiectelor de 
numismatică; evaluarea obiectelor de artă; 
evaluări financiare (asigurare, operaţiuni ban-
care, imobil); transferuri electronice de fonduri; 
garanţii; curtaj la bursă; intermediere în opera-
ţiuni cu imobilul; intermediere în asigurare; 
acordarea împrumuturilor; acordarea împru-
muturilor în gaj; verificarea cecurilor; colecta-
rea mijloacelor de binefacere; arenda birou-
rilor; arenda imobilului; arenda imobilului 
pentru întreprinderi de comerţ; arenda imobilu-
lui pentru întreprinderi de alimentaţie publică; 
arenda apartamentelor; patronaj financiar; cre-
ditare în ipotecă; creditare cu achitare în rate; 
asigurări; asigurări (prestarea serviciilor prin 
Internet); administrarea fondului locativ; admi-
nistrarea imobilului; administrarea imobilului, 
inclusiv în formă de complexe comerciale; 
serviciile actuarilor; servicii bancare; servicii de 
plată a pensiilor; servicii fiduciare; constituirea 
fondurilor mutuale; finanţare; depozitare în 
safeuri; depozitarea valorilor; expertiză fiscală; 

39  - transport aerian; arenda transportului naval; 
arenda locurilor pentru parcarea transportului 
auto; rezervarea biletelor pentru călătorii; 
rezervarea itinerarelor turistice; rezervarea 
vehiculelor; remorcare; remorcarea vehiculelor 
în caz de avariere; distribuirea apei; livrarea 
ziarelor; livrarea corespondenţei; livrarea cole-
telor; livrarea produselor; livrarea produselor 
(comandate prin corespondenţă); livrarea pro-
duselor (comandate în prealabil); livrarea 
produselor (comandate prin reţeaua de calcu-
latoare); lansarea sateliţilor pentru terţi; infor-
maţii în domeniul transportului; informaţii 
privind depozitarea produselor; organizarea 
croazierelor; organizarea călătoriilor; camionaj; 
cărăuşie; transportul şi descărcarea gunoiului; 
transportul mobilei; transportul mobilei la mu-
tare; transport cu şlepuri; transport cu feribotul; 
transportul călătorilor; transportul naval al pro-
duselor (navlu); transportarea valorilor în tran-
sport armat; transport cu autobuzul; transport 
cu automobilul; transport naval; transport fero-
viar; transport maritim; transport de pasageri; 
transport fluvial; transportarea încărcăturilor; 
ranfluarea navelor; intermediere în transport 



M+RCI  MD - BOPI 7/2005 (PARTEA II) 
 

 113

maritim; intermediere la transport; intermedie-
re în navlosire; operarea porţilor de ecluză; 
arenda automobilelor; arenda vagoanelor; 
arenda clopotelor de scufundat; arenda costu-
melor de scafandru; arenda automobilelor de 
cursă; arenda scaunelor pe rotile pentru inva-
lizi; arenda containerelor de depozitare a 
produselor; arenda cailor; arenda vehiculelor 
terestre; arenda vaselor frigorifere; arenda 
vehiculelor; operaţii de încărcare-descărcare; 
operaţii de descărcare; distribuirea energiei 
electrice; distribuirea energiei; ambalarea pro-
duselor; transport de ambulanţă; arenda gara-
jelor; arenda parcărilor acoperite pentru vehi-
cule; arenda depozitelor; servicii de spargere a 
gheţii; pilotaj; aprovizionare cu apă potabilă; 
însoţirea călătorilor; salvare sub apă; salvarea 
navelor; servicii de taxi; servicii de tramvai; 
transport prin conducte; vehicule pentru ser-
viciu de salvare; împachetarea produselor; 
serviciile parcărilor de automobile; serviciile 
şoferilor; serviciile transportului naval de ex-
cursie; serviciile curierilor (livrarea corespon-
denţei sau produselor); servicii de salvare a 
proprietăţii; servicii de transport; serviciile 
agenţiilor de turism (cu excepţia rezervării 
locurilor la hoteluri şi pensiuni); navlosire; 
stocarea datelor sau documentelor în dispozi-
tive electronice; păstrarea bărcilor; păstrarea 
produselor; depozitarea produselor; excursii 
turistice; expedierea încărcăturilor; 

42  - analiza sistemelor de calculatoare; analiză 
chimică; servicii de arbitraj; arhitectură; auten-
tificarea lucrărilor de artă; reconstituirea baze-
lor de date de calculator; design de arte 
grafice; studiul proiectelor tehnice; inginerie; 
instalarea software de calculatoare; servicii de 
informare meteorologică; testarea materialelor; 
testarea materialelor textile; cercetări în do-
meniul bacteriologiei; cercetări în domeniul 
biologiei; cercetări în domeniul geologiei; cer-
cetări în domeniul cosmetologiei; cercetări în 
domeniul mecanicii; cercetări în domeniul 
dreptului; cercetări în domeniul fizicii; cercetări 
în domeniul chimiei; cercetări şi proiectări de 
produse noi (pentru terţi); cercetări în dome-
niul zăcămintelor de petrol în scopul exploa-
tării; cercetări subacvatice; cercetări tehnice; 
etalonare (măsurări); consultaţii în domeniul 
hardware de calculatoare; consultaţii în dome-
niul protecţiei mediului înconjurător; consultaţii 
în domeniul proprietăţii intelectuale; consultaţii 

în domeniul construcţiei, arhitecturii; control în 
domeniul proprietăţii intelectuale; controlul 
sondelor de ţiţei; controlul calităţii; controlul 
tehnic al vehiculelor; eliberarea licenţelor 
pentru obiectele de proprietate intelectuală; 
arpentaj; design-ul îmbrăcămintei; moderniza-
rea software de calculatoare; supraveghere în 
domeniul geologiei; supraveghere în domeniul 
zăcămintelor de petrol; întreţinerea software 
de calculatoare; decorarea interiorului; conver-
sia datelor sau documentelor de pe suport fizic 
pe suport electronic; planificare urbană; con-
versia datelor şi programelor de calculatoare 
(cu excepţia conversiei fizice); design-ul 
sistemelor de calculatoare; arenda calculatoa-
relor; arenda software de calculatoare; pros-
pectare geologică; prospectarea zăcămintelor 
de petrol; amplasarea web-site-urilor; multipli-
carea programelor de calculatoare; elaborarea 
planurilor în domeniul construcţiilor; design-ul 
software de calculatoare; împrăştierea norilor; 
crearea şi întreţinerea tehnică a web-site-urilor 
pentru terţi; programare de calculatoare; admi-
nistrare în domeniul drepturilor de autor; design 
industrial; servicii în domeniul chimiei; servicii de 
design în domeniul ambalajului; servicii juridice; 
expertiză tehnico-inginerească; 

43  - agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni); arenda 
cazării temporare; arenda spaţiilor pentru 
întruniri; case de vacanţă; rezervări hoteliere; 
rezervări în pensiuni; rezervări de cazare tem-
porară; hoteluri; aziluri pentru bătrâni; snack-
baruri; cafenele; bufete cu autoservire; mote-
luri; pensiuni; pensiuni pentru animale; arenda 
mobilierului, garniturilor de albituri pentru ma-
să şi veselei; arenda corturilor; arenda con-
strucţiilor transportabile; restaurante; restau-
rante cu autoservire; cantine în instituţiile de 
producţie şi învăţă0mânt; serviciile caselor de 
vacanţă (servicii de cazare); serviciile baruri-
lor; serviciile campingurilor; servicii de pregă-
tire şi livrare a bucatelor la domiciliu; creşe.  

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.07; 28.05.00. 
 

 
(210) 016750 
(220) 2005.04.14 
(730) SPEAK GLOBAL LIMITED, CY 

Arch. Makarios III, 62 XENIOS COMMER-
CIAL CENTER, 6th floor, Flat/Office 603, 
P.C. 1076, Nicosia, Cipru 
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(540) 
 
  

 

 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(8) 
03  - substanţe abrazive; ambră; preparate de de-

tartrare de uz casnic; preparate antistatice de 
uz casnic; sprayuri pentru împrospătarea 
respiraţiei; pietre pentru bărbierit (antiseptice); 
pietre de lustruit; hârtie abrazivă; hârtie cu 
şmirghel; hârtie de lustruit; vaselină de uz 
cosmetic; vată de uz cosmetic; beţişoare cu 
vată de uz cosmetic; substanţe aromatice 
(uleiuri esenţiale); substanţe aromatice pentru 
prăjituri (uleiuri esenţiale); substanţe aromatice 
pentru băuturi (uleiuri esenţiale); substanţe 
aromatice pentru parfumarea lenjeriei; apă 
aromatică; apă de javel; apă de lavandă; apă 
de toaletă; ceară pentru lenjerie; ceară pentru 
podele; ceară pentru mustăţi; ceară de croi-
torie; ceară pentru lustruirea mobilierului şi 
podelelor; ceară de cizmărie; heliotropină; ge-
raniol; farduri; dezodorizanţi de uz personal; 
lemn aromatic; parfum; lichide pentru cură-
ţarea geamurilor şi parbrizelor; grăsimi de uz 
cosmetic; cenuşă vulcanică pentru curăţare; 
parfumerie; ornamente decorative de uz cos-
metic;  iononă (parfumerie); pietre de şlefuit; 
creioane pentru sprâncene; creioane cosme-
tice; carbură de siliciu (material abraziv); car-
buri de metale (materiale abrazive); alaun de 
aluminiu (antiseptice); diatomit de lustruit; ade-
zivi pentru fixarea genelor artificiale; adezivi 
pentru fixarea părului artificial; scoarţă de 
clocotici pentru spălare; corindon (abraziv); 
vopsele pentru lenjerie; vopsele pentru barbă 
şi mustăţi; coloranţi pentru scopuri de  toaletă;  
vopsele cosmetice; amidon (apret); creme 
cosmetice; creme cosmetice pentru albit; cre-
me, ceară pentru piele; crocus (material 
abraziv); tămâie; sprayuri pentru păr; lacuri de 
unghii; loţiuni după bărbierit; loţiuni pentru păr; 
loţiuni de uz cosmetic; măşti cosmetice; uleiuri 
pentru parfum şi substanţe aromatice; uleiuri 
cosmetice; uleiuri pentru scopuri de toaletă; 
uleiuri esenţiale; uleiuri esenţiale de cedru; 
uleiuri esenţiale de lămâie; uleiuri folosite ca 

produse de curăţare; ulei de pergamut; ulei de 
gaultheria; ulei de iasomie; ulei de lavandă; 
ulei de migdal; ulei de trandafir; ulei de tere-
bentină pentru degresare; adezivi de uz cos-
metic; lapte de var; cretă pentru curăţare; lapte 
de migdal de uz cosmetic; lapte de curăţare 
pentru scopuri de toaletă; mosc (parfumerie); 
săpunuri; săpunuri dezinfectante; săpunuri de-
zodorizante; săpunuri pentru bărbierit; săpu-
nuri pentru avivare; săpunuri de toaletă în 
calupuri;  săpunuri medicinale; săpunuri împo-
triva transpiraţiei; săpunuri împotriva transpira-
ţiei picioarelor; săpun de migdal; mentă pentru 
parfumerie; seturi cosmetice; emeri; unghii 
artificiale; apă de colonie; baze pentru parfum 
de flori; paste de lustruit; paste pentru curele 
pentru ascuţirea briciului; produse pentru îngr-
ijirea dinţilor; piatră ponce; peroxid de hidro-
gen de uz cosmetic; pânză abrazivă; pânză de 
sticlă; ruj de buze; pomadă de uz cosmetic; 
produse pentru bărbierit; produse cosmetice 
pentru baie; produse de toaletă; produse 
pentru ondulaţia părului; produse pentru în-
muierea lenjeriei; produse pentru ascuţirea 
instrumentelor; produse pentru netezirea (ap-
retarea) ţesăturilor; produse pentru albirea 
pielii; produse pentru polizarea protezelor 
dentare; produse de lustruit; produse pentru 
clătirea gurii (cu excepţia celor de uz medi-
cinal); produse cosmetice pentru slăbire; pro-
duse pentru lustruirea lenjeriei; emoliente 
pentru lenjerie la spălare; produse pentru 
spălare; produse pentru curăţare uscată; pro-
duse pentru scoaterea fardului; produse 
pentru scoaterea vopselei; produse pentru 
scoaterea lacurilor; produse pentru scoaterea 
cerii pentru podele; produse  pentru scoaterea 
ruginii;  produse de curăţat;  produse  pentru 
curăţarea protezelor dentare; produse pentru 
curăţarea tapetelor; produse pentru curăţarea 
ţevilor de scurgere; produse chimice de uz 
casnic destinate avivării  culorilor la spălarea 
lenjeriei; pudră de machiat; diamantin (abra-
ziv); soluţii pentru degresare; gene artificiale; 
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice; 
safrol; terebentină pentru degresare; ameste-
curi aromatice din flori şi ierburi; sodă de albit; 
sodă pentru spălare, curăţare; săruri pentru 
baie (cu excepţia celor de uz medicinal); săruri 
de albit; substanţe de lustruit pentru piele; 
produse de fumegare (parfumerie); amoniac 
(detergent); substanţe astringente de uz cos-
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metic; produse cosmetice pentru sprâncene; 
produse pentru scoaterea petelor; produse de 
machiat; produse cosmetice pentru bronzat; 
produse pentru vopsirea părului; neutralizanţi 
pentru ondulaţie permanentă; produse cosme-
tice pentru gene; produse pentru depilare; 
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii; 
creme pentru încălţăminte; produse cosme-
tice; produse cosmetice pentru animale; pro-
duse cosmetice pentru vopsirea genelor şi 
sprâncenelor; detergenţi (cu excepţia celor de 
uz industrial şi medicinal); degresanţi (cu 
excepţia celor de uz industrial); decoloranţi de 
uz cosmetic; produse de toaletă contra trans-
piraţiei; talc pentru toaletă; terpene (uleiuri 
esenţiale); şampoane; şampoane pentru spă-
larea animalelor domestice; glaspapir; leşie de 
sodă; extracte de flori (parfumerie); esenţe 
eterice; esenţă de badian; esenţă de mentă 
(ulei esenţial); 

05  - acaricide; aconitină; alcaloizi de uz medicinal; 
algicide; aldehide de uz farmaceutic; amalga-
me dentare din aur; amalgame dentare; 
aminoacizi de uz veterinar; aminoacizi de uz 
medicinal; antibiotice; acetat de aluminiu de uz 
farmaceutic; acetaţi de uz farmaceutic; bacteri-
cide; balsamuri de uz medicinal; bandaje igie-
nice; bandaje pentru pansamente; biocizi; 
brăţări de uz medicinal; brăţări antireumatice; 
brom de uz farmaceutic; hârtie pentru cata-
plasmă de muştar; hârtie lipicioasă contra 
muştelor; hârtie impregnată contra moliei; va-
selină de uz medicinal; vaccinuri; băi cu 
oxigen; vată antiseptică; vată higroscopică; 
vată de uz medicinal; substanţe dietetice de uz 
medicinal; substanţe radiologice de contrast 
de uz medicinal; substanţe nutritive pentru 
microorganisme; substanţe radioactive de uz 
medicinal; azotat de bismut de uz farmaceutic; 
apă de melisă de uz farmaceutic; apă de mare 
pentru băi curative; ape minerale de uz me-
dicinal; ape termale; fibre de plante comes-
tibile (nealimentare); ceară de modelare den-
tară; gaze de uz medicinal; gaiacol de uz far-
maceutic; hematogen; hemoglobină; hidra-
stină; hidrastinină; glicerină de uz medicinal; 
glicerofosfaţi; glucoză de uz medicinal; gen-
ţiană de uz farmaceutic; hormoni de uz medi-
cinal; muştar de uz farmaceutic; cataplasmă 
de muştar; nămoluri pentru băi; nămoluri tera-
peutice; gumă-gută de uz medicinal; gurjum-
balsam de uz medicinal; dezodorizante (cu 

excepţia celor de uz personal); diastază de uz 
medicinal; digitalină; aditivi pentru furaje de uz 
medicinal; suplimente minerale alimentare; 
suplimente nutritive de uz medicinal; drojdie 
de uz farmaceutic; gelatină de uz medicinal; 
untură de peşte; izotopi de uz medicinal; 
insecticide; iod de uz farmaceutic; ioduri de uz 
farmaceutic; ioduri alcaline de uz farmaceutic; 
iodoform; calomel; tartrat acid de uz farma-
ceutic; tartru de uz farmaceutic; camfor de uz 
medicinal; capsule pentru medicamente; cap-
sule de uz farmaceutic; dropsuri de uz medi-
cinal; creioane hemostatice; creioane pentru 
tratamentul verucei; creioane caustice; cardo-
nil (paraziticid); sodă caustică de uz farma-
ceutic; cachou de uz farmaceutic; quassia de 
uz medicinal; quebracho de uz medicinal; acid 
galic de uz farmaceutic; acizi de uz farma-
ceutic; adezivi pentru proteze dentare; benzi 
adezive de uz medicinal; cocaină; colodiu de 
uz farmaceutic; inele contra calusului pentru 
picioare; inele antireumatice; bomboane medi-
cinale; scoarţă de angustur de uz medicinal; 
scoarţă de arbori de uz farmaceutic; scoarţă 
de cedru (insectifug); scoarţă de condurango 
de uz medicinal; scoarţă de croton; scoarţă de 
manglier de uz farmaceutic; scoarţă de miro-
balan de uz farmaceutic; scoarţă de chinină de 
uz medicinal; rădăcini medicinale; rădăcini de 
revent de uz farmaceutic; scame de uz medici-
nal; amidon de uz dietetic sau farmaceutic; 
creozot de uz farmaceutic; sânge de uz medi-
cinal; culturi de microorganisme de uz medici-
nal sau veterinar; curara; lacuri dentare; lemn- 
dulce de uz medicinal; lactoză; leucoplaste; 
medicamente contra constipaţiilor; lecitină de 
uz medicinal; loţiuni de uz veterinar; loţiuni 
pentru câini; loţiuni de uz farmaceutic; lupulină 
de uz farmaceutic; magnezie de uz farmaceu-
tic; linimente; unguente de uz farmaceutic; un-
guente contra arsurilor solare; unguente mer-
curiale; unguente de uz farmaceutic de pro-
tecţie contra degerăturii; tifon pentru pansa-
mente; uleiuri de protecţie contra tăunilor; 
uleiuri medicinale; ulei de muştar de uz medi-
cinal; ulei camforat de uz medicinal; ulei de 
ricin de uz medicinal; ulei de terebentină de uz 
farmaceutic; ulei de mărar de uz medicinal; 
masticuri dentare; materiale abrazive dentare; 
materiale pentru mulaje dentare; materiale 
pentru plombarea dinţilor; materiale medicina-
le pentru pansamente; materiale chirurgicale 
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pentru pansamente; medicamente; medica-
mente de uz veterinar; medicamente pentru 
seroterapie; medicamente de uz uman; 
medicamente de uz dentar; mentol; poţiuni 
medicinale; moleschin de uz medicinal; lapte 
proteic; lapte de migdale de uz farmaceutic; 
lăptişor de matcă de uz medicinal; enzime 
lactice de uz farmaceutic; muşchi irlandez de 
uz medicinal; făină pentru alimente pentru 
sugari; făină de uz farmaceutic; făină din 
seminţe de in de uz farmaceutic; făină de 
peşte de uz farmaceutic; adezivi contra 
muştelor; mentă de uz farmaceutic; truse far-
maceutice (portative); băuturi dietetice de uz 
medicinal; băuturi din lapte de malţ de uz 
medicinal; narcotice; infuzii medicinale; tinc-
tură de iod; tinctură de eucalipt de uz far-
maceutic; tincturi de uz medicinal; opiu; opo-
deldoc; decocturi de uz medicinal; zgărzi 
antiparazitare pentru animale; beţişoare de 
lemn-dulce de uz farmaceutic; beţişoare 
sulfurice (dezinfectante); chiloţi absorbanţi 
pentru persoanele ce suferă de incontinenţă; 
pectine de uz farmaceutic; scutece igienice 
pentru persoanele ce suferă de incontinenţă; 
pepsine de uz farmaceutic; peptone de uz 
farmaceutic; peroxid de hidrogen de uz 
medicinal; pilule de uz farmaceutic; lipitori 
medicinale; plasmă sangvină; plasturi de uz 
medicinal; bandaje oculare de uz medicinal; 
cataplasme; bandaje pentru comprese; ban-
daje scapulare chirurgicale; perniţe pentru 
calus; perniţe folosite la alăptare; pomezi de 
uz medicinal; pulbere de cantaridă; pulbere de 
piretru; centuri pentru absorbante igienice 
pentru femei; preparate antidiuretice; prepa-
rate bacteriene de uz medicinal şi veterinar; 
preparate bacteriologice de uz medicinal sau 
veterinar; preparate balsamice de uz medi-
cinal; preparate albuminoase de uz medicinal; 
preparate biologice de uz veterinar; preparate 
biologice de uz medicinal; preparate vete-
rinare; preparate de bismut de uz farmaceutic; 
preparate vitaminoase; preparate diagnostice 
de uz medicinal; preparate terapeutice pentru 
băi; preparate pentru tratamentul hemoroizilor; 
preparate pentru tratamentul calusului osos; 
preparate pentru uşurarea erupţiei dentare; 
preparate pentru prelucrarea arsurilor; 
preparate de fumegare de uz medicinal; 
preparate pentru organoterapie; preparate de 
împrospătare a aerului; preparate pentru puri-

ficarea aerului; preparate pentru dilataţie bron-
şică; preparate pentru sterilizare; preparate 
pentru sterilizarea solului; preparate pentru 
scoaterea calusului; preparate farmaceutice 
contra mătreţii; pesticide; erbicide; preparate 
pentru distrugerea ciupercilor de casă; 
preparate pentru distrugerea larvelor; pre-
parate pentru distrugerea muştelor; preparate 
pentru distrugerea şoarecilor; preparate pentru 
distrugerea limaxului; preparate pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; preparate 
farmaceutice pentru îngrijirea pielii; preparate 
pentru curăţarea lentilelor de contact; pre-
parate calcaroase de uz farmaceutic; pre-
parate medicinale pentru băi; preparate medi-
cinale pentru creşterea părului; preparate de 
opiu; preparate anticriptogamice; preparate cu 
microelemente de uz uman sau pentru 
animale; preparate medicinale sulfamidice; 
preparate farmaceutice; preparate farmaceu-
tice contra arsurilor solare; preparate enzima-
tice de uz veterinar; preparate enzimatice de 
uz medicinal; preparate chimiofarmaceutice; 
preparate chimice de uz veterinar; preparate 
chimice pentru diagnosticarea sarcinii; 
preparate chimice de uz medicinal; preparate 
chimice pentru tratarea cerealelor afectate de 
mălură; preparate chimice pentru tratarea viţei 
de vie afectată; preparate chimice de tratare 
contra mucegaiului; preparate chimice de tra-
tare contra filoxerei; preparate chimice de uz 
farmaceutic; preparate contra degerăturilor; 
preparate de protecţie contra moliilor; colir; 
apă de plumb; conductori chimici pentru elec-
trozii electrocardiografici; produse albumi-
noase alimentare de uz medicinal; alimente 
pentru sugari; produse alimentare dietetice de 
uz medicinal; produse secundare de prelu-
crare a cerealelor de uz medicinal; absorbante 
igienice pentru femei; absorbante igienice 
pentru chiloţi; radiu de uz medicinal; clo-
ralhidrat de uz farmaceutic; solvenţi pentru 
scoaterea leucoplastelor; soluţii vaginale; solu-
ţii pentru lentilele de contact; reactivi chimici 
de uz medicinal sau veterinar; cauciuc de uz 
medicinal; cauciuc de uz dentar; gumă de 
mestecat de uz medicinal; insectifuge (fume-
gare); insectifuge; insectifuge pentru câini; 
şerveţele, perniţe igienice; şerveţele impre-
gnate cu loţiuni farmaceutice; sasaparila de uz 
medicinal; zahăr de uz medicinal; ceai an-
tiastmatic; lumânări fumigante; supozitoare; 
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seminţe de in de uz farmaceutic; ţigări ce nu 
conţin tutun de uz medicinal; sicativi de uz 
medicinal; siropuri de uz farmaceutic; tereben-
tină de uz farmaceutic; unsori folosite la muls; 
unsori de uz veterinar; unsori de uz medicinal; 
somnifere; bicarbonat de sodiu de uz 
farmaceutic; săruri pentru băi cu ape minerale; 
săruri pentru băi medicinale; săruri de uz 
medicinal; săruri de potasiu de uz medicinal; 
săruri de sodiu de uz medicinal; săruri miro-
sitoare; săruri ce intră în componenţa apelor 
minerale; malţ de uz farmaceutic; spermă 
pentru însămânţare artificială; alcool medi-
cinal; aliaje de metale preţioase de uz dentar; 
secară-cornută de uz medicinal; anestezice; 
antiseptice; analgezice; adjuvanţi de uz me-
dicinal; substanţe astringente; antihelmintice; 
dezinfectante de uz igienic; dezinfectante chi-
mice pentru toalete; preparate de suprimare a 
apetitului de uz medicinal; preparate medi-
cinale pentru slăbire; paraziticide; produse 
pentru îngrijirea cavităţii bucale de uz medi-
cinal; febrifuge; depurative; produse pentru 
spălarea animalelor; detergenţi de uz medi-
cinal; produse pentru spălarea vitelor; produse 
pentru spălarea câinilor; substanţe vezicante; 
produse contra durerilor de cap; remedii 
contra transpiraţiei; remedii contra transpiraţiei 
picioarelor; contraceptive chimice; produse 
antiparazitare; laxative; tonice (produse medi-
cinale); nervine; digestive de uz farmaceutic; 
medii nutritive pentru culturi bacteriologice; 
steroizi; stricnină; seruri; pastile de amoniac; 
tampoane igienice pentru femei; tampoane 
pentru vindecarea rănilor; timol de uz farma-
ceutic; ţesături chirurgicale; ierburi de fumat de 
uz medicinal; ierburi medicinale; sedative; 
transplanturi chirurgicale (ţesuturi vii); chiloţi 
igienici pentru femei; cărbune de lemn de uz 
farmaceutic; mărar de uz medicinal; porţelan 
pentru proteze dentare; fenol de uz far-
maceutic; enzime de uz veterinar; enzime de 
uz medicinal; fermenţi de uz farmaceutic; 
formaldehidă de uz farmaceutic; fosfaţi de uz 
farmaceutic; fungicide; chinină de uz me-
dicinal; chinolină de uz medicinal; pâine pentru 
diabetici; cloroform; floare de sulf de uz 
farmaceutic; ciment pentru copitele animalelor; 
ciment osos de uz chirurgical şi ortopedic; 
ciment dentar; ceaiuri de ierburi de uz 
medicinal; ceai pentru slăbire de uz medicinal; 
eucalipt de uz farmaceutic; extracte de tutun 

(insecticide); extracte de hamei de uz far-
maceutic; elixire (preparate farmaceutice); 
eteri simpli de uz farmaceutic; eteri compuşi 
de uz farmaceutic; eteri compuşi de celuloză 
de uz farmaceutic; eteri simpli de celuloză de 
uz farmaceutic; iuiuba (pastile de tuse); otravă 
pentru şobolani; otravă; otravă bacteriană; 
jalapă; 

16  - stilouri; acuarele; acvarii de cameră; albume; 
almanahuri; aparate pentru laminarea docu-
mentelor; atlase; afişe, placarde; funde de hâr-
tie; garnituri de albituri de hârtie pentru masă; 
bilete; formulare; blocnotesuri; carnete pentru 
desen; carneţele (papetărie); carneţele cu foi 
libere; brăţări pentru instrumente de scris; 
broşuri; pliante; foi de hârtie; hârtie cerată; 
hârtie pentru dispozitive de înregistrare; hârtie 
pentru radiograme; hârtie pentru electro-
cardiografe; hârtie pentru sertarele dulapurilor 
(aromatizată sau nearomatizată); hârtie din 
celuloză de lemn; hârtie-carbon; hârtie-per-
gament; hârtie de scrisori; hârtie luminescentă; 
hârtie igienică; hârtie de ambalat; hârtie Xuan 
(pentru desen chinezesc sau caligrafie); hârtie; 
sugative; buletine informaţionale; cilindri 
pentru maşini de scris; bidinele pentru zugravi; 
culegare; ceară pentru modelare (cu excepţia 
celei de uz dentar); firme de hârtie sau carton; 
tipare pentru croit; ziare; clişee de galva-
notipie; hectografe; steme heraldice (sigilii de 
hârtie); globuri; gravuri; condeie de ardezie; 
mine de creion; suporturi pentru creioane; 
suporturi pentru cretă; suporturi pentru ştam-
pile, sigilii; suporturi pentru carnete de cecuri; 
diagrame; plăci pentru gravat; plăci de scris; 
table şcolare; galioane (tipografie); planşete 
de desen; perforatoare (articole de birou); 
containere de hârtie pentru frişcă; clame pen-
tru fişe de cartotecă; agrafe pentru peniţe; 
semne de carte; ace de gravare pentru acva-
forte; ace trasoare pentru desen; publicaţii 
imprimate; articole de hârtie sau masă plastică 
pentru ambalaj; articole de carton; mărun-
ţitoare pentru hârtie, reprezentări grafice; 
instrumente pentru imitarea marmurei în legă-
torie; calendare; calendare cu foi libere; hârtie 
de calc; calc pe bază de pânză; calc; cleiuri 
vegetale pentru papetărie sau menaj; pietre 
litografice; creioane; creioane automate; cre-
ioane de cărbune; desene; desene pentru 
decalcomanie; tablouri cu ramă sau fără ramă; 
carton din celuloză de lemn; carton; cutii din 
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carton pentru pălării; dosare (papetărie); cla-
soare (articole de birou); fişe de cartotecă; 
card-uri de credit imprimate neelectrice; 
cartele; hărţi geografice; cartele sau benzi de 
hârtie pentru înregistrarea programelor de 
calculatoare; cartele perforate pentru războaie 
de ţesut cu mecanism Jacquard; cataloage; 
bobine pentru panglicile impregnate cu cer-
neală; vase decorative de hârtie pentru 
ghivece cu flori; pensule pentru desen; pen-
sule pentru artişti; pensule pentru scris; taste 
pentru maşini de scris; cleiuri pentru papetărie 
sau menaj; clei de peşte pentru papetărie sau 
menaj; clei de amidon pentru papetărie sau 
menaj; clişee; cărţi; registre; chitanţiere; cărţi-
comicsuri; piuneze; inele de trabuc; plicuri; 
cutii pentru ştampile, sigilii; cutii de carton sau 
hârtie; cutii cu vopsele (rechizite şcolare); 
lichide de corectură (articole de birou); capace 
pentru acvarii de cameră; florare; benzi de 
hârtie; benzi pentru maşini de scris; benzi 
adezive; benzi gumate pentru papetărie; pan-
glici impregnate cu cerneală; panglici impreg-
nate cu cerneală pentru imprimante; echere; 
foi de viscoză pentru ambalare; foi cu bule (din 
masă plastică) (pentru ambalare sau împache-
tare); foi de celuloză regenerată pentru amba-
lare; caractere de oţel; caractere tipografice 
(numerice sau literale); caractere tipografice 
numerice; litografii; machete de arhitectură; 
timbre poştale; materiale grafice imprimate; 
materiale pentru modelare; materiale de ins-
truire (cu excepţia aparatelor); articole de 
legătorie; materiale de papetărie pentru 
sigilare; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale de ambalare 
făcute din amidon; materiale de filtrare din 
hârtie; maşini de imprimare a adreselor; 
maşini şi dispozitive pentru legătorie (echi-
pament de birou); maşini de scris (electrice 
sau neelectrice); maşini de fălţuit; maşini de 
francare; cretă pentru litografie; cretă de scris; 
cretă pentru croitorie; cretă de marcare; saci 
pentru gunoi (de hârtie sau de masă plastică); 
şevalete; rezemători pentru artişti; instrumente 
de scris; seturi pentru scris (papetărie); seturi 
tipografice portative; bavete din hârtie; 
abţibilduri; degetare (articole de birou); aţe 
pentru legătorie; cuţite pentru tăierea hârtiei; 
aparate de numerotat; învelitori din carton sau 
hârtie pentru butelii; capsule pentru sigilare; 
învelitori; învelitori pentru paşapoarte; pelicule 

din materiale plastice extensibile pentru sti-
vuire; modele de broderie; specimene de scris;  
oleografii;  ilustrate muzicale;  ilustrate de feli-
citare;  cărţi poştale; gravuri; pungi de hârtie; 
pungi pentru gătirea mâncării în cuptorul cu 
microunde; palete pentru artişti; beţişoare 
pentru scriere cu cerneală; mape pentru do-
cumente; papier mâche; pastele (creioane); 
pelinci de unică folosinţă din celuloză sau 
hârtie; penare; legători pentru cărţi; publicaţii 
periodice; curăţitoare de peniţe; perforatoare; 
peniţe; peniţe de aur; peniţe de oţel; peniţe 
pentru desen; culegeri de cântece; ştampile, 
sigilii; sigilii de ceară roşie; scrisori de aviz; 
planşete cu clame; plăci cu adrese pentru 
maşini de imprimare a adreselor; batiste de 
hârtie; pelicule din masă plastică pentru 
ambalare; scutece de unică folosinţă din hârtie 
sau celuloză; tăvi pentru corespondenţă; tăvi 
pentru sortarea şi numărarea banilor; suporturi 
de hârtie pentru carafe; suporturi pentru cărţi; 
suporturi pentru ştampile, sigilii; suporturi 
pentru căni de bere; suporturi pentru tocuri şi 
creioane; standuri pentru fotografii; tuşiere; 
şipci de înrămare pentru legătorie; şervete din 
hârtie pentru mâini; pânză gumată pentru 
papetărie; pânză multiplă netextilă la maşina  
de   imprimat; pânză cu cerneală  pentru   ma-
şinile   de   reproducere   a documentelor; pân-
ză cu cerneală pentru aparatele de mul-
tiplicare; portrete; prespapieruri; seturi de 
scris; instrumente pentru desen; radiere; 
articole de birou (cu excepţia mobilierului); 
rechizite de scris; rechizite şcolare; distribui-
toare de bandă adezivă; dispozitive acţionate 
manual destinate lipirii etichetelor; dispozitive 
de prins hârtia; dispozitive de  ascuţit creioane 
(electrice şi neelectrice); produse de impri-
merie; prospecte; orare imprimate; reglete; 
borderouri; gume; reproduceri grafice; aparate 
de multiplicat; tocuri rezervoare; pixuri; 
şerveţele de hârtie pentru scoaterea ma-
chiajului; şerveţele de hârtie de toaletă; 
răzuitoare de birou; clame; produse pentru 
ştergere; secţiuni biologice pentru cercetare la 
microscop (materiale de învăţământ); secţiuni 
histologice (materiale de învăţământ); statuete 
din papier mâche; radiere pentru tablă; pupitre 
de cules tipografice; ceară roşie; tabele de 
calcul; panouri de hârtie sau carton pentru 
anunţuri; terarii de cameră (vivarii); caiete; 
articole de papetărie; transparente; tipare, 
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şabloane; tuburi de carton; tuş; umezitoare 
(articole de birou); umezitoare de suprafeţe; 
baghete neelectronice; ambalaje de carton 
sau hârtie pentru butelii; maşini de sigilat 
plicuri pentru birou; maşini de sigilare pentru 
birou; aparate pentru fabricarea vinietelor; 
aparate pentru lipirea fotografiilor; aparate 
pentru fixare cu cleme (articole de birou); 
manuale; filtre de hârtie pentru cafea; steaguri 
(de hârtie); foiţe de metal; fotogravuri; 
fotografii; tocuri pentru şabloane; pânze pentru 
tablouri; cromolitografii; ceşti pentru dizolvarea 
vopselelor; cerneluri de corectare (heliografie); 
cerneluri; călimări; copii heliografice; mătănii; 
bile pentru pixuri; dulapuri de birou; caractere 
tipografice; ştampile cu adrese; ştampile; 
panouri pentru afişe de hârtie sau carton; 
planşete (gravură); etichete (cu excepţia celor 
textile); 

29  - alginaţi de uz alimentar; anşoa; arahide 
prelucrate; albumine de uz alimentar; albuş de 
ou; boabe conservate; boabe de soia 
conservate; bulion; dulceţuri de ghimber; 
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor 
comestibile; cuiburi de păsări comestibile; 
mazăre conservată; ciuperci conservate; 
vânat; gelatină de uz alimentar; jeleuri de 
carne; jeleuri alimentare; jeleuri de fructe; 
gălbenuş de ou; grăsime de cocos; grăsime de 
os comestibilă; grăsime de porc; grăsimi 
animale; grăsimi comestibile; mezeluri; meze-
luri, inclusiv în formă de gustare la bere; 
stafide; icre; cazeină de uz alimentar; varză 
murată; clei de peşte de uz alimentar; calta-
boş; conserve de carne; conserve de legume; 
conserve de peşte; conserve de fructe; 
concentrate de bulion; cornişoni; crevete; 
crevete, inclusiv în formă de gustare la bere; 
cremă de frişca; crochete alimentare; crisalide 
de fluture-de-mătase folosite în alimentaţia 
oamenilor; languste (nu vii); somon; ceapă 
conservată; margarină; piccalilli; marmeladă; 
uleiuri vegetale; unt de arahide; unt de cacao; 
unt de cocos; unt de frişcă; midii (nu vii); 
migdale pisate; măduvă alimentară; moluşte 
(nu vii); moluşte, inclusiv în formă de gustare 
la bere; lapte; făină de peşte alimentară; pulpă 
de fructe; carne; carne conservată; legume 
conservate; legume uscate; legume fierte; 
clătite din cartofi; măsline conservate; omari 
(nu vii); nuci de cocos uscate; nuci prelucrate; 
nuci prelucrate, inclusiv în formă de gustare la 

bere; pastă de roşii; pateuri de ficat; pectine 
alimentare; ficat; pickles; dulceţuri; praf de 
ouă; şuncă; produse lactate; produse lactate, 
inclusiv brânzici glazurate; produse din peşte; 
produse din peşte, inclusiv în formă de gustare 
la bere; proteine alimentare; păsări (nu vii); 
polen preparat pentru mâncare; piure de 
răchiţele; piure de mere; crustacee (nu vii); 
produse de peşte, inclusiv în formă de gustare 
la bere; peşte (nu viu); peşte, inclusiv în formă 
de gustare la bere; peşte conservat; salate de 
legume; salate de fructe; slănină; sardele; 
carne de porc; scrumbie; frişcă; amestecuri de 
grăsimi pentru tartine; suc de roşii pentru 
prepararea bucatelor; sucuri de legume pentru 
prepararea bucatelor; carne sărată; crenvurşti 
în pesmeţi; preparate pentru gătirea bulionului; 
preparate pentru gătirea supelor; subproduse; 
supe; supe de pregătire rapidă; supe de 
legume; brânză; tahini (aluat din seminţe de 
susan negru); tofu; zarzavaturi conservate; 
castraveţi-de-mare (nu vii); trufe conservate; 
ton; stridii (nu vii); cheag; fileu de peşte; fileu 
de peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
curmale; fructe glazurate; fructe congelate; 
fructe conservate; fructe conservate în alcool; 
fructe prelucrate termic; fulgi de cartofi; 
hummus (aluat din năut); coajă de fructe; linte 
conservată; chips-uri de cartofi; chips-uri de 
cartofi, inclusiv în formă de gustare la bere; 
chips-uri de fructe; extracte alimentare din 
alge; extracte din carne; ouă de melc; ouă; 

30  - preparate aromatice de uz alimentar; arome 
(cu excepţia uleiurilor esenţiale); badian; 
biscuiţi; clătite; clătite în formă de semifa-
bricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; brioşe; franzele; vanilină (înlocuitor 
de vanilie); vanilie (substanţă aromatică); 
vafele; fidea; substanţe aromatice de cafea; 
îndulcitori naturali; substanţe liante pentru 
mezeluri; substanţe liante pentru gheaţă 
alimentară; apă de mare (pentru prepararea 
bucatelor); glucoză alimentară; muştar; subs-
tanţe de îngroşare pentru produse alimentare; 
înlocuitori de cafea; înlocuitori vegetali de 
cafea; produse de cofetărie pentru împodo-
birea pomului de Crăciun; prăjituri; produse de 
patiserie; produse de patiserie, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse de patiserie 
în formă de semifabricate, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; produse de cofetărie 
pe bază de arahide; produse de cofetărie pe 



MD - BOPI 7/2005 (PARTEA II)                                            TRADEMARKS   
 

 120 

bază de migdale; paste făinoase; pateuri; pa-
teuri, inclusiv în formă de semifabricate con-
gelate; iaurt congelat; cacao; produse din 
cacao; capere; caramele; terciuri de lapte; 
terciuri de pregătire rapidă; quiches (plăcintă-
budincă cu bucăţi mărunte de slănină); gluten 
alimentar; bomboane; bomboane de lemn- 
dulce; bomboane de mentă; cafea; cafea 
brută; amidon alimentar; fursecuri; fursecuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; crupe 
alimentare; porumb măcinat; porumb prăjit; 
plăcintă umplută cu carne; curcuma alimen-
tară; cuş-cuş; feluri de mâncare pe bază de 
făină; feluri de mâncare pe bază de făină, 
inclusiv în formă de gustări la bere; tăiţei; 
gheaţă de răcit; gheaţă naturală sau artificială; 
gheaţă alimentară; dropsuri; lipii din orez; 
maltoză; jeleuri de fructe (produse de cofe-
tărie); marţipane; cremă de lapte; miere; lăp-
tişor de matcă (cu excepţia celui de uz me-
dicinal); îngheţată; şerbeturi; făină; muesli; 
mentă pentru produse de cofetărie; băuturi din 
cacao cu lapte; băuturi din cafea cu lapte; 
băuturi pe bază de cafea; băuturi pe bază de 
ceai; băuturi din ciocolată cu lapte; băuturi pe 
bază de ciocolată; băuturi pe bază de cacao; 
infuzii nemedicinale; ovăz pisat; ovăz curăţat; 
nucşoare; pastile (produse de cofetărie); me-
lasă; colţunaşi cu carne; piper; petits fours 
(produse de patiserie); pişcoturi; pişcoturi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; plăcinte; 
plăcinte, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; pizza; pizza în formă de semifa-
bricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; bomboane fondante (produse de 
cofetărie); popcorn; prafuri pentru îngheţată; 
praline; condimente; condimente, inclusiv 
sosuri, maioneză, ketchup; produse pentru 
înmuierea cărnii în condiţii de casă; produse 
cerealiere; produse cerealiere, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse din făină; 
produse din făină, inclusiv în formă de gustare 
la bere; produse din făină în formă de semifa-
bricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; produse pe bază de ovăz; produse 
alimentare ce conţin amidon; propolis folosit în 
alimentarea oamenilor; turte dulci; mirodenii; 
budinci; pudră pentru prăjituri; ravioli; gume de 
mestecat (cu excepţia celor de uz medicinal); 
orez; ruladă de primăvară (legume proaspete 
învelite în clătită din făină de orez); zahăr; 
seminţe de anason; aluat pentru produse de 

cofetărie; aluat pentru produse de cofetărie, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
produse de cofetărie; malţ; sare pentru con-
servarea produselor alimentare; sare de 
bucătărie; sare de ţelină; spaghete; sosuri; 
stabilizatori pentru frişcă; pesmeţi; pesmeţi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; pesmeţi 
pisaţi; sushi; covrigi; sandvişuri; sandvişuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; san-
dvişuri, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; drojdie în formă de comprimate (cu 
excepţia celor de uz medicinal); tabule (mân-
care din legume, mazăre, ulei şi suc de 
lămâie); tacos (lipie nedospită din porumb cu 
umplutură din carne şi legume); tapiocă; aluat 
de migdale; tortillas (lipii de porumb); torturi cu 
fructe şi pomuşoare; decoraţii comestibile 
pentru prăjituri; oţet; fermenţi pentru aluat; 
halva; pâine; pâine din aluat nedospit; fulgi din 
produse cerealiere; cicoare; ceai; ceai cu 
gheaţă; ciocolată; extract de malţ; esenţe ali-
mentare (cu excepţia esenţelor eterice şi uleiu-
rilor esenţiale); 

32  - aperitive nealcoolice; ape; cocteiluri nealcoo-
lice; limonade; băuturi de lapte de arahide; 
băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi 
în bază de zer; băuturi de fructe; băutură de 
lapte de migdale; nectare de fructe; lapte de 
migdale; bere; prafuri pentru prepararea 
băuturilor gazoase; sasaparila (băutură neal-
coolică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de roşii; suc de mere; 
sucuri de legume; sucuri de fructe; preparate 
pentru fabricarea apei gazoase; preparate 
pentru fabricarea lichiorurilor; preparate pentru 
fabricarea apei minerale; preparate pentru 
fabricarea băuturilor; must; must de struguri; 
must de bere; must de malţ; pastile pentru 
fabricarea băuturilor gazoase; şerbet (bău-
tură); extracte nealcoolice de fructe; extracte 
de hamei pentru fabricarea berii; esenţe 
pentru fabricarea băuturilor; 

33  - aperitive; arac; brandy; vinuri; vinuri, inclusiv 
vinuri spumante de viţă de vie saturate cu 
bioxid de carbon; vin din tescovină de struguri; 
whisky; votcă; gin; digestive; cocteiluri; lichio-
ruri; băuturi alcoolice; băuturi alcoolice ce 
conţin fructe; băuturi spirtoase; băuturi obţi-
nute prin distilare; hidromel; alcool de mentă; 
biter; rom; sake; cidru; alcool de orez; extracte 
alcoolice; extracte alcoolice de fructe; esenţe 
alcoolice; 
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35  - agenţii de import-export; agenţii de informaţie 
comercială;  agenţii publicitare; analiza preţului 
de cost; arenda spaţiilor pentru amplasarea 
publicităţii; auditing; agenţii de angajare a 
personalului; managementul bazelor de date 
automatizate; servicii de contabilitate; exper-
tiză de afaceri; demonstrarea produselor; 
demonstrarea produselor (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); transcrierea mesajelor; sondaje de 
opinii; studii de piaţă; informaţie de afaceri; 
informaţie de afaceri (oferită prin reţele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet);   informaţie 
statistică; informaţie statistică   (oferită  prin   
reţele   de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
investigaţii de afaceri; investigaţii de afaceri 
(oferite prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); cercetări de marketing; cercetări de 
marketing (oferite prin reţele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); recrutarea personalului; 
consultaţii în domeniul organizării şi admi-
nistrării   afacerilor;   consultaţii în domeniul 
organizării şi administrării întreprinderii comer-
ciale; consultaţii în domeniul administrării per-
sonalului; consultaţii în domeniul organizării 
afacerilor; consultaţii în domeniul administrării 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (consultaţii profesionale în domeniul 
administrării sau funcţionării întreprinderii 
comerciale); consultaţii profesionale în dome-
niul afacerilor (oferite prin reţelele de calcula-
toare, inclusiv prin Internet); administrare în 
domeniul afacerilor artistice; administrare în 
domeniul afacerilor comerciale; examinarea 
presei; înnoirea materialelor publicitare; prelu-
crarea textului; servicii de secretar; servicii 
stenografice; organizarea expoziţiilor comer-
ciale sau publicitare; organizarea abonării la 
ziare  (pentru terţi); organizarea  iarmaroacelor 
comerciale  sau publicitare; decorarea vitri-
nelor; evaluarea activităţii comerciale; evalua-
rea pădurii; evaluarea lânii; pregătirea docu-
mentelor de plată; căutarea informaţiei în 
fişierele de calculator (pentru terţi); asistenţă 
în administrarea afacerilor;  asistenţă în  admi-
nistrarea afacerilor comerciale; asistenţă în 
administrarea întreprinderilor comerciale sau 
industriale; asistenţă în administrarea între-
prinderii comerciale; previziuni economice; 
vânzări la licitaţie; vânzări la licitaţie (prin reţe-
lele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 

promovarea vânzărilor (pentru terţi); promo-
varea vânzărilor (pentru terţi, inclusiv serviciile 
întreprinderilor de comerţ cu amănuntul şi cu 
ridicata); promovarea vânzărilor (pentru terţi, 
inclusiv servicii în  domeniul  comerţului  cu  
amănuntul   şi  cu  ridicata);  promovarea vân-
zărilor (pentru terţi, inclusiv comercializarea 
produselor la comandă în prealabil); pro-
movarea vânzărilor (pentru terţi,  inclusiv prin  
reţelele  de  calculatoare, prin Internet); aren-
da maşinilor şi echipamentului de birou; 
arenda timpului publicitar în toate mijloacele 
de informare;  arenda materialelor publicitare; 
arenda distribuitoarelor automate; arenda 
maşinilor de fotocopiere; publicarea textelor 
publicitare;  servicii de dactilografiere; publici-
tate radio; afişaj; distribuirea mostrelor; distri-
buirea materialelor publicitare; publicitate; 
publicitate interactivă în reţelele de calcu-
latoare; publicitate prin corespondenţă; publi-
citate televizată; reproducerea documentelor; 
compilarea informaţiei în baze de date de 
calculatoare; colectarea diverselor produse 
pentru terţi (fără transportare) şi amplasarea 
produselor pentru facilitarea examinării şi  pro-
curării   lor  de   către   consumatori; informaţii 
privind operaţiunile de afaceri; sistematizarea 
informaţiei în baze de date de calculatoare; 
întocmirea declaraţiilor fiscale; întocmirea ra-
poartelor despre conturi; întocmirea rubricilor 
publicitare în ziare; localizarea vagoanelor de 
marfă prin calculator; testare psihologică la 
angajarea la serviciu; administrarea afacerilor 
hoteliere; servicii în domeniul relaţiilor publice; 
serviciile modelelor în scopuri publicitare şi de 
promovare a vânzărilor; servicii de relocalizare 
a întreprinderilor; servicii de aprovizionare 
pentru terţi (cumpărarea şi asigurarea antre-
prenorilor cu produse);  servicii  de  aprovi-
zionare  pentru   terţi   (servicii   de   comercia-
lizare a produselor cu amănuntul şi cu ridi-
cata);  servicii  de  aprovizionare  pentru  terţi 
(cumpărarea şi asigurarea antreprenorilor cu 
produse prin reţele de calculatoare, inclusiv 
prin Internet); răspuns la telefon (pentru abo-
naţii nedisponibili); fotocopiere; 

36  - agenţii de credit; agenţii de percepere a crean-
ţelor; agenţii imobiliare; agenţii imobiliare 
(prestarea serviciilor prin Internet); agenţii 
vamale; analiză financiară; finanţarea cum-
părărilor în rate; bănci de economii; birouri de 
apartamente; perceperea chiriei; emisiunea 
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cecurilor de călătorie; emisiunea card-urilor de 
credit; emisiunea hârtiilor de valoare; investiţii;  
informaţii în  domeniul asigurărilor; informaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
informaţii financiare; informaţii financiare 
(prestarea serviciilor prin reţelele de calcu-
latoare, inclusiv prin Internet); cliring; con-
sultaţii în domeniul asigurărilor; consultaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
consultaţii în domeniul finanţelor; consultaţii în 
domeniul finanţelor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
cotaţii bursiere; servicii de lichidare a între-
prinderilor; curtaj; curtaj (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); administrare financiară; administrare 
financiară (prestarea serviciilor prin reţelele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); schimb 
valutar; deservirea card-urilor de debit; deser-
virea card-urilor de credit; operaţiuni bancare 
prin Internet; operaţiuni factoriale; organizarea 
colectării banilor; evaluarea anticariatului; 
evaluarea giuvaierelor; evaluarea timbrelor; 
evaluarea imobilului; evaluarea obiectelor de 
numismatică; evaluarea obiectelor de artă; 
evaluări financiare (asigurare, operaţiuni 
bancare, imobil); transferuri electronice de 
fonduri; garanţii; curtaj la bursă; intermediere 
în operaţiuni cu imobilul; intermediere în 
asigurare; acordarea împrumuturilor; acorda-
rea împrumuturilor în gaj; verificarea cecurilor; 
colectarea mijloacelor de binefacere; arenda 
birourilor; arenda imobilului; arenda imobilului 
pentru întreprinderi de comerţ; arenda 
imobilului pentru întreprinderi de alimentaţie 
publică; arenda apartamentelor; patronaj 
financiar; creditare în ipotecă; creditare cu 
achitare în rate; asigurări; asigurări (prestarea 
serviciilor prin Internet); administrarea fondului 
locativ; administrarea imobilului; administrarea 
imobilului, inclusiv în formă de complexe 
comerciale; serviciile actuarilor; servicii ban-
care; servicii de plată a pensiilor; servicii fidu-
ciare; constituirea fondurilor mutuale; finan-
ţare; depozitare în safeuri; depozitarea valo-
rilor; expertiză fiscală; 

39  - transport aerian; arenda transportului naval; 
arenda locurilor pentru parcarea transportului 
auto; rezervarea biletelor pentru călătorii; 
rezervarea itinerarelor turistice; rezervarea 

vehiculelor; remorcare; remorcarea vehiculelor 
în caz de avariere; distribuirea apei; livrarea 
ziarelor; livrarea corespondenţei; livrarea cole-
telor; livrarea produselor; livrarea produselor 
(comandate prin corespondenţă); livrarea 
produselor (comandate în prealabil); livrarea 
produselor (comandate prin reţeaua de 
calculatoare); lansarea sateliţilor pentru terţi; 
informaţii în domeniul transportului; informaţii 
privind depozitarea produselor; organizarea 
croazierelor; organizarea călătoriilor; camionaj; 
cărăuşie; transportul şi descărcarea gunoiului; 
transportul mobilei; transportul mobilei la 
mutare; transport cu şlepuri; transport cu 
feribotul; transportul călătorilor; transportul 
naval al produselor (navlu); transportarea 
valorilor în transport armat; transport cu 
autobuzul; transport cu automobilul; transport 
naval; transport feroviar; transport maritim; 
transport de pasageri; transport fluvial; 
transportarea încărcăturilor; ranfluarea navelor; 
intermediere în transport maritim; intermediere la 
transport; intermediere în navlosire; operarea 
porţilor de ecluză; arenda automobilelor; arenda 
vagoanelor; arenda clopotelor de scufundat; 
arenda costumelor de scafandru; arenda 
automobilelor de cursă; arenda scaunelor pe 
rotile pentru invalizi; arenda containerelor de 
depozitare a produselor; arenda cailor; arenda 
vehiculelor terestre; arenda vaselor frigorifere; 
arenda vehiculelor; operaţii de încărcare-
descărcare; operaţii de descărcare; distribuirea 
energiei electrice; distribuirea energiei; 
ambalarea produselor; transport de ambulanţă; 
arenda garajelor; arenda parcărilor acoperite 
pentru vehicule; arenda depozitelor; servicii de 
spargere a gheţii; pilotaj; aprovizionare cu apă 
potabilă; însoţirea călătorilor; salvare sub apă; 
salvarea navelor; servicii de taxi; servicii de 
tramvai; transport prin conducte; vehicule pentru 
serviciu de salvare; împachetarea produselor; 
serviciile parcărilor de automobile; serviciile 
şoferilor; serviciile transportului naval de 
excursie; serviciile curierilor (livrarea cores-
pondenţei sau produselor); servicii de salvare a 
proprietăţii; servicii de transport; serviciile 
agenţiilor de turism (cu excepţia rezervării 
locurilor la hoteluri şi pensiuni); navlosire; 
stocarea datelor sau documentelor în dispozitive 
electronice; păstrarea bărcilor; păstrarea 
produselor; depozitarea produselor; excursii 
turistice; expedierea încărcăturilor; 
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42  - analiza sistemelor de calculatoare; analiză 
chimică; servicii de arbitraj; arhitectură; 
autentificarea lucrărilor de artă; reconstituirea 
bazelor de date de calculator; design de arte 
grafice; studiul proiectelor tehnice; inginerie; 
instalarea software de calculatoare; servicii de 
informare meteorologică; testarea materialelor; 
testarea materialelor textile; cercetări în do-
meniul bacteriologiei; cercetări în domeniul 
biologiei; cercetări în domeniul geologiei; 
cercetări în domeniul cosmetologiei; cercetări 
în domeniul mecanicii; cercetări în domeniul 
dreptului; cercetări în domeniul fizicii; cercetări 
în domeniul chimiei; cercetări şi proiectări de 
produse noi (pentru terţi); cercetări în 
domeniul zăcămintelor de petrol în scopul 
exploatării; cercetări subacvatice; cercetări 
tehnice; etalonare (măsurări); consultaţii în 
domeniul hardware de calculatoare; consultaţii 
în domeniul protecţiei mediului înconjurător; 
consultaţii în domeniul proprietăţii intelectuale; 
consultaţii în domeniul construcţiei, arhitecturii; 
control în domeniul proprietăţii intelectuale; 
controlul sondelor de ţiţei; controlul calităţii; 
controlul tehnic al vehiculelor; eliberarea 
licenţelor pentru obiectele de proprietate 
intelectuală; arpentaj; design-ul îmbrăcămintei; 
modernizarea software de calculatoare; supra-
veghere în domeniul geologiei; supraveghere 
în domeniul zăcămintelor de petrol; între-
ţinerea software de calculatoare; decorarea 
interiorului; conversia datelor sau documen-
telor de pe suport fizic pe suport electronic; 
planificare urbană; conversia datelor şi pro-
gramelor de calculatoare (cu excepţia 
conversiei fizice); design-ul sistemelor de 
calculatoare; arenda calculatoarelor; arenda 
software de calculatoare; prospectare geolo-
gică; prospectarea zăcămintelor de petrol; 
amplasarea web-site-urilor; multiplicarea pro-
gramelor de calculatoare; elaborarea planurilor 
în domeniul construcţiilor; design-ul software 
de calculatoare; împrăştierea norilor; crearea 
şi întreţinerea tehnică a web-site-urilor pentru 
terţi; programare de calculatoare; administrare 
în domeniul drepturilor de autor; design 
industrial; servicii în domeniul chimiei; servicii 
de design în domeniul ambalajului; servicii 
juridice; expertiză tehnico-inginerească; 

43  - agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni); arenda 
cazării temporare; arenda spaţiilor pentru 
întruniri; case de vacanţă; rezervări hoteliere; 

rezervări în pensiuni; rezervări de cazare 
temporară; hoteluri; aziluri pentru bătrâni; 
snack-baruri; cafenele; bufete cu autoservire; 
moteluri; pensiuni; pensiuni pentru animale; 
arenda mobilierului, garniturilor de albituri 
pentru masă şi veselei; arenda corturilor; 
arenda construcţiilor transportabile; restau-
rante; restaurante cu autoservire; cantine în 
instituţiile de producţie şi învăţământ; serviciile 
caselor de vacanţă (servicii de cazare); 
serviciile barurilor; serviciile campingurilor; 
servicii de pregătire şi livrare a bucatelor la 
domiciliu; creşe.  

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.07; 28.05.00; 
29.01.01. 
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(511) NCL(8) 
03  - substanţe abrazive; ambră; preparate de 

detartrare de uz casnic; preparate antistatice 
de uz casnic; sprayuri pentru împrospătarea 
respiraţiei; pietre pentru bărbierit (antiseptice); 
pietre de lustruit; hârtie abrazivă; hârtie cu 
şmirghel; hârtie de lustruit; vaselină de uz 
cosmetic; vată de uz cosmetic; beţişoare cu 
vată de uz cosmetic; substanţe aromatice 
(uleiuri esenţiale); substanţe aromatice pentru 
prăjituri (uleiuri esenţiale); substanţe aromatice 
pentru băuturi (uleiuri esenţiale); substanţe 
aromatice pentru parfumarea lenjeriei; apă 
aromatică; apă de javel; apă de lavandă; apă 
de toaletă; ceară pentru lenjerie; ceară pentru 
podele; ceară pentru mustăţi; ceară de 
croitorie; ceară pentru lustruirea mobilierului şi 
podelelor; ceară de cizmărie; heliotropină; 
geraniol; farduri; dezodorizanţi de uz personal; 
lemn aromatic; parfum; lichide pentru cură-
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ţarea geamurilor şi parbrizelor; grăsimi de uz 
cosmetic; cenuşă vulcanică pentru curăţare; 
parfumerie; ornamente decorative de uz 
cosmetic;  iononă (parfumerie); pietre de 
şlefuit; creioane pentru sprâncene; creioane 
cosmetice; carbură de siliciu (material abra-
ziv); carburi de metale (materiale abrazive); 
alaun de aluminiu (antiseptice); diatomit de 
lustruit; adezivi pentru fixarea genelor artifi-
ciale; adezivi pentru fixarea părului artificial; 
scoarţă de clocotici pentru spălare; corindon 
(abraziv); vopsele pentru lenjerie; vopsele 
pentru barbă şi mustăţi; coloranţi pentru 
scopuri de  toaletă;  vopsele cosmetice; ami-
don (apret); creme cosmetice; creme cos-
metice pentru albit; creme, ceară pentru piele; 
crocus (material abraziv); tămâie; sprayuri 
pentru păr; lacuri de unghii; loţiuni după 
bărbierit; loţiuni pentru păr; loţiuni de uz 
cosmetic; măşti cosmetice; uleiuri pentru 
parfum şi substanţe aromatice; uleiuri cos-
metice; uleiuri pentru scopuri de toaletă; uleiuri 
esenţiale; uleiuri esenţiale de cedru; uleiuri 
esenţiale de lămâie; uleiuri folosite ca produse 
de curăţare; ulei de pergamut; ulei de 
gaultheria; ulei de iasomie; ulei de lavandă; 
ulei de migdal; ulei de trandafir; ulei de 
terebentină pentru degresare; adezivi de uz 
cosmetic; lapte de var; cretă pentru curăţare; 
lapte de migdal de uz cosmetic; lapte de 
curăţare pentru scopuri de toaletă; mosc 
(parfumerie); săpunuri; săpunuri dezinfectante; 
săpunuri dezodorizante; săpunuri pentru băr-
bierit; săpunuri pentru avivare; săpunuri de 
toaletă în calupuri;  săpunuri medicinale; săpu-
nuri împotriva transpiraţiei; săpunuri împotriva 
transpiraţiei picioarelor; săpun de migdal; 
mentă pentru parfumerie; seturi cosmetice; 
emeri; unghii artificiale; apă de colonie; baze 
pentru parfum de flori; paste de lustruit; paste 
pentru curele pentru ascuţirea briciului; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; piatră ponce; 
peroxid de hidrogen de uz cosmetic; pânză 
abrazivă; pânză de sticlă; ruj de buze; pomadă 
de uz cosmetic; produse pentru bărbierit; 
produse cosmetice pentru baie; produse de 
toaletă; produse pentru ondulaţia părului; pro-
duse pentru înmuierea lenjeriei; produse 
pentru ascuţirea instrumentelor; produse pen-
tru netezirea (apretarea) ţesăturilor; produse 
pentru albirea pielii; produse pentru polizarea 
protezelor dentare; produse de lustruit; pro-

duse pentru clătirea gurii (cu excepţia celor de 
uz medicinal); produse cosmetice pentru 
slăbire; produse pentru lustruirea lenjeriei; 
emoliente pentru lenjerie la spălare; produse 
pentru spălare; produse pentru curăţare us-
cată; produse pentru scoaterea fardului; pro-
duse pentru scoaterea vopselei; produse 
pentru scoaterea lacurilor; produse pentru 
scoaterea cerii pentru podele; produse  pentru 
scoaterea ruginii;  produse de curăţat;  produ-
se pentru curăţarea protezelor dentare; pro-
duse pentru curăţarea tapetelor; produse pen-
tru curăţarea ţevilor de scurgere; produse 
chimice de uz casnic destinate avivării culorilor 
la spălarea lenjeriei; pudră de machiat; dia-
mantin (abraziv); soluţii pentru degresare; 
gene artificiale; şerveţele impregnate cu loţiuni 
cosmetice; safrol; terebentină pentru degre-
sare; amestecuri aromatice din flori şi ierburi; 
sodă de albit; sodă pentru spălare, curăţare; 
săruri pentru baie (cu excepţia celor de uz 
medicinal); săruri de albit; substanţe de lustruit 
pentru piele; produse de fumegare (parfu-
merie); amoniac (detergent); substanţe astrin-
gente de uz cosmetic; produse cosmetice 
pentru sprâncene; produse pentru scoaterea 
petelor; produse de machiat; produse cosme-
tice pentru bronzat; produse pentru vopsirea 
părului; neutralizanţi pentru ondulaţie per-
manentă; produse cosmetice pentru gene; 
produse pentru depilare; produse cosmetice 
pentru îngrijirea pielii; creme pentru încăl-
ţăminte; produse cosmetice; produse cos-
metice pentru animale; produse cosmetice 
pentru vopsirea genelor şi sprâncenelor; 
detergenţi (cu excepţia celor de uz industrial şi 
medicinal); degresanţi (cu excepţia celor de uz 
industrial); decoloranţi de uz cosmetic; pro-
duse de toaletă contra transpiraţiei; talc pentru 
toaletă; terpene (uleiuri esenţiale); şampoane; 
şampoane pentru spălarea animalelor domes-
tice; glaspapir; leşie de sodă; extracte de flori 
(parfumerie); esenţe eterice; esenţă de ba-
dian; esenţă de mentă (ulei esenţial); 

05  - acaricide; aconitină; alcaloizi de uz medicinal; 
algicide; aldehide de uz farmaceutic; amal-
game dentare din aur; amalgame dentare; 
aminoacizi de uz veterinar; aminoacizi de uz 
medicinal; antibiotice; acetat de aluminiu de uz 
farmaceutic; acetaţi de uz farmaceutic; bac-
tericide; balsamuri de uz medicinal; bandaje 
igienice; bandaje pentru pansamente; biocizi; 
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brăţări de uz medicinal; brăţări antireumatice; 
brom de uz farmaceutic; hârtie pentru cata-
plasmă de muştar; hârtie lipicioasă contra 
muştelor; hârtie impregnată contra moliei; va-
selină de uz medicinal; vaccinuri; băi cu oxi-
gen; vată antiseptică; vată higroscopică; vată 
de uz medicinal; substanţe dietetice de uz 
medicinal; substanţe radiologice de contrast 
de uz medicinal; substanţe nutritive pentru 
microorganisme; substanţe radioactive de uz 
medicinal; azotat de bismut de uz farmaceutic; 
apă de melisă de uz farmaceutic; apă de mare 
pentru băi curative; ape minerale de uz medi-
cinal; ape termale; fibre de plante comestibile 
(nealimentare); ceară de modelare dentară; 
gaze de uz medicinal; gaiacol de uz farma-
ceutic; hematogen; hemoglobină; hidrastină; 
hidrastinină; glicerină de uz medicinal; glicero-
fosfaţi; glucoză de uz medicinal; genţiană de 
uz farmaceutic; hormoni de uz medicinal; 
muştar de uz farmaceutic; cataplasmă de 
muştar; nămoluri pentru băi; nămoluri tera-
peutice; gumă-gută de uz medicinal; gurjum-
balsam de uz medicinal; dezodorizante (cu 
excepţia celor de uz personal); diastază de uz 
medicinal; digitalină; aditivi pentru furaje de uz 
medicinal; suplimente minerale alimentare; su-
plimente nutritive de uz medicinal; drojdie de 
uz farmaceutic; gelatină de uz medicinal; 
untură de peşte; izotopi de uz medicinal; 
insecticide; iod de uz farmaceutic; ioduri de uz 
farmaceutic; ioduri alcaline de uz farmaceutic; 
iodoform; calomel; tartrat acid de uz far-
maceutic; tartru de uz farmaceutic; camfor de 
uz medicinal; capsule pentru medicamente; 
capsule de uz farmaceutic; dropsuri de uz 
medicinal; creioane hemostatice; creioane 
pentru tratamentul verucei; creioane caustice; 
cardonil (paraziticid); sodă caustică de uz 
farmaceutic; cachou de uz farmaceutic; 
quassia de uz medicinal; quebracho de uz 
medicinal; acid galic de uz farmaceutic; acizi 
de uz farmaceutic; adezivi pentru proteze den-
tare; benzi adezive de uz medicinal; cocaină; 
colodiu de uz farmaceutic; inele contra 
calusului pentru picioare; inele antireumatice; 
bomboane medicinale; scoarţă de angustur de 
uz medicinal; scoarţă de arbori de uz far-
maceutic; scoarţă de cedru (insectifug); scoar-
ţă de condurango de uz medicinal; scoarţă de 
croton; scoarţă de manglier de uz farmaceutic; 
scoarţă de mirobalan de uz farmaceutic; 

scoarţă de chinină de uz medicinal; rădăcini 
medicinale; rădăcini de revent de uz farma-
ceutic; scame de uz medicinal; amidon de uz 
dietetic sau farmaceutic; creozot de uz 
farmaceutic; sânge de uz medicinal; culturi de 
microorganisme de uz medicinal sau veterinar; 
curara; lacuri dentare; lemn-dulce de uz 
medicinal; lactoză; leucoplaste; medicamente 
contra constipaţiilor; lecitină de uz medicinal; 
loţiuni de uz veterinar; loţiuni pentru câini; 
loţiuni de uz farmaceutic; lupulină de uz 
farmaceutic; magnezie de uz farmaceutic; lini-
mente; unguente de uz farmaceutic; unguente 
contra arsurilor solare; unguente mercuriale; 
unguente de uz farmaceutic de protecţie 
contra degerăturii; tifon pentru pansamente; 
uleiuri de protecţie contra tăunilor; uleiuri 
medicinale; ulei de muştar de uz medicinal; 
ulei camforat de uz medicinal; ulei de ricin de 
uz medicinal; ulei de terebentină de uz 
farmaceutic; ulei de mărar de uz medicinal; 
masticuri dentare; materiale abrazive dentare; 
materiale pentru mulaje dentare; materiale 
pentru plombarea dinţilor; materiale medi-
cinale pentru pansamente; materiale chirur-
gicale pentru pansamente; medicamente; 
medicamente de uz veterinar; medicamente 
pentru seroterapie; medicamente de uz uman; 
medicamente de uz dentar; mentol; poţiuni 
medicinale; moleschin de uz medicinal; lapte 
proteic; lapte de migdale de uz farmaceutic; 
lăptişor de matcă de uz medicinal; enzime 
lactice de uz farmaceutic; muşchi irlandez de 
uz medicinal; făină pentru alimente pentru 
sugari; făină de uz farmaceutic; făină din 
seminţe de in de uz farmaceutic; făină de peş-
te de uz farmaceutic; adezivi contra muştelor; 
mentă de uz farmaceutic; truse farmaceutice 
(portative); băuturi dietetice de uz medicinal; 
băuturi din lapte de malţ de uz medicinal; 
narcotice; infuzii medicinale; tinctură de iod; 
tinctură de eucalipt de uz farmaceutic; tincturi 
de uz medicinal; opiu; opodeldoc; decocturi de 
uz medicinal; zgărzi antiparazitare pentru 
animale; beţişoare de lemn-dulce de uz 
farmaceutic; beţişoare sulfurice (dezinfec-
tante); chiloţi absorbanţi pentru persoanele ce 
suferă de incontinenţă; pectine de uz farma-
ceutic; scutece igienice pentru persoanele ce 
suferă de incontinenţă; pepsine de uz farma-
ceutic; peptone de uz farmaceutic; peroxid de 
hidrogen de uz medicinal; pilule de uz farma-
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ceutic; lipitori medicinale; plasmă sangvină; 
plasturi de uz medicinal; bandaje oculare de 
uz medicinal; cataplasme; bandaje pentru 
comprese; bandaje scapulare chirurgicale; 
perniţe pentru calus; perniţe folosite la alăp-
tare; pomezi de uz medicinal; pulbere de can-
taridă; pulbere de piretru; centuri pentru absor-
bante igienice pentru femei; preparate anti-
diuretice; preparate bacteriene de uz medi-
cinal şi veterinar; preparate bacteriologice de 
uz medicinal sau veterinar; preparate bal-
samice de uz medicinal; preparate albumi-
noase de uz medicinal; preparate biologice de 
uz veterinar; preparate biologice de uz 
medicinal; preparate veterinare; preparate de 
bismut de uz farmaceutic; preparate vitami-
noase; preparate diagnostice de uz medicinal; 
preparate terapeutice pentru băi; preparate 
pentru tratamentul hemoroizilor; preparate 
pentru tratamentul calusului osos; preparate 
pentru uşurarea erupţiei dentare; preparate 
pentru prelucrarea arsurilor; preparate de fu-
megare de uz medicinal; preparate pentru 
organoterapie; preparate de împrospătare a 
aerului; preparate pentru purificarea aerului; 
preparate pentru dilataţie bronşică; preparate 
pentru sterilizare; preparate pentru sterilizarea 
solului; preparate pentru scoaterea calusului; 
preparate farmaceutice contra mătreţii; 
pesticide; erbicide; preparate pentru distru-
gerea ciupercilor de casă; preparate pentru 
distrugerea larvelor; preparate pentru distru-
gerea muştelor; preparate pentru distrugerea 
şoarecilor; preparate pentru distrugerea lima-
xului; preparate pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; preparate farmaceutice pentru 
îngrijirea pielii; preparate pentru curăţarea 
lentilelor de contact; preparate calcaroase de 
uz farmaceutic; preparate medicinale pentru 
băi; preparate medicinale pentru creşterea 
părului; preparate de opiu; preparate 
anticriptogamice; preparate cu microelemente 
de uz uman sau pentru animale; preparate 
medicinale sulfamidice; preparate farmaceu-
tice; preparate farmaceutice contra arsurilor 
solare; preparate enzimatice de uz veterinar; 
preparate enzimatice de uz medicinal; pre-
parate chimiofarmaceutice; preparate chimice 
de uz veterinar; preparate chimice pentru 
diagnosticarea sarcinii; preparate chimice de 
uz medicinal; preparate chimice pentru tra-
tarea cerealelor afectate de mălură; preparate 

chimice pentru tratarea viţei de vie afectată; 
preparate chimice de tratare contra muce-
gaiului; preparate chimice de tratare contra 
filoxerei; preparate chimice de uz farmaceutic; 
preparate contra degerăturilor; preparate de 
protecţie contra moliilor; colir; apă de plumb; 
conductori chimici pentru electrozii electrocar-
diografici; produse albuminoase alimentare de 
uz medicinal; alimente pentru sugari; produse 
alimentare dietetice de uz medicinal; produse 
secundare de prelucrare a cerealelor de uz 
medicinal; absorbante igienice pentru femei; 
absorbante igienice pentru chiloţi; radiu de uz 
medicinal; cloralhidrat de uz farmaceutic; sol-
venţi pentru scoaterea leucoplastelor; soluţii 
vaginale; soluţii pentru lentilele de contact; 
reactivi chimici de uz medicinal sau veterinar; 
cauciuc de uz medicinal; cauciuc de uz dentar; 
gumă de mestecat de uz medicinal; insecti-
fuge (fumegare); insectifuge; insectifuge 
pentru câini; şerveţele, perniţe igienice; 
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice; 
sasaparila de uz medicinal; zahăr de uz 
medicinal; ceai antiastmatic; lumânări 
fumigante; supozitoare; seminţe de in de uz 
farmaceutic; ţigări ce nu conţin tutun de uz 
medicinal; sicativi de uz medicinal; siropuri de 
uz farmaceutic; terebentină de uz farmaceutic; 
unsori folosite la muls; unsori de uz veterinar; 
unsori de uz medicinal; somnifere; bicarbonat 
de sodiu de uz farmaceutic; săruri pentru băi 
cu ape minerale; săruri pentru băi medicinale; 
săruri de uz medicinal; săruri de potasiu de uz 
medicinal; săruri de sodiu de uz medicinal; 
săruri mirositoare; săruri ce intră în com-
ponenţa apelor minerale; malţ de uz 
farmaceutic; spermă pentru însămânţare 
artificială; alcool medicinal; aliaje de metale 
preţioase de uz dentar; secară-cornută de uz 
medicinal; anestezice; antiseptice; analgezice; 
adjuvanţi de uz medicinal; substanţe 
astringente; antihelmintice; dezinfectante de 
uz igienic; dezinfectante chimice pentru 
toalete; preparate de suprimare a apetitului de 
uz medicinal; preparate medicinale pentru 
slăbire; paraziticide; produse pentru îngrijirea 
cavităţii bucale de uz medicinal; febrifuge; 
depurative; produse pentru spălarea ani-
malelor; detergenţi de uz medicinal; produse 
pentru spălarea vitelor; produse pentru 
spălarea câinilor; substanţe vezicante; pro-
duse contra durerilor de cap; remedii contra 
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transpiraţiei; remedii contra transpiraţiei 
picioarelor; contraceptive chimice; produse 
antiparazitare; laxative; tonice (produse 
medicinale); nervine; digestive de uz 
farmaceutic; medii nutritive pentru culturi 
bacteriologice; steroizi; stricnină; seruri; pastile 
de amoniac; tampoane igienice pentru femei; 
tampoane pentru vindecarea rănilor; timol de 
uz farmaceutic; ţesături chirurgicale; ierburi de 
fumat de uz medicinal; ierburi medicinale; 
sedative; transplanturi chirurgicale (ţesuturi 
vii); chiloţi igienici pentru femei; cărbune de 
lemn de uz farmaceutic; mărar de uz medi-
cinal; porţelan pentru proteze dentare; fenol de 
uz farmaceutic; enzime de uz veterinar; 
enzime de uz medicinal; fermenţi de uz far-
maceutic; formaldehidă de uz farmaceutic; 
fosfaţi de uz farmaceutic; fungicide; chinină de 
uz medicinal; chinolină de uz medicinal; pâine 
pentru diabetici; cloroform; floare de sulf de uz 
farmaceutic; ciment pentru copitele animalelor; 
ciment osos de uz chirurgical şi ortopedic; 
ciment dentar; ceaiuri de ierburi de uz 
medicinal; ceai pentru slăbire de uz medicinal; 
eucalipt de uz farmaceutic; extracte de tutun 
(insecticide); extracte de hamei de uz farma-
ceutic; elixire (preparate farmaceutice); eteri 
simpli de uz farmaceutic; eteri compuşi de uz 
farmaceutic; eteri compuşi de celuloză de uz 
farmaceutic; eteri simpli de celuloză de uz 
farmaceutic; iuiuba (pastile de tuse); otravă 
pentru şobolani; otravă; otravă bacteriană; 
jalapă; 

16  - stilouri; acuarele; acvarii de cameră; albume; 
almanahuri; aparate pentru laminarea docu-
mentelor; atlase; afişe, placarde; funde de 
hârtie; garnituri de albituri de hârtie pentru 
masă; bilete; formulare; blocnotesuri; carnete 
pentru desen; carneţele (papetărie); carneţele 
cu foi libere; brăţări pentru instrumente de 
scris; broşuri; pliante; foi de hârtie; hârtie 
cerată; hârtie pentru dispozitive de înregis-
trare; hârtie pentru radiograme; hârtie pentru 
electrocardiografe; hârtie pentru sertarele 
dulapurilor (aromatizată sau nearomatizată); 
hârtie din celuloză de lemn; hârtie-carbon; 
hârtie-pergament; hârtie de scrisori; hârtie 
luminescentă; hârtie igienică; hârtie de 
ambalat; hârtie Xuan (pentru desen chinezesc 
sau caligrafie); hârtie; sugative; buletine 
informaţionale; cilindri pentru maşini de scris; 
bidinele pentru zugravi; culegare; ceară pentru 

modelare (cu excepţia celei de uz dentar); 
firme de hârtie sau carton; tipare pentru croit; 
ziare; clişee de galvanotipie; hectografe; 
steme heraldice (sigilii de hârtie); globuri; 
gravuri; condeie de ardezie; mine de creion; 
suporturi pentru creioane; suporturi pentru 
cretă; suporturi pentru ştampile, sigilii; supor-
turi pentru carnete de cecuri; diagrame; plăci 
pentru gravat; plăci de scris; table şcolare; 
galioane (tipografie); planşete de desen; 
perforatoare (articole de birou); containere de 
hârtie pentru frişcă; clame pentru fişe de 
cartotecă; agrafe pentru peniţe; semne de 
carte; ace de gravare pentru acvaforte; ace 
trasoare pentru desen; publicaţii imprimate; 
articole de hârtie sau masă plastică pentru 
ambalaj; articole de carton; mărunţitoare 
pentru hârtie, reprezentări grafice; instrumente 
pentru imitarea marmurei în legătorie; calen-
dare; calendare cu foi libere; hârtie de calc; 
calc pe bază de pânză; calc; cleiuri vegetale 
pentru papetărie sau menaj; pietre litografice; 
creioane; creioane automate; creioane de 
cărbune; desene; desene pentru decalco-
manie; tablouri cu ramă sau fără ramă; carton 
din celuloză de lemn; carton; cutii din carton 
pentru pălării; dosare (papetărie); clasoare 
(articole de birou); fişe de cartotecă; card-uri 
de credit imprimate neelectrice; cartele; hărţi 
geografice; cartele sau benzi de hârtie pentru 
înregistrarea programelor de calculatoare; 
cartele perforate pentru războaie de ţesut cu 
mecanism Jacquard; cataloage; bobine pentru 
panglicile impregnate cu cerneală; vase deco-
rative de hârtie pentru ghivece cu flori; pensule 
pentru desen; pensule pentru artişti; pensule 
pentru scris; taste pentru maşini de scris; 
cleiuri pentru papetărie sau menaj; clei de 
peşte pentru papetărie sau menaj; clei de 
amidon pentru papetărie sau menaj; clişee; 
cărţi; registre; chitanţiere; cărţi-comicsuri; 
piuneze; inele de trabuc; plicuri; cutii pentru 
ştampile, sigilii; cutii de carton sau hârtie; cutii 
cu vopsele (rechizite şcolare); lichide de 
corectură (articole de birou); capace pentru 
acvarii de cameră; florare; benzi de hârtie; 
benzi pentru maşini de scris; benzi adezive; 
benzi gumate pentru papetărie; panglici im-
pregnate cu cerneală; panglici impregnate cu 
cerneală pentru imprimante; echere; foi de 
viscoză pentru ambalare; foi cu bule (din masă 
plastică) (pentru ambalare sau împachetare); 
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foi de celuloză regenerată pentru ambalare; 
caractere de oţel; caractere tipografice 
(numerice sau literale); caractere tipografice 
numerice; litografii; machete de arhitectură; 
timbre poştale; materiale grafice imprimate; 
materiale pentru modelare; materiale de 
instruire (cu excepţia aparatelor); articole de 
legătorie; materiale de papetărie pentru 
sigilare; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale de ambalare 
făcute din amidon; materiale de filtrare din 
hârtie; maşini de imprimare a adreselor; 
maşini şi dispozitive pentru legătorie (echi-
pament de birou); maşini de scris (electrice 
sau neelectrice); maşini de fălţuit; maşini de 
francare; cretă pentru litografie; cretă de scris; 
cretă pentru croitorie; cretă de marcare; saci 
pentru gunoi (de hârtie sau de masă plastică); 
şevalete; rezemători pentru artişti; instrumente 
de scris; seturi pentru scris (papetărie); seturi 
tipografice portative; bavete din hârtie; abţi-
bilduri; degetare (articole de birou); aţe pentru 
legătorie; cuţite pentru tăierea hârtiei; aparate 
de numerotat; învelitori din carton sau hârtie 
pentru butelii; capsule pentru sigilare; 
învelitori; învelitori pentru paşapoarte; pelicule 
din materiale plastice extensibile pentru 
stivuire; modele de broderie; specimene de 
scris;  oleografii;  ilustrate muzicale;  ilustrate 
de felicitare;  cărţi poştale; gravuri; pungi de 
hârtie; pungi pentru gătirea mâncării în 
cuptorul cu microunde; palete pentru artişti; 
beţişoare pentru scriere cu cerneală; mape 
pentru documente; papier mâche; pastele 
(creioane); pelinci de unică folosinţă din 
celuloză sau hârtie; penare; legători pentru 
cărţi; publicaţii periodice; curăţitoare de peniţe; 
perforatoare; peniţe; peniţe de aur; peniţe de 
oţel; peniţe pentru desen; culegeri de cântece; 
ştampile, sigilii; sigilii de ceară roşie; scrisori 
de aviz; planşete cu clame; plăci cu adrese 
pentru maşini de imprimare a adreselor; 
batiste de hârtie; pelicule din masă plastică 
pentru ambalare; scutece de unică folosinţă 
din hârtie sau celuloză; tăvi pentru corespon-
denţă; tăvi pentru sortarea şi numărarea 
banilor; suporturi de hârtie pentru carafe; su-
porturi pentru cărţi; suporturi pentru ştampile, 
sigilii; suporturi pentru căni de bere; suporturi 
pentru tocuri şi creioane; standuri pentru 
fotografii; tuşiere; şipci de înrămare pentru 
legătorie; şervete din hârtie pentru mâini; 

pânză gumată pentru papetărie; pânză mul-
tiplă netextilă la maşina  de   imprimat;   pânză   
cu cerneală  pentru   maşinile   de   reproduce-
re a documentelor; pânză cu cerneală pentru 
aparatele de multiplicare; portrete; prespa-
pieruri; seturi de scris; instrumente pentru 
desen; radiere; articole de birou (cu excepţia 
mobilierului); rechizite de scris; rechizite 
şcolare; distribuitoare de bandă adezivă; dis-
pozitive acţionate manual destinate lipirii 
etichetelor; dispozitive de prins hârtia; dis-
pozitive de  ascuţit creioane (electrice şi 
neelectrice); produse de imprimerie; pros-
pecte; orare imprimate; reglete; borderouri; 
gume; reproduceri grafice; aparate de 
multiplicat; tocuri rezervoare; pixuri; şerveţele 
de hârtie pentru scoaterea machiajului; şer-
veţele de hârtie de toaletă; răzuitoare de birou; 
clame; produse pentru ştergere; secţiuni bio-
logice pentru cercetare la microscop (ma-
teriale de învăţământ); secţiuni histologice 
(materiale de învăţământ); statuete din papier 
mâche; radiere pentru tablă; pupitre de cules 
tipografice; ceară roşie; tabele de calcul; 
panouri de hârtie sau carton pentru anunţuri; 
terarii de cameră (vivarii); caiete; articole de 
papetărie; transparente; tipare, şabloane; 
tuburi de carton; tuş; umezitoare (articole de 
birou); umezitoare de suprafeţe; baghete 
neelectronice; ambalaje de carton sau hârtie 
pentru butelii; maşini de sigilat plicuri pentru 
birou; maşini de sigilare pentru birou; aparate 
pentru fabricarea vinietelor; aparate pentru 
lipirea fotografiilor; aparate pentru fixare cu 
cleme (articole de birou); manuale; filtre de 
hârtie pentru cafea; steaguri (de hârtie); foiţe 
de metal; fotogravuri; fotografii; tocuri pentru 
şabloane; pânze pentru tablouri; cromolito-
grafii; ceşti pentru dizolvarea vopselelor; 
cerneluri de corectare (heliografie); cerneluri; 
călimări; copii heliografice; mătănii; bile pentru 
pixuri; dulapuri de birou; caractere tipografice; 
ştampile cu adrese; ştampile; panouri pentru 
afişe de hârtie sau carton; planşete (gravură); 
etichete (cu excepţia celor textile); 

29  - alginaţi de uz alimentar; anşoa; arahide 
prelucrate; albumine de uz alimentar; albuş de 
ou; boabe conservate; boabe de soia conser-
vate; bulion; dulceţuri de ghimber; substanţe 
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile; 
cuiburi de păsări comestibile; mazăre conser-
vată; ciuperci conservate; vânat; gelatină de 
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uz alimentar; jeleuri de carne; jeleuri alimen-
tare; jeleuri de fructe; gălbenuş de ou; grăsime 
de cocos; grăsime de os comestibilă; grăsime 
de porc; grăsimi animale; grăsimi comestibile; 
mezeluri; mezeluri, inclusiv în formă de 
gustare la bere; stafide; icre; cazeină de uz 
alimentar; varză murată; clei de peşte de uz 
alimentar; caltaboş; conserve de carne; 
conserve de legume; conserve de peşte; 
conserve de fructe; concentrate de bulion; 
cornişoni; crevete; crevete, inclusiv în formă 
de gustare la bere; cremă de frişca; crochete 
alimentare; crisalide de fluture-de-mătase 
folosite în alimentaţia oamenilor; languste (nu 
vii); somon; ceapă conservată; margarină; 
piccalilli; marmeladă; uleiuri vegetale; unt de 
arahide; unt de cacao; unt de cocos; unt de 
frişcă; midii (nu vii); migdale pisate; măduvă 
alimentară; moluşte (nu vii); moluşte, inclusiv 
în formă de gustare la bere; lapte; făină de 
peşte alimentară; pulpă de fructe; carne; carne 
conservată; legume conservate; legume 
uscate; legume fierte; clătite din cartofi; 
măsline conservate; omari (nu vii); nuci de 
cocos uscate; nuci prelucrate; nuci prelucrate, 
inclusiv în formă de gustare la bere; pastă de 
roşii; pateuri de ficat; pectine alimentare; ficat; 
pickles; dulceţuri; praf de ouă; şuncă; produse 
lactate; produse lactate, inclusiv brânzici 
glazurate; produse din peşte; produse din 
peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
proteine alimentare; păsări (nu vii); polen 
preparat pentru mâncare; piure de răchiţele; 
piure de mere; crustacee (nu vii); produse de 
peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
peşte (nu viu); peşte, inclusiv în formă de 
gustare la bere; peşte conservat; salate de 
legume; salate de fructe; slănină; sardele; 
carne de porc; scrumbie; frişcă; amestecuri de 
grăsimi pentru tartine; suc de roşii pentru 
prepararea bucatelor; sucuri de legume pentru 
prepararea bucatelor; carne sărată; crenvurşti 
în pesmeţi; preparate pentru gătirea bulionului; 
preparate pentru gătirea supelor; subproduse; 
supe; supe de pregătire rapidă; supe de 
legume; brânză; tahini (aluat din seminţe de 
susan negru); tofu; zarzavaturi conservate; 
castraveţi-de-mare (nu vii); trufe conservate; 
ton; stridii (nu vii); cheag; fileu de peşte; fileu 
de peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
curmale; fructe glazurate; fructe congelate; 
fructe conservate; fructe conservate în alcool; 

fructe prelucrate termic; fulgi de cartofi; 
hummus (aluat din năut); coajă de fructe; linte 
conservată; chips-uri de cartofi; chips-uri de 
cartofi, inclusiv în formă de gustare la bere; 
chips-uri de fructe; extracte alimentare din 
alge; extracte din carne; ouă de melc; ouă; 

30  - preparate aromatice de uz alimentar; arome 
(cu excepţia uleiurilor esenţiale); badian; 
biscuiţi; clătite; clătite în formă de semi-
fabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; brioşe; franzele; vanilină (înlocuitor 
de vanilie); vanilie (substanţă aromatică); 
vafele; fidea; substanţe aromatice de cafea; 
îndulcitori naturali; substanţe liante pentru 
mezeluri; substanţe liante pentru gheaţă ali-
mentară; apă de mare (pentru prepararea bu-
catelor); glucoză alimentară; muştar; subs-
tanţe de îngroşare pentru produse alimentare; 
înlocuitori de cafea; înlocuitori vegetali de 
cafea; produse de cofetărie pentru împo-
dobirea pomului de Crăciun; prăjituri; produse 
de patiserie; produse de patiserie, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse de patiserie 
în formă de semifabricate, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; produse de cofetărie 
pe bază de arahide; produse de cofetărie pe 
bază de migdale; paste făinoase; pateuri; 
pateuri, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; iaurt congelat; cacao; produse din 
cacao; capere; caramele; terciuri de lapte; 
terciuri de pregătire rapidă; quiches (plăcintă-
budincă cu bucăţi mărunte de slănină); gluten 
alimentar; bomboane; bomboane de lemn- 
dulce; bomboane de mentă; cafea; cafea 
brută; amidon alimentar; fursecuri; fursecuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; crupe 
alimentare; porumb măcinat; porumb prăjit; 
plăcintă umplută cu carne; curcuma alimen-
tară; cuş-cuş; feluri de mâncare pe bază de 
făină; feluri de mâncare pe bază de făină, 
inclusiv în formă de gustări la bere; tăiţei; 
gheaţă de răcit; gheaţă naturală sau artificială; 
gheaţă alimentară; dropsuri; lipii din orez; 
maltoză; jeleuri de fructe (produse de cofe-
tărie); marţipane; cremă de lapte; miere; lăpti-
şor de matcă (cu excepţia celui de uz medi-
cinal); îngheţată; şerbeturi; făină; muesli; 
mentă pentru produse de cofetărie; băuturi din 
cacao cu lapte; băuturi din cafea cu lapte; 
băuturi pe bază de cafea; băuturi pe bază de 
ceai; băuturi din ciocolată cu lapte; băuturi pe 
bază de ciocolată; băuturi pe bază de cacao; 
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infuzii nemedicinale; ovăz pisat; ovăz curăţat; 
nucşoare; pastile (produse de cofetărie); 
melasă; colţunaşi cu carne; piper; petits fours 
(produse de patiserie); pişcoturi; pişcoturi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; plăcinte; 
plăcinte, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; pizza; pizza în formă de semifa-
bricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; bomboane fondante (produse de 
cofetărie); popcorn; prafuri pentru îngheţată; 
praline; condimente; condimente, inclusiv 
sosuri, maioneză, ketchup; produse pentru 
înmuierea cărnii în condiţii de casă; produse 
cerealiere; produse cerealiere, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse din făină; 
produse din făină, inclusiv în formă de gustare 
la bere; produse din făină în formă de semifa-
bricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; produse pe bază de ovăz; produse 
alimentare ce conţin amidon; propolis folosit în 
alimentarea oamenilor; turte dulci; mirodenii; 
budinci; pudră pentru prăjituri; ravioli; gume de 
mestecat (cu excepţia celor de uz medicinal); 
orez; ruladă de primăvară (legume proaspete 
învelite în clătită din făină de orez); zahăr; 
seminţe de anason; aluat pentru produse de 
cofetărie; aluat pentru produse de cofetărie, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
produse de cofetărie; malţ; sare pentru con-
servarea produselor alimentare; sare de 
bucătărie; sare de ţelină; spaghete; sosuri; 
stabilizatori pentru frişcă; pesmeţi; pesmeţi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; pesmeţi 
pisaţi; sushi; covrigi; sandvişuri; sandvişuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; sand-
vişuri, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; drojdie în formă de comprimate (cu 
excepţia celor de uz medicinal); tabule (mân-
care din legume, mazăre, ulei şi suc de 
lămâie); tacos (lipie nedospită din porumb cu 
umplutură din carne şi legume); tapiocă; aluat 
de migdale; tortillas (lipii de porumb); torturi cu 
fructe şi pomuşoare; decoraţii comestibile 
pentru prăjituri; oţet; fermenţi pentru aluat; 
halva; pâine; pâine din aluat nedospit; fulgi din 
produse cerealiere; cicoare; ceai; ceai cu 
gheaţă; ciocolată; extract de malţ; esenţe 
alimentare (cu excepţia esenţelor eterice şi 
uleiurilor esenţiale); 

32  - aperitive nealcoolice; ape; cocteiluri nealcoo-
lice; limonade; băuturi de lapte de arahide; 
băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi 

în bază de zer; băuturi de fructe; băutură de 
lapte de migdale; nectare de fructe; lapte de 
migdale; bere; prafuri pentru prepararea bău-
turilor gazoase; sasaparila (băutură neal-
coolică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de roşii; suc de mere; 
sucuri de legume; sucuri de fructe; preparate 
pentru fabricarea apei gazoase; preparate 
pentru fabricarea lichiorurilor; preparate pentru 
fabricarea apei minerale; preparate pentru 
fabricarea băuturilor; must; must de struguri; 
must de bere; must de malţ; pastile pentru 
fabricarea băuturilor gazoase; şerbet (bău-
tură); extracte nealcoolice de fructe; extracte 
de hamei pentru fabricarea berii; esenţe 
pentru fabricarea băuturilor; 

33  - aperitive; arac; brandy; vinuri; vinuri, inclusiv 
vinuri spumante de viţă de vie saturate cu 
bioxid de carbon; vin din tescovină de struguri; 
whisky; votcă; gin; digestive; cocteiluri; 
lichioruri; băuturi alcoolice; băuturi alcoolice ce 
conţin fructe; băuturi spirtoase; băuturi 
obţinute prin distilare; hidromel; alcool de 
mentă; biter; rom; sake; cidru; alcool de orez; 
extracte alcoolice; extracte alcoolice de fructe; 
esenţe alcoolice; 

35  - agenţii de import-export; agenţii de informaţie 
comercială;  agenţii publicitare; analiza preţului 
de cost; arenda spaţiilor pentru amplasarea 
publicităţii; auditing; agenţii de angajare a 
personalului; managementul bazelor de date 
automatizate; servicii de contabilitate; exper-
tiză de afaceri; demonstrarea produselor; 
demonstrarea produselor (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); transcrierea mesajelor; sondaje de 
opinii; studii de piaţă; informaţie de afaceri; 
informaţie de afaceri (oferită prin reţele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet);   informaţie 
statistică; informaţie statistică   (oferită  prin   
reţele   de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
investigaţii de afaceri; investigaţii de afaceri 
(oferite prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); cercetări de marketing; cercetări de 
marketing (oferite prin reţele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); recrutarea personalului; 
consultaţii în domeniul organizării şi adminis-
trării   afacerilor;   consultaţii în domeniul orga-
nizării şi administrării întreprinderii comerciale;  
consultaţii în domeniul administrării perso-
nalului; consultaţii în domeniul organizării afa-
cerilor; consultaţii în domeniul administrării 
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afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (consultaţii profesionale în domeniul 
administrării sau funcţionării întreprinderii 
comerciale); consultaţii profesionale în dome-
niul afacerilor (oferite prin reţelele de cal-
culatoare, inclusiv prin Internet); administrare 
în domeniul afacerilor artistice; administrare în 
domeniul afacerilor comerciale; examinarea 
presei; înnoirea materialelor publicitare; 
prelucrarea textului; servicii de secretar; 
servicii stenografice; organizarea expoziţiilor 
comerciale sau publicitare; organizarea abo-
nării la ziare  (pentru terţi); organizarea  iarma-
roacelor comerciale  sau publicitare; deco-
rarea vitrinelor; evaluarea activităţii comer-
ciale; evaluarea pădurii; evaluarea lânii; pre-
gătirea documentelor de plată; căutarea infor-
maţiei în fişierele de calculator (pentru terţi); 
asistenţă în administrarea afacerilor;  asistenţă 
în  administrarea afacerilor comerciale; asis-
tenţă în administrarea întreprinderilor comer-
ciale sau industriale; asistenţă în administra-
rea întreprinderii comerciale; previziuni econo-
mice; vânzări la licitaţie; vânzări la licitaţie (prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
promovarea vânzărilor (pentru terţi); promo-
varea vânzărilor (pentru terţi, inclusiv serviciile 
întreprinderilor de comerţ cu amănuntul şi cu 
ridicata); promovarea vânzărilor (pentru terţi, 
inclusiv servicii în  domeniul  comerţului  cu  
amănuntul   şi  cu  ridicata);  promovarea vân-
zărilor (pentru terţi, inclusiv comercializarea 
produselor la comandă în prealabil); promo-
varea vânzărilor (pentru terţi,  inclusiv prin  
reţelele  de  calculatoare, prin Internet); aren-
da maşinilor şi echipamentului de birou; 
arenda timpului publicitar în toate mijloacele 
de informare;  arenda materialelor publicitare; 
arenda distribuitoarelor automate; arenda 
maşinilor de fotocopiere; publicarea textelor 
publicitare;  servicii de dactilografiere; publici-
tate radio; afişaj; distribuirea mostrelor; 
distribuirea materialelor publicitare; publicitate; 
publicitate interactivă în reţelele de calcula-
toare; publicitate prin corespondenţă; publici-
tate televizată; reproducerea documentelor; 
compilarea informaţiei în baze de date de cal-
culatoare; colectarea diverselor produse pen-
tru terţi (fără transportare) şi amplasarea pro-
duselor pentru facilitarea  examinării   şi  pro-
curării   lor  de   către   consumatori; informaţii 

privind operaţiunile de afaceri; sistematizarea 
informaţiei în baze de date de calculatoare; 
întocmirea declaraţiilor fiscale; întocmirea ra-
poartelor despre conturi; întocmirea rubricilor 
publicitare în ziare; localizarea vagoanelor de 
marfă prin calculator; testare psihologică la 
angajarea la serviciu; administrarea afacerilor 
hoteliere; servicii în domeniul relaţiilor publice; 
serviciile modelelor în scopuri publicitare şi de 
promovare a vânzărilor; servicii de relocalizare 
a întreprinderilor; servicii de aprovizionare 
pentru terţi (cumpărarea şi asigurarea antre-
prenorilor cu produse);  servicii  de  aprovizio-
nare  pentru   terţi   (servicii   de   comerciali-
zare   a produselor cu amănuntul şi cu ridica-
ta);  servicii  de  aprovizionare  pentru  terţi 
(cumpărarea şi asigurarea antreprenorilor cu 
produse prin reţele de calculatoare, inclusiv 
prin Internet); răspuns la telefon (pentru 
abonaţii nedisponibili); fotocopiere; 

36  - agenţii de credit; agenţii de percepere a 
creanţelor; agenţii imobiliare; agenţii imobiliare 
(prestarea serviciilor prin Internet); agenţii 
vamale; analiză financiară; finanţarea cum-
părărilor în rate; bănci de economii; birouri de 
apartamente; perceperea chiriei; emisiunea 
cecurilor de călătorie; emisiunea card-urilor de 
credit; emisiunea hârtiilor de valoare; investiţii;  
informaţii în  domeniul asigurărilor; informaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
informaţii financiare; informaţii financiare 
(prestarea serviciilor prin reţelele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); cliring; 
consultaţii în domeniul asigurărilor; consultaţii 
în domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); consultaţii în domeniul finanţelor; 
consultaţii în domeniul finanţelor (prestarea 
serviciilor prin reţelele de calculatoare, inclusiv 
prin Internet); cotaţii bursiere; servicii de 
lichidare a întreprinderilor; curtaj; curtaj (pres-
tarea serviciilor prin reţelele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); administrare financiară; 
administrare financiară (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); schimb valutar; deservirea card-urilor 
de debit; deservirea card-urilor de credit; 
operaţiuni bancare prin Internet; operaţiuni 
factoriale; organizarea colectării banilor; eva-
luarea anticariatului; evaluarea giuvaierelor; 
evaluarea timbrelor; evaluarea imobilului; 
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evaluarea obiectelor de numismatică; eva-
luarea obiectelor de artă; evaluări financiare 
(asigurare, operaţiuni bancare, imobil); trans-
feruri electronice de fonduri; garanţii; curtaj la 
bursă; intermediere în operaţiuni cu imobilul; 
intermediere în asigurare; acordarea împru-
muturilor; acordarea împrumuturilor în gaj; ve-
rificarea cecurilor; colectarea mijloacelor de 
binefacere; arenda birourilor; arenda 
imobilului; arenda imobilului pentru 
întreprinderi de comerţ; arenda imobilului 
pentru întreprinderi de alimentaţie publică; 
arenda apartamentelor; patronaj financiar; 
creditare în ipotecă; creditare cu achitare în 
rate; asigurări; asigurări (prestarea serviciilor 
prin Internet); administrarea fondului locativ; 
administrarea imobilului; administrarea 
imobilului, inclusiv în formă de complexe 
comerciale; serviciile actuarilor; servicii ban-
care; servicii de plată a pensiilor; servicii 
fiduciare; constituirea fondurilor mutuale; fi-
nanţare; depozitare în safeuri; depozitarea 
valorilor; expertiză fiscală; 

39  - transport aerian; arenda transportului naval; 
arenda locurilor pentru parcarea transportului 
auto; rezervarea biletelor pentru călătorii; 
rezervarea itinerarelor turistice; rezervarea 
vehiculelor; remorcare; remorcarea vehiculelor 
în caz de avariere; distribuirea apei; livrarea 
ziarelor; livrarea corespondenţei; livrarea 
coletelor; livrarea produselor; livrarea pro-
duselor (comandate prin corespondenţă); 
livrarea produselor (comandate în prealabil); 
livrarea produselor (comandate prin reţeaua 
de calculatoare); lansarea sateliţilor pentru 
terţi; informaţii în domeniul transportului; 
informaţii privind depozitarea produselor; 
organizarea croazierelor; organizarea călăto-
riilor; camionaj; cărăuşie; transportul şi descăr-
carea gunoiului; transportul mobilei; trans-
portul mobilei la mutare; transport cu şlepuri; 
transport cu feribotul; transportul călătorilor; 
transportul naval al produselor (navlu); trans-
portarea valorilor în transport armat; transport 
cu autobuzul; transport cu automobilul; 
transport naval; transport feroviar; transport 
maritim; transport de pasageri; transport 
fluvial; transportarea încărcăturilor; ranfluarea 
navelor; intermediere în transport maritim; 
intermediere la transport; intermediere în 
navlosire; operarea porţilor de ecluză; arenda 
automobilelor; arenda vagoanelor; arenda 

clopotelor de scufundat; arenda costumelor de 
scafandru; arenda automobilelor de cursă; 
arenda scaunelor pe rotile pentru invalizi; 
arenda containerelor de depozitare a produ-
selor; arenda cailor; arenda vehiculelor te-
restre; arenda vaselor frigorifere; arenda 
vehiculelor; operaţii de încărcare-descărcare; 
operaţii de descărcare; distribuirea energiei 
electrice; distribuirea energiei; ambalarea 
produselor; transport de ambulanţă; arenda 
garajelor; arenda parcărilor acoperite pentru 
vehicule; arenda depozitelor; servicii de spar-
gere a gheţii; pilotaj; aprovizionare cu apă 
potabilă; însoţirea călătorilor; salvare sub apă; 
salvarea navelor; servicii de taxi; servicii de 
tramvai; transport prin conducte; vehicule 
pentru serviciu de salvare; împachetarea 
produselor; serviciile parcărilor de automobile; 
serviciile şoferilor; serviciile transportului naval 
de excursie; serviciile curierilor (livrarea 
corespondenţei sau produselor); servicii de 
salvare a proprietăţii; servicii de transport; 
serviciile agenţiilor de turism (cu excepţia 
rezervării locurilor la hoteluri şi pensiuni); nav-
losire; stocarea datelor sau documentelor în 
dispozitive electronice; păstrarea bărcilor; 
păstrarea produselor; depozitarea produselor; 
excursii turistice; expedierea încărcăturilor; 

42  - analiza sistemelor de calculatoare; analiză chi-
mică; servicii de arbitraj; arhitectură; auten-
tificarea lucrărilor de artă; reconstituirea baze-
lor de date de calculator; design de arte 
grafice; studiul proiectelor tehnice; inginerie; 
instalarea software de calculatoare; servicii de 
informare meteorologică; testarea materialelor; 
testarea materialelor textile; cercetări în 
domeniul bacteriologiei; cercetări în domeniul 
biologiei; cercetări în domeniul geologiei; cer-
cetări în domeniul cosmetologiei; cercetări în 
domeniul mecanicii; cercetări în domeniul 
dreptului; cercetări în domeniul fizicii; cercetări 
în domeniul chimiei; cercetări şi proiectări de 
produse noi (pentru terţi); cercetări în 
domeniul zăcămintelor de petrol în scopul 
exploatării; cercetări subacvatice; cercetări 
tehnice; etalonare (măsurări); consultaţii în 
domeniul hardware de calculatoare; consultaţii 
în domeniul protecţiei mediului înconjurător; 
consultaţii în domeniul proprietăţii intelectuale; 
consultaţii în domeniul construcţiei, arhitecturii; 
control în domeniul proprietăţii intelectuale; 
controlul sondelor de ţiţei; controlul calităţii; 
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controlul tehnic al vehiculelor; eliberarea licen-
ţelor pentru obiectele de proprietate inte-
lectuală; arpentaj; design-ul îmbrăcămintei; 
modernizarea software de calculatoare; supra-
veghere în domeniul geologiei; supraveghere 
în domeniul zăcămintelor de petrol; între-
ţinerea software de calculatoare; decorarea 
interiorului; conversia datelor sau documen-
telor de pe suport fizic pe suport electronic; 
planificare urbană; conversia datelor şi pro-
gramelor de calculatoare (cu excepţia conver-
siei fizice); design-ul sistemelor de calcula-
toare; arenda calculatoarelor; arenda software 
de calculatoare; prospectare geologică; pros-
pectarea zăcămintelor de petrol; amplasarea 
web-site-urilor; multiplicarea programelor de 
calculatoare; elaborarea planurilor în domeniul 
construcţiilor; design-ul software de calcula-
toare; împrăştierea norilor; crearea şi întreţi-
nerea tehnică a web-site-urilor pentru terţi; 
programare de calculatoare; administrare în 
domeniul drepturilor de autor; design indus-
trial; servicii în domeniul chimiei; servicii de 
design în domeniul ambalajului; servicii juridi-
ce; expertiză tehnico-inginerească; 

43  - agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni); arenda 
cazării temporare; arenda spaţiilor pentru 
întruniri; case de vacanţă; rezervări hoteliere; 
rezervări în pensiuni; rezervări de cazare tem-
porară; hoteluri; aziluri pentru bătrâni; snack-
baruri; cafenele; bufete cu autoservire; mote-
luri; pensiuni; pensiuni pentru animale; arenda 
mobilierului, garniturilor de albituri pentru 
masă şi veselei; arenda corturilor; arenda 
construcţiilor transportabile; restaurante; res-
taurante cu autoservire; cantine în instituţiile 
de producţie şi învăţământ; serviciile caselor 
de vacanţă (servicii de cazare); serviciile 
barurilor; serviciile campingurilor; servicii de 
pregătire şi livrare a bucatelor la domiciliu; 
creşe.  

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(511) NCL(8) 
03  - substanţe abrazive; ambră; preparate de 

detartrare de uz casnic; preparate antistatice 
de uz casnic; sprayuri pentru împrospătarea 
respiraţiei; pietre pentru bărbierit (antiseptice); 
pietre de lustruit; hârtie abrazivă; hârtie cu 
şmirghel; hârtie de lustruit; vaselină de uz 
cosmetic; vată de uz cosmetic; beţişoare cu 
vată de uz cosmetic; substanţe aromatice 
(uleiuri esenţiale); substanţe aromatice pentru 
prăjituri (uleiuri esenţiale); substanţe aromatice 
pentru băuturi (uleiuri esenţiale); substanţe 
aromatice pentru parfumarea lenjeriei; apă 
aromatică; apă de javel; apă de lavandă; apă 
de toaletă; ceară pentru lenjerie; ceară pentru 
podele; ceară pentru mustăţi; ceară de 
croitorie; ceară pentru lustruirea mobilierului şi 
podelelor; ceară de cizmărie; heliotropină; 
geraniol; farduri; dezodorizanţi de uz personal; 
lemn aromatic; parfum; lichide pentru cură-
ţarea geamurilor şi parbrizelor; grăsimi de uz 
cosmetic; cenuşă vulcanică pentru curăţare; 
parfumerie; ornamente decorative de uz 
cosmetic;  iononă (parfumerie); pietre de şle-
fuit; creioane pentru sprâncene; creioane cos-
metice; carbură de siliciu (material abraziv); 
carburi de metale (materiale abrazive); alaun 
de aluminiu (antiseptice); diatomit de lustruit; 
adezivi pentru fixarea genelor artificiale; 
adezivi pentru fixarea părului artificial; scoarţă 
de clocotici pentru spălare; corindon (abraziv); 
vopsele pentru lenjerie; vopsele pentru barbă 
şi mustăţi; coloranţi pentru scopuri de  toaletă;  
vopsele cosmetice; amidon (apret); creme 
cosmetice; creme cosmetice pentru albit; 
creme, ceară pentru piele; crocus (material 
abraziv); tămâie; sprayuri pentru păr; lacuri de 
unghii; loţiuni după bărbierit; loţiuni pentru păr; 
loţiuni de uz cosmetic; măşti cosmetice; uleiuri 
pentru parfum şi substanţe aromatice; uleiuri 
cosmetice; uleiuri pentru scopuri de toaletă; 
uleiuri esenţiale; uleiuri esenţiale de cedru; 
uleiuri esenţiale de lămâie; uleiuri folosite ca 
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produse de curăţare; ulei de pergamut; ulei de 
gaultheria; ulei de iasomie; ulei de lavandă; 
ulei de migdal; ulei de trandafir; ulei de 
terebentină pentru degresare; adezivi de uz 
cosmetic; lapte de var; cretă pentru curăţare; 
lapte de migdal de uz cosmetic; lapte de 
curăţare pentru scopuri de toaletă; mosc 
(parfumerie); săpunuri; săpunuri dezinfectante; 
săpunuri dezodorizante; săpunuri pentru 
bărbierit; săpunuri pentru avivare; săpunuri de 
toaletă în calupuri;  săpunuri medicinale; săpu-
nuri împotriva transpiraţiei; săpunuri împotriva 
transpiraţiei picioarelor; săpun de migdal; 
mentă pentru parfumerie; seturi cosmetice; 
emeri; unghii artificiale; apă de colonie; baze 
pentru parfum de flori; paste de lustruit; paste 
pentru curele pentru ascuţirea briciului; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; piatră ponce; 
peroxid de hidrogen de uz cosmetic; pânză 
abrazivă; pânză de sticlă; ruj de buze; pomadă 
de uz cosmetic; produse pentru bărbierit; 
produse cosmetice pentru baie; produse de 
toaletă; produse pentru ondulaţia părului; pro-
duse pentru înmuierea lenjeriei; produse pen-
tru ascuţirea instrumentelor; produse pentru 
netezirea (apretarea) ţesăturilor; produse 
pentru albirea pielii; produse pentru polizarea 
protezelor dentare; produse de lustruit; pro-
duse pentru clătirea gurii (cu excepţia celor de 
uz medicinal); produse cosmetice pentru 
slăbire; produse pentru lustruirea lenjeriei; 
emoliente pentru lenjerie la spălare; produse 
pentru spălare; produse pentru curăţare us-
cată; produse pentru scoaterea fardului; 
produse pentru scoaterea vopselei; produse 
pentru scoaterea lacurilor; produse pentru 
scoaterea cerii pentru podele; produse  pentru 
scoaterea ruginii;  produse de curăţat;  pro-
duse  pentru curăţarea protezelor dentare; 
produse pentru curăţarea tapetelor; produse 
pentru curăţarea ţevilor de scurgere; produse 
chimice de uz casnic destinate avivării  
culorilor la spălarea lenjeriei; pudră de 
machiat; diamantin (abraziv); soluţii pentru 
degresare; gene artificiale; şerveţele impreg-
nate cu loţiuni cosmetice; safrol; terebentină 
pentru degresare; amestecuri aromatice din 
flori şi ierburi; sodă de albit; sodă pentru 
spălare, curăţare; săruri pentru baie (cu 
excepţia celor de uz medicinal); săruri de albit; 
substanţe de lustruit pentru piele; produse de 
fumegare (parfumerie); amoniac (detergent); 

substanţe astringente de uz cosmetic; produse 
cosmetice pentru sprâncene; produse pentru 
scoaterea petelor; produse de machiat; pro-
duse cosmetice pentru bronzat; produse pen-
tru vopsirea părului; neutralizanţi pentru ondu-
laţie permanentă; produse cosmetice pentru 
gene; produse pentru depilare; produse cos-
metice pentru îngrijirea pielii; creme pentru 
încălţăminte; produse cosmetice; produse 
cosmetice pentru animale; produse cosmetice 
pentru vopsirea genelor şi sprâncenelor; deter-
genţi (cu excepţia celor de uz industrial şi 
medicinal); degresanţi (cu excepţia celor de uz 
industrial); decoloranţi de uz cosmetic; pro-
duse de toaletă contra transpiraţiei; talc pentru 
toaletă; terpene (uleiuri esenţiale); şampoane; 
şampoane pentru spălarea animalelor 
domestice; glaspapir; leşie de sodă; extracte 
de flori (parfumerie); esenţe eterice; esenţă de 
badian; esenţă de mentă (ulei esenţial); 

05  - acaricide; aconitină; alcaloizi de uz medicinal; 
algicide; aldehide de uz farmaceutic; amal-
game dentare din aur; amalgame dentare; 
aminoacizi de uz veterinar; aminoacizi de uz 
medicinal; antibiotice; acetat de aluminiu de uz 
farmaceutic; acetaţi de uz farmaceutic; bacte-
ricide; balsamuri de uz medicinal; bandaje 
igienice; bandaje pentru pansamente; biocizi; 
brăţări de uz medicinal; brăţări antireumatice; 
brom de uz farmaceutic; hârtie pentru cata-
plasmă de muştar; hârtie lipicioasă contra 
muştelor; hârtie impregnată contra moliei; 
vaselină de uz medicinal; vaccinuri; băi cu 
oxigen; vată antiseptică; vată higroscopică; 
vată de uz medicinal; substanţe dietetice de uz 
medicinal; substanţe radiologice de contrast 
de uz medicinal; substanţe nutritive pentru 
microorganisme; substanţe radioactive de uz 
medicinal; azotat de bismut de uz farmaceutic; 
apă de melisă de uz farmaceutic; apă de mare 
pentru băi curative; ape minerale de uz 
medicinal; ape termale; fibre de plante co-
mestibile (nealimentare); ceară de modelare 
dentară; gaze de uz medicinal; gaiacol de uz 
farmaceutic; hematogen; hemoglobină; hidras-
tină; hidrastinină; glicerină de uz medicinal; 
glicerofosfaţi; glucoză de uz medicinal; gen-
ţiană de uz farmaceutic; hormoni de uz me-
dicinal; muştar de uz farmaceutic; cataplasmă 
de muştar; nămoluri pentru băi; nămoluri 
terapeutice; gumă-gută de uz medicinal; 
gurjum-balsam de uz medicinal; dezodorizante 
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(cu excepţia celor de uz personal); diastază de 
uz medicinal; digitalină; aditivi pentru furaje de 
uz medicinal; suplimente minerale alimentare; 
suplimente nutritive de uz medicinal; drojdie 
de uz farmaceutic; gelatină de uz medicinal; 
untură de peşte; izotopi de uz medicinal; in-
secticide; iod de uz farmaceutic; ioduri de uz 
farmaceutic; ioduri alcaline de uz farmaceutic; 
iodoform; calomel; tartrat acid de uz 
farmaceutic; tartru de uz farmaceutic; camfor 
de uz medicinal; capsule pentru medicamente; 
capsule de uz farmaceutic; dropsuri de uz 
medicinal; creioane hemostatice; creioane 
pentru tratamentul verucei; creioane caustice; 
cardonil (paraziticid); sodă caustică de uz 
farmaceutic; cachou de uz farmaceutic; 
quassia de uz medicinal; quebracho de uz 
medicinal; acid galic de uz farmaceutic; acizi 
de uz farmaceutic; adezivi pentru proteze 
dentare; benzi adezive de uz medicinal; co-
caină; colodiu de uz farmaceutic; inele contra 
calusului pentru picioare; inele antireumatice; 
bomboane medicinale; scoarţă de angustur de 
uz medicinal; scoarţă de arbori de uz far-
maceutic; scoarţă de cedru (insectifug); scoar-
ţă de condurango de uz medicinal; scoarţă de 
croton; scoarţă de manglier de uz farmaceutic; 
scoarţă de mirobalan de uz farmaceutic; 
scoarţă de chinină de uz medicinal; rădăcini 
medicinale; rădăcini de revent de uz farma-
ceutic; scame de uz medicinal; amidon de uz 
dietetic sau farmaceutic; creozot de uz far-
maceutic; sânge de uz medicinal; culturi de 
microorganisme de uz medicinal sau veterinar; 
curara; lacuri dentare; lemn-dulce de uz 
medicinal; lactoză; leucoplaste; medicamente 
contra constipaţiilor; lecitină de uz medicinal; 
loţiuni de uz veterinar; loţiuni pentru câini; 
loţiuni de uz farmaceutic; lupulină de uz 
farmaceutic; magnezie de uz farmaceutic; lini-
mente; unguente de uz farmaceutic; unguente 
contra arsurilor solare; unguente mercuriale; 
unguente de uz farmaceutic de protecţie con-
tra degerăturii; tifon pentru pansamente; uleiuri 
de protecţie contra tăunilor; uleiuri medicinale; 
ulei de muştar de uz medicinal; ulei camforat 
de uz medicinal; ulei de ricin de uz medicinal; 
ulei de terebentină de uz farmaceutic; ulei de 
mărar de uz medicinal; masticuri dentare; 
materiale abrazive dentare; materiale pentru 
mulaje dentare; materiale pentru plombarea 
dinţilor; materiale medicinale pentru pansa-

mente; materiale chirurgicale pentru pansa-
mente; medicamente; medicamente de uz 
veterinar; medicamente pentru seroterapie; 
medicamente de uz uman; medicamente de 
uz dentar; mentol; poţiuni medicinale; mo-
leschin de uz medicinal; lapte proteic; lapte de 
migdale de uz farmaceutic; lăptişor de matcă 
de uz medicinal; enzime lactice de uz 
farmaceutic; muşchi irlandez de uz medicinal; 
făină pentru alimente pentru sugari; făină de 
uz farmaceutic; făină din seminţe de in de uz 
farmaceutic; făină de peşte de uz farmaceutic; 
adezivi contra muştelor; mentă de uz far-
maceutic; truse farmaceutice (portative); bău-
turi dietetice de uz medicinal; băuturi din lapte 
de malţ de uz medicinal; narcotice; infuzii 
medicinale; tinctură de iod; tinctură de eucalipt 
de uz farmaceutic; tincturi de uz medicinal; 
opiu; opodeldoc; decocturi de uz medicinal; 
zgărzi antiparazitare pentru animale; beţişoare 
de lemn-dulce de uz farmaceutic; beţişoare 
sulfurice (dezinfectante); chiloţi absorbanţi 
pentru persoanele ce suferă de incontinenţă; 
pectine de uz farmaceutic; scutece igienice 
pentru persoanele ce suferă de incontinenţă; 
pepsine de uz farmaceutic; peptone de uz 
farmaceutic; peroxid de hidrogen de uz 
medicinal; pilule de uz farmaceutic; lipitori 
medicinale; plasmă sangvină; plasturi de uz 
medicinal; bandaje oculare de uz medicinal; 
cataplasme; bandaje pentru comprese; ban-
daje scapulare chirurgicale; perniţe pentru 
calus; perniţe folosite la alăptare; pomezi de 
uz medicinal; pulbere de cantaridă; pulbere de 
piretru; centuri pentru absorbante igienice 
pentru femei; preparate antidiuretice; pre-
parate bacteriene de uz medicinal şi veterinar; 
preparate bacteriologice de uz medicinal sau 
veterinar; preparate balsamice de uz medi-
cinal; preparate albuminoase de uz medicinal; 
preparate biologice de uz veterinar; preparate 
biologice de uz medicinal; preparate veteri-
nare; preparate de bismut de uz farmaceutic; 
preparate vitaminoase; preparate diagnostice 
de uz medicinal; preparate terapeutice pentru 
băi; preparate pentru tratamentul hemoroizilor; 
preparate pentru tratamentul calusului osos; 
preparate pentru uşurarea erupţiei dentare; 
preparate pentru prelucrarea arsurilor; pre-
parate de fumegare de uz medicinal; prepa-
rate pentru organoterapie; preparate de împro-
spătare a aerului; preparate pentru purificarea 
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aerului; preparate pentru dilataţie bronşică; 
preparate pentru sterilizare; preparate pentru 
sterilizarea solului; preparate pentru scoaterea 
calusului; preparate farmaceutice contra mă-
treţii; pesticide; erbicide; preparate pentru 
distrugerea ciupercilor de casă; preparate 
pentru distrugerea larvelor; preparate pentru 
distrugerea muştelor; preparate pentru distru-
gerea şoarecilor; preparate pentru distrugerea 
limaxului; preparate pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare; preparate farmaceutice 
pentru îngrijirea pielii; preparate pentru cură-
ţarea lentilelor de contact; preparate calca-
roase de uz farmaceutic; preparate medicinale 
pentru băi; preparate medicinale pentru 
creşterea părului; preparate de opiu; preparate 
anticriptogamice; preparate cu microelemente 
de uz uman sau pentru animale; preparate 
medicinale sulfamidice; preparate farmaceu-
tice; preparate farmaceutice contra arsurilor 
solare; preparate enzimatice de uz veterinar; 
preparate enzimatice de uz medicinal; prepa-
rate chimiofarmaceutice; preparate chimice de 
uz veterinar; preparate chimice pentru diag-
nosticarea sarcinii; preparate chimice de uz 
medicinal; preparate chimice pentru tratarea 
cerealelor afectate de mălură; preparate 
chimice pentru tratarea viţei de vie afectată; 
preparate chimice de tratare contra muce-
gaiului; preparate chimice de tratare contra 
filoxerei; preparate chimice de uz farmaceutic; 
preparate contra degerăturilor; preparate de 
protecţie contra moliilor; colir; apă de plumb; 
conductori chimici pentru electrozii electrocar-
diografici; produse albuminoase alimentare de 
uz medicinal; alimente pentru sugari; produse 
alimentare dietetice de uz medicinal; produse 
secundare de prelucrare a cerealelor de uz 
medicinal; absorbante igienice pentru femei; 
absorbante igienice pentru chiloţi; radiu de uz 
medicinal; cloralhidrat de uz farmaceutic; sol-
venţi pentru scoaterea leucoplastelor; soluţii 
vaginale; soluţii pentru lentilele de contact; 
reactivi chimici de uz medicinal sau veterinar; 
cauciuc de uz medicinal; cauciuc de uz dentar; 
gumă de mestecat de uz medicinal; insec-
tifuge (fumegare); insectifuge; insectifuge 
pentru câini; şerveţele, perniţe igienice; 
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice; 
sasaparila de uz medicinal; zahăr de uz 
medicinal; ceai antiastmatic; lumânări fumi-
gante; supozitoare; seminţe de in de uz 

farmaceutic; ţigări ce nu conţin tutun de uz 
medicinal; sicativi de uz medicinal; siropuri de 
uz farmaceutic; terebentină de uz farmaceutic; 
unsori folosite la muls; unsori de uz veterinar; 
unsori de uz medicinal; somnifere; bicarbonat 
de sodiu de uz farmaceutic; săruri pentru băi 
cu ape minerale; săruri pentru băi medicinale; 
săruri de uz medicinal; săruri de potasiu de uz 
medicinal; săruri de sodiu de uz medicinal; 
săruri mirositoare; săruri ce intră în compo-
nenţa apelor minerale; malţ de uz farmaceutic; 
spermă pentru însămânţare artificială; alcool 
medicinal; aliaje de metale preţioase de uz 
dentar; secară-cornută de uz medicinal; 
anestezice; antiseptice; analgezice; adjuvanţi 
de uz medicinal; substanţe astringente; 
antihelmintice; dezinfectante de uz igienic; 
dezinfectante chimice pentru toalete; prepa-
rate de suprimare a apetitului de uz medicinal; 
preparate medicinale pentru slăbire; parazi-
ticide; produse pentru îngrijirea cavităţii bucale 
de uz medicinal; febrifuge; depurative; pro-
duse pentru spălarea animalelor; detergenţi de 
uz medicinal; produse pentru spălarea vitelor; 
produse pentru spălarea câinilor; substanţe 
vezicante; produse contra durerilor de cap; re-
medii contra transpiraţiei; remedii contra 
transpiraţiei picioarelor; contraceptive chimice; 
produse antiparazitare; laxative; tonice (pro-
duse medicinale); nervine; digestive de uz far-
maceutic; medii nutritive pentru culturi bac-
teriologice; steroizi; stricnină; seruri; pastile de 
amoniac; tampoane igienice pentru femei; 
tampoane pentru vindecarea rănilor; timol de 
uz farmaceutic; ţesături chirurgicale; ierburi de 
fumat de uz medicinal; ierburi medicinale; 
sedative; transplanturi chirurgicale (ţesuturi 
vii); chiloţi igienici pentru femei; cărbune de 
lemn de uz farmaceutic; mărar de uz 
medicinal; porţelan pentru proteze dentare; 
fenol de uz farmaceutic; enzime de uz 
veterinar; enzime de uz medicinal; fermenţi de 
uz farmaceutic; formaldehidă de uz farma-
ceutic; fosfaţi de uz farmaceutic; fungicide; 
chinină de uz medicinal; chinolină de uz 
medicinal; pâine pentru diabetici; cloroform; 
floare de sulf de uz farmaceutic; ciment pentru 
copitele animalelor; ciment osos de uz 
chirurgical şi ortopedic; ciment dentar; ceaiuri 
de ierburi de uz medicinal; ceai pentru slăbire 
de uz medicinal; eucalipt de uz farmaceutic; 
extracte de tutun (insecticide); extracte de 
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hamei de uz farmaceutic; elixire (preparate 
farmaceutice); eteri simpli de uz farmaceutic; 
eteri compuşi de uz farmaceutic; eteri compuşi 
de celuloză de uz farmaceutic; eteri simpli de 
celuloză de uz farmaceutic; iuiuba (pastile de 
tuse); otravă pentru şobolani; otravă; otravă 
bacteriană; jalapă; 

16  - stilouri; acuarele; acvarii de cameră; albume; 
almanahuri; aparate pentru laminarea docu-
mentelor; atlase; afişe, placarde; funde de 
hârtie; garnituri de albituri de hârtie pentru 
masă; bilete; formulare; blocnotesuri; carnete 
pentru desen; carneţele (papetărie); carneţele 
cu foi libere; brăţări pentru instrumente de 
scris; broşuri; pliante; foi de hârtie; hârtie 
cerată; hârtie pentru dispozitive de înregis-
trare; hârtie pentru radiograme; hârtie pentru 
electrocardiografe; hârtie pentru sertarele 
dulapurilor (aromatizată sau nearomatizată); 
hârtie din celuloză de lemn; hârtie-carbon; 
hârtie-pergament; hârtie de scrisori; hârtie 
luminescentă; hârtie igienică; hârtie de amba-
lat; hârtie Xuan (pentru desen chinezesc sau 
caligrafie); hârtie; sugative; buletine informa-
ţionale; cilindri pentru maşini de scris; bidinele 
pentru zugravi; culegare; ceară pentru mo-
delare (cu excepţia celei de uz dentar); firme 
de hârtie sau carton; tipare pentru croit; ziare; 
clişee de galvanotipie; hectografe; steme 
heraldice (sigilii de hârtie); globuri; gravuri; 
condeie de ardezie; mine de creion; suporturi 
pentru creioane; suporturi pentru cretă; su-
porturi pentru ştampile, sigilii; suporturi pentru 
carnete de cecuri; diagrame; plăci pentru 
gravat; plăci de scris; table şcolare; galioane 
(tipografie); planşete de desen; perforatoare 
(articole de birou); containere de hârtie pentru 
frişcă; clame pentru fişe de cartotecă; agrafe 
pentru peniţe; semne de carte; ace de gravare 
pentru acvaforte; ace trasoare pentru desen; 
publicaţii imprimate; articole de hârtie sau 
masă plastică pentru ambalaj; articole de car-
ton; mărunţitoare pentru hârtie, reprezentări 
grafice; instrumente pentru imitarea marmurei 
în legătorie; calendare; calendare cu foi libere; 
hârtie de calc; calc pe bază de pânză; calc; 
cleiuri vegetale pentru papetărie sau menaj; 
pietre litografice; creioane; creioane automate; 
creioane de cărbune; desene; desene pentru 
decalcomanie; tablouri cu ramă sau fără ramă; 
carton din celuloză de lemn; carton; cutii din 
carton pentru pălării; dosare (papetărie); cla-

soare (articole de birou); fişe de cartotecă; 
card-uri de credit imprimate neelectrice; 
cartele; hărţi geografice; cartele sau benzi de 
hârtie pentru înregistrarea programelor de 
calculatoare; cartele perforate pentru războaie 
de ţesut cu mecanism Jacquard; cataloage; 
bobine pentru panglicile impregnate cu cer-
neală; vase decorative de hârtie pentru ghi-
vece cu flori; pensule pentru desen; pensule 
pentru artişti; pensule pentru scris; taste 
pentru maşini de scris; cleiuri pentru papetărie 
sau menaj; clei de peşte pentru papetărie sau 
menaj; clei de amidon pentru papetărie sau 
menaj; clişee; cărţi; registre; chitanţiere; cărţi-
comicsuri; piuneze; inele de trabuc; plicuri; 
cutii pentru ştampile, sigilii; cutii de carton sau 
hârtie; cutii cu vopsele (rechizite şcolare); 
lichide de corectură (articole de birou); capace 
pentru acvarii de cameră; florare; benzi de 
hârtie; benzi pentru maşini de scris; benzi 
adezive; benzi gumate pentru papetărie; 
panglici impregnate cu cerneală; panglici im-
pregnate cu cerneală pentru imprimante; 
echere; foi de viscoză pentru ambalare; foi cu 
bule (din masă plastică) (pentru ambalare sau 
împachetare); foi de celuloză regenerată 
pentru ambalare; caractere de oţel; caractere 
tipografice (numerice sau literale); caractere 
tipografice numerice; litografii; machete de 
arhitectură; timbre poştale; materiale grafice 
imprimate; materiale pentru modelare; 
materiale de instruire (cu excepţia aparatelor); 
articole de legătorie; materiale de papetărie 
pentru sigilare; adezivi (materiale de lipit) 
pentru papetărie sau menaj; materiale de 
ambalare făcute din amidon; materiale de 
filtrare din hârtie; maşini de imprimare a adre-
selor; maşini şi dispozitive pentru legătorie 
(echipament de birou); maşini de scris (elec-
trice sau neelectrice); maşini de fălţuit; maşini 
de francare; cretă pentru litografie; cretă de 
scris; cretă pentru croitorie; cretă de marcare; 
saci pentru gunoi (de hârtie sau de masă plas-
tică); şevalete; rezemători pentru artişti; instru-
mente de scris; seturi pentru scris (papetărie); 
seturi tipografice portative; bavete din hârtie; 
abţibilduri; degetare (articole de birou); aţe 
pentru legătorie; cuţite pentru tăierea hârtiei; 
aparate de numerotat; învelitori din carton sau 
hârtie pentru butelii; capsule pentru sigilare; 
învelitori; învelitori pentru paşapoarte; pelicule 
din materiale plastice extensibile pentru sti-
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vuire; modele de broderie; specimene de scris;  
oleografii;  ilustrate muzicale;  ilustrate de feli-
citare;  cărţi poştale; gravuri; pungi de hârtie; 
pungi pentru gătirea mâncării în cuptorul cu 
microunde; palete pentru artişti; beţişoare 
pentru scriere cu cerneală; mape pentru docu-
mente; papier mâche; pastele (creioane); 
pelinci de unică folosinţă din celuloză sau hâr-
tie; penare; legători pentru cărţi; publicaţii 
periodice; curăţitoare de peniţe; perforatoare; 
peniţe; peniţe de aur; peniţe de oţel; peniţe 
pentru desen; culegeri de cântece; ştampile, 
sigilii; sigilii de ceară roşie; scrisori de aviz; 
planşete cu clame; plăci cu adrese pentru 
maşini de imprimare a adreselor; batiste de 
hârtie; pelicule din masă plastică pentru amba-
lare; scutece de unică folosinţă din hârtie sau 
celuloză; tăvi pentru corespondenţă; tăvi pen-
tru sortarea şi numărarea banilor; suporturi de 
hârtie pentru carafe; suporturi pentru cărţi; 
suporturi pentru ştampile, sigilii; suporturi 
pentru căni de bere; suporturi pentru tocuri şi 
creioane; standuri pentru fotografii; tuşiere; 
şipci de înrămare pentru legătorie; şervete din 
hârtie pentru mâini; pânză gumată pentru 
papetărie; pânză multiplă netextilă la maşina  
de   imprimat;   pânză   cu   cerneală  pentru   
maşinile   de   reproducere   a documentelor; 
pânză cu cerneală pentru aparatele de multi-
plicare; portrete; prespapieruri; seturi de scris; 
instrumente pentru desen; radiere; articole de 
birou (cu excepţia mobilierului); rechizite de 
scris; rechizite şcolare; distribuitoare de bandă 
adezivă; dispozitive acţionate manual des-
tinate lipirii etichetelor; dispozitive de prins hâr-
tia; dispozitive de  ascuţit creioane (electrice şi 
neelectrice); produse de imprimerie; pros-
pecte; orare imprimate; reglete; borderouri; gu-
me; reproduceri grafice; aparate de multiplicat; 
tocuri rezervoare; pixuri; şerveţele de hârtie 
pentru scoaterea machiajului; şerveţele de 
hârtie de toaletă; răzuitoare de birou; clame; 
produse pentru ştergere; secţiuni biologice 
pentru cercetare la microscop (materiale de 
învăţământ); secţiuni histologice (materiale de 
învăţământ); statuete din papier mâche; 
radiere pentru tablă; pupitre de cules tipo-
grafice; ceară roşie; tabele de calcul; panouri 
de hârtie sau carton pentru anunţuri; terarii de 
cameră (vivarii); caiete; articole de papetărie; 
transparente; tipare, şabloane; tuburi de 
carton; tuş; umezitoare (articole de birou); 

umezitoare de suprafeţe; baghete neelectro-
nice; ambalaje de carton sau hârtie pentru 
butelii; maşini de sigilat plicuri pentru birou; 
maşini de sigilare pentru birou; aparate pentru 
fabricarea vinietelor; aparate pentru lipirea 
fotografiilor; aparate pentru fixare cu cleme 
(articole de birou); manuale; filtre de hârtie 
pentru cafea; steaguri (de hârtie); foiţe de 
metal; fotogravuri; fotografii; tocuri pentru 
şabloane; pânze pentru tablouri; cromolitogra-
fii; ceşti pentru dizolvarea vopselelor; cerneluri 
de corectare (heliografie); cerneluri; călimări; 
copii heliografice; mătănii; bile pentru pixuri; 
dulapuri de birou; caractere tipografice; ştam-
pile cu adrese; ştampile; panouri pentru afişe 
de hârtie sau carton; planşete (gravură); eti-
chete (cu excepţia celor textile); 

29  - alginaţi de uz alimentar; anşoa; arahide pre-
lucrate; albumine de uz alimentar; albuş de ou; 
boabe conservate; boabe de soia conservate; 
bulion; dulceţuri de ghimber; substanţe grase 
pentru fabricarea grăsimilor comestibile; cui-
buri de păsări comestibile; mazăre conservată; 
ciuperci conservate; vânat; gelatină de uz ali-
mentar; jeleuri de carne; jeleuri alimentare; 
jeleuri de fructe; gălbenuş de ou; grăsime de 
cocos; grăsime de os comestibilă; grăsime de 
porc; grăsimi animale; grăsimi comestibile; 
mezeluri; mezeluri, inclusiv în formă de gus-
tare la bere; stafide; icre; cazeină de uz ali-
mentar; varză murată; clei de peşte de uz 
alimentar; caltaboş; conserve de carne; con-
serve de legume; conserve de peşte; conserve 
de fructe; concentrate de bulion; cornişoni; 
crevete; crevete, inclusiv în formă de gustare 
la bere; cremă de frişca; crochete alimentare; 
crisalide de fluture-de-mătase folosite în ali-
mentaţia oamenilor; languste (nu vii); somon; 
ceapă conservată; margarină; piccalilli; mar-
meladă; uleiuri vegetale; unt de arahide; unt 
de cacao; unt de cocos; unt de frişcă; midii (nu 
vii); migdale pisate; măduvă alimentară; 
moluşte (nu vii); moluşte, inclusiv în formă de 
gustare la bere; lapte; făină de peşte alimen-
tară; pulpă de fructe; carne; carne conservată; 
legume conservate; legume uscate; legume 
fierte; clătite din cartofi; măsline conservate; 
omari (nu vii); nuci de cocos uscate; nuci 
prelucrate; nuci prelucrate, inclusiv în formă de 
gustare la bere; pastă de roşii; pateuri de ficat; 
pectine alimentare; ficat; pickles; dulceţuri; 
praf de ouă; şuncă; produse lactate; produse 
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lactate, inclusiv brânzici glazurate; produse din 
peşte; produse din peşte, inclusiv în formă de 
gustare la bere; proteine alimentare; păsări 
(nu vii); polen preparat pentru mâncare; piure 
de răchiţele; piure de mere; crustacee (nu vii); 
produse de peşte, inclusiv în formă de gustare 
la bere; peşte (nu viu); peşte, inclusiv în formă 
de gustare la bere; peşte conservat; salate de 
legume; salate de fructe; slănină; sardele; 
carne de porc; scrumbie; frişcă; amestecuri de 
grăsimi pentru tartine; suc de roşii pentru 
prepararea bucatelor; sucuri de legume pentru 
prepararea bucatelor; carne sărată; crenvurşti 
în pesmeţi; preparate pentru gătirea bulionului; 
preparate pentru gătirea supelor; subproduse; 
supe; supe de pregătire rapidă; supe de 
legume; brânză; tahini (aluat din seminţe de 
susan negru); tofu; zarzavaturi conservate; 
castraveţi-de-mare (nu vii); trufe conservate; 
ton; stridii (nu vii); cheag; fileu de peşte; fileu 
de peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
curmale; fructe glazurate; fructe congelate; 
fructe conservate; fructe conservate în alcool; 
fructe prelucrate termic; fulgi de cartofi; 
hummus (aluat din năut); coajă de fructe; linte 
conservată; chips-uri de cartofi; chips-uri de 
cartofi, inclusiv în formă de gustare la bere; 
chips-uri de fructe; extracte alimentare din 
alge; extracte din carne; ouă de melc; ouă; 

30  - preparate aromatice de uz alimentar; arome 
(cu excepţia uleiurilor esenţiale); badian; bis-
cuiţi; clătite; clătite în formă de semifabricate, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
brioşe; franzele; vanilină (înlocuitor de vanilie); 
vanilie (substanţă aromatică); vafele; fidea; 
substanţe aromatice de cafea; îndulcitori na-
turali; substanţe liante pentru mezeluri; subs-
tanţe liante pentru gheaţă alimentară; apă de 
mare (pentru prepararea bucatelor); glucoză 
alimentară; muştar; substanţe de îngroşare 
pentru produse alimentare; înlocuitori de ca-
fea; înlocuitori vegetali de cafea; produse de 
cofetărie pentru împodobirea pomului de Cră-
ciun; prăjituri; produse de patiserie; produse 
de patiserie, inclusiv în formă de gustare la 
bere; produse de patiserie în formă de semi-
fabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; produse de cofetărie pe bază de 
arahide; produse de cofetărie pe bază de mig-
dale; paste făinoase; pateuri; pateuri, inclusiv 
în formă de semifabricate congelate; iaurt 
congelat; cacao; produse din cacao; capere; 

caramele; terciuri de lapte; terciuri de pregătire 
rapidă; quiches (plăcintă-budincă cu bucăţi 
mărunte de slănină); gluten alimentar; bom-
boane; bomboane de lemn- dulce; bomboane 
de mentă; cafea; cafea brută; amidon alimen-
tar; fursecuri; fursecuri, inclusiv în formă de 
gustare la bere; crupe alimentare; porumb 
măcinat; porumb prăjit; plăcintă umplută cu 
carne; curcuma alimentară; cuş-cuş; feluri de 
mâncare pe bază de făină; feluri de mâncare 
pe bază de făină, inclusiv în formă de gustări 
la bere; tăiţei; gheaţă de răcit; gheaţă naturală 
sau artificială; gheaţă alimentară; dropsuri; lipii 
din orez; maltoză; jeleuri de fructe (produse de 
cofetărie); marţipane; cremă de lapte; miere; 
lăptişor de matcă (cu excepţia celui de uz 
medicinal); îngheţată; şerbeturi; făină; muesli; 
mentă pentru produse de cofetărie; băuturi din 
cacao cu lapte; băuturi din cafea cu lapte; 
băuturi pe bază de cafea; băuturi pe bază de 
ceai; băuturi din ciocolată cu lapte; băuturi pe 
bază de ciocolată; băuturi pe bază de cacao; 
infuzii nemedicinale; ovăz pisat; ovăz curăţat; 
nucşoare; pastile (produse de cofetărie); 
melasă; colţunaşi cu carne; piper; petits fours 
(produse de patiserie); pişcoturi; pişcoturi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; plăcinte; 
plăcinte, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; pizza; pizza în formă de semi-
fabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; bomboane fondante (produse de 
cofetărie); popcorn; prafuri pentru îngheţată; 
praline; condimente; condimente, inclusiv 
sosuri, maioneză, ketchup; produse pentru 
înmuierea cărnii în condiţii de casă; produse 
cerealiere; produse cerealiere, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse din făină; 
produse din făină, inclusiv în formă de gustare 
la bere; produse din făină în formă de semi-
fabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; produse pe bază de ovăz; produse 
alimentare ce conţin amidon; propolis folosit în 
alimentarea oamenilor; turte dulci; mirodenii; 
budinci; pudră pentru prăjituri; ravioli; gume de 
mestecat (cu excepţia celor de uz medicinal); 
orez; ruladă de primăvară (legume proaspete 
învelite în clătită din făină de orez); zahăr; 
seminţe de anason; aluat pentru produse de 
cofetărie; aluat pentru produse de cofetărie, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
produse de cofetărie; malţ; sare pentru con-
servarea produselor alimentare; sare de 
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bucătărie; sare de ţelină; spaghete; sosuri; 
stabilizatori pentru frişcă; pesmeţi; pesmeţi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; pesmeţi 
pisaţi; sushi; covrigi; sandvişuri; sandvişuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; 
sandvişuri, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; drojdie în formă de comprimate (cu 
excepţia celor de uz medicinal); tabule (mân-
care din legume, mazăre, ulei şi suc de 
lămâie); tacos (lipie nedospită din porumb cu 
umplutură din carne şi legume); tapiocă; aluat 
de migdale; tortillas (lipii de porumb); torturi cu 
fructe şi pomuşoare; decoraţii comestibile 
pentru prăjituri; oţet; fermenţi pentru aluat; 
halva; pâine; pâine din aluat nedospit; fulgi din 
produse cerealiere; cicoare; ceai; ceai cu 
gheaţă; ciocolată; extract de malţ; esenţe 
alimentare (cu excepţia esenţelor eterice şi 
uleiurilor esenţiale); 

32  - aperitive nealcoolice; ape; cocteiluri nealcoo-
lice; limonade; băuturi de lapte de arahide; 
băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi 
în bază de zer; băuturi de fructe; băutură de 
lapte de migdale; nectare de fructe; lapte de 
migdale; bere; prafuri pentru prepararea bău-
turilor gazoase; sasaparila (băutură nealcoo-
ică); siropuri pentru limonade; siropuri pentru 
băuturi; suc de roşii; suc de mere; sucuri de 
legume; sucuri de fructe; preparate pentru 
fabricarea apei gazoase; preparate pentru 
fabricarea lichiorurilor; preparate pentru fabri-
carea apei minerale; preparate pentru fabri-
carea băuturilor; must; must de struguri; must 
de bere; must de malţ; pastile pentru fabri-
carea băuturilor gazoase; şerbet (băutură); 
extracte nealcoolice de fructe; extracte de 
hamei pentru fabricarea berii; esenţe pentru 
fabricarea băuturilor; 

33  - aperitive; arac; brandy; vinuri; vinuri, inclusiv 
vinuri spumante de viţă de vie saturate cu 
bioxid de carbon; vin din tescovină de struguri; 
whisky; votcă; gin; digestive; cocteiluri; lichio-
ruri; băuturi alcoolice; băuturi alcoolice ce 
conţin fructe; băuturi spirtoase; băuturi obţi-
nute prin distilare; hidromel; alcool de mentă; 
biter; rom; sake; cidru; alcool de orez; extracte 
alcoolice; extracte alcoolice de fructe; esenţe 
alcoolice; 

35  - agenţii de import-export; agenţii de informaţie 
comercială;  agenţii publicitare; analiza preţului 
de cost; arenda spaţiilor pentru amplasarea 
publicităţii; auditing; agenţii de angajare a 

personalului; managementul bazelor de date 
automatizate; servicii de contabilitate; exper-
tiză de afaceri; demonstrarea produselor; de-
monstrarea produselor (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); transcrierea mesajelor; sondaje de 
opinii; studii de piaţă; informaţie de afaceri; 
informaţie de afaceri (oferită prin reţele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet);   informaţie 
statistică; informaţie statistică (oferită prin   re-
ţele de calculatoare, inclusiv prin Internet); in-
vestigaţii de afaceri; investigaţii de afaceri 
(oferite prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); cercetări de marketing; cercetări de 
marketing (oferite prin reţele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); recrutarea personalului; 
consultaţii în domeniul organizării şi adminis-
trării   afacerilor;   consultaţii în domeniul orga-
nizării şi administrării întreprinderii comerciale;  
consultaţii în domeniul administrării persona-
lului; consultaţii în domeniul organizării aface-
rilor; consultaţii în domeniul administrării afa-
cerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (consultaţii profesionale în domeniul 
administrării sau funcţionării întreprinderii co-
merciale); consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (oferite prin reţelele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); administrare în domeniul 
afacerilor artistice; administrare în domeniul 
afacerilor comerciale; examinarea presei; 
înnoirea materialelor publicitare; prelucrarea 
textului; servicii de secretar; servicii ste-
nografice; organizarea expoziţiilor comerciale 
sau publicitare; organizarea abonării la ziare  
(pentru terţi); organizarea iarmaroacelor co-
merciale  sau publicitare; decorarea vitrinelor; 
evaluarea activităţii comerciale; evaluarea pă-
durii; evaluarea lânii; pregătirea documentelor 
de plată; căutarea informaţiei în fişierele de 
calculator (pentru terţi); asistenţă în admi-
nistrarea afacerilor; asistenţă în  administrarea 
afacerilor comerciale; asistenţă în adminis-
trarea întreprinderilor comerciale sau indus-
triale; asistenţă în administrarea întreprinderii 
comerciale; previziuni economice; vânzări la 
licitaţie; vânzări la licitaţie (prin reţelele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); pro-
movarea vânzărilor (pentru terţi); promovarea 
vânzărilor (pentru terţi, inclusiv serviciile în-
treprinderilor de comerţ cu amănuntul şi cu 
ridicata); promovarea vânzărilor (pentru terţi, 
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inclusiv servicii în domeniul comerţului cu  
amănuntul   şi  cu  ridicata);  promovarea vân-
zărilor (pentru terţi, inclusiv comercializarea 
produselor la comandă în prealabil); promo-
varea vânzărilor (pentru terţi,  inclusiv prin  
reţelele de calculatoare, prin Internet); arenda 
maşinilor şi echipamentului de birou; arenda 
timpului publicitar în toate mijloacele de 
informare; arenda materialelor publicitare; 
arenda distribuitoarelor automate; arenda 
maşinilor de fotocopiere; publicarea textelor 
publicitare; servicii de dactilografiere; publi-
citate radio; afişaj; distribuirea mostrelor; 
distribuirea materialelor publicitare; publicitate; 
publicitate interactivă în reţelele de calcu-
latoare; publicitate prin corespondenţă; publi-
citate televizată; reproducerea documentelor; 
compilarea informaţiei în baze de date de 
calculatoare; colectarea diverselor produse 
pentru terţi (fără transportare) şi amplasarea 
produselor pentru facilitarea  examinării şi  
procurării   lor  de   către   consumatori; infor-
maţii privind operaţiunile de afaceri; sis-
tematizarea informaţiei în baze de date de 
calculatoare; întocmirea declaraţiilor fiscale; 
întocmirea rapoartelor despre conturi; întoc-
mirea rubricilor publicitare în ziare; localizarea 
vagoanelor de marfă prin calculator; testare 
psihologică la angajarea la serviciu; adminis-
trarea afacerilor hoteliere; servicii în domeniul 
relaţiilor publice; serviciile modelelor în scopuri 
publicitare şi de promovare a vânzărilor; ser-
vicii de relocalizare a întreprinderilor; servicii 
de aprovizionare pentru terţi (cumpărarea şi 
asigurarea antreprenorilor cu produse);  ser-
vicii  de  aprovizionare  pentru   terţi   (servicii   
de comercializare a produselor cu amănuntul 
şi cu ridicata);  servicii  de  aprovizionare  
pentru terţi (cumpărarea şi asigurarea antre-
prenorilor cu produse prin reţele de cal-
culatoare, inclusiv prin Internet); răspuns la 
telefon (pentru abonaţii nedisponibili); foto-
copiere; 

36  - agenţii de credit; agenţii de percepere a 
creanţelor; agenţii imobiliare; agenţii imobiliare 
(prestarea serviciilor prin Internet); agenţii 
vamale; analiză financiară; finanţarea cumpă-
rărilor în rate; bănci de economii; birouri de 
apartamente; perceperea chiriei; emisiunea 
cecurilor de călătorie; emisiunea card-urilor de 
credit; emisiunea hârtiilor de valoare; investiţii;  
informaţii în  domeniul asigurărilor; informaţii în 

domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
informaţii financiare; informaţii financiare 
(prestarea serviciilor prin reţelele de calcu-
latoare, inclusiv prin Internet); cliring; consul-
taţii în domeniul asigurărilor; consultaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
consultaţii în domeniul finanţelor; consultaţii în 
domeniul finanţelor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
cotaţii bursiere; servicii de lichidare a între-
prinderilor; curtaj; curtaj (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); administrare financiară; administrare 
financiară (prestarea serviciilor prin reţelele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); schimb 
valutar; deservirea card-urilor de debit; deser-
virea card-urilor de credit; operaţiuni bancare 
prin Internet; operaţiuni factoriale; organizarea 
colectării banilor; evaluarea anticariatului; 
evaluarea giuvaierelor; evaluarea timbrelor; 
evaluarea imobilului; evaluarea obiectelor de 
numismatică; evaluarea obiectelor de artă; 
evaluări financiare (asigurare, operaţiuni ban-
care, imobil); transferuri electronice de fonduri; 
garanţii; curtaj la bursă; intermediere în 
operaţiuni cu imobilul; intermediere în asi-
gurare; acordarea împrumuturilor; acordarea 
împrumuturilor în gaj; verificarea cecurilor; 
colectarea mijloacelor de binefacere; arenda 
birourilor; arenda imobilului; arenda imobilului 
pentru întreprinderi de comerţ; arenda imo-
bilului pentru întreprinderi de alimentaţie publi-
că; arenda apartamentelor; patronaj financiar; 
creditare în ipotecă; creditare cu achitare în 
rate; asigurări; asigurări (prestarea serviciilor 
prin Internet); administrarea fondului locativ; 
administrarea imobilului; administrarea imobi-
lului, inclusiv în formă de complexe comer-
ciale; serviciile actuarilor; servicii bancare; 
servicii de plată a pensiilor; servicii fiduciare; 
constituirea fondurilor mutuale; finanţare; de-
pozitare în safeuri; depozitarea valorilor; ex-
pertiză fiscală; 

39  - transport aerian; arenda transportului naval; 
arenda locurilor pentru parcarea transportului 
auto; rezervarea biletelor pentru călătorii; 
rezervarea itinerarelor turistice; rezervarea 
vehiculelor; remorcare; remorcarea vehiculelor 
în caz de avariere; distribuirea apei; livrarea 
ziarelor; livrarea corespondenţei; livrarea cole-
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telor; livrarea produselor; livrarea produselor 
(comandate prin corespondenţă); livrarea pro-
duselor (comandate în prealabil); livrarea 
produselor (comandate prin reţeaua de cal-
culatoare); lansarea sateliţilor pentru terţi; 
informaţii în domeniul transportului; informaţii 
privind depozitarea produselor; organizarea 
croazierelor; organizarea călătoriilor; camionaj; 
cărăuşie; transportul şi descărcarea gunoiului; 
transportul mobilei; transportul mobilei la 
mutare; transport cu şlepuri; transport cu 
feribotul; transportul călătorilor; transportul 
naval al produselor (navlu); transportarea 
valorilor în transport armat; transport cu 
autobuzul; transport cu automobilul; transport 
naval; transport feroviar; transport maritim; 
transport de pasageri; transport fluvial; trans-
portarea încărcăturilor; ranfluarea navelor; 
intermediere în transport maritim; intermediere 
la transport; intermediere în navlosire; ope-
rarea porţilor de ecluză; arenda automobilelor; 
arenda vagoanelor; arenda clopotelor de 
scufundat; arenda costumelor de scafandru; 
arenda automobilelor de cursă; arenda 
scaunelor pe rotile pentru invalizi; arenda 
containerelor de depozitare a produselor; 
arenda cailor; arenda vehiculelor terestre; 
arenda vaselor frigorifere; arenda vehiculelor; 
operaţii de încărcare-descărcare; operaţii de 
descărcare; distribuirea energiei electrice; 
distribuirea energiei; ambalarea produselor; 
transport de ambulanţă; arenda garajelor; 
arenda parcărilor acoperite pentru vehicule; 
arenda depozitelor; servicii de spargere a 
gheţii; pilotaj; aprovizionare cu apă potabilă; 
însoţirea călătorilor; salvare sub apă; salvarea 
navelor; servicii de taxi; servicii de tramvai; 
transport prin conducte; vehicule pentru 
serviciu de salvare; împachetarea produselor; 
serviciile parcărilor de automobile; serviciile 
şoferilor; serviciile transportului naval de ex-
cursie; serviciile curierilor (livrarea corespon-
denţei sau produselor); servicii de salvare a 
proprietăţii; servicii de transport; serviciile 
agenţiilor de turism (cu excepţia rezervării 
locurilor la hoteluri şi pensiuni); navlosire; 
stocarea datelor sau documentelor în dispo-
zitive electronice; păstrarea bărcilor; păstrarea 
produselor; depozitarea produselor; excursii 
turistice; expedierea încărcăturilor; 

42  - analiza sistemelor de calculatoare; analiză chi-
mică; servicii de arbitraj; arhitectură; autentifi-

carea lucrărilor de artă; reconstituirea bazelor 
de date de calculator; design de arte grafice; 
studiul proiectelor tehnice; inginerie; instalarea 
software de calculatoare; servicii de informare 
meteorologică; testarea materialelor; testarea 
materialelor textile; cercetări în domeniul 
bacteriologiei; cercetări în domeniul biologiei; 
cercetări în domeniul geologiei; cercetări în 
domeniul cosmetologiei; cercetări în domeniul 
mecanicii; cercetări în domeniul dreptului; 
cercetări în domeniul fizicii; cercetări în dome-
niul chimiei; cercetări şi proiectări de produse 
noi (pentru terţi); cercetări în domeniul 
zăcămintelor de petrol în scopul exploatării; 
cercetări subacvatice; cercetări tehnice; etalo-
nare (măsurări); consultaţii în domeniul hard-
ware de calculatoare; consultaţii în domeniul 
protecţiei mediului înconjurător; consultaţii în 
domeniul proprietăţii intelectuale; consultaţii în 
domeniul construcţiei, arhitecturii; control în 
domeniul proprietăţii intelectuale; controlul 
sondelor de ţiţei; controlul calităţii; controlul 
tehnic al vehiculelor; eliberarea licenţelor 
pentru obiectele de proprietate intelectuală; 
arpentaj; design-ul îmbrăcămintei; moderni-
zarea software de calculatoare; supraveghere 
în domeniul geologiei; supraveghere în 
domeniul zăcămintelor de petrol; întreţinerea 
software de calculatoare; decorarea interio-
rului; conversia datelor sau documentelor de 
pe suport fizic pe suport electronic; planificare 
urbană; conversia datelor şi programelor de 
calculatoare (cu excepţia conversiei fizice); 
design-ul sistemelor de calculatoare; arenda 
calculatoarelor; arenda software de calcula-
toare; prospectare geologică; prospectarea 
zăcămintelor de petrol; amplasarea web-site-
urilor; multiplicarea programelor de calcula-
toare; elaborarea planurilor în domeniul cons-
trucţiilor; design-ul software de calculatoare; 
împrăştierea norilor; crearea şi întreţinerea 
tehnică a web-site-urilor pentru terţi; progra-
mare de calculatoare; administrare în dome-
niul drepturilor de autor; design industrial; 
servicii în domeniul chimiei; servicii de design 
în domeniul ambalajului; servicii juridice; 
expertiză tehnico-inginerească; 

43  - agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni); arenda 
cazării temporare; arenda spaţiilor pentru 
întruniri; case de vacanţă; rezervări hoteliere; 
rezervări în pensiuni; rezervări de cazare 
temporară; hoteluri; aziluri pentru bătrâni; 
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snack-baruri; cafenele; bufete cu autoservire; 
moteluri; pensiuni; pensiuni pentru animale; 
arenda mobilierului, garniturilor de albituri 
pentru masă şi veselei; arenda corturilor; 
arenda construcţiilor transportabile; restau-
rante; restaurante cu autoservire; cantine în 
instituţiile de producţie şi învăţământ; serviciile 
caselor de vacanţă (servicii de cazare); 
serviciile barurilor; serviciile campingurilor; 
servicii de pregătire şi livrare a bucatelor la 
domiciliu; creşe.  

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.07. 
 

 
 
(210) 016794 
(220) 2005.04.20 
(730) GHIADA S.R.L., MD 

Str. Munceşti nr. 793, bloc 2, MD-2029, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "Z". 
(511) NCL(8) 
32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 27.05.02; 
27.05.21. 

 

 
 

 
(210) 016837 
(220) 2005.04.28 
(730) ZAO "VINALCOPROM", RU 

Ul. Donskaia, 4, ctr. 2, Moskova, 119049, 
Federaţia Rusă 

(540) 
  

 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 016860 
(220) 2005.05.10 
(730) CHATEAU VARTELY S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Eliberării nr. 170/b, MD-3501, Orhei, 
Republica Moldova 

(540) 
  

 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 05.03.13; 05.11.01; 27.05.02. 
 

 
 
(210) 016906 
(220) 2005.05.06 
(730) PŞEDERSCHI Vasile, MD 

Str. C. Stamati nr. 8, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
(511) NCL(8) 
05  - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; dezinfec-
tante. 
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Lista mărcilor înregistrate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, 

numărul înregistrării mărcii, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 
conform normei  ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

depozit 

(220) 
Data 

depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(442) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 011733 2002.08.20 12326 2005.06.01 03 Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi 
Ve Ticaret Anonim Sirketi, TR 

2/2005 

2 012448 2003.01.31 12332 2005.06.01 29,30 Octopus-Plus S.R.L., MD 2/2005 
3 013791 2003.10.29 12417 2005.06.01 33,35 Tighina-Vin S.R.L., MD 2/2005 
4 013849 2003.11.10 12418 2005.06.01 07,09,11,35, 

37,42 
Zakrytoe Aktsionernoe 
Obshchestvo "Interworld Products", 
RU 

2/2005 

5 013942 2003.12.09 12419 2005.06.01 05 Wyeth, US 2/2005 
6 013994 2003.12.25 12420 2005.06.01 34 American-Cigarette Company 

(Overseas) Limited, CH 
2/2005 

7 014017 2003.12.31 12421 2005.06.01 05 Wyeth, US 2/2005 
8 014052 2004.01.14 12422 2005.06.01 30 ORION Corporation, KR 2/2005 
9 014188 2004.02.10 12423 2005.06.01 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
2/2005 

10 014202 2004.02.16 12424 2005.06.01 33 FABSO S.A., MD 2/2005 
11 014207 2004.02.17 12425 2005.06.01 30 ORION Corporation, KR 2/2005 
12 014213 2004.02.18 12426 2005.06.01 33 ZAO "Gruppa Predpriiatii OST", RU 2/2005 
13 014226 2004.02.23 12427 2005.06.01 09 Memorex International Inc.  

(a British Virgin Islands 
corporation), HK 

2/2005 

14 014347 2004.02.16 12428 2005.06.01 33 ZLATOVIN S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

2/2005 

15 014348 2004.02.16 12429 2005.06.01 33 ZLATOVIN S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

2/2005 

16 014361 2004.03.04 12430 2005.06.01 32 Cott Beverages Inc., corporaţie din 
statul Georgia, US 

2/2005 

17 014405 2004.03.15 12431 2005.06.01 33 GRANDVIN S.R.L., MD 2/2005 
18 014636 2004.04.28 12432 2005.06.01 29 Belarus-Germany Joint Venture 

"Santa Bremor" Limited, BY 
2/2005 

19 014651 2004.03.24 12433 2005.06.01 03,05,09,11, 
12,14,16,18, 
20,24,25,28, 
29,30,32,33, 
34,35,36,37, 
38,39,41,43, 

44,45 

PONTI S.R.L., MD 2/2005 

20 014661 2004.03.16 12434 2005.06.01 16,35 POSTOLACHI Gutiera, MD 2/2005 
21 014662 2004.05.06 12435 2005.06.01 43 ERTEKIN S.R.L., MD 2/2005 
22 014665 2004.05.06 12436 2005.06.06 33 KVINT, fabrică de vinuri şi coniacuri 

din Tiraspol, MD 
2/2005 

23 014698 2004.05.06 12437 2005.06.06 33 KVINT, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

2/2005 

24 014735 2004.05.12 12438 2005.06.06 29 Belarus-Germany Joint Venture 
"Santa Bremor" Limited, BY 

2/2005 

25 014756 2004.05.11 12439 2005.06.06 05,35 MEDPREPARATE S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

2/2005 
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26 014760 2004.05.12 12440 2005.06.06 01,02,19,35, 
37,39,40 

MARINOV Serghei, MD 2/2005 

27 014762 2004.05.14 12441 2005.06.06 33 TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

2/2005 

28 014765 2004.04.16 12442 2005.06.06 16,21,32,33, 
35,39 

EURO-ALCO S.A., MD 2/2005 

29 014766 2004.04.16 12443 2005.06.06 21,32,33 EURO-ALCO S.A., MD 2/2005 
30 014779 2004.05.14 12444 2005.06.06 33 TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
2/2005 

31 014802 2004.05.20 12445 2005.06.06 33 TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

2/2005 

32 014803 2004.05.20 12446 2005.06.06 33 TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

2/2005 

33 014806 2004.05.20 12447 2005.06.06 05 BIOFARMA, FR 2/2005 
34 014829 2004.05.25 12448 2005.06.06 33,35 CASCADVIN S.R.L., MD 2/2005 
35 014862 2004.06.03 12449 2005.06.06 35 FORMEX GRUP S.R.L., MD 2/2005 
36 014872 2004.04.06 12450 2005.06.06 16,35 CIUDIN Alexandru, MD 2/2005 
37 014939 2004.04.30 12451 2005.06.06 16,21,33,35,39 EURO-ALCO S.A., MD 2/2005 
38 014940 2004.06.04 12452 2005.06.06 29,33 FABRICA OLOI PAK S.R.L., MD 2/2005 
39 014941 2004.06.04 12453 2005.06.06 25,35 Odema, societate pe acţiuni de tip 

închis, MD 
2/2005 

40 014943 2004.05.19 12454 2005.06.06 32,33,35,41,43 AU79GUST S.R.L., MD 2/2005 
41 014944 2004.05.19 12455 2005.06.06 35,41,43 AU79GUST S.R.L., MD 2/2005 
42 014632 2004.04.29 12456 2005.06.01 37 Comanditar unic Bălţi, întreprindere 

municipală, direcţie de construcţii 
capitale, MD 

1/2005 

43 014658 2004.03.10 12457 2005.06.07 33 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, 
MD 

2/2005 

44 014945 2004.06.08 12458 2005.06.07 21,29,30,31, 
32,33,35,39, 

41,43,45 

COLAJ S.R.L., MD 2/2005 

45 014946 2004.06.08 12459 2005.06.07 21,29,30,31, 
32,33,35,39, 

41,43,45 

COLAJ S.R.L., MD 2/2005 

46 014949 2004.06.09 12460 2005.06.07 33,35 PANUŞ Serghei, MD 2/2005 
47 014953 2004.06.10 12461 2005.06.07 35,36,41,42 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU 

OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ, 
MD 

2/2005 

48 014956 2004.05.03 12462 2005.06.07 09,35,38 TRIATORIS S.R.L., MD 2/2005 
49 014959 2004.06.09 12463 2005.06.07 03,05,21 UNILEVER N.V., NL 2/2005 
50 014963 2004.06.10 12464 2005.06.07 30 Societe des Produits Nestle S.A., 

CH 
2/2005 

51 014965 2004.06.14 12465 2005.06.07 33,35 Panuş Sergiu, MD 2/2005 
52 015005 2004.06.15 12466 2005.06.07 02,19,35,37 SUPRATEN S.A., MD 2/2005 
53 015189 2004.07.21 12467 2005.06.07 32,33,35 PRIORISAN-COM S.R.L., MD 2/2005 
54 015226 2004.01.23 12468 2005.06.07 33 SARÎ Constantin, MD 2/2005 
55 015558 2004.10.15 12469 2005.06.07 32,33,35 Tovaristvo z obmejenoiu 

vidpovidalinistiu "OLIMP", UA 
2/2005 

56 015643 2004.11.01 12470 2005.06.07 30 ECOPRIM-PRO S.R.L., MD 2/2005 
57 015806 2004.10.22 12471 2005.06.07 29,35,43 SORO-METEOR-COM S.R.L., MD 2/2005 
58 016046 2005.01.21 12472 2005.06.07 30,31,35,42,44 Institutul de Cercetări Ştiinţifice 

pentru Porumb şi Sorg, MD 
2/2005 

59 014230 2004.01.22 12473 2005.06.07 35,39 EURO-ALCO S.A., MD 11/2004 
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60 014354 2004.03.01 12474 2005.06.07 33 ASPECT-INVEST S.R.L., firmă de 
producţie şi comerţ, MD 

11/2004 

61 014357 2004.03.01 12475 2005.06.07 33 ASPECT-INVEST S.R.L., firmă de 
producţie şi comerţ, MD 

11/2004 

62 015469 2004.09.23 12476 2005.06.07 29,35 Colesnicenco Alexandr, MD 11/2004 
63 014853 2004.05.31 12477 2005.06.08 43 PODUREŢ Alexandru, MD 1/2005 
64 013899 2003.11.18 12478 2005.06.08 41,28 DISNEY ENTERPRISES, INC., 

corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware, 
US 

11/2004 

65 012167 2002.10.16 12479 2005.06.08 33 Dionysos Mereni S.A., MD 1/2005 
66 013933 2003.12.02 12480 2005.06.08 33,35,39 Dionysos Mereni S.A., MD 11/2004 
67 012264 2002.11.22 12481 2005.06.08 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 2/2005 
68 012265 2002.11.22 12482 2005.06.08 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 2/2005 
69 014759 2004.05.11 12483 2005.06.08 16,29,30,32, 

33,35,39,41,43 
VOLCU Oleg, MD 2/2005 

70 014831 2004.05.21 12484 2005.06.08 33 Imperial Vin S.A., MD 2/2005 
71 014876 2004.04.06 12485 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 

de producţie, MD 
2/2005 

72 014877 2004.04.06 12486 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

73 014878 2004.04.06 12487 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

74 014879 2004.04.06 12488 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

75 014880 2004.04.06 12489 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

76 014881 2004.04.06 12490 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

77 014882 2004.04.06 12491 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

78 014883 2004.04.06 12492 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

79 014884 2004.04.06 12493 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

80 014885 2004.04.06 12494 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

81 014886 2004.04.06 12495 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

82 014887 2004.04.06 12496 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

83 014888 2004.04.06 12497 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

84 014889 2004.04.06 12498 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

85 014890 2004.04.06 12499 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

86 014891 2004.04.06 12500 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

87 014892 2004.04.06 12501 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

88 014893 2004.04.07 12502 2005.06.09 33 VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD 2/2005 
89 014896 2004.04.09 12503 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 

de producţie, MD 
2/2005 
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90 014897 2004.04.09 12504 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

91 014898 2004.04.21 12505 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

92 014899 2004.04.21 12506 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

93 014906 2004.04.21 12507 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

94 014907 2004.04.21 12508 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

95 014908 2004.04.21 12509 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

96 014909 2004.04.21 12510 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

97 014910 2004.04.21 12511 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

98 014930 2004.05.26 12512 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

99 014931 2004.05.26 12513 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

100 014933 2004.05.26 12514 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

101 015352 2004.09.07 12515 2005.06.09 33 V.S.-EXPORT S.R.L., MD 2/2005 
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Lista mărcilor reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării 

termenului de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST. 3 
OMPI, numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116) Nr. 
înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării  
reînnoirii 

(511) 
 Clase 

(730) 
Titular şi adresă, cod  ST. 3  OMPI 

(442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2R 67 2015.06.21 30 AJINOMOTO CO. INC., JP 

15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104, 
Japonia 

 7/1994 

2 2R 68 2015.06.21 30 AJINOMOTO CO. INC., JP 
15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104, 
Japonia 

 7/1994 

3 R 263 2014.08.13 32,33 CAMUS LA GRANDE MARQUE, société 
anonyme, FR 
29 rue Marguerite de Navarre, 16100 Cognac, 
Franţa 

 7/1994 

4 R 753 2014.03.10 01 Nippon Soda Co., Ltd., JP 
2-1 Ohtemachi, 2-chome, Chiyoda-ku, 
 Tokyo 100, Japonia 

 12/1994 

5 R 754 2014.03.10 01 Nippon Soda Co., Ltd., JP 
2-1 Ohtemachi, 2-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100, Japonia 

 12/1994 

6 R 755 2014.03.10 05 Nippon Soda Co., Ltd., JP 
2-1 Ohtemachi, 2-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100, Japonia 

 12/1994 

7 R 757 2014.03.14 05 Nippon Soda Co., Ltd., JP 
2-1 Ohtemachi, 2-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100, Japonia 

 12/1994 

8 R 758 2014.03.14 05 Nippon Soda Co., Ltd., JP 
2-1 Ohtemachi, 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100, Japonia 

 12/1994 

9 R 918 2014.06.13 36 Visa International Service Association, US 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, 
California 94404, Statele Unite ale Americii 

 1/1995 

10 R 1370 2014.06.06 07,12 MASSEY FERGUSON CORP., US 
4205 River Green Parkway, Duluth, Georgia 
30096-2568, Statele Unite ale Americii 

 5/1995 

11 R 1562 2014.07.21 05 PFIZER INC., US 
235 East 42 Street, New York, New York 10017, 
Statele Unite ale Americii 

 6/1995 

12 R 1650 2014.05.16 34 JAPAN TOBACCO INC., JP 
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

 6/1995 

13 R 1657 2014.05.16 34 JAPAN TOBACCO INC., JP 
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

 6/1995 

14 R 1710 2014.03.09 06,07 FMC Corporation, US 
1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 
19103, Statele Unite ale Americii 

2/1995 7/1995 

15 R 1790 2014.09.26 05 BIOFARMA, société anonyme, FR 
22 rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, Franţa 

 8/1995 

16 R 1891 2014.07.04 41 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,  
Statele Unite ale Americii 

4/1995 8/1995 

17 R 2257 2014.11.22 01 RHODIA CHIMIE, FR 
26 Quai Alphonse Le Gallo, 92512  
BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX, Franţa 

 11/1995 

18 R 2336 2014.10.03 12 SHIMANO INC., JP 
77 Oimatsucho 3 cho, Sakai, Osaka, Japonia 

 12/1995 
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19 R 2554 2014.05.04 39 Vanguard Trademark Holdings S.à.r.l., LU 

46/A Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg 
 12/1995 

20 R 2739 2014.12.28 32,33 Davide Campari - Milano S.p.A., IT 
Via Filippo Turati 27, 20121 Milano, Italia 

 1/1996 

21 R 2802 2014.12.12 32 Britvic House, Broomfield Road, Chelmsford,  
Essex, CM1 1TU, Anglia, Regatul Unit 

 1/1996 

22 R 2948 2014.08.16 32 Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, HU 
1106 Budapest, Jászberényi út 7-11, Ungaria 

7/1995 2/1996 

23 R 3025 2014.12.30 25 EMINENCE (Société par Actions Simplifiée), FR 
Route de Gallargues, 30470 Aimargues, Franţa 

 2/1996 

24 R 3042 2014.12.28 07 JOY MM DELAWARE, INC.,  
corporaţia statului Delaware, US 
Little Falls Centre II, 2751 Centerville Road, 
Suite 342, Wilmington, Delaware 19808, Statele 
Unite ale Americii 

 2/1996 

25 R 3176 2014.03.10 34 BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
INC., US 
401 South Fourth Avenue, Suite 1800, Louisville, 
Kentucky 40202, Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

26 R 3235 2014.12.30 03 STENDHAL, Société par Actions Simplifiée, FR 
76-78 Avenue des Champs Elysees 75008, 
Paris, Franţa 

 3/1996 

27 R 3256 2014.12.28 09 CORNING INCORPORATED, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor statului 
New York, US 
One Riverfront Plaza, Corning, State of New 
York 14831, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

28 R 3262 2014.12.30 19,21 CORNING INCORPORATED, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor statului 
New York, US 
One Riverfront Plaza, Corning, State of New 
York 14831, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

29 R 3280 2014.11.28 05 CHEMINOVA A/S, DK 
Thyborønvej 78, DK-7673 Harboør, Danemarca 

 3/1996 

30 R 3285 2014.12.30 08 THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building, Boston, 
Massachusetts 02199, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

31 R 3286 2014.12.30 03,16 THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building, Boston, 
Massachusetts 02199, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

32 R 3287 2014.12.30 08 THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building, Boston, 
Massachusetts 02199, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

33 R 3289 2014.12.30 03,08 THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building, Boston, 
Massachusetts 02199, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

34 R 3290 2014.12.30 08 THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building, Boston, 
Massachusetts 02199, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

35 R 3291 2014.12.30 08,09 THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building, Boston, 
Massachusetts 02199, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

36 R 3379 2014.08.23 07,09,12,
13 

ROCKWELL AUTOMATION INC., US 
777 East Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI 
53202, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

37 R 3381 2014.08.23 09 ROCKWELL AUTOMATION, INC., US 
777 East Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI 
53202, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

38 R 3382 2014.12.28 09 WARNER COMMUNICATIONS INC., corporaţia 
statului Delaware, US 
75 Rockefeller Plaza, New York, New York 
10019, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 



MD - BOPI 7/2005 (PARTEA II)   TRADEMARKS 

 150 

1 2 3 4 5 6 7 
39 R 3515 2014.12.22 09 Phenomenon Agents Limited, VG 

P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, 
Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice 

 4/1996 

40 R 3592 2014.12.30 11 THERMO KING CORPORATION,  
corporaţia statului Delaware, US 
314 West 90th Street, Minneapolis, Minnesota 
55420, Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

41 R 3593 2014.12.30 11 THERMO KING CORPORATION, corporaţia 
statului Delaware, US 
314 West 90th Street, Minneapolis, Minnesota 
55420, Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

42 R 3594 2014.12.30 11 THERMO KING CORPORATION, corporaţia 
statului Delaware, US 
314 West 90th Street, Minneapolis, Minnesota 
55420, Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

43 R 3627 2014.12.30 09 KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC., JP 
6-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japonia 

 4/1996 

44 R 3799 2014.12.05 09,42 HMV (IP) LTD., GB 
Shelley House, 2-4 York RD., Maidenhead SL6 
1SR, Regatul Unit 

1/1996 7/1996 

45 R 3919 2014.12.20 05 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, US 
301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan 
49001, Statele Unite ale Americii 

3/1996 10/1996 

46 R 3934 2014.12.05 42 HMV (IP) LTD., GB 
Shelley House, 2-4 York RD., Maidenhead SL6 
1SR, Regatul Unit 

3/1996 10/1996 

47 R 3949 2014.05.25 17,22,23,
24,25,26,

27,34 

RHODIA, societatea pe acţiuni din Franţa, FR 
26 Quai Alphonse Le Gallo,  
92512 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX, 
Franţa 

2/1996 10/1996 

48 R 3972 2015.03.21 29,31 FYFFES GROUP LIMITED, GB 
Houndmills Road, Houndmills Industrial Estate, 
Basingstoke, Hampshire RG21 6XL, Regatul Unit

5/1996 10/1996 

49 R 4101 2014.12.28 03 HSN LP, US 
1 HSN Drive, St. Petersburg, FL 33729,  
Statele Unite ale Americii 

3/1996 11/1996 

50 R 4138 2014.12.30 05 Novartis International Pharmaceutical Ltd, BM 
P.O. Box HM 2899, Hamilton HM LX, Bermude 

5/1996 11/1996 

51 R 4157 2015.01.23 08 THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building, Boston, 
Massachusetts 02199, Statele Unite ale Americii 

5/1996 11/1996 

52 R 4171 2015.02.27 30 SOREMARTEC S.A., BE 
Dreve de l’Arc-en-Ciel 102, 6700 Schoppach-
Arlon, Belgia 

7/1996 12/1996 

53 R 4172 2015.03.02 34 BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
INC., US 
401 South Fourth Avenue, Suite 1800, Louisville, 
Kentucky 40202, Statele Unite ale Americii 

7/1996 12/1996 

54 R 4198 2014.12.29 07,12,37 CUMMINS INC., US 
500 Jackson Street, Columbus, Indiana,  
Statele Unite ale Americii 

5/1996 12/1996 

55 R 4210 2015.03.22 05 G.D. SEARLE LLC, US 
c/o The Corporation Trust Company,  
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,  
Wilmington, New Castle County, Delaware 
19801, Statele Unite ale Americii 

5/1996 12/1996 

56 R 4211 2015.03.22 05 G.D. SEARLE LLC, US 
c/o The Corporation Trust Company,  
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,  
Wilmington, New Castle County, Delaware 
19801, Statele Unite ale Americii 

5/1996 12/1996 
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1 2 3 4 5 6 7 
57 R 4262 2015.04.26 25 JEANJER, LTD., US 

1400 Broadway, New York, NY,  
Statele Unite ale Americii 

6/1996 1/1997 

58 R 4314 2015.03.20 07,09,11,
14,15,16 

Supra Corporation of Japan, incorporated in 
Japan, JP 
CPO Box 860, Tokyo 100-91, Japonia 

7/1996 2/1997 

59 R 4396 2015.04.26 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,  
Statele Unite ale Americii 

8/1996 2/1997 

60 R 4405 2015.04.26 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,  
Statele Unite ale Americii 

9/1996 2/1997 

61 R 4406 2015.04.26 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,  
Statele Unite ale Americii 

9/1996 2/1997 

62 R 4500 2015.10.05 34 BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London  WC2R 
2PG, Anglia 

10/1996 4/1997 

63 R 4543 2015.03.30 29,30 Preparados Alimenticios, S.A., ES 
Josep Tarradellas, 38, E-08029 Barcelona, 
Spania 

8/1996 4/1997 

64 R 4810 2015.11.24 02,04 WD-40 Manufacturing Company, US 
1061 Cudahy Place, San Diego, California 
92110, Statele Unite ale Americii 

3/1997 8/1997 
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IV
Mărci / Trademarks

P rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor
 la AGEPI în modul stabilit de Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor

nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995, modificată şi completată prin legile nr. 1009-XIII din 22.10.1996,
nr. 1079-XIV din 23.06.2000, nr. 65-XV din 12.04.2001, nr. 1446-XV din 08.11.2002 şi nr. 469-XV din
21.11.2003.

În conformitate cu această lege, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI.
Certificatul de înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra mărcii pentru
produsele şi serviciile indicate în certificat.

Cererile de înregistrare şi mărcile înregistrate pe cale naţională se publică în BOPI.

Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid la care Republica Moldova este parte se publică
în limbile franceză şi engleză în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale (“Gazette OMPI des marques
internationales / WIPO Gazette of International Marks”). Buletinul, editat pe suport electronic, include
atât datele bibliografice, cât şi reproducerile mărcilor şi lista produselor/serviciilor şi este expus
în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.

T he legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis
 of registration  with the AGEPI carried out in accordance with the Law on Trademarks and

Appellations of Origin No 588-XIII of September 22, 1995, amended and completed by the laws
No 1009-XIII of October 22, 1996, No 1079-XIV of June 23, 2000, No 65-XV of April 12, 2001, No 1446-XV
of November 08, 2002 and No 469-XV of November 21, 2003.

In accordance with this Law the trademark is certified by a registration certificate granted by the AGEPI.
The registration certificate attests to the priority date of the trademark and the exclusive right of the
owner in the trademark for goods and services entered on the certificate.

The registration applications and the trademarks registered under the national procedure shall be pub-
lished in the Official Bulletin of Industrial Property.

The trademarks registered under the Madrid Agreement to which the Republic of Moldova is party shall
be published in French and English in the “Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette
of International Marks”. The Official Bulletin published on the electronic carrier comprises both biblio-
graphic data and mark reproductions as well as a list of products/services and is available for public
in the AGEPI library.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MĂRCI

(111) Numărul de ordine al înregistrării

(116) Numărul de ordine al înregistrării reînnoite

(151) Data înregistrării

(156) Data reînnoirii

(170) Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării /
reînnoirii

(181) Data prevăzută de expirare a termenului de
valabilitate a înregistrării

(186) Data prevăzută de expirare  a termenului de
valabilitate a reînnoirii

(210) Numărul depozitului

(220) Data depozitului

(230) Data priorităţii de expoziţie

(310) Numărul depozitului cererii iniţiale

(320) Data depozitului cererii iniţiale

(330) Ţara cererii iniţiale, codul conform normei
ST. 3 OMPI

(442) Data la care informaţ i i le privind cererea
examinată au fost făcute accesibile publicului

(450) Data la care informaţiile privind înregistrarea
au fost făcute accesibile publicului

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate

(511) Indicarea claselor conform Clasificării inter-
naţionale a produselor şi serviciilor în scopul
înregistrării mărcilor (Clasificarea de la Nisa),
lista produselor şi serviciilor conform acestei
clasificări

(526) Elementele mărcii asupra cărora  nu se extinde
dreptul exclusiv

(531) Descrierea elementelor figurative ale mărcii
conform Clasificării internaţionale a elemen-
telor figurative ale mărcilor (Clasificarea de la
Viena)

(540) Reproducerea mărcii

(550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a
statului

(551) Indicarea faptului că marca este colectivă sau
de certificare

(554) Indicarea faptului  că marca  este  tridimen-
sională

(580) Data înscrierii oricărui tip de tranzacţie privind
cererile de înregistrare sau înregistrările (de
exemplu: modificare de titular, modificare de
nume sau adresă, renunţare, expirare a
protecţiei)

(591) Indicarea culorilor revendicate

(641) Numărul şi data altor cereri înrudite din punct
de vedere juridic

(730) Numele / denumirea şi adresa solicitantului
sau titularului, codul ţării conform normei
ST. 3 OMPI

(740) Numele reprezentantului în proprietatea
industrială

(750) Adresa pentru corespondenţă

(770) Numele şi adresa solicitantului sau titula-
rului precedent (în caz de schimbare a
titularului)

(771) Numele precedent sau adresa precedentă a
solicitantului sau titularului (fără schimbarea
titularului)

(791) Numele şi adresa licenţiatului

(800) Indicarea datelor conform Aranjamentului de
la Madrid şi Protocolului de la Madrid

(300)* Date referitoare la prioritatea cererilor în-
registrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S.
(numărul documentului, data depozitului, codul
ţării)
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LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA
RELATING TO MARKS

(111) Serial number of the registration

(116) Serial number of the renewal

(151) Date of registration

(156) Date of renewal

(170) Expected duration of the registration/re-
newal

(181) Expected expiration date of registration validity

(186) Expected expiration date of renewal
validity

(210) Number of the application

(220) Filing date of the application

(230) Date of exhibition priority

(310) Number of the initial application

(320) Filing date of the initial application

(330) Country of the initial application, code accord
ing to the WIPO Standard ST. 3

(442) Date of availability for public of the examined
application

(450) Date of availability for public of registration
data

(510) List of goods if not classified

(511) Designation of classes according to the Inter-
national Classification of Goods and Services
for the Purposes of the Registration of Marks
(Nice Classification), List of goods and/or ser-
vices

(526)  Marks elements to which the exclusive rights
do not extend

(531) Description of the figurative elements of the
mark according to the International Classifica-
tion of the Figurative Elements of Marks (Vienna
Classification)

(540) Reproduction of the mark

(550)* Indication of the fact that the mark is the state
property

(551) Indication to the effect that the mark is a collec-
tive mark or a certification

(554) Indication to the effect that the mark is a three-
dimensional mark

(580) Date of registration of any transaction relating
to the application for registration or registra-
tions (for example: change of the owner right,
modification of the name or address, with-
drawal, assignment of the protection, expira-
tion of protection

(591) Indication of colors claimed

(641) Number and date of filing the other prior art ap-
plications according to the legislation

(730) Name and address of the applicant or the
holder of the registration, code according to the
WIPO Standard ST. 3

(740) Name of the representative in industrial prop-
erty

(750) Address for correspondence

(770) Name and address of the previous applicant
or holder of the registration (in case of chang-
ing the holder)

(771) Previous name or previous address of the
applicant or holder (without changing the
holder)

(791) Name and address of the licensee

(800) Indication of data according to the Madrid
Agreement and Madrid Protocol

(300)* Priority data of the applications registered with
the patent office of the former USSR (number
of the document, application filing date, the
code of the country)
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Cereri de înregistrare /
Applications for registration

Î n conformitate cu Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din
 22 septembrie  1995, modificată şi completată prin legile nr. 1009-XIII din 22.10.1996, nr. 1079-XIV din

23.06.2000, nr. 65-XV din 12.04.2001, nr. 1446-XV din 08.11.2002 şi nr. 469-XV din 21.11.2003, cererea de
înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin reprezentant în proprietatea
industrială. O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în
art. 8 (5), (6) din Lege.

Orice persoană este îndreptăţită, în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cerere, să
depună o contestaţie împotriva înregistrării mărcii.

I n accordance with the Law on Trademarks and Appellations of Origin No 588-XIII of
 September 22,1995, amended and completed by the laws No 1009-XIII of October 22, 1996,

No 1079-XIV  of June 23, 2000, No 65-XV of April 12, 2001, No 1446-XV of November 08, 2002 and
No 469-XV of November 21, 2003, an application for registration of a trademark shall be filed with the
AGEPI by the applicant in person or through a representative in industrial property. The application shall
concern only one trademark and shall contain the documents provided in Art. 8 (5), (6) of the Law.

Any person may oppose the registration of a trademark or of an appellation of origin within the three
months that follow the publication date of the notice concerning the application.
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(210) 012160 
(220) 2002.10.03 
(730) Hendrix Bail S.A., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 63, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
03  - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

05  - produse farmaceutice şi veterinare, produse 
igienice de uz medical, substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi, 
material pentru pansamente, materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale, 
administrare comercială; lucrări de birou. 

(531) CFE(4) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 013452 
(220) 2003.08.01 
(730) MAŞCAUŢAN-INDCOMAGRO S.R.L., MD 

MD-4828, Jevreni, Criuleni, Republica 
Moldova 

(540) 

  

 
 

 

(511) NCL(8) 
39  - ambalare şi depozitare de mărfuri. 
(531) CFE(5) 01.11.08; 27.05.04; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 013720 
(220) 2003.10.10 
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

GB 
Dansom  Lane, Hull HU8 7DS, Regatul Unit 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
03  - depilatoare şi preparate depilatoare; 
08  - spatule cosmetice comercializate în asortiment 

cu preparatele depilatoare. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 014038 
(220) 2003.12.22 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
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(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 19.01.01. 
 

 
 
(210) 014259 
(220) 2004.02.27 
(730) EMI (IP) Limited, GB 

27 Wrights Lane, London, W8 5SW, 
Regatul Unit 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
09  - aparate şi instrumente pentru înregistrarea, 

reproducerea şi/sau transmiterea informaţiei 
sau a înregistrărilor sonore şi/sau vizuale; 
înregistrări sonore şi/sau vizuale; înregistrări 
ameliorate sonore şi/sau vizuale; înregistrări 
interactive sonore şi/sau vizuale; media de 
înregistrare sonoră şi/sau vizuală; jocuri video; 
mijloace programabile (software) interactive de 
calculator; publicaţii (încărcabile) livrate on-line 
din date de baze, din Internet sau din orice 
altă reţea de comunicaţie, inclusiv fără fir, prin 
cablu sau satelit; discuri compacte; super 
discuri compacte audio; DVD-uri; CD ROM-uri; 
sisteme de realitate virtuală; muzică digitală 
(încărcabilă); player-e MP3; cititoare de MP3; 
asistenţi digitali personali şi alte aparate 
digitale de buzunar; muzică digitală (încăr-
cabilă) livrată de pe web-site-uri de MP3 din 
Internet; jocuri electronice; jocuri pe CD ROM-
uri; melodii pentru sunetul de telefon; 

35  - colectarea pentru terţi a unor produse variate 
(cu excepţia transportării lor),  acordându-le 
consumatorilor posibilitatea de a vedea şi 
comanda convenabil aceste produse; acor-
darea informaţiei şi avizurilor pentru potenţialii 
cumpărători ai produselor din baze de date, 
prin Internet sau prin alte mijloace; servicii de 
promovare în domeniul înregistrărilor sonore 
şi/sau vizuale; comercializarea produselor; 

38  - servicii în domeniul comunicaţiilor; servicii în 
domeniul radiodifuziunii; transmiterea muzicii 

şi informaţiei; servicii de videotext, date 
digitalizate, teletext şi de vizualizare a datelor; 
asigurarea accesului utilizatorilor la Internet 
sau la orice altă reţea de comunicaţie, inclusiv 
fără fir, prin cablu sau satelit; asigurarea 
conexiunilor de comunicaţie la Internet, la 
baze de date sau la orice altă reţea de 
comunicaţie; asigurarea accesului la web-site-
urile de muzică digitală din Internet sau din 
orice altă reţea de comunicaţie; livrarea 
muzicii digitale prin comunicaţii; servicii de 
maşini de operare a căutării; servicii de acces 
la comunicaţii; transmiterea mesajelor şi 
imaginilor susţinute de calculator; transmiterea 
noutăţilor şi informaţiei despre afacerile 
curente; 

41  - servicii de divertisment; producerea şi distri-
buirea serviciilor în domeniul înregistrărilor 
sonore şi/sau vizuale şi al divertismentului; 
servicii de publicare a muzicii; management 
pentru artişti; servicii prestate de studiouri de 
înregistrare; servicii de informare referitoare la 
muzică, divertisment, jocuri şi evenimente 
asigurate on-line din baze de date de 
calculator, din Internet sau din orice altă reţea 
de comunicaţie, inclusiv fără fir, prin cablu sau 
satelit; producerea, pregătirea, prezentarea, 
distribuirea, sindicalizarea, punerea în reţea şi 
închirierea programelor de tele- şi radiodifu-
ziune şi a filmelor, filmelor cu desene animate 
şi a înregistrărilor sonore şi/sau vizuale; pro-
ducerea filmelor de divertisment în direct; 
organizarea, producerea şi prezentarea con-
cursurilor, expoziţiilor, evenimentelor sportive, 
spectacolelor, spectacolelor în turneu, sta-
giunilor, performanţelor teatrale, concertelor, 
performanţelor din viaţă şi a evenimentelor cu 
participarea audienţei; oferirea on-line a 
publicaţiilor electronice (neîncărcabile); acor-
darea şi operarea conferinţelor electronice; 
grupuri de discuţie şi camere de discuţie (chat 
rooms); servicii de jocuri electronice din baze 
de date de calculator, din Internet sau din 
orice altă reţea de comunicaţie, inclusiv fără 
fir, prin cablu sau satelit; servicii de avizare şi 
consultanţă referitoare la serviciile sus-men-
ţionate; 

42  - administrarea, exploatarea şi asigurarea drep-
turilor pentru produsele de creaţie muzicală 
şi/sau lirică; achiziţionarea, managementul şi 
exploatarea drepturilor de autor pentru creaţii 
muzicale şi/sau lirice pentru şi în numele 
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autorilor, compozitorilor sau conducătorilor 
acestor creaţii; oferirea licenţelor; informaţie 
referitoare la serviciile sus-menţionate acor-
dată on-line din baze de date de calculator, din 
Internet sau din orice altă reţea de comu-
nicaţie, inclusiv fără fir, prin cablu sau satelit; 
crearea şi întreţinerea web-site-urilor; închi-
rierea web-site-urilor; administrarea web-site-
urilor terţilor; asigurarea web-site-urilor terţilor; 
design-ul şi elaborarea hardware şi software 
de calculatoare;  servicii juridice. 

 

 
 
(210) 014453 
(220) 2004.03.29 
(730) INCOMLAC  S.A., MD 

Calea Ieşilor nr. 180, MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(540) 

  

 
 
(511) NCL(8) 
29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

(531) CFE(5) 02.03.04; 02.03.21; 03.04.03; 
26.01.21; 27.05.01; 27.05.17. 

 

 
 
(210) 014568 
(220) 2004.04.21 
(730) Dionysos-Mereni S.A., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 9, MD-6527, 
Merenii Noi, Anenii Noi, Republica Moldova 

 

(540)  
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; comercializarea 
produselor; 

39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de  călătorii. 

 

 
 
(210) 014575 
(220) 2004.04.22 
(730) CEMA S.A., societate mixtă moldo-ceho-

americană, MD 
Str. Costiujeni nr. 16, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
  

 
 
(511) NCL(8) 
32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 03.02.04; 05.03.04; 26.01.15; 

26.04.03. 
 

 
 
(210) 014917 
(220) 2004.05.26 
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(730) ASCONI S.R.L., firmă comercială de pro-
ducţie, MD 
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica 
Moldova 

(540) 
  
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - vinuri de muscat. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 014978 
(220) 2004.04.20 
(730) VINSERVCOM S.R.L., MD 

Str. Bariera Sculeni nr. 38, MD-2069, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
  

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "Vin". 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.18; 27.05.01; 

27.05.13. 
 

 
 
(210) 015069 
(220) 2004.06.25 
(730) DEPOFARM S.R.L., MD 

Str. Arteziană nr. 13, MD-6501, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

(540) 
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - produse farmaceutice;  produse  igienice de uz 

medical; plasturi; material pentru pansamente; 
dezinfectante. 

 

 
 
(210) 015121 
(220) 2004.07.07 
(730) SHAN LIAN INTERNATIONAL GROUP 

S.R.L., Î.C.S, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 42, bloc 6,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
 

 

 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
36  - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare; 
38  - telecomunicaţii; 
40  - tratament de materiale; 
41  - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale, cu excepţia înregistrării (filtră-
rii) pe bandă video, fotografiei; 

43  - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-
porară. 

 

 
 
(210) 015146 
(220) 2004.06.15 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
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(511) NCL(8) 
03  - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

14  - metale preţioase  şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate neincluse în alte 
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase; 
ceasornicărie şi instrumente de cronometrat; 

15  - instrumente muzicale; 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; ade-
zivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau 
menaj; material pentru artişti; pensule; maşini 
de scris şi articole de birou (cu excepţia  mobi-
lierului); material de instruire sau învăţământ 
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice 
pentru ambalare (neincluse în alte clase); ca-
ractere tipografice; clişee; 

21  - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 
sticlei pentru construcţii); sticlărie, porţelan şi 
faianţă neincluse în alte clase; 

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

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
34  - tutun; articole pentru fumători, chibrituri; 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii de lobbysm în scopuri comerciale; 

39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de  călătorii; 

41  - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

45  - servicii personale şi sociale  pentru satisface-
rea necesităţilor persoanelor fizice, executate 
de către terţi; servicii de securitate pentru pro-
tecţia proprietăţii şi persoanelor. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 

(210) 015150 
(220) 2004.06.15 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

 
 
 
 
 

(540)  
 

 
 
(511) NCL(8) 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; ade-
zivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau 
menaj; material pentru artişti; pensule; maşini 
de scris şi articole de birou (cu excepţia  mobi-
lierului); material de instruire sau învăţământ 
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice 
pentru ambalare (neincluse în alte clase); ca-
ractere tipografice; clişee; 

21  - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 
sticlei pentru construcţii); sticlărie, porţelan şi 
faianţă neincluse în alte clase; 

29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor; 

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 

(210) 015160 
(220) 2004.07.15 
(730) VIERU Călin, MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 48, ap. 7, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
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(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; ma-
gazine, magazine de firmă; 

41  - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

43  - servicii de alimentaţie publică; cazare temporară. 
(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 015190 
(220) 2004.07.07 
(310) 995570 
(320) 2004.03.29 
(330) AU 
(730) THE COCA-COLA COMPANY, corporaţie 

a statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, 
Statele Unite ale Americii 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
32  - băuturi nealcoolice; ape potabile; ape aroma-

tizate; ape minerale şi gazoase; băuturi slabe, 
băuturi energizante şi băuturi pentru sportivi; 
sucuri şi băuturi de fructe; siropuri, con-
centrate şi prafuri pentru prepararea băuturilor, 
inclusiv a apelor aromatizate, apelor minerale 
şi gazoase, băuturilor slabe, băuturilor ener-
gizante, băuturilor pentru sportivi, sucurilor şi 
băuturilor de fructe. 

 

 
(210) 015206 
(220) 2004.07.23 
(730) REDREX & Co S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 90, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  

 

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-
mentelor "&", "Co". 

(511) NCL(8) 
01  - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor; 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

02  - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie 
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanţi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiţe şi sub 
formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

04  - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse 
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzine pentru 
motoare) şi substanţe pentru iluminat; 
lumânări şi fitiluri pentru iluminat; 

05  - produse farmaceutice şi veterinare; produse  
igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide; 

06  - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice; 
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi 
metalice, safeuri; produse metalice care nu 
sunt incluse în alte clase; minereuri; 

07  - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi 
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre); instrumente, altele decât 
cele acţionate manual, pentru agricultură, 
incubatoare pentru ouă; 

09  - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, op-
tice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, 
de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau verificarea  curentului 
electric;  aparate pentru înregistrarea, transmi-
terea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; 
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suporturi magnetice de înregistrare, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparatele cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare; 

11  - aparate de iluminat, de încălzire, de producere 
a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de 
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii 
sanitare; 

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

13  - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive; 
artificii; 

14  - metale preţioase  şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate neincluse în alte 
clase; giuvaiere, bijuterii, pietre preţioase; 
ceasornicărie şi instrumente de cronometrat; 

16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia  
mobilierului); material de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

17  - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice 
semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare şi 
izolare; tuburi flexibile nemetalice; 

19  - materiale de construcţie nemetalice; tuburi 
rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile, monumente nemetalice; 

20  - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, 
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

22  - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(neincluse în alte clase); materiale de umplu-
tură (cu excepţia cauciucului sau a mate-
rialelor plastice); materiale textile fibroase 
brute; 

27  - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 
produse pentru acoperirea podelelor; tapete, 
cu excepţia celor din materiale textile; 
 

31  - produse agricole, horticole, forestiere şi 
cereale neincluse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; hrană pentru animale, malţ; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; magazine; maga-
zine de firmă: 

36  - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

37  - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; staţii 
de deservire a vehiculelor; aprovizionare cu 
combustibil şi deservire tehnică; 

38  - telecomunicaţii; 
39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii; 
40  - tratament de materiale; 
41  - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
42  - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 

proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul  şi elabo-
rarea hardware şi software de calculatoare;  
servicii juridice; 

43  - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-
porară; 

45  - servicii personale şi sociale  pentru satisfa-
cerea necesităţilor persoanelor fizice, execu-
tate de către terţi; servicii de securitate pentru 
protecţia proprietăţii şi persoanelor. 

(531) CFE(5) 01.05.12; 03.13.24; 21.03.01; 
26.01.12; 26.01.24; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 015207 
(220) 2004.07.23 
(730) PRELUDE S.R.L., firmă, MD 

Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru, bej-
deschis, bej-închis, cafeniu. 

(511) NCL(8) 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia 
mobilierului); material de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee. 

(531) CFE(5) 20.01.03; 29.01.15. 
 

 
 
(210) 015208 
(220) 2004.07.27 
(730) MOLDPRES, agenţie informaţională de 

stat,  întreprindere de stat, MD 
Str. A. Puşkin nr. 22, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
  

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "EUROFOTOART". 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; 

40  - tratament de materiale; 
41  - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
(531) CFE(5) 02.09.04; 16.03.05; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 015213 
(220) 2004.07.27 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 

  

 
 

(511) NCL(8) 
09  - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, electrice, fotografice, cinema-
tografice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizare, de control (verificare), de 
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea 
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice 
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare 
automate şi mecanisme pentru aparatele cu 
preplată; case înregistratoare, maşini de cal-
culat, echipament pentru prelucrarea infor-
maţiei şi calculatoare, extinctoare; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

38  - telecomunicaţii; 
39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii; 
42  - servicii juridice; cercetare ştiinţifică şi indus-

trială; programare pentru calculatoare. 
 

 
 
(210) 015214 
(220) 2004.07.27 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
09  - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, electrice, fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărit, de măsurat, de semna-
lizare, de control (verificare), de siguranţă 
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(salvare) şi didactice; aparate pentru înregis-
trarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor 
sau imaginilor; suporturi magnetice de înre-
gistrare, discuri acustice; distribuitoare auto-
mate şi mecanisme pentru aparatele cu 
preplată; case înregistratoare, maşini de 
calculat, echipament pentru prelucrarea infor-
maţiei şi calculatoare, extinctoare; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

38  - telecomunicaţii; 
39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii; 
42  - servicii juridice; cercetare ştiinţifică şi indus-

trială, programare pentru calculatoare. 
 
 

 
 
(210) 015215 
(220) 2004.07.27 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
09  - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, electrice, fotografice, cinemato-
grafice, optice, de cântărit, de măsurat, de 
semnalizare, de control (verificare), de sigu-
ranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea 
sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice 
de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare 
automate şi mecanisme pentru aparatele cu 
preplată; case înregistratoare, maşini de cal-
culat, echipament pentru prelucrarea infor-
maţiei şi calculatoare, extinctoare; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

38  - telecomunicaţii; 
39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii; 

42  - servicii juridice; cercetare ştiinţifică şi indus-
trială; programare pentru calculatoare. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
(210) 015216 
(220) 2004.07.27 
(730) Orhei-Vit S.A., MD 

Str. Stejarilor nr. 20, MD-3500, Orhei, 
Republica Moldova 

(540) 
  
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "MINI". 
(511) NCL(8) 
32  - băuturi şi sucuri din fructe, băuturi nealcoolice 

conţinând fructe; nectar, sucuri de fructe, suc 
de mere, suc de poamă, suc de portocale, suc 
de ananas, suc de grepfrut, de vişine şi cireşe, 
de prune, piersice şi caise; sucuri de legume, 
suc de roşii. 

(531) CFE(5) 01.15.15; 01.15.21; 05.07.11; 
05.07.12; 05.07.22; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 015245 
(220) 2004.07.29 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
09  - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, electrice, fotografice, cinematografice, 
optice, de cântărit, de măsurat, de semnali-
zare, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea şi reproducerea sunetelor sau 
imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, 
discuri acustice; distribuitoare automate şi 
mecanisme pentru aparatele cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

38  - telecomunicaţii; 
39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii; 
42  - servicii juridice; cercetare ştiinţifică şi indus-

trială; programare pentru calculatoare. 
 

 
 
(210) 015343 
(220) 2004.08.24 
(730) SVETILEN S.R.L., MD 

Str. Chimiştilor nr. 17, MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
(511) NCL(8) 
01  - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor; 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.03.05; 26.11.12; 
26.13.25. 

 

 
 
(210) 015344 
(220) 2004.08.24 
(730) SVETILEN S.R.L., MD 

Str. Chimiştilor nr. 17, MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 
 
(511) NCL(8) 
01  - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor; 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 05.05.20; 08.01.25; 26.01.04; 
26.01.06. 
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(210) 015345 
(220) 2004.08.24 
(730) SVETILEN S.R.L., MD 

Str. Chimiştilor nr. 17, MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
  

 
 

(511) NCL(8) 
01  - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor; 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 03.03.01; 03.07.24; 07.05.01; 
18.03.23; 21.03.13; 26.04.09. 

 

 
 
(210) 015346 
(220) 2004.08.24 
(730) SVETILEN S.R.L., MD 

Str. Chimiştilor nr. 17, MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 

(540)  
 

 
 
(511) NCL(8) 
01  - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor; 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 01.15.15; 17.02.01; 17.02.02; 
26.03.05; 26.03.23. 

 

 
 
(210) 015347 
(220) 2004.08.24 
(730) Abtei Pharma-Vertriebs GmbH, DE 

Abtei Marienmunster, Abtei 2, 37696 
Marienmunster, Germania 

(540) 

  

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - preparate şi substanţe farmaceutice de uz 

uman, substanţe dietetice de uz medical, 
preparate cu vitamine şi/sau cu substanţe 
minerale. 
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(210) 015354 
(220) 2004.08.11 
(730) Vinăria-Bardar S.A:, fabrică de vinuri, 

întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811, Bardar, 
Ialoveni, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015355 
(220) 2004.09.03 
(730) UJACOV  Vladlen, MD 

Str. 31 August 1989 nr. 83, ap. 4, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 

  

 
 

(591) Culori revendicate: albastru-închis, alb. 
(511) NCL(8) 
01  - produse chimice destinate industriei, ştiinţei, 

fotografiei, precum şi agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor; 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 
 

07  - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi 
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre); instrumente, altele decât 
cele acţionate manual, pentru agricultură, 
incubatoare pentru ouă; 

09  - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, 
de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau verificarea  curentului 
electric;  aparate pentru înregistrarea, transmi-
terea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; 
suporturi magnetice de înregistrare, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi meca-
nisme pentru aparatele cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, 
extinctoare; 

11  - aparate de iluminat, de încălzire, de producere 
a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de 
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii 
sanitare; 

16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia  
mobilierului); material de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

17  - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice 
semifinite; materiale de călăfătuire, etanşare şi 
izolare; tuburi flexibile nemetalice; 

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii; 
40  - tratament de materiale. 
(531) CFE(5) 01.15.24; 25.07.01; 26.11.11; 

26.11.13; 29.01.04. 
 

 



M+RCI  MD - BOPI 7/2005 (PARTEA II) 
 

 23

(210) 015358 
(220) 2004.07.13 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
  

 
 
(511) NCL(8) 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia  
mobilierului); material de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

21  - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 
sticlei pentru construcţii); sticlărie, porţelan şi 
faianţă neincluse în alte clase; 

29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

31  - produse agricole, horticole, forestiere şi 
cereale neincluse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; hrană pentru animale, malţ; 
 

32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, 
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; 

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de lobbysm în  în scopuri comerciale; 

36  - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de  călătorii; 

42  - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul  şi elabo-
rarea hardware şi software de calculatoare;  
servicii juridice. 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.07.10; 24.01.15; 
25.01.06; 27.05.22. 

 

 
 
(210) 015364 
(220) 2004.07.29 
(730) DIPLOMAT S.A., MD 

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

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

 

 
 
(210) 015368 
(220) 2004.08.09 
(730) CABAVARUM S.R.L., MD 

Str. Bucuriei nr. 3, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540) 
  

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentelor "DE LUX". 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 19.07.23; 19.07.25; 19.08.05; 

25.01.15. 

 

 
 
(210) 015370 
(220) 2004.09.06 
(730) Dionysos Mereni S.A., MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 9, MD-6527, 
Merenii Noi, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; comercializarea 
produselor; 

39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de  călătorii. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 

(210) 015374 
(220) 2004.09.08 
(730) MIGDAL-P  S.A., MD 

Str. Alexandru  Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,      
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 

 
  

 

 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 

 

 
 
(210) 015375 
(220) 2004.09.02 
(730) INTELGRUP-COM S.R.L., MD 

Str. Independenţei nr. 32, ap. 8A, MD-3100, 
Bălţi, Republica Moldova 

(540) 

 
  

 

 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; magazine; maga-
zine de firmă. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 015378 
(220) 2004.08.25 
(730) TRANGA Andrei, MD 

Str. Anton Crihan  nr. 3, bloc 1, MD-2009, 
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "PIZZA". 
(511) NCL(8) 
30  - pizza şi bază pentru pizza; sosuri şi umpluturi 

pentru pizza; 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; 

43  - cafenele, baruri, bistrouri, cofetării, cantine, 
pizzerii, restaurante. 

(531) CFE(5) 01.15.11; 08.07.04; 26.02.07; 
26.11.13. 

 

 
 
(210) 015379 
(220) 2004.09.01 
(730) Pfizer Products Inc., corporaţie orga-

nizată şi existentă conform legilor sta-
tului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 
06340, Statele Unite ale Americii 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide. 

 
 

 
 

(210) 015380 
(220) 2004.09.01 
(730) Pfizer Products Inc., corporaţie orga-

nizată şi existentă conform legilor sta-
tului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 
06340, Statele Unite ale Americii 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide. 

 

 
 
(210) 015381 
(220) 2004.09.01 
(730) Agouron Pharmaceuticals, Inc., corpo-

raţie organizată şi existentă conform 
legilor statului California, US 
10777 Science Center Drive, San Diego, 
California 92121, Statele Unite ale Americii 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide; 
preparate farmaceutice pentru tratamentul 
afecţiunilor cardiovasculare, afecţiunilor siste-
mului nervos central şi dereglărilor, dereglă-
rilor neurologice, dereglărilor urologice, 
dereglărilor urogenitale, dereglărilor gastroin-
testinale, dereglărilor musculoscheletale, aler-
giilor, diabetului, hipertensiunii, disfuncţiei 
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erectile, disfuncţiei sexuale, paraliziei, şocului, 
cancerului, migrenelor, durerii, obezităţii, 
inflamaţiei, afecţiunilor inflamatorii, afecţiunilor 
respiratorii, afecţiunilor infecţioase, dereglărilor 
imunologice, dereglărilor virale, dereglărilor 
micotice; preparate farmaceutice, şi anume 
preparate contra colesterolului, preparate 
contra fumatului, preparate ginecologice, pre-
parate contra osteoporozei, preparate oftalmo-
logice, preparate pentru tratamentul HIV şi 
SIDA; toate cele sus-menţionate, cu excepţia 
preparatelor dermatologice. 

 

 
 
(210) 015383 
(220) 2004.09.03 
(730) ZAO "Agropromyshlenny komplex Agros", 

RU 
117997, Moscow, ul. Krzhizhanovskogo,  
d. 6, k. 2, Federaţia Rusă 

(540) 
  

 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, galben. 
(511) NCL(8) 
29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

31  - produse agricole, horticole, forestiere şi 
cereale, neincluse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; hrană pentru animale, malţ; 

32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, 
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; 

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 02.09.01; 05.07.02; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 015396 
(220) 2004.09.10 
(730) OPTIMUS PLUS S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 107a, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 

  

 

 
(511) NCL(8) 
09  - aparate de control (verificare), de siguranţă 

(salvare); aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau verificarea  curentului 
electric;  aparate pentru înregistrarea, transmi-
terea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; 
distribuitoare automate şi mecanisme pentru 
aparatele cu preplată; case înregistratoare, 
maşini de calculat, echipament pentru prelu-
crarea informaţiei şi calculatoare; 

11  - aparate de iluminat, de încălzire, de producere 
a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de 
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii 
sanitare; 

37  - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
42  - servicii de cercetări şi proiectări; analiză indus-

trială şi servicii de cercetare; design-ul şi elabora-
rea hardware şi software de calculatoare. 

 

 
 
(210) 015397 
(220) 2004.08.05 
(730) TANDEM GRUP S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Calea Ieşilor nr. 61, bloc 4, of. 50,          
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
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(511) NCL(8) 
18  - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste 

materiale neincluse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, 
umbrele de soare şi bastoane; bice şi articole 
de şelărie; 

25  - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-
perit capul. 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 015398 
(220) 2004.09.13 
(730) S.C. ELAN POLIGRAF S.R.L., MD 

Str. Gheorghe Tudor nr. 5, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia  
mobilierului); material de instruire sau învăţă-
mânt (cu excepţia aparatelor); materiale plas-
tice pentru ambalare (neincluse în alte clase); 
caractere tipografice; clişee; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; 

36  - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

37  - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
38  - telecomunicaţii; 
39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii; 
40  - tratament de materiale; 
41  - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
42  - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 

proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul  şi elabora-
rea hardware şi software de calculatoare;  ser-
vicii juridice; 
 

43  - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-
porară; 

44  - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijiri igie-
nice şi de frumuseţe pentru oameni sau animale; 
servicii agricole, horticole  şi forestiere; 

45  - servicii personale şi sociale  pentru satisfa-
cerea necesităţilor persoanelor fizice, execu-
tate de către terţi; servicii de securitate pentru 
protecţia proprietăţii şi persoanelor. 

 

 
 
(210) 015403 
(220) 2004.09.10 
(730) COMERŢ-GAZ S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Burebista nr. 118, MD-2062, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
  

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "Trans". 
(591) Culori revendicate: alb, verde, albastru. 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; 

37  - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii. 
(531) CFE(5) 05.03.13; 27.05.08; 27.05.22; 

29.01.12. 
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(210) 015405 
(220) 2004.09.14 
(730) Pfizer Health AB, SE 

112 87 Stockholm, Suedia 
(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - preparate farmaceutice  pentru tratamentul 

glaucomului. 
 

 
 
(210) 015406 
(220) 2004.09.14 
(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(care acţionează şi ca Nissan Motor Co., 
Ltd.), JP 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japonia 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
12  - automobile, şi anume vagoane-refrigeratoare, 

autocamioane, furgonete, încărcătoare cu 
furci, autotractoare şi alte vehicule auxiliare, 
piese pentru acestea incluse în clasa 12. 

 

 
 
(210) 015408 
(220) 2004.07.15 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(8) 
21  - sticlărie; 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - agenţii de import-export, operaţiuni comer-

ciale, demonstrarea produselor, promovarea 
produselor (pentru terţi), publicitate; comer-
cializarea produselor,  gestionarea afacerilor 
comerciale; administrare comercială; lucrări de 
birou. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015411 
(220) 2004.07.13 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
  
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
21  - sticlărie; 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - agenţii de import-export, operaţiuni comer-

ciale, demonstrarea produselor, promovarea 
produselor (pentru terţi), publicitate; comercia-
lizarea produselor,  gestionarea afacerilor co-
merciale; administrare comercială; lucrări de 
birou. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015414 
(220) 2004.07.16 
(730) ANGELAED S.R.L., MD 

Str. Păcii nr. 3, ap. 13, MD-4601, Cupcini, 
Edineţ, Republica Moldova 
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(540) 

  

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "ДЕЖУРНЫЙ". 
(591) Culori revendicate: roşu, galben. 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; comer-
cializarea produselor, magazine de firmă; 

39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de  călătorii. 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.11.02; 28.05.00; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 015418 
(220) 2004.09.14 
(730) I.Q. - IMPEX S.R.L., MD 

Str. Gheorghe Asachi nr. 26, ap. 4,        
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

(591) Culori revendicate: alb,  negru, albastru. 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; 

41  - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.04.03; 26.13.25; 
27.05.22; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 015421 
(220) 2004.09.13 
(730) GB & Co S.R.L., companie, MD 

Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 

 
 
(210) 015422 
(220) 2004.09.13 
(730) GB & Co S.R.L., companie, MD 

Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "МОЛДОВЫ". 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531)  CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 015423 
(220) 2004.09.14 
(730) INTEXIM-COM S.R.L., MD 

Bd. C. Negruzzi nr. 1, ap. 7, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
25  - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de 

acoperit capul; 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
(210) 015425 
(220) 2004.09.14 
(730) FK FINKOM ZAO, RU 

Dmitrovskoe şosse, d. 37, corp. 1, p. 9, 
Moskva, 127550, Federaţia Rusă 

(540) 

  

 

 
(511) NCL(8) 
29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

31  - produse agricole, horticole, forestiere şi 
cereale neincluse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; hrană pentru animale, malţ; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015427 
(220) 2004.08.13 
(730) Diageo Brands B.V., NL 

Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 B.G., 
Olanda 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice. 
 

 
 
(210) 015428 
(220) 2004.08.13 
(730) Diageo Brands B.V., NL 

Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 B.G., 
Olanda 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice. 
 

 
 
(210) 015430 
(220) 2004.08.13 
(730) Diageo Brands B.V., NL 

Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 BG, 
Olanda 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice. 
 

 
 
(210) 015431 
(220) 2004.09.10 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
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401 South Fourth Avenue, Suite 1800, 
Louisville, Kentucky 40202, Statele Unite 
ale Americii 

(540) 

  

 
 
(511) NCL(8) 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

materiale plastice şi produse de imprimerie, 
toate pentru ambalare; 

34  - ţigări, tutun; produse de tutun, articole pentru 
fumători, brichete şi chibrituri. 

(531) CFE(5) 01.15.09; 26.11.01; 27.05.01. 
 

 

(210) 015432 
(220) 2004.08.02 
(730) MARS,  INCORPORATED, US 

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

(540)  

 

 

 
(591)  Culori revendicate: roşu, negru, alb, auriu, 

crem-gălbui. 
(511) NCL(8) 
29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; ouă, produse lactate; jeleuri, dulceţuri, 
compoturi; lapte şi băuturi lactate; produse 
gata pentru consum incluse în clasa 29; 

30  - cafea şi înlocuitori de cafea; ceai, cacao, 
ciocolată de băut; zahăr, orez, tapiocă, sago; 
făină şi preparate făcute din cereale, pâine, 
biscuiţi, prăjituri, produse de patiserie, cioco-

lată; produse de cofetărie; îngheţată; gheaţă 
de răcit; miere, sirop de melasă; sare, muştar; 
oţet, sosuri; condimente; mirodenii; produse 
gata pentru consum incluse în clasa 30. 

(531) CFE(5) 01.15.09; 26.04.18; 26.04.24; 
26.13.25; 27.05.02; 29.01.15. 

 

 

(210) 015433 
(220) 2004.08.20 
(730) Hyundai Motor Company (companie cu 

răspundere limitată încorporată conform 
legilor din Republica Coreea), KR 
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul,  
137-938 , Republica Coreea 

(540) 

  

 
 
 
(511) NCL(8) 
12  - automobile, camioane, trailere, van-uri; părţi şi 

accesorii ale acestora; volane pentru automo-
bile şi roţi pentru automobile. 

 

 
(210) 015434 
(220) 2004.09.16 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprin-

dere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA 
Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  

 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
(210) 015436 
(220) 2004.09.16 
(730) AGROTRADE S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 12, ap. 123, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 
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(540) 
  

 
 
(511) NCL(8) 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale; 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 02.03.05; 02.03.23; 26.04.14. 
 

 
(210) 015437 
(220) 2004.09.16 
(730) AGROTRADE S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 12, ap. 123, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
  

 

(511) NCL(8) 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale; 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 02.03.05; 02.03.23; 26.04.14. 
 

 
 
(210) 015438 
(220) 2004.09.16 
(730) AGROTRADE S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 12, ap. 123, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 

  

 

 
(511) NCL(8) 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale; 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 02.03.05; 02.03.23; 26.04.14. 

 

 
 
(210) 015441 
(220) 2004.09.15 
(730) British American Tobacco (Brands) Limi-

ted, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London  
WC2R 2PG, Regatul Unit 
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(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
34  - ţigări, tutun, filtre pentru ţigări, produse de 

tutun, articole pentru fumători, chibrituri, bri-
chete. 

 

 
 
(210) 015443 
(220) 2004.09.17 
(730) INTERGUM GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETI, TR 
Mahmutbey Merkez Mahallesi, Taşocaklari 
Yolu, No: 9-11, Bagcilar, Istanbul 34550, 
Turcia 

(540)  
 

 
 
(591) Culori revendicate: alb, portocaliu. 
(511) NCL(8) 
30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit şi în 
special gumă de mestecat. 

(531) CFE(5) 01.15.11; 02.09.01; 26.01.18; 
27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 015446 
(220) 2004.09.15 
(730) PANUŞ  Sergiu, MD 

Str. Ion Vatamanu nr. 12, MD-2025, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 

  

 

 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015448 
(220) 2004.08.19 
(730) AMBIANŢA S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Trandafirilor nr. 33, bloc 1, of. 20,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 

  

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "A". 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(8) 
11  - aparate de iluminat, de încălzire, de producere 

a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de 
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii 
sanitare; 

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

20  - mobile, oglinzi, rame; produse (neincluse în alte 
clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, 
os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, 
spumă de mare şi înlocuitori ai tuturor acestor 
materiale sau din materiale plastice; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
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39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de călătorii. 

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.12; 26.04.18; 
27.05.22; 29.01.01. 

 

 
 
(210) 015450 
(220) 2004.09.20 
(730) EFES-VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
(511) NCL(8) 
30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

32  - bere, ape minerale gazoase sau negazoase; 
apă de masă; apă tonică; limonadă; bere de 
ghimber; sucuri din fructe sau legume; băuturi 
pe bază de fructe sau legume; şerbeturi  
(lichide); siropuri şi alte preparate pentru 
pregătirea băuturilor, extracte nealcoolice din 
fructe sau legume; băuturi ce conţin fermenţi 
lactaţi, băuturi tonice; 

33  - băuturi alcoolice; lichior, votcă, whisky, divin, 
vinuri spumante, vinuri de şampanie, vinuri 
seci, vinuri de desert; punciuri, băuturi slab 
alcoolizate; băuturi din amestec de votcă cu 
sucuri de fructe; băuturi din amestec de rom 

cu sucuri de fructe; băuturi din amestec de 
divin cu sucuri de fructe; băuturi din amestec 
de diferite băuturi alcoolice cu sucuri, siropuri 
şi mirodenii: băuturi tonice; 

34  - tutun; articole pentru fumători, chibrituri; 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou;  
organizarea expozi|iilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea băuturilor răcoritoare; 
comercializarea băuturilor alcoolice; operaţii 
de export-import: magazine specializate. 

(531) CFE(5) 05.07.02; 25.01.05; 25.01.06; 
25.01.15; 26.01.04; 26.04.18. 

 

 
 
(210) 015452 
(220) 2004.09.20 
(730) EFES-VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
(511) NCL(8) 
30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

33  - băuturi alcoolice; lichior, votcă, whisky, divin, 
vinuri spumante, vinuri de şampanie, vinuri 
seci, vinuri de desert; punciuri, băuturi slab 
alcoolizate; băuturi din amestec de votcă cu 
sucuri de fructe; băuturi din amestec de rom 
cu sucuri de fructe; băuturi din amestec de 
divin cu sucuri de fructe; băuturi din amestec 
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de diferite băuturi alcoolice cu sucuri, siropuri 
şi mirodenii; băuturi tonice; 

34  - tutun; articole pentru fumători, chibrituri. 
(531) CFE(5) 05.07.02; 25.01.06; 25.01.15; 

27.05.22. 
 

 
 
(210) 015455 
(220) 2004.09.21 
(730) SAKKO S.p.A S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Eliberării nr. 170, bloc b, MD-3501, 
Orhei, Republica Moldova 

(540) 

  

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementelor "SINCE", "1995". 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
43  - servicii de alimentaţie publică. 
(531) CFE(5) 07.01.01; 26.11.12; 27.05.02; 

27.05.11. 
 

 
 
(210) 015457 
(220) 2004.09.21 
(730) SAKKO S.p.A S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Eliberării nr. 170, bloc b, MD-3501, 
Orhei, Republica Moldova 

(540) 

  

 

(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-
mentelor "SINCE", "1995". 

(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
43  - servicii de alimentaţie publică. 
(531) CFE(5) 07.01.01; 26.11.12; 27.05.02; 

27.05.11. 
 

 
 
(210) 015459 
(220) 2004.09.14 
(730) CaCeCa S.R.L., MD 

Str. Nicolae Dimo nr. 29, bloc 1, ap. 114, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
25  - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul; 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
(210) 015460 
(220) 2004.09.14 
(730) CaCeCa S.R.L., MD 

Str. Nicolae Dimo nr. 29, bloc 1, ap. 114, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
25  - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul; 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
(210) 015461 
(220) 2004.09.22 
(730) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., 

US 
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Neenah, Wisconsin 54956, Statele Unite 
ale Americii 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
09  - măşti pentru faţă şi mănuşi de protecţie 

împotriva accidentelor sau traumelor; respi-
ratoare, respiratoare pentru filtrarea aerului. 

 

 
 
(210) 015462 
(220) 2004.09.22 
(730) The Prudential Insurance Company of 

America, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului New 
Jersey, US 
751 Broad Street, Newark, New Jersey 
07102, Statele Unite ale Americii 

(540) 
  

 
 
(511) NCL(8) 
36  - servicii de asigurare şi financiare, şi anume 

asigurarea, administrarea şi serviciile agen-
ţiilor în domeniul asigurării vieţii, sănătăţii, 
proprietăţii şi în cazul accidentelor, invalidităţii, 
îngrijirii pe termen lung şi al anuităţilor; fonduri 
pensionare şi servicii de administrare a pla-
nului de pensionare, şi anume investiţii de 
fonduri de pensionare pentru terţi şi admi-
nistrarea pensiei angajaţilor şi planurilor de 
pensionare; servicii de intermediere confi-
denţială, distribuire şi investire în domeniul 

investirii fondurilor mutuale şi individuale; 
servicii consultative şi administrative în dome-
niul investiţiilor; servicii de administrare a 
activelor; servicii de planificare financiară; 
servicii de investiţii bancare; servicii ale 
băncilor comerciale; prestare de consultaţii 
privind investiţiile; servicii de intermediere în 
domeniul investiţiilor; servicii de intermediere 
şi garantare de securitate; servicii de curtaj şi 
servicii de asigurare; cauţiuni; servicii de cărţi 
de credit şi cărţi de debit; servicii de planificare 
financiară şi în domeniul impozitelor şi imobilului; 
livrarea informaţiei în domeniul finanţării, 
asigurării şi imobilului prin mijloace electronice; 
servicii de finanţare a împrumuturilor; servicii de 
finanţare a ipotecilor; împrumuturi de case pe 
bază de amanet; prestare de consultaţii privind 
investiţiile; servicii de intermediere a imobilului, 
concesionare a imobilului, închiriere a imobilului 
şi administrare a imobilului şi servicii de investiţii 
în imobil; servicii în domeniul studierii finanţelor, 
asigurării şi imobilului; administrarea, asigurarea 
şi vânzarea fondurilor de imobil; administrarea 
investiţiilor în domeniul imobilului în numele 
investitorilor-persoane terţe; servicii de inter-
mediere în domeniul drepturilor legate de imobil. 

(531) CFE(5) 06.01.02; 26.01.03; 26.01.12. 

 

 
 
(210) 015463 
(220) 2004.09.23 
(730) CRÎJANOVSCHI Felix, MD 

Str. N. Zelinski nr. 20, ap. 5, MD-2038, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "EMPORIO". 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 
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(531) CFE(5) 25.03.03; 26.01.11; 26.04.18; 
27.05.22. 

 

 
 
(210) 015464 
(220) 2004.09.23 
(730) CaCeCa S.R.L., MD 

Str. Nicolae Dimo nr. 29, bloc 1, ap. 114, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
25  - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de 

acoperit capul; 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
(531) CFE(5) 26.11.06; 27.05.01; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 015470 
(220) 2004.09.22 
(730) OMPRICO-INVEST S.R.L., MD 

Str. Florilor nr. 1, MD-5400, Rezina, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 02.09.01; 27.05.13. 

 

 
 

(210) 015471 
(220) 2004.09.22 
(730) OXANA-TIS S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 202, bloc 1, ap. 82,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "КОМПАНИЯ". 
(511) NCL(8) 
41  - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.13; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015472 
(220) 2004.07.23 
(730) TERMINAL-SERVIS, Obscestvo s Ograni-

cennoi Otvetstvennostiu, RU 
Ul. Cosmonavta Paţaeva nr. 3a, of. 15a,  
g. Kaluga, 248000, Federaţia Rusă 

(540)  

 

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementelor verbale. 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
39  - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 

organizare de  călătorii. 
(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.12; 27.05.01; 

28.05.00. 
 

 
 
(210) 015474 
(220) 2004.09.22 
(730) CLASIC MCS S.R.L., MD 
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Str. Independenţei nr. 33, MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(540) 

  

 

 
(591) Culori revendicate: albastru, roşu. 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor, magazine de 
firmă. 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.13; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 015475 
(220) 2004.09.24 
(730) MIGDAL-P  S.A., MD 

Str. Alexandru  Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015476 
(220) 2004.09.24 
(730) MIGDAL-P  S.A., MD 

Str. Alexandru  Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 

(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015478 
(220) 2004.09.23 
(730) LEADUHIN Oleg, MD 

Bd. Dacia nr. 33, ap. 93, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015479 
(220) 2004.09.23 
(730) LEADUHIN Oleg, MD 

Bd. Dacia nr. 33, ap. 93, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 015480 
(220) 2004.09.24 
(730) MOLD-NORD S.A., fabrică de vinuri din 

Făleşti, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 1, MD-5901, 
Făleşti, Republica Moldova 
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(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015481 
(220) 2004.09.24 
(730) MOLD-NORD S.A., fabrică de vinuri din 

Făleşti, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 1, MD-5901, 
Făleşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015482 
(220) 2004.09.27 
(730) Preparados Alimenticios, S. A., ES 

Josep Tarradellas, 38, E-08029 Barcelona, 
Spania 

(540)  
 

 

(591)     Culori revendicate: galben, albastru, alb. 
(511) NCL(8) 
30  - sare, piper, piper roşu şi negru, maioneză, 

muştar; oţet, mirodenii, condimente, esenţe 
pentru uz alimentar (cu excepţia esenţelor 
eterice şi uleiurilor esenţiale); sosuri, sosuri de 
roşii, sos de soia picant; ketchup; dresuri; 
aromatizante; preparate aromate pentru uz 
alimentar; cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, 
tapiocă, sago, înlocuitori de cafea, băuturi cu 
conţinut de cacao, cafea şi ciocolată; făină şi 
preparate făcute din cereale; fulgi uscaţi de 
grâu, porumb şi ovăz; preparate făcute din 
făină; paste făinoase; pâine; produse de 
patiserie şi cofetărie, prăjituri şi torte; 
ciocolată, bomboane; caramele, gumă de 
mestecat; îngheţată; miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; gheaţă de răcit. 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 
28.05.00; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 015483 
(220) 2004.09.27 
(730) Preparados Alimenticios, S. A., ES 

Josep Tarradellas, 38, E-08029 Barcelona, 
Spania 

(540)  

 

 

 
(591) Culori revendicate: galben, albastru, cafeniu, 

verde, alb. 
(511) NCL(8) 
30  - sare, piper, piper roşu şi negru, maioneză, 

muştar; oţet, mirodenii, condimente, esenţe 
pentru uz alimentar (cu excepţia esenţelor 
eterice şi uleiurilor esenţiale); sosuri, sosuri de 
roşii, sos de soia picant; ketchup; dresuri; 
aromatizante; preparate aromate pentru uz 
alimentar; cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, 
tapiocă, sago, înlocuitori de cafea, băuturi cu 
conţinut de cacao, cafea şi ciocolată; făină şi 
preparate făcute din cereale; fulgi uscaţi de 
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grâu, porumb şi ovăz; preparate făcute din 
făină; paste făinoase; pâine, produse de 
patiserie şi cofetărie, prăjituri şi torte; 
ciocolată, bomboane; caramele, gumă de 
mestecat; îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; gheaţă de răcit. 

(531) CFE(5) 05.03.02; 11.03.09; 25.01.19; 
26.04.18; 28.05.00; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 015484 
(220) 2004.09.27 
(730) SADIA S.A., BR 

Rua Senador Attilio Fontana 86, 
CONCORDIA - SANTA CATARINA, Brazilia 

(540) 

  

 

 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, roşu, bej, 

galben, gri, negru, cafeniu. 
(511) NCL(8) 
29  - carne şi produse din carne, şi anume perişoa-

re, hamburgeri, pui congelat pane; nuggets; 
30  - preparate făcute din cereale, pâine, produse 

de patiserie şi cofetărie, şi anume pizza, la-
sagna. 

(531) CFE(5) 02.01.11; 03.07.03; 03.07.25; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 015485 
(220) 2004.09.27 
(730) SADIA S.A., BR 

Rua Senador Attilio Fontana 86, 
CONCORDIA - SANTA CATARINA, Brazilia 

 
 
 
 
 

(540) 

  

 

 
(591 Culori revendicate: alb, albastru, roşu, bej, 

galben, gri, negru, cafeniu. 
(511) NCL(8) 
29  - carne şi produse din carne, şi anume 

perişoare, hamburgeri, pui congelat pane; 
nuggets; 

30  - preparate făcute din cereale, pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie, şi anume pizza, 
lasagna. 

(531) CFE(5) 02.01.11; 03.07.03; 03.07.25; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 015486 
(220) 2004.09.27 
(730) SADIA S.A., BR 

Rua Senador Attilio Fontana 86, 
CONCORDIA - SANTA CATARINA, Brazilia 

(540)  

 

 

 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, roşu, bej, 

galben, gri, negru, cafeniu. 
(511) NCL(8) 
29  - carne şi produse din carne, şi anume perişoa-

re, hamburgeri, pui congelat pane; nuggets; 
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30  - preparate făcute din cereale, pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie, şi anume pizza, 
lasagna. 

(531) CFE(5) 02.01.11; 03.07.03; 03.07.25; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 015487 
(220) 2004.09.27 
(730) SADIA S.A., BR 

Rua Senador Attilio Fontana 86, 
CONCORDIA - SANTA CATARINA, Brazilia 

(540) 

  

 

 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, roşu, bej, 

galben, gri, negru, cafeniu. 
(511) NCL(8) 
29  - carne şi produse din carne, şi anume 

perişoare, hamburgeri, pui congelat pane; 
nuggets; 

30  - preparate făcute din cereale, pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie, şi anume pizza, 
lasagna. 

(531) CFE(5) 02.01.11; 03.07.03; 03.07.25; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 015490 
(220) 2004.09.29 
(730) IMPERIAL VIN  S.A., MD 

MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica 
Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 

(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
(210) 015491 
(220) 2004.09.29 
(730) IMPERIAL VIN  S.A., MD 

MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica 
Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015495 
(220) 2004.08.26 
(730) GALIARIS-COM S.R.L., MD 

Str. Viilor nr. 7, MD-2089, Ciorescu, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "G". 
(511) NCL(8) 
34  - tutun; articole pentru fumători, chibrituri. 
(531) CFE(5) 05.03.01; 05.03.03; 05.03.13; 

27.05.21. 
 

 
 
(210) 015496 
(220) 2004.08.16 
(730) PÎSLARI Octavian, MD 
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Str. Conev nr. 46, bloc A, ap. 26, MD-3100, 
Bălţi, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
(511) NCL(8) 
06  - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi sârme metalice neelectrice; 
lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi 
metalice, safeuri; produse metalice care nu 
sunt incluse în alte clase; minereuri; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor; 

37  - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
(531) CFE(5) 24.09.07; 24.09.16; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 015498 
(220) 2004.08.13 
(730) Diageo Brands B.V., NL 

Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 B.G., 
Olanda 

(540) 
  

 
 
 

(511) NCL(8) 
18  - articole din piele sau din imitaţii de piele 

incluse în clasa 18; valize, rucsacuri pentru 
alpinişti, umbrele, rucsacuri, genţi pentru 
încălţăminte, saci de voiaj; portofele; genţi; 
curele; portmonee; tocuri pentru cartelele de 
credit; părţi şi accesorii pentru toate produsele 
menţionate; 

25  - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-
perit capul. 

(531) CFE(5) 02.01.05; 02.01.24. 
 

 
 
(210) 015501 
(220) 2004.08.26 
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 

Str. 31 August  1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015512 
(220) 2004.09.10 
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, 

US 
1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, 
Statele Unite ale Americii 

(540) 

 

 

 
(511) NCL(8) 
05  - erbicide destinate agriculturii. 
 

 

(210) 015513 
(220) 2004.09.10 
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, 

US 
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1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, 
Statele Unite ale Americii 

(540) 

  

 

 
(511) NCL(8) 
05  - erbicide destinate agriculturii. 
 

 

(210) 015518 
(220) 2004.10.01 
(730) Dochernee predprijatie "PROVID", UA 

Str. Lev Tolstoi 3, 01004 Kiev, Ucraina 
(540)  

 

 

 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
(210) 015522 
(220) 2004.10.01 
(730) FABSO S.A., întreprindere mixtă, MD 

MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica 
Moldova 

(540) 
  

 
 

(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.23. 
 

 
 
(210) 015524 
(220) 2004.10.01 
(730) Plastforcom S.R.L., MD 

Bd. Decebal nr. 99, MD-2042, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 

  

 
 
(511) NCL(8) 
29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

(531) CFE(5) 27.05.02; 27.05.03; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015525 
(220) 2004.10.06 
(730) The Black & Decker Corporation, US 

701 East Joppa Road, Towson, State of 
Maryland 21286, Statele Unite ale Americii 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
03  - mijloace de curăţat, lustruit, şlefuit şi abrazive; 

abrazive, hârtie abrazivă, foi abrazive, 
şerveţele abrazive, şmirghel, hârtie sticlată, 
hârtie cu şmirghel, pânză de şmirghel; 

06  - articole de fier incluse în clasa 06; articole mici 
de metal; şuruburi, bolţuri, piuliţe; nituri; 
piroane, capse, cuie; ancore, ancore de 
perete, panouri cu ancore; cârlige, laţuri, inele; 
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mese, mese de lucru; cleme, menghine, bănci 
de menghină, bureţi de metal; trepte, scări, 
scări duble; broaşte, lacăte; scripeţi; schele; 
cutii, cutii de păstrat piese de lucru, lăzi cu 
scule, containere, toate produsele sus-men-
ţionate din metal uzual neincluse în alte clase; 

07  - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
celor destinate pentru mijloace de locomoţie 
terestră); manşoane şi ansambluri de 
transmisie pentru maşini (cu excepţia celor 
destinate pentru mijloace de locomoţie te-
restră); maşini-unelte de forţă şi accesorii 
pentru ele; generatoare; compresoare; ge-
neratoare şi compresoare portabile pentru 
consumatori; sfredele; sfredele  electrice,  
sfredele  pneumatice,  sfredele  rotative,  cio-
cane  perforatoare,  perforatoare percutante, 
chei percutante de piuliţe, motoare pentru 
sfredele, sfredele unghiulare, maşini per-
foratoare, maşini de tăiat filet; ciocane, 
ciocane electropneumatice, ciocane pneuma-
tice, ciocane rotative, ciocane pentru demo-
larea clădirilor; aparate de sablat; aparate 
electrice de sablat, aparate pneumatice de 
sablat; aparate de sablat cu traiectorie de-
zordonată, aparate de sablat cu traiectorie, 
aparate de sablat cu disc, aparate de sablat cu 
bandă, aparate de lustruit; ferăstraie, fe-
răstraie electrice, ferăstraie pneumatice, ferăs-
traie circulare, ferăstraie mecanice pentru 
metale, ferăstraie cu acţiune alternativă, 
ferăstraie cu lanţ, ferăstraie de cioplit, 
ferăstraie de tăiat oblic, ferăstraie de tip întors, 
ferăstraie cu masă, ferăstraie radiale manuale, 
ferăstraie cu bandă, ferăstraie cu coardă, 
ferăstraie de spintecat; polizoare, polizoare 
electrice, polizoare pneumatice, polizoare de 
masă, polizoare unghiulare, polizoare cu 
acţiune rectilinie, polizoare cu disc; freze de 
profilat; carcase cu înveliş; raboteze; şuru-
belniţe, şurubelniţe electrice; maşini de făcut 
butoane, maşini de făcut scoabe, maşini de 
nituit; foarfece, foarfece electrice, cleşte de 
tăiat, maşini de ştanţat; amestecătoare; con-
densoare; malaxoare; maşini de vopsit; maşini 
de curăţat, freze şi strunguri; cuţite electrice, 
aparate de ascuţit cuţite; pistoale cu clei; 
pistoale cu căldură, pistoale cu aer cald; toate 
produsele sus-menţionate sunt unelte fixe şi 
portabile cu acţionare mecanică sau electrică; 
accesorii, piese şi echipament pentru pro-
dusele sus-menţionate, inclusiv coroane de 

foraj, dispozitive de foraj, teşitoare, patroane 
de sfredelit, chei tubulare pentru patroane de 
sfredelit, mandrine cu bucşe elastice, regu-
latoare ale unghiului de sfredelit, sape de foraj, 
coroane de foraj cu tăiş de daltă, capuri de 
foraj, lame de ferăstraie, discuri de ferăstraie, 
lame de ferăstraie pentru metale, lame de 
ferăstraie cu acţiune rectilinie-alternativă, lame 
de tăiat găuri, lanţuri de ferăstraie cu lanţ, 
maşini de ascuţit lanţuri de ferăstraie, discuri 
pentru tăiat, discuri abrazive subţiri pentru 
tăiat; discuri de şlefuit, discuri de lustruit, 
cercuri de lustruit, cercuri de şlefuit, pietre de 
ascuţit, pile, raşpele, cuţite pentru raboteze, 
şurubelniţe de pus în coarbe, dinţi demontabili 
pentru freze de profilat, foi abrazive, discuri 
abrazive, benzi abrazive, pietre abrazive de 
ascuţit, cercuri abrazive de şlefuit, cercuri de 
şlefuit pentru şlefuire umedă, foi pentru 
polizoare, colectoare de praf pentru polizoare, 
perii, perii cu sârmă, coşuri pentru ames-
tecătoare, coşuri pentru malaxoare; scoabe, 
ghidaje şi grilaje de protecţie pentru maşini-
unelte de forţă, ghidaje şi grilaje de protecţie 
pentru maşini de ascuţit lame şi cuţite; maşini-
unelte de forţă şi de alt tip cu laser; dispozitive 
de forţă de acţionare pentru sfredele cu laser 
folosite la dispozitive de forţă de acţionare 
pentru sfredele pentru desemnarea direcţiei 
prestabilite sub formă de un punct de bază de 
la care poate fi apoi începută prelucrarea; 
maşini-unelte de forţă, dispozitive de forţă de 
acţionare pentru sfredele sau alte maşini-
unelte cu aparate sau dispozitive de proiectare 
a razei laser folosite la maşini-unelte de forţă, 
dispozitive de forţă de acţionare pentru sfre-
dele sau alte maşini-unelte pentru desem-
narea punctului de bază de la care poate fi 
începută prelucrarea, sau cu laser folosite la 
aceste maşini-unelte sau dispozitive pentru 
desemnarea punctului de bază de la care 
poate fi începută prelucrarea, sau pentru 
conectare la aceste maşini-unelte sau dispo-
zitive pentru a corecta plasarea maşinii-unelte 
sau a dispozitivului faţă de suprafaţa de 
prelucrat, sau în scopul marcării sau corectării; 
mecanisme de corectare cu laser; maşini-unel-
te de forţă, dispozitive de forţă de acţionare 
pentru sfredele sau alte maşini-unelte cu orice 
aparate şi dispozitive cu laser folosite la aces-
te maşini-unelte, dispozitive de forţă de acţio-
nare pentru sfredele sau alte maşini-unelte 
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pentru desemnarea punctului de bază de la 
care poate fi începută prelucrarea, sau pentru 
conectare la aceste maşini-unelte, dispozitive 
de forţă de acţionare pentru sfredele sau alte 
maşini-unelte pentru a corecta plasarea aces-
tei maşini-unelte sau a dispozitivului faţă de 
suprafaţa de prelucrat, sau în scopul marcării 
sau corectării, fie cu raze laser folosite la 
aceste maşini-unelte sau dispozitive pentru 
desemnarea punctului de bază de la care 
poate fi începută prelucrarea, sau pentru co-
nectare la aceste maşini-unelte sau dispozitive 
pentru a corecta plasarea acestor maşini-
unelte sau a dispozitivelor faţă de suprafaţa de 
prelucrat, sau în scopul marcării sau corectării; 
piese şi echipament pentru toate produsele 
sus-numite; suporturi pentru fixarea sfre-
delului, pompe, toate fiind destinate pentru 
aplicare împreună cu maşini-unelte de forţă, 
dispozitive de strângere sub formă de coadă 
de rândunică, dispozitive de strângere cu 
cepuri, mese pentru ferăstraie circulare, ga-
tere; cleme; menghine; cutii şi lăzi folosite în 
lucrul cu maşini-unelte de forţă sau pentru 
dotarea maşinilor-unelte de forţă; lanţuri pen-
tru ferăstraie cu lanţ; maşini suflante şi 
aspiratoare cu vid pentru înlăturarea prafului şi 
ţevi de eliminare a prafului, acestea fiind părţi 
ale acestor maşini; învelişuri şi suprafeţe 
neuniforme pentru carcase de protecţie; piese 
şi echipament pentru toate produsele sus-
menţionate; 

08  - instrumente manuale şi accesorii pentru instru-
mente manuale; unelte de producţie manuale; 
coroane de foraj, sape de foraj, dispozitive de 
foraj; teşitoare; patroane de sfredelit, chei 
tubulare pentru patroane de sfredelit, 
mandrine cu bucşe elastice; regulatoare ale 
unghiului de sfredelit; dălţi, dălţi perforatoare; 
lame; lame de ferăstraie, discuri de ferăstraie, 
lame de ferăstraie pentru metale, lame pentru 
ferăstraie cu acţiune rectilinie-alternativă, fe-
răstraie de tăiat găuri; maşini de ascuţit lanţuri 
de ferăstraie, discuri de tăiat, discuri abrazive 
subţiri de tăiat, discuri de şlefuit, discuri de 
lustruit, discuri de polizat, cercuri de şlefuit, 
pietre de ascuţit; pile, raşpele; cuţite pentru 
raboteze; şurubelniţe, şurubelniţe de pus în 
coarbe; dinţi demontabili pentru freze de 
profilat, foi abrazive, discuri abrazive, benzi 
abrazive, foi pentru polizoare; perii, perii cu 
sârmă; perii pentru amestecătoare, perii pen-

tru malaxoare, coşuri pentru amestecătoare, 
coşuri pentru malaxoare; scoabe, ghidaje şi 
grilaje de protecţie pentru instrumente 
manuale; instrumente şi aparate de acţionare 
pentru sfredele cu aparate sau dispozitive 
pentru proiectarea razei laser folosite la 
instrumente sau aparate de acţionare pentru 
sfredele pentru desemnarea punctului de bază 
de la care poate fi începută prelucrarea; 
mecanisme de corectare cu laser; instrumente 
sau aparate de acţionare pentru sfredele cu 
orice aparate şi dispozitive cu laser folosite la 
aceste instrumente sau dispozitive de acţio-
nare pentru sfredele pentru desemnarea 
punctului de bază de la care poate fi începută 
prelucrarea, sau pentru conectare la aceste 
instrumente sau dispozitive de acţionare 
pentru sfredele pentru a corecta plasarea 
acestor instrumente sau dispozitive de acţio-
nare pentru sfredele faţă de suprafaţa de 
prelucrat, sau în scopul marcării sau corectării, 
fie cu laser folosite la aceste instrumente sau 
dispozitive de acţionare pentru sfredele pentru 
desemnarea punctului de bază de la care 
poate fi începută prelucrarea, sau pentru 
conectare la aceste instrumente sau dis-
pozitive de acţionare pentru sfredele pentru a 
corecta plasarea acestor instrumente sau 
dispozitive de acţionare pentru sfredele faţă de 
suprafaţa de prelucrat, sau în scopul marcării 
sau corectării; piese şi echipament pentru toa-
te produsele sus-menţionate; suporturi pentru 
fixarea sfredelului, dispozitive de prindere sub 
formă de coadă de rândunică, dispozitive de 
prindere cu cep; mese pentru ferăstraie 
circulare, gatere; cleme, menghine, toate 
aceste produse fiind destinate pentru folosire 
împreună cu instrumentele manuale sau ele 
fiind instrumente manuale, huse pentru 
instrumente; pietre abrazive de ascuţit, cercuri 
abrazive de şlefuit, discuri abrazive, cercuri de 
şlefuit pentru şlefuire umedă; piese şi echi-
pament pentru toate produsele sus-menţio-
nate; 

09  - aparate şi instrumente electrice şi de măsurat; 
dispozitive electrice şi optice pentru deter-
minarea direcţiei şi măsurarea distanţei 
destinate pentru folosire împreună cu maşini-
unelte de forţă; laser; aparate şi dispozitive 
pentru proiectarea razelor laser folosite la ma-
şini-unelte de forţă, dispozitive de forţă de 
acţionare pentru sfredele sau alte maşini-
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unelte pentru desemnarea punctului de bază 
de la care poate fi începută prelucrarea, raze 
laser folosite pentru corectarea plasării maşinii-
unelte de forţă, a dispozitivului de forţă de 
acţionare pentru sfredele sau a altei maşini-
unelte faţă de suprafaţa de prelucrat, fie că 
sunt folosite la maşini-unelte de forţă, 
dispozitive de forţă de acţionare pentru sfre-
dele sau alte maşini-unelte pentru desem-
narea punctului de bază de la care poate fi 
începută prelucrarea, sau destinate pentru 
corectare; aparate şi dispozitive cu laser 
folosite la maşini-unelte de forţă, dispozitive de 
forţă de acţionare pentru sfredele sau alte 
maşini-unelte pentru desemnarea punctului de 
bază de la care poate fi începută prelucrarea, 
sau pentru conectarea la maşini-unelte de 
forţă, dispozitive de forţă de acţionare pentru 
sfredele sau alte maşini-unelte pentru a 
corecta plasarea maşinii-unelte de forţă, a 
dispozitivului de forţă de acţionare pentru 
sfredele sau a altei maşini-unelte faţă de 
suprafaţa de prelucrat, sau în scopul marcării 
sau corectării; raze laser folosite la aceste 
maşini-unelte sau dispozitive pentru desem-
narea punctului de bază de la care poate fi 
începută prelucrarea, sau pentru conectare la 
aceste maşini-unelte sau dispozitive pentru a 
corecta plasarea acestei maşini-unelte sau 
acestui dispozitiv faţă de suprafaţa de pre-
lucrat, sau în scopul marcării sau corectării; 
raze laser pentru măsurarea distanţei folosite 
şi pentru corectare; telemetre laser; raze laser, 
altele decât cele folosite în scopuri medicale; 
sisteme de dirijare cu folosirea razelor laser; 
mecanisme de îndreptat cu laser; dispozitive 
cu laser destinate pentru conectare la maşini-
unelte de forţă pentru marcare sau corectare, 
maşini-unelte de forţă, dispozitive de forţă de 
acţionare pentru sfredele sau alte maşini-
unelte care includ orice produs sus-menţionat; 
piese şi echipament pentru toate produsele 
sus-menţionate; cântare; trepiede; binocluri; 
foto-, cine- şi telecamere; ochelari, rame 
pentru ochelari, etuiuri pentru ochelari, lentile 
pentru ochelari, ochelari de protecţie, cozo-
roace pentru protecţia ochilor de lumină 
puternică; lupe; aparataj pentru înregistrarea, 
transmiterea sau reproducerea sunetului sau 
imaginilor, purtători magnetici de date; recap-
toare radio; difuzoare, megafoane; baterii elec-
trice, surse de alimentare cu baterii portative, 

blocuri de alimentare, dispozitive de încărcare 
pentru baterii de acumulator, transformatoare; 
cabluri electrice; voltmetre; ampermetre; 
extinctoare; aparate pentru detectarea fumului; 
semnalizatoare, metri plianţi pentru tâmplari, 
rulete de măsurat, benzi de măsurat; rapor-
toare; nivele cu bilă de aer, nivele digitale cu 
bilă de aer; îmbrăcăminte de protecţie pentru 
prevenirea accidentelor şi a leziunilor corpo-
rale, mănuşi de protecţie, şorţuri de protecţie, 
echipament pentru protecţie individuală, măşti 
pentru protecţia feţei, ecrane pentru protecţia 
feţei, ochelari de protecţie, căşti de protecţie; 
accesorii, piese şi echipament pentru pro-
dusele sus-menţionate; covoraşe şi suporturi 
pentru şoricelul de calculator; căşti, aparate şi 
dispozitive pentru proiectarea razelor laser 
folosite la maşini-unelte de forţă sau dispo-
zitive de forţă de acţionare pentru sfredele 
pentru desemnarea punctului de bază de la 
care poate fi începută prelucrarea; raze laser 
folosite pentru corectarea plasării maşinii-
unelte de forţă, dispozitivului de forţă de 
acţionare pentru sfredele sau altei maşini-
unelte faţă de suprafaţa de prelucrat, sau 
folosite la maşini-unelte de forţă, dispozitive de 
forţă de acţionare pentru sfredele sau alte 
maşini-unelte pentru desemnarea punctului de 
bază de la care poate fi începută prelucrarea, 
sau folosite în scopul corectării; aparate şi 
dispozitive pentru proiectarea razelor laser 
folosite la instrumente sau dispozitive de 
acţionare pentru sfredele pentru desemnarea 
punctului de bază de la care poate fi începută 
prelucrarea, raze laser destinate pentru 
folosire la corectarea plasării instrumentului 
sau dispozitivului de acţionare pentru sfredel 
faţă de suprafaţa de prelucrat, sau folosite la 
aceste instrumente sau dispozitive de 
acţionare pentru sfredele pentru desemnarea 
punctului de bază de la care poate fi începută 
prelucrarea, sau destinate pentru corectare; 

11  - aparate de iluminat; lămpi electrice, lanterne 
electrice de buzunar, felinare electrice, lan-
terne electrice; lămpi cu arc electric; 

16  - hârtie, carton şi articole din aceste materiale 
neincluse în alte clase; materiale imprimate; 
ediţii imprimate, publicaţii periodice, cărţi, 
broşuri; buletine informative, ziare, foi volante; 
programe imprimate; ghiduri, instrucţiuni impri-
mate, manuale; materiale de instruire şi didac-
tice (cu excepţia aparatelor); fotografii; placar-
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de; papetărie, hârtie în foi, etichete de hârtie; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; material 
pentru artişti, pensule; maşini de scris şi 
articole de birou; pixuri, creioane; cleme 
pentru pixuri; cleme pentru creioane; radiere, 
abţibilduri, abţibilduri de amendă de pus pe 
bara de protecţie a automobilului; abţibilduri de 
pus pe căşti; articole de legătorie; genţi de 
gospodărie, pachete de hârtie, genţi poştale; 
calendare; materiale plastice pentru ambalaj; 
caractere tipografice; clişee; 

25  - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de 
acoperit capul; îmbrăcăminte impermeabilă; 
salopete; jachete, trenciuri; pulovere, pulovere 
cu guler pe gât; jerseuri, tricouri, cămăşi; 

37  - închirierea, deservirea tehnică şi reparaţia 
echipamentului, instrumentelor şi pieselor de 
schimb pentru instrumente şi maşini-unelte, 
servicii de reparaţie a instrumentelor, servicii 
de inspectare şi recondiţionare a instru-
mentelor, servicii de curăţare a instrumentelor, 
reparaţia, recondiţionarea, curăţarea echipa-
mentului, servicii de consultanţă şi informative 
referitoare la reparaţie, deservire tehnică, 
construcţie, tâmplărie; toate acestea oferite 
interactiv atât din baza de date de calculator, 
cât şi prin Internet. 

(531) CFE(5) 26.11.02; 27.05.01; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 015526 
(220) 2004.09.30 
(730) Trabo-Plus S.R.L., MD 

Str. Anton Crihan nr. 3, bloc 1, MD-2009, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; produse de imprimerie; 
articole de legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; material pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia 
mobilierului); material de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 

plastice pentru ambalare (neincluse în alte 
clase); caractere tipografice; clişee; 

29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

31  - produse agricole, horticole, forestiere şi 
cereale neincluse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; hrană pentru animale, malţ; 

32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, 
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; 

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; 

40  - tratament de materiale; 
41  - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
43  - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-

porară. 
 

 
 
(210) 015532 
(220) 2004.10.07 
(730) V.I.P. INDUSTRIES LIMITED, IN 

88-C, Old Prabhadevi Road, Mumbai-400 
025, Maharashtra, India 

(540)  
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(511) NCL(8) 
18  - pungi, geamantane, valize, serviete, truse de 

voiaj. 
(531) CFE(5) 26.01.03; 27.05.22. 

 

 
 
(210) 015533 
(220) 2004.10.07 
(730) Gerd Petrik, US 

1538 North Casey Key Road, Osprey, Fl. 
34229, Statele Unite ale Americii 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - preparate medicinale. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 015535 
(220) 2004.10.07 
(730) TRACIUC VICROM, întreprindere indivi-

duală, MD 
Str. Cosmonauţilor nr. 16, MD-6100, Ceadîr-
Lunga, Republica Moldova 

(540) 

  

 

 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 

 

 
 
(210) 015536 
(220) 2004.10.07 
(730) TRACIUC VICROM, întreprindere indivi-

duală, MD 
Str. Cosmonauţilor nr. 16, MD-6100, Ceadîr-
Lunga, Republica Moldova 

 
 

(540) 
 

 

 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
(210) 015537 
(220) 2004.10.07 
(730) TRACIUC VICROM, întreprindere indivi-

duală, MD 
Str. Cosmonauţilor nr. 16, MD-6100, Ceadîr-
Lunga, Republica Moldova 

(540) 

  

 

 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
(210) 015538 
(220) 2004.10.07 
(730) TRACIUC VICROM, întreprindere indivi-

duală, MD 
Str. Cosmonauţilor nr. 16, MD-6100, Ceadîr-
Lunga, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 

 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

(210) 015540 
(220) 2004.10.07 
(730) ZAO "Agropromyshlenny complex Agros", 

RU 
117997, Moscow, ul. Krzhizhanovskogo,  
d. 6, k. 2, Federaţia Rusă 
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(540)  

 

 

 
(511) NCL(8) 
29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

31  - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale neincluse în alte clase; animale vii; fructe 
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ; 

32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor; 

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 05.07.02; 26.05.01; 26.05.18; 

27.05.24; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015541 
(220) 2004.10.07 
(730) ZAO "Agropromyshlenny komplex Agros", 

RU 
117997, Moscow, ul. Krzhizhanovskogo,  
d. 6, k. 2, Federaţia Rusă 

(540) 
  

 
 

(511) NCL(8) 
29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

31  - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale neincluse în alte clase; animale vii; fructe 
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ; 

32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor; 

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 05.07.02; 26.05.01; 26.05.18; 

27.05.24; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015542 
(220) 2004.10.07 
(730) ZAO "Agropromyshlenny komplex Agros", 

RU 
117997, Moscow, ul. Krzhizhanovskogo,  
d. 6, k. 2, Federaţia Rusă 

(540) 
 

 
 
(511) NCL(8) 
29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

31  - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale neincluse în alte clase; animale vii; fructe 
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ; 

32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, 
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siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; 

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 

(210) 015543 
(220) 2004.09.21 
(310) 76/591, 868 
(320) 2004.05.12 
(330) US 
(730) Advanced Micro Devices, Inc., corporaţia 

statului Delaware, US 
One AMD Place, P.O.Box 3453, Sunnyvale, 
California 94088, Statele Unite ale Americii 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
09  - dispozitive semiconductoare; microprocesoa-

re; module de microprocesoare. 
 

 
(210) 015544 
(220) 2004.09.21 
(310) 78/430, 729 
(320) 2004.06.07 
(330) US 
(730) Advanced Micro Devices, Inc., corporaţia 

statului Delaware, US 
One AMD Place, P.O.Box 3453, Sunnyvale, 
California 94088, Statele Unite ale Americii 

(540) 
  

 

(511) NCL(8) 
09  - dispozitive semiconductoare; microprocesoa-

re; module de microprocesoare. 
(531) CFE(5) 24.15.15; 25.03.11; 26.02.07; 

27.05.22. 
 

 
 
(210) 015546 
(220) 2004.10.01 
(730) Dochernee predprijatie "PROVID", UA 

Str. Lev Tolstoi 3, 01004 Kiev, Ucraina 
(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
(210) 015550 
(220) 2004.10.13 
(730) INVINCOM S.R.L., firmă comercială de 

producţie, MD 
Str. Soarelui nr. 87, MD-2011, Codru, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015552 
(220) 2004.10.01 
(730) Dochernee predprijatie "PROVID", UA 

Str. Lev Tolstoi 3, 01004 Kiev, Ucraina 
(540)  
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(511) NCL(8) 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
(210) 015554 
(220) 2004.10.11 
(730) ABX LOGISTICS Worldwide, BE 

Rue des Deux Gares 150, 1070 Brussels, 
Belgia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
35  - agenţii de import-export; business informaţii, 

business consultaţie; publicitate; 
36  - servicii de asigurare şi reasigurare, în special 

în domeniul transportului, stocării, depozitării 
şi păstrării produselor, al managementului 
stocurilor şi mişcării stocurilor, al împachetării, 
ambalării şi învelirii produselor, tranzitării, 
închirierii containerelor pentru stocare, al în-
chirierii spaţiului pentru stocare, agenţi vamali; 

39  - servicii de transportare pe cale terestră, pe 
cale ferată, aeriană, maritimă şi prin mijloace 
fluviale a tuturor tipurilor de produse şi, în 
special, produselor cu pericol sporit, neţinând 
cont de container, ambalaj sau mijloace, 
inclusiv transportarea materiei prime, bunurilor 
prelucrate, deşeurilor, bunurilor consumabile, 
a bunurilor perisabile, vehiculelor, fabricatelor, 
echipamentului, stocului viu, materialelor de 
construcţie, produselor industriale, chimice şi 
farmaceutice; servicii de transportare expresă; 
transportarea poştei, servicii de stocare, 
depozitare şi păstrare a produselor, manage-
mentul stocurilor şi al mişcării stocurilor; 
împachetarea, ambalarea şi învelirea produ-
selor, servicii de închiriere; subscrierea 
produselor, poştei, pachetelor, cutiilor, măr-
furilor şi, în general, livrarea şi distribuirea 
produselor; servicii de tranzit; informaţii privind 
transportarea şi stocarea; brokeraj în trans-
portare, brokeraj în transportul încărcăturilor, 
brokeraj maritim, închirierea containerelor 
pentru stocare, închirierea spaţiului pentru 
stocare; 
 

42  - servicii de control asupra calităţii produselor şi, 
în special, a mărfurilor. 

 

 
 
(210) 015563 
(220) 2004.10.08 
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, 

US 
1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - fungicide destinate agriculturii. 
 

 
 
(210) 015564 
(220) 2004.10.19 
(730) VASILIU Iurie, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 38, bloc 2, ap. 25, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
 
  

 
 
(511) NCL(8) 
25  - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de 

acoperit capul; 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; magazine; 
magazine de firmă. 

 

 
 
(210) 015565 
(220) 2004.10.15 
(730) LEGUMAX-COM S.R.L., MD 

Bd. Mircea cel Bătrân nr. 29, bloc 4,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540) 
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(511) NCL(8) 
25  - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de aco-

perit capul; 
29  - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

31  - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale neincluse în alte clase; animale vii; fructe 
şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; hrană pentru animale, malţ; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; 

43  - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-
porară. 

 

 
 
(210) 015577 
(220) 2004.10.22 
(730) Federal-Mogul Ignition Company, US 

26555 Northwestern Highway Southfield, 
Michigan 48034, Statele Unite ale Americii 

(540) 

  

 

 
(511) NCL(8) 
12  - ştergătoare de parbriz; palete glisante; pârghii-

raclete; ştergătoare de schimb; piese şi 
accesorii pentru ştergătoare de parbriz. 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 015584 
(220) 2004.10.29 
(730) DAMASCHIN Sergiu, MD 

Str. Tiraspol nr. 4, ap. 20, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "PIZZA". 
(511) NCL(8) 
30  - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă de răcit; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; centre comerciale; 
magazine; magazine de firmă; 

43  - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-
porară. 

(531) CFE(5) 01.15.24; 26.11.03; 26.11.13; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 015651 
(220) 2004.11.03 
(730) ROMANEŞTI S.A., MD 

MD-3728, Romăneşti, Străşeni, Republica 
Moldova 

(540) 
 
  

 
 

(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 

(210) 015687 
(220) 2004.11.08 
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

GB 
Dansom  Lane, Hull HU8 7DS, Anglia 

(540)  
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(511) NCL(8) 
05  - preparate şi substanţe farmaceutice. 
 

 
 
(210) 015688 
(220) 2004.11.08 
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

GB 
Dansom  Lane, Hull HU8 7DS, Anglia 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - preparate şi substanţe farmaceutice. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015689 
(220) 2004.11.08 
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

GB 
Dansom  Lane, Hull HU8 7DS, Anglia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - preparate şi substanţe farmaceutice; băuturi 

de uz medical şi compoziţii pentru prepararea 
băuturilor de uz medical; preparate 
antibacteriene; preparate de vitamine; 
preparate minerale de uz medical; 
fitopreparate, preparate din plante medicinale 
de uz medical; pernuţe sau comprese 
impregnate cu substanţe pentru atenuarea 
simptomelor răcelii sau gripei, sau cu conţinut 
de aceste substanţe. 

 

 
 
(210) 015690 
(220) 2004.11.08 
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 

GB 
Dansom  Lane, Hull HU8 7DS, Anglia 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
05  - preparate şi substanţe farmaceutice; băuturi 

de uz medical şi compoziţii pentru prepararea 
băuturilor de uz medical; preparate 
antibacteriene; preparate de vitamine; 
preparate minerale de uz medical; 
fitopreparate, preparate din plante medicinale 
de uz medical; pernuţe sau comprese 
impregnate cu substanţe pentru atenuarea 
simptomelor răcelii sau gripei, sau cu conţinut 
de aceste substanţe. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015691 
(220) 2004.11.10 
(730) FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 

(cunoscută în comerţ şi ca Fuji Heavy 
Industries Ltd.), JP 
7-2, Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku-Ku, 
Tokyo, Japonia 

(540) 
 
  

 
 
 
(511) NCL(8) 
12  - vehicule; aparate de locomoţie terestră, 

aeriană şi navală, inclusiv automobile, părţile 
şi piesele lor componente; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
vânzarea automobilelor, părţilor şi pieselor lor 
componente; 

37  - construcţii; reparaţii; servicii de instalare, inclusiv 
repararea şi întreţinerea automobilelor. 

 

 
 
(210) 015692 
(220) 2004.11.10 
(730) FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 

(cunoscută în comerţ şi ca Fuji Heavy 
Industries Ltd.), JP 
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7-2, Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku-Ku, 
Tokyo, Japonia 

(540) 

 

 
 
 
(511) NCL(8) 
07  - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi 
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre); instrumente, altele decât 
cele acţionate manual, pentru agricultură, 
incubatoare pentru ouă, inclusiv părţi şi piese 
pentru produsele sus-menţionate; 

12  - vehicule; aparate de locomoţie terestră, 
aeriană şi navală, inclusiv automobile, părţile 
şi piesele lor componente; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
vânzarea automobilelor, părţilor şi pieselor lor 
componente; 

37  - construcţii; reparaţii; servicii de instalare, inclusiv 
repararea şi întreţinerea automobilelor. 

 

 
 
(210) 015947 
(220) 2004.12.15 
(730) ASCONI S.R.L., firmă comercială de 

producţie, MD 
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica 
Moldova 

(540) 

 

 

 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 27.05.13; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015949 
(220) 2004.12.15 
(730) ASCONI S.R.L., firmă comercială de 

producţie, MD 

MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "K". 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 27.05.13; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 015950 
(220) 2004.12.15 
(730) ASCONI S.R.L., firmă comercială de 

producţie, MD 
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica 
Moldova 

(540) 
 
  

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "K". 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 27.05.13; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 016090 
(220) 2004.12.30 
(730) EURO-ALCO S.A., MD 

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(8) 
21  - sticlărie; 
32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, si-
ropuri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor. 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 016263 
(220) 2005.02.24 
(730) VASILIEVA Tatiana, MD 

Str. N. Dimo nr. 13, MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540) 
  

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-

mentului "Э". 
(511) NCL(8) 
05  - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, 
material pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide; 

35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 26.01.10; 26.03.18; 28.05.00. 

 

 
 
(210) 016742 
(220) 2005.04.14 
(730) SPEAK GLOBAL LIMITED, CY 

Arch. Makarios III, 62 XENIOS 
COMMERCIAL CENTER, 6th floor, 
Flat/Office 603, P.C. 1076, Nicosia, Cipru 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(8) 
03  - substanţe abrazive; ambră; preparate de 

detartrare de uz casnic; preparate antistatice 
de uz casnic; sprayuri pentru împrospătarea 
respiraţiei; pietre pentru bărbierit (antiseptice); 
pietre de lustruit; hârtie abrazivă; hârtie cu 
şmirghel; hârtie de lustruit; vaselină de uz 
cosmetic; vată de uz cosmetic; beţişoare cu 
vată de uz cosmetic; substanţe aromatice 
(uleiuri esenţiale); substanţe aromatice pentru 
prăjituri (uleiuri esenţiale); substanţe aromatice 
pentru băuturi (uleiuri esenţiale); substanţe 
aromatice pentru parfumarea lenjeriei; apă 
aromatică; apă de javel; apă de lavandă; apă 
de toaletă; ceară pentru lenjerie; ceară pentru 
podele; ceară pentru mustăţi; ceară de croi-
torie; ceară pentru lustruirea mobilierului şi 
podelelor; ceară de cizmărie; heliotropină; 
geraniol; farduri; dezodorizanţi de uz personal; 
lemn aromatic; parfum; lichide pentru 
curăţarea geamurilor şi parbrizelor; grăsimi de 
uz cosmetic; cenuşă vulcanică pentru cură-
ţare; parfumerie; ornamente decorative de uz 
cosmetic;  iononă (parfumerie); pietre de 
şlefuit; creioane pentru sprâncene; creioane 
cosmetice; carbură de siliciu (material 
abraziv); carburi de metale (materiale abra-
zive); alaun de aluminiu (antiseptice); diatomit 
de lustruit; adezivi pentru fixarea genelor arti-
ficiale; adezivi pentru fixarea părului artificial; 
scoarţă de clocotici pentru spălare; corindon 
(abraziv); vopsele pentru lenjerie; vopsele 
pentru barbă şi mustăţi; coloranţi pentru 
scopuri de  toaletă;  vopsele cosmetice; ami-
don (apret); creme cosmetice; creme cos-
metice pentru albit; creme, ceară pentru piele; 
crocus (material abraziv); tămâie; sprayuri 
pentru păr; lacuri de unghii; loţiuni după băr-
bierit; loţiuni pentru păr; loţiuni de uz cosmetic; 
măşti cosmetice; uleiuri pentru parfum şi 
substanţe aromatice; uleiuri cosmetice; uleiuri 
pentru scopuri de toaletă; uleiuri esenţiale; 
uleiuri esenţiale de cedru; uleiuri esenţiale de 
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lămâie; uleiuri folosite ca produse de curăţare; 
ulei de pergamut; ulei de gaultheria; ulei de 
iasomie; ulei de lavandă; ulei de migdal; ulei 
de trandafir; ulei de terebentină pentru 
degresare; adezivi de uz cosmetic; lapte de 
var; cretă pentru curăţare; lapte de migdal de 
uz cosmetic; lapte de curăţare pentru scopuri 
de toaletă; mosc (parfumerie); săpunuri; să-
punuri dezinfectante; săpunuri dezodorizante; 
săpunuri pentru bărbierit; săpunuri pentru 
avivare; săpunuri de toaletă în calupuri;  să-
punuri medicinale; săpunuri împotriva trans-
piraţiei; săpunuri împotriva transpiraţiei picioa-
relor; săpun de migdal; mentă pentru parfu-
merie; seturi cosmetice; emeri; unghii artifi-
ciale; apă de colonie; baze pentru parfum de 
flori; paste de lustruit; paste pentru curele 
pentru ascuţirea briciului; produse pentru 
îngrijirea dinţilor; piatră ponce; peroxid de 
hidrogen de uz cosmetic; pânză abrazivă; 
pânză de sticlă; ruj de buze; pomadă de uz 
cosmetic; produse pentru bărbierit; produse 
cosmetice pentru baie; produse de toaletă; 
produse pentru ondulaţia părului; produse 
pentru înmuierea lenjeriei; produse pentru as-
cuţirea instrumentelor; produse pentru nete-
zirea (apretarea) ţesăturilor; produse pentru 
albirea pielii; produse pentru polizarea pro-
tezelor dentare; produse de lustruit; produse 
pentru clătirea gurii (cu excepţia celor de uz 
medicinal); produse cosmetice pentru slăbire; 
produse pentru lustruirea lenjeriei; emoliente 
pentru lenjerie la spălare; produse pentru spă-
lare; produse pentru curăţare uscată; produse 
pentru scoaterea fardului; produse pentru 
scoaterea vopselei; produse pentru scoaterea 
lacurilor; produse pentru scoaterea cerii pentru 
podele; produse  pentru scoaterea ruginii;  
produse de curăţat;  produse  pentru curăţarea 
protezelor dentare; produse pentru curăţarea 
tapetelor; produse pentru curăţarea ţevilor de 
scurgere; produse chimice de uz casnic 
destinate avivării  culorilor la spălarea lenjeriei; 
pudră de machiat; diamantin (abraziv); soluţii 
pentru degresare; gene artificiale; şerveţele 
impregnate cu loţiuni cosmetice; safrol; tere-
bentină pentru degresare; amestecuri aro-
matice din flori şi ierburi; sodă de albit; sodă 
pentru spălare, curăţare; săruri pentru baie (cu 
excepţia celor de uz medicinal); săruri de albit; 
substanţe de lustruit pentru piele; produse de 
fumegare (parfumerie); amoniac (detergent); 

substanţe astringente de uz cosmetic; produse 
cosmetice pentru sprâncene; produse pentru 
scoaterea petelor; produse de machiat; pro-
duse cosmetice pentru bronzat; produse pen-
tru vopsirea părului; neutralizanţi pentru ondu-
laţie permanentă; produse cosmetice pentru 
gene; produse pentru depilare; produse cos-
metice pentru îngrijirea pielii; creme pentru 
încălţăminte; produse cosmetice; produse cos-
metice pentru animale; produse cosmetice 
pentru vopsirea genelor şi sprâncenelor; deter-
genţi (cu excepţia celor de uz industrial şi me-
dicinal); degresanţi (cu excepţia celor de uz 
industrial); decoloranţi de uz cosmetic; pro-
duse de toaletă contra transpiraţiei; talc pentru 
toaletă; terpene (uleiuri esenţiale); şampoane; 
şampoane pentru spălarea animalelor do-
mestice; glaspapir; leşie de sodă; extracte de 
flori (parfumerie); esenţe eterice; esenţă de 
badian; esenţă de mentă (ulei esenţial); 

05  - acaricide; aconitină; alcaloizi de uz medicinal; 
algicide; aldehide de uz farmaceutic; amal-
game dentare din aur; amalgame dentare; 
aminoacizi de uz veterinar; aminoacizi de uz 
medicinal; antibiotice; acetat de aluminiu de uz 
farmaceutic; acetaţi de uz farmaceutic; bac-
tericide; balsamuri de uz medicinal; bandaje 
igienice; bandaje pentru pansamente; biocizi; 
brăţări de uz medicinal; brăţări antireumatice; 
brom de uz farmaceutic; hârtie pentru cata-
plasmă de muştar; hârtie lipicioasă contra 
muştelor; hârtie impregnată contra moliei; va-
selină de uz medicinal; vaccinuri; băi cu 
oxigen; vată antiseptică; vată higroscopică; 
vată de uz medicinal; substanţe dietetice de uz 
medicinal; substanţe radiologice de contrast 
de uz medicinal; substanţe nutritive pentru 
microorganisme; substanţe radioactive de uz 
medicinal; azotat de bismut de uz farmaceutic; 
apă de melisă de uz farmaceutic; apă de mare 
pentru băi curative; ape minerale de uz 
medicinal; ape termale; fibre de plante 
comestibile (nealimentare); ceară de modelare 
dentară; gaze de uz medicinal; gaiacol de uz 
farmaceutic; hematogen; hemoglobină; hidras-
tină; hidrastinină; glicerină de uz medicinal; 
glicerofosfaţi; glucoză de uz medicinal; genţia-
nă de uz farmaceutic; hormoni de uz medici-
nal; muştar de uz farmaceutic; cataplasmă de 
muştar; nămoluri pentru băi; nămoluri tera-
peutice; gumă-gută de uz medicinal; gurjum-
balsam de uz medicinal; dezodorizante (cu 
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excepţia celor de uz personal); diastază de uz 
medicinal; digitalină; aditivi pentru furaje de uz 
medicinal; suplimente minerale alimentare; 
suplimente nutritive de uz medicinal; drojdie 
de uz farmaceutic; gelatină de uz medicinal; 
untură de peşte; izotopi de uz medicinal; in-
secticide; iod de uz farmaceutic; ioduri de uz 
farmaceutic; ioduri alcaline de uz farmaceutic; 
iodoform; calomel; tartrat acid de uz farma-
ceutic; tartru de uz farmaceutic; camfor de uz 
medicinal; capsule pentru medicamente; cap-
sule de uz farmaceutic; dropsuri de uz medi-
cinal; creioane hemostatice; creioane pentru 
tratamentul verucei; creioane caustice; car-
donil (paraziticid); sodă caustică de uz far-
maceutic; cachou de uz farmaceutic; quassia 
de uz medicinal; quebracho de uz medicinal; 
acid galic de uz farmaceutic; acizi de uz 
farmaceutic; adezivi pentru proteze dentare; 
benzi adezive de uz medicinal; cocaină; 
colodiu de uz farmaceutic; inele contra 
calusului pentru picioare; inele antireumatice; 
bomboane medicinale; scoarţă de angustur de 
uz medicinal; scoarţă de arbori de uz farma-
ceutic; scoarţă de cedru (insectifug); scoarţă 
de condurango de uz medicinal; scoarţă de 
croton; scoarţă de manglier de uz farmaceutic; 
scoarţă de mirobalan de uz farmaceutic; 
scoarţă de chinină de uz medicinal; rădăcini 
medicinale; rădăcini de revent de uz farma-
ceutic; scame de uz medicinal; amidon de uz 
dietetic sau farmaceutic; creozot de uz 
farmaceutic; sânge de uz medicinal; culturi de 
microorganisme de uz medicinal sau veterinar; 
curara; lacuri dentare; lemn-dulce de uz 
medicinal; lactoză; leucoplaste; medicamente 
contra constipaţiilor; lecitină de uz medicinal; 
loţiuni de uz veterinar; loţiuni pentru câini; 
loţiuni de uz farmaceutic; lupulină de uz far-
maceutic; magnezie de uz farmaceutic; lini-
mente; unguente de uz farmaceutic; unguente 
contra arsurilor solare; unguente mercuriale; 
unguente de uz farmaceutic de protecţie 
contra degerăturii; tifon pentru pansamente; 
uleiuri de protecţie contra tăunilor; uleiuri me-
dicinale; ulei de muştar de uz medicinal; ulei 
camforat de uz medicinal; ulei de ricin de uz 
medicinal; ulei de terebentină de uz farma-
ceutic; ulei de mărar de uz medicinal; mas-
ticuri dentare; materiale abrazive dentare; 
materiale pentru mulaje dentare; materiale 
pentru plombarea dinţilor; materiale medi-

cinale pentru pansamente; materiale chirur-
gicale pentru pansamente; medicamente; 
medicamente de uz veterinar; medicamente 
pentru seroterapie; medicamente de uz uman; 
medicamente de uz dentar; mentol; poţiuni 
medicinale; moleschin de uz medicinal; lapte 
proteic; lapte de migdale de uz farmaceutic; 
lăptişor de matcă de uz medicinal; enzime lac-
tice de uz farmaceutic; muşchi irlandez de uz 
medicinal; făină pentru alimente pentru sugari; 
făină de uz farmaceutic; făină din seminţe de 
in de uz farmaceutic; făină de peşte de uz 
farmaceutic; adezivi contra muştelor; mentă de 
uz farmaceutic; truse farmaceutice (portative); 
băuturi dietetice de uz medicinal; băuturi din 
lapte de malţ de uz medicinal; narcotice; infuzii 
medicinale; tinctură de iod; tinctură de eucalipt 
de uz farmaceutic; tincturi de uz medicinal; 
opiu; opodeldoc; decocturi de uz medicinal; 
zgărzi antiparazitare pentru animale; beţişoare 
de lemn-dulce de uz farmaceutic; beţişoare 
sulfurice (dezinfectante); chiloţi absorbanţi 
pentru persoanele ce suferă de incontinenţă; 
pectine de uz farmaceutic; scutece igienice 
pentru persoanele ce suferă de incontinenţă; 
pepsine de uz farmaceutic; peptone de uz 
farmaceutic; peroxid de hidrogen de uz 
medicinal; pilule de uz farmaceutic; lipitori 
medicinale; plasmă sangvină; plasturi de uz 
medicinal; bandaje oculare de uz medicinal; 
cataplasme; bandaje pentru comprese; ban-
daje scapulare chirurgicale; perniţe pentru 
calus; perniţe folosite la alăptare; pomezi de 
uz medicinal; pulbere de cantaridă; pulbere de 
piretru; centuri pentru absorbante igienice 
pentru femei; preparate antidiuretice; prepa-
rate bacteriene de uz medicinal şi veterinar; 
preparate bacteriologice de uz medicinal sau 
veterinar; preparate balsamice de uz medici-
nal; preparate albuminoase de uz medicinal; 
preparate biologice de uz veterinar; preparate 
biologice de uz medicinal; preparate veteri-
nare; preparate de bismut de uz farmaceutic; 
preparate vitaminoase; preparate diagnostice 
de uz medicinal; preparate terapeutice pentru 
băi; preparate pentru tratamentul hemoroizilor; 
preparate pentru tratamentul calusului osos; 
preparate pentru uşurarea erupţiei dentare; 
preparate pentru prelucrarea arsurilor; pre-
parate de fumegare de uz medicinal; pre-
parate pentru organoterapie; preparate de 
împrospătare a aerului; preparate pentru purifi-
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carea aerului; preparate pentru dilataţie bron-
şică; preparate pentru sterilizare; preparate 
pentru sterilizarea solului; preparate pentru 
scoaterea calusului; preparate farmaceutice 
contra mătreţii; pesticide; erbicide; preparate 
pentru distrugerea ciupercilor de casă; pre-
parate pentru distrugerea larvelor; preparate 
pentru distrugerea muştelor; preparate pentru 
distrugerea şoarecilor; preparate pentru distru-
gerea limaxului; preparate pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; preparate farma-
ceutice pentru îngrijirea pielii; preparate pentru 
curăţarea lentilelor de contact; preparate 
calcaroase de uz farmaceutic; preparate 
medicinale pentru băi; preparate medicinale 
pentru creşterea părului; preparate de opiu; 
preparate anticriptogamice; preparate cu mi-
croelemente de uz uman sau pentru animale; 
preparate medicinale sulfamidice; preparate 
farmaceutice; preparate farmaceutice contra 
arsurilor solare; preparate enzimatice de uz 
veterinar; preparate enzimatice de uz medi-
cinal; preparate chimiofarmaceutice; preparate 
chimice de uz veterinar; preparate chimice 
pentru diagnosticarea sarcinii; preparate chi-
mice de uz medicinal; preparate chimice 
pentru tratarea cerealelor afectate de mălură; 
preparate chimice pentru tratarea viţei de vie 
afectată; preparate chimice de tratare contra 
mucegaiului; preparate chimice de tratare 
contra filoxerei; preparate chimice de uz far-
maceutic; preparate contra degerăturilor; pre-
parate de protecţie contra moliilor; colir; apă 
de plumb; conductori chimici pentru electrozii 
electrocardiografici; produse albuminoase ali-
mentare de uz medicinal; alimente pentru su-
gari; produse alimentare dietetice de uz me-
dicinal; produse secundare de prelucrare a 
cerealelor de uz medicinal; absorbante igie-
nice pentru femei; absorbante igienice pentru 
chiloţi; radiu de uz medicinal; cloralhidrat de uz 
farmaceutic; solvenţi pentru scoaterea 
leucoplastelor; soluţii vaginale; soluţii pentru 
lentilele de contact; reactivi chimici de uz 
medicinal sau veterinar; cauciuc de uz medi-
cinal; cauciuc de uz dentar; gumă de mestecat 
de uz medicinal; insectifuge (fumegare); insec-
tifuge; insectifuge pentru câini; şerveţele, per-
niţe igienice; şerveţele impregnate cu loţiuni 
farmaceutice; sasaparila de uz medicinal; za-
hăr de uz medicinal; ceai antiastmatic; lumâ-
nări fumigante; supozitoare; seminţe de in de 

uz farmaceutic; ţigări ce nu conţin tutun de uz 
medicinal; sicativi de uz medicinal; siropuri de 
uz farmaceutic; terebentină de uz farmaceutic; 
unsori folosite la muls; unsori de uz veterinar; 
unsori de uz medicinal; somnifere; bicarbonat 
de sodiu de uz farmaceutic; săruri pentru băi 
cu ape minerale; săruri pentru băi medicinale; 
săruri de uz medicinal; săruri de potasiu de uz 
medicinal; săruri de sodiu de uz medicinal; 
săruri mirositoare; săruri ce intră în compo-
nenţa apelor minerale; malţ de uz farmaceutic; 
spermă pentru însămânţare artificială; alcool 
medicinal; aliaje de metale preţioase de uz 
dentar; secară-cornută de uz medicinal; anes-
tezice; antiseptice; analgezice; adjuvanţi de uz 
medicinal; substanţe astringente; antihelmin-
tice; dezinfectante de uz igienic; dezinfectante 
chimice pentru toalete; preparate de suprimare 
a apetitului de uz medicinal; preparate medi-
cinale pentru slăbire; paraziticide; produse 
pentru îngrijirea cavităţii bucale de uz medi-
cinal; febrifuge; depurative; produse pentru 
spălarea animalelor; detergenţi de uz medi-
cinal; produse pentru spălarea vitelor; produse 
pentru spălarea câinilor; substanţe vezicante; 
produse contra durerilor de cap; remedii 
contra transpiraţiei; remedii contra transpiraţiei 
picioarelor; contraceptive chimice; produse 
antiparazitare; laxative; tonice (produse medi-
cinale); nervine; digestive de uz farmaceutic; 
medii nutritive pentru culturi bacteriologice; 
steroizi; stricnină; seruri; pastile de amoniac; 
tampoane igienice pentru femei; tampoane 
pentru vindecarea rănilor; timol de uz far-
maceutic; ţesături chirurgicale; ierburi de fumat 
de uz medicinal; ierburi medicinale; sedative; 
transplanturi chirurgicale (ţesuturi vii); chiloţi 
igienici pentru femei; cărbune de lemn de uz 
farmaceutic; mărar de uz medicinal; porţelan 
pentru proteze dentare; fenol de uz far-
maceutic; enzime de uz veterinar; enzime de 
uz medicinal; fermenţi de uz farmaceutic; 
formaldehidă de uz farmaceutic; fosfaţi de uz 
farmaceutic; fungicide; chinină de uz me-
dicinal; chinolină de uz medicinal; pâine pentru 
diabetici; cloroform; floare de sulf de uz far-
maceutic; ciment pentru copitele animalelor; 
ciment osos de uz chirurgical şi ortopedic; 
ciment dentar; ceaiuri de ierburi de uz me-
dicinal; ceai pentru slăbire de uz medicinal; 
eucalipt de uz farmaceutic; extracte de tutun 
(insecticide); extracte de hamei de uz farma-



M+RCI  MD - BOPI 7/2005 (PARTEA II) 
 

 59

ceutic; elixire (preparate farmaceutice); eteri 
simpli de uz farmaceutic; eteri compuşi de uz 
farmaceutic; eteri compuşi de celuloză de uz 
farmaceutic; eteri simpli de celuloză de uz far-
maceutic; iuiuba (pastile de tuse); otravă pen-
tru şobolani; otravă; otravă bacteriană; jalapă; 

16  - stilouri; acuarele; acvarii de cameră; albume; 
almanahuri; aparate pentru laminarea docu-
mentelor; atlase; afişe, placarde; funde de hâr-
tie; garnituri de albituri de hârtie pentru masă; 
bilete; formulare; blocnotesuri; carnete pentru 
desen; carneţele (papetărie); carneţele cu foi 
libere; brăţări pentru instrumente de scris; 
broşuri; pliante; foi de hârtie; hârtie cerată; 
hârtie pentru dispozitive de înregistrare; hârtie 
pentru radiograme; hârtie pentru electrocar-
diografe; hârtie pentru sertarele dulapurilor 
(aromatizată sau nearomatizată); hârtie din ce-
luloză de lemn; hârtie-carbon; hârtie-per-
gament; hârtie de scrisori; hârtie luminescentă; 
hârtie igienică; hârtie de ambalat; hârtie Xuan 
(pentru desen chinezesc sau caligrafie); hârtie; 
sugative; buletine informaţionale; cilindri 
pentru maşini de scris; bidinele pentru zugravi; 
culegare; ceară pentru modelare (cu excepţia 
celei de uz dentar); firme de hârtie sau carton; 
tipare pentru croit; ziare; clişee de galva-
notipie; hectografe; steme heraldice (sigilii de 
hârtie); globuri; gravuri; condeie de ardezie; 
mine de creion; suporturi pentru creioane; su-
porturi pentru cretă; suporturi pentru ştampile, 
sigilii; suporturi pentru carnete de cecuri; 
diagrame; plăci pentru gravat; plăci de scris; 
table şcolare; galioane (tipografie); planşete 
de desen; perforatoare (articole de birou); con-
tainere de hârtie pentru frişcă; clame pentru 
fişe de cartotecă; agrafe pentru peniţe; semne 
de carte; ace de gravare pentru acvaforte; ace 
trasoare pentru desen; publicaţii imprimate; 
articole de hârtie sau masă plastică pentru 
ambalaj; articole de carton; mărunţitoare 
pentru hârtie, reprezentări grafice; instrumente 
pentru imitarea marmurei în legătorie; calen-
dare; calendare cu foi libere; hârtie de calc; 
calc pe bază de pânză; calc; cleiuri vegetale 
pentru papetărie sau menaj; pietre litografice; 
creioane; creioane automate; creioane de căr-
bune; desene; desene pentru decalcomanie; 
tablouri cu ramă sau fără ramă; carton din 
celuloză de lemn; carton; cutii din carton 
pentru pălării; dosare (papetărie); clasoare 
(articole de birou); fişe de cartotecă; card-uri 

de credit imprimate neelectrice; cartele; hărţi 
geografice; cartele sau benzi de hârtie pentru 
înregistrarea programelor de calculatoare; 
cartele perforate pentru războaie de ţesut cu 
mecanism Jacquard; cataloage; bobine pentru 
panglicile impregnate cu cerneală; vase deco-
rative de hârtie pentru ghivece cu flori; pensule 
pentru desen; pensule pentru artişti; pensule 
pentru scris; taste pentru maşini de scris; 
cleiuri pentru papetărie sau menaj; clei de 
peşte pentru papetărie sau menaj; clei de 
amidon pentru papetărie sau menaj; clişee; 
cărţi; registre; chitanţiere; cărţi-comicsuri; 
piuneze; inele de trabuc; plicuri; cutii pentru 
ştampile, sigilii; cutii de carton sau hârtie; cutii 
cu vopsele (rechizite şcolare); lichide de co-
rectură (articole de birou); capace pentru 
acvarii de cameră; florare; benzi de hârtie; 
benzi pentru maşini de scris; benzi adezive; 
benzi gumate pentru papetărie; panglici 
impregnate cu cerneală; panglici impregnate 
cu cerneală pentru imprimante; echere; foi de 
viscoză pentru ambalare; foi cu bule (din masă 
plastică) (pentru ambalare sau împachetare); 
foi de celuloză regenerată pentru ambalare; 
caractere de oţel; caractere tipografice (nu-
merice sau literale); caractere tipografice 
numerice; litografii; machete de arhitectură; 
timbre poştale; materiale grafice imprimate; 
materiale pentru modelare; materiale de 
instruire (cu excepţia aparatelor); articole de 
legătorie; materiale de papetărie pentru 
sigilare; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale de ambalare 
făcute din amidon; materiale de filtrare din 
hârtie; maşini de imprimare a adreselor; ma-
şini şi dispozitive pentru legătorie (echipament 
de birou); maşini de scris (electrice sau ne-
electrice); maşini de fălţuit; maşini de francare; 
cretă pentru litografie; cretă de scris; cretă 
pentru croitorie; cretă de marcare; saci pentru 
gunoi (de hârtie sau de masă plastică); 
şevalete; rezemători pentru artişti; instrumente 
de scris; seturi pentru scris (papetărie); seturi 
tipografice portative; bavete din hârtie; abţi-
bilduri; degetare (articole de birou); aţe pentru 
legătorie; cuţite pentru tăierea hârtiei; aparate 
de numerotat; învelitori din carton sau hârtie 
pentru butelii; capsule pentru sigilare; înve-
litori; învelitori pentru paşapoarte; pelicule din 
materiale plastice extensibile pentru stivuire; 
modele de broderie; specimene de scris;  
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oleografii;  ilustrate muzicale;  ilustrate de feli-
citare;  cărţi poştale; gravuri; pungi de hârtie; 
pungi pentru gătirea mâncării în cuptorul cu 
microunde; palete pentru artişti; beţişoare 
pentru scriere cu cerneală; mape pentru 
documente; papier mâche; pastele (creioane); 
pelinci de unică folosinţă din celuloză sau 
hârtie; penare; legători pentru cărţi; publicaţii 
periodice; curăţitoare de peniţe; perforatoare; 
peniţe; peniţe de aur; peniţe de oţel; peniţe 
pentru desen; culegeri de cântece; ştampile, 
sigilii; sigilii de ceară roşie; scrisori de aviz; 
planşete cu clame; plăci cu adrese pentru 
maşini de imprimare a adreselor; batiste de 
hârtie; pelicule din masă plastică pentru am-
balare; scutece de unică folosinţă din hârtie 
sau celuloză; tăvi pentru corespondenţă; tăvi 
pentru sortarea şi numărarea banilor; suporturi 
de hârtie pentru carafe; suporturi pentru cărţi; 
suporturi pentru ştampile, sigilii; suporturi 
pentru căni de bere; suporturi pentru tocuri şi 
creioane; standuri pentru fotografii; tuşiere; 
şipci de înrămare pentru legătorie; şervete din 
hârtie pentru mâini; pânză gumată pentru 
papetărie; pânză multiplă netextilă la maşina  
de   imprimat;   pânză   cu   cerneală  pentru   
maşinile de reproducere a documentelor; pân-
ză cu cerneală pentru aparatele de multi-
plicare; portrete; prespapieruri; seturi de scris; 
instrumente pentru desen; radiere; articole de 
birou (cu excepţia mobilierului); rechizite de 
scris; rechizite şcolare; distribuitoare de bandă 
adezivă; dispozitive acţionate manual des-
tinate lipirii etichetelor; dispozitive de prins 
hârtia; dispozitive de  ascuţit creioane (elec-
trice şi neelectrice); produse de imprimerie; 
prospecte; orare imprimate; reglete; borde-
rouri; gume; reproduceri grafice; aparate de 
multiplicat; tocuri rezervoare; pixuri; şerveţele 
de hârtie pentru scoaterea machiajului; şerve-
ţele de hârtie de toaletă; răzuitoare de birou; 
clame; produse pentru ştergere; secţiuni 
biologice pentru cercetare la microscop (mate-
riale de învăţământ); secţiuni histologice 
(materiale de învăţământ); statuete din papier 
mâche; radiere pentru tablă; pupitre de cules 
tipografice; ceară roşie; tabele de calcul; 
panouri de hârtie sau carton pentru anunţuri; 
terarii de cameră (vivarii); caiete; articole de 
papetărie; transparente; tipare, şabloane; tu-
buri de carton; tuş; umezitoare (articole de 
birou); umezitoare de suprafeţe; baghete ne-

electronice; ambalaje de carton sau hârtie 
pentru butelii; maşini de sigilat plicuri pentru 
birou; maşini de sigilare pentru birou; aparate 
pentru fabricarea vinietelor; aparate pentru 
lipirea fotografiilor; aparate pentru fixare cu 
cleme (articole de birou); manuale; filtre de 
hârtie pentru cafea; steaguri (de hârtie); foiţe 
de metal; fotogravuri; fotografii; tocuri pentru 
şabloane; pânze pentru tablouri; cromoli-
tografii; ceşti pentru dizolvarea vopselelor; 
cerneluri de corectare (heliografie); cerneluri; 
călimări; copii heliografice; mătănii; bile pentru 
pixuri; dulapuri de birou; caractere tipografice; 
ştampile cu adrese; ştampile; panouri pentru 
afişe de hârtie sau carton; planşete (gravură); 
etichete (cu excepţia celor textile); 

29  - alginaţi de uz alimentar; anşoa; arahide pre-
lucrate; albumine de uz alimentar; albuş de ou; 
boabe conservate; boabe de soia conservate; 
bulion; dulceţuri de ghimber; substanţe grase 
pentru fabricarea grăsimilor comestibile; cui-
buri de păsări comestibile; mazăre conservată; 
ciuperci conservate; vânat; gelatină de uz 
alimentar; jeleuri de carne; jeleuri alimentare; 
jeleuri de fructe; gălbenuş de ou; grăsime de 
cocos; grăsime de os comestibilă; grăsime de 
porc; grăsimi animale; grăsimi comestibile; 
mezeluri; mezeluri, inclusiv în formă de 
gustare la bere; stafide; icre; cazeină de uz 
alimentar; varză murată; clei de peşte de uz 
alimentar; caltaboş; conserve de carne; con-
serve de legume; conserve de peşte; conserve 
de fructe; concentrate de bulion; cornişoni; 
crevete; crevete, inclusiv în formă de gustare 
la bere; cremă de frişca; crochete alimentare; 
crisalide de fluture-de-mătase folosite în ali-
mentaţia oamenilor; languste (nu vii); somon; 
ceapă conservată; margarină; piccalilli; mar-
meladă; uleiuri vegetale; unt de arahide; unt 
de cacao; unt de cocos; unt de frişcă; midii (nu 
vii); migdale pisate; măduvă alimentară; 
moluşte (nu vii); moluşte, inclusiv în formă de 
gustare la bere; lapte; făină de peşte alimen-
tară; pulpă de fructe; carne; carne conservată; 
legume conservate; legume uscate; legume 
fierte; clătite din cartofi; măsline conservate; 
omari (nu vii); nuci de cocos uscate; nuci 
prelucrate; nuci prelucrate, inclusiv în formă de 
gustare la bere; pastă de roşii; pateuri de ficat; 
pectine alimentare; ficat; pickles; dulceţuri; 
praf de ouă; şuncă; produse lactate; produse 
lactate, inclusiv brânzici glazurate; produse din 
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peşte; produse din peşte, inclusiv în formă de 
gustare la bere; proteine alimentare; păsări 
(nu vii); polen preparat pentru mâncare; piure 
de răchiţele; piure de mere; crustacee (nu vii); 
produse de peşte, inclusiv în formă de gustare 
la bere; peşte (nu viu); peşte, inclusiv în formă 
de gustare la bere; peşte conservat; salate de 
legume; salate de fructe; slănină; sardele; 
carne de porc; scrumbie; frişcă; amestecuri de 
grăsimi pentru tartine; suc de roşii pentru 
prepararea bucatelor; sucuri de legume pentru 
prepararea bucatelor; carne sărată; crenvurşti 
în pesmeţi; preparate pentru gătirea bulionului; 
preparate pentru gătirea supelor; subproduse; 
supe; supe de pregătire rapidă; supe de 
legume; brânză; tahini (aluat din seminţe de 
susan negru); tofu; zarzavaturi conservate; 
castraveţi-de-mare (nu vii); trufe conservate; 
ton; stridii (nu vii); cheag; fileu de peşte; fileu 
de peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
curmale; fructe glazurate; fructe congelate; 
fructe conservate; fructe conservate în alcool; 
fructe prelucrate termic; fulgi de cartofi; hum-
mus (aluat din năut); coajă de fructe; linte 
conservată; chips-uri de cartofi; chips-uri de 
cartofi, inclusiv în formă de gustare la bere; 
chips-uri de fructe; extracte alimentare din 
alge; extracte din carne; ouă de melc; ouă; 

30  - preparate aromatice de uz alimentar; arome 
(cu excepţia uleiurilor esenţiale); badian; 
biscuiţi; clătite; clătite în formă de semifa-
bricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; brioşe; franzele; vanilină (înlocuitor 
de vanilie); vanilie (substanţă aromatică); 
vafele; fidea; substanţe aromatice de cafea; 
îndulcitori naturali; substanţe liante pentru 
mezeluri; substanţe liante pentru gheaţă 
alimentară; apă de mare (pentru prepararea 
bucatelor); glucoză alimentară; muştar; subs-
tanţe de îngroşare pentru produse alimentare; 
înlocuitori de cafea; înlocuitori vegetali de 
cafea; produse de cofetărie pentru împo-
dobirea pomului de Crăciun; prăjituri; produse 
de patiserie; produse de patiserie, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse de patiserie 
în formă de semifabricate, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; produse de cofetărie 
pe bază de arahide; produse de cofetărie pe 
bază de migdale; paste făinoase; pateuri; pa-
teuri, inclusiv în formă de semifabricate con-
gelate; iaurt congelat; cacao; produse din 
cacao; capere; caramele; terciuri de lapte; 

terciuri de pregătire rapidă; quiches (plăcintă-
budincă cu bucăţi mărunte de slănină); gluten 
alimentar; bomboane; bomboane de lemn- 
dulce; bomboane de mentă; cafea; cafea 
brută; amidon alimentar; fursecuri; fursecuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; crupe 
alimentare; porumb măcinat; porumb prăjit; 
plăcintă umplută cu carne; curcuma alimen-
tară; cuş-cuş; feluri de mâncare pe bază de 
făină; feluri de mâncare pe bază de făină, 
inclusiv în formă de gustări la bere; tăiţei; 
gheaţă de răcit; gheaţă naturală sau artificială; 
gheaţă alimentară; dropsuri; lipii din orez; 
maltoză; jeleuri de fructe (produse de cofe-
tărie); marţipane; cremă de lapte; miere; 
lăptişor de matcă (cu excepţia celui de uz 
medicinal); îngheţată; şerbeturi; făină; muesli; 
mentă pentru produse de cofetărie; băuturi din 
cacao cu lapte; băuturi din cafea cu lapte; 
băuturi pe bază de cafea; băuturi pe bază de 
ceai; băuturi din ciocolată cu lapte; băuturi pe 
bază de ciocolată; băuturi pe bază de cacao; 
infuzii nemedicinale; ovăz pisat; ovăz curăţat; 
nucşoare; pastile (produse de cofetărie); me-
lasă; colţunaşi cu carne; piper; petits fours 
(produse de patiserie); pişcoturi; pişcoturi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; plăcinte; 
plăcinte, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; pizza; pizza în formă de semi-
fabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; bomboane fondante (produse de 
cofetărie); popcorn; prafuri pentru îngheţată; 
praline; condimente; condimente, inclusiv so-
suri, maioneză, ketchup; produse pentru 
înmuierea cărnii în condiţii de casă; produse 
cerealiere; produse cerealiere, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse din făină; 
produse din făină, inclusiv în formă de gustare 
la bere; produse din făină în formă de semi-
fabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; produse pe bază de ovăz; produse 
alimentare ce conţin amidon; propolis folosit în 
alimentarea oamenilor; turte dulci; mirodenii; 
budinci; pudră pentru prăjituri; ravioli; gume de 
mestecat (cu excepţia celor de uz medicinal); 
orez; ruladă de primăvară (legume proaspete 
învelite în clătită din făină de orez); zahăr; 
seminţe de anason; aluat pentru produse de 
cofetărie; aluat pentru produse de cofetărie, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
produse de cofetărie; malţ; sare pentru 
conservarea produselor alimentare; sare de 
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bucătărie; sare de ţelină; spaghete; sosuri; 
stabilizatori pentru frişcă; pesmeţi; pesmeţi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; pesmeţi 
pisaţi; sushi; covrigi; sandvişuri; sandvişuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; 
sandvişuri, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; drojdie în formă de comprimate (cu 
excepţia celor de uz medicinal); tabule 
(mâncare din legume, mazăre, ulei şi suc de 
lămâie); tacos (lipie nedospită din porumb cu 
umplutură din carne şi legume); tapiocă; aluat 
de migdale; tortillas (lipii de porumb); torturi cu 
fructe şi pomuşoare; decoraţii comestibile 
pentru prăjituri; oţet; fermenţi pentru aluat; 
halva; pâine; pâine din aluat nedospit; fulgi din 
produse cerealiere; cicoare; ceai; ceai cu 
gheaţă; ciocolată; extract de malţ; esenţe 
alimentare (cu excepţia esenţelor eterice şi 
uleiurilor esenţiale); 

32  - aperitive nealcoolice; ape; cocteiluri nealco-
olice; limonade; băuturi de lapte de arahide; 
băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi 
în bază de zer; băuturi de fructe; băutură de 
lapte de migdale; nectare de fructe; lapte de 
migdale; bere; prafuri pentru prepararea bău-
turilor gazoase; sasaparila (băutură neal-
coolică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de roşii; suc de mere; 
sucuri de legume; sucuri de fructe; preparate 
pentru fabricarea apei gazoase; preparate 
pentru fabricarea lichiorurilor; preparate pentru 
fabricarea apei minerale; preparate pentru fa-
bricarea băuturilor; must; must de struguri; 
must de bere; must de malţ; pastile pentru 
fabricarea băuturilor gazoase; şerbet (bău-
tură); extracte nealcoolice de fructe; extracte 
de hamei pentru fabricarea berii; esenţe 
pentru fabricarea băuturilor; 

33  - aperitive; arac; brandy; vinuri; vinuri, inclusiv 
vinuri spumante de viţă de vie saturate cu 
bioxid de carbon; vin din tescovină de struguri; 
whisky; votcă; gin; digestive; cocteiluri; 
lichioruri; băuturi alcoolice; băuturi alcoolice ce 
conţin fructe; băuturi spirtoase; băuturi obţi-
nute prin distilare; hidromel; alcool de mentă; 
biter; rom; sake; cidru; alcool de orez; extracte 
alcoolice; extracte alcoolice de fructe; esenţe 
alcoolice; 

35  - agenţii de import-export; agenţii de informaţie 
comercială;  agenţii publicitare; analiza preţului 
de cost; arenda spaţiilor pentru amplasarea 
publicităţii; auditing; agenţii de angajare a per-

sonalului; managementul bazelor de date au-
tomatizate; servicii de contabilitate; expertiză 
de afaceri; demonstrarea produselor; demons-
trarea produselor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
transcrierea mesajelor; sondaje de opinii; 
studii de piaţă; informaţie de afaceri; informaţie 
de afaceri (oferită prin reţele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet);   informaţie statistică; 
informaţie statistică   (oferită  prin   reţele   de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); investigaţii 
de afaceri; investigaţii de afaceri (oferite prin 
reţele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
cercetări de marketing; cercetări de marketing 
(oferite prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); recrutarea personalului; consultaţii în 
domeniul organizării şi administrării afacerilor; 
consultaţii în domeniul organizării şi adminis-
trării întreprinderii comerciale;  consultaţii în 
domeniul administrării personalului; consultaţii 
în domeniul organizării afacerilor; consultaţii în 
domeniul administrării afacerilor; consultaţii 
profesionale în domeniul afacerilor; consultaţii 
profesionale în domeniul afacerilor (consultaţii 
profesionale în domeniul administrării sau 
funcţionării întreprinderii comerciale); consul-
taţii profesionale în domeniul afacerilor (oferite 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); administrare în domeniul afacerilor 
artistice; administrare în domeniul afacerilor 
comerciale; examinarea presei; înnoirea 
materialelor publicitare; prelucrarea textului; 
servicii de secretar; servicii stenografice; orga-
nizarea expoziţiilor comerciale sau publicitare; 
organizarea abonării la ziare  (pentru terţi); 
organizarea  iarmaroacelor comerciale  sau 
publicitare; decorarea vitrinelor; evaluarea 
activităţii comerciale; evaluarea pădurii; eva-
luarea lânii; pregătirea documentelor de plată; 
căutarea informaţiei în fişierele de calculator 
(pentru terţi); asistenţă în administrarea 
afacerilor;  asistenţă în  administrarea aface-
rilor comerciale; asistenţă în administrarea 
întreprinderilor comerciale sau industriale; 
asistenţă în administrarea întreprinderii comer-
ciale; previziuni economice; vânzări la licitaţie; 
vânzări la licitaţie (prin reţelele de cal-
culatoare, inclusiv prin Internet); promovarea 
vânzărilor (pentru terţi); promovarea vânzărilor 
(pentru terţi, inclusiv serviciile întreprinderilor 
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata); 
promovarea vânzărilor (pentru terţi, inclusiv 
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servicii în  domeniul  comerţului  cu  amă-
nuntul   şi  cu  ridicata);  promovarea vânză-
rilor (pentru terţi, inclusiv comercializarea 
produselor la comandă în prealabil); promova-
rea vânzărilor (pentru terţi,  inclusiv prin  
reţelele  de  calculatoare, prin Internet); aren-
da maşinilor şi echipamentului de birou; 
arenda timpului publicitar în toate mijloacele 
de informare;  arenda materialelor publicitare; 
arenda distribuitoarelor automate; arenda ma-
şinilor de fotocopiere; publicarea textelor 
publicitare;  servicii de dactilografiere; publici-
tate radio; afişaj; distribuirea mostrelor; distri-
buirea materialelor publicitare; publicitate; pu-
blicitate interactivă în reţelele de calculatoare; 
publicitate prin corespondenţă; publicitate tele-
vizată; reproducerea documentelor; compi-
larea informaţiei în baze de date de calcu-
latoare; colectarea diverselor produse pentru 
terţi (fără transportare) şi amplasarea pro-
duselor pentru facilitarea  examinării şi  procu-
rării   lor  de   către   consumatori; informaţii 
privind operaţiunile de afaceri; sistematizarea 
informaţiei în baze de date de calculatoare; 
întocmirea declaraţiilor fiscale; întocmirea ra-
poartelor despre conturi; întocmirea rubricilor 
publicitare în ziare; localizarea vagoanelor de 
marfă prin calculator; testare psihologică la 
angajarea la serviciu; administrarea afacerilor 
hoteliere; servicii în domeniul relaţiilor publice; 
serviciile modelelor în scopuri publicitare şi de 
promovare a vânzărilor; servicii de relocalizare 
a întreprinderilor; servicii de aprovizionare 
pentru terţi (cumpărarea şi asigurarea antre-
prenorilor cu produse);  servicii  de  aprovizio-
nare  pentru   terţi   (servicii   de   comerciali-
zare a produselor cu amănuntul şi cu ridicata);  
servicii  de  aprovizionare  pentru  terţi (cum-
părarea şi asigurarea antreprenorilor cu pro-
duse prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); răspuns la telefon (pentru abonaţii 
nedisponibili); fotocopiere; 

36  - agenţii de credit; agenţii de percepere a crean-
ţelor; agenţii imobiliare; agenţii imobiliare 
(prestarea serviciilor prin Internet); agenţii 
vamale; analiză financiară; finanţarea cum-
părărilor în rate; bănci de economii; birouri de 
apartamente; perceperea chiriei; emisiunea 
cecurilor de călătorie; emisiunea card-urilor de 
credit; emisiunea hârtiilor de valoare; investiţii;  
informaţii în  domeniul asigurărilor; informaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 

reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
informaţii financiare; informaţii financiare 
(prestarea serviciilor prin reţelele de calcula-
toare, inclusiv prin Internet); cliring; consultaţii 
în domeniul asigurărilor; consultaţii în dome-
niul asigurărilor (prestarea serviciilor prin reţe-
lele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
consultaţii în domeniul finanţelor; consultaţii în 
domeniul finanţelor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
cotaţii bursiere; servicii de lichidare a între-
prinderilor; curtaj; curtaj (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); administrare financiară; administrare 
financiară (prestarea serviciilor prin reţelele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); schimb 
valutar; deservirea card-urilor de debit; deser-
virea card-urilor de credit; operaţiuni bancare 
prin Internet; operaţiuni factoriale; organizarea 
colectării banilor; evaluarea anticariatului; 
evaluarea giuvaierelor; evaluarea timbrelor; 
evaluarea imobilului; evaluarea obiectelor de 
numismatică; evaluarea obiectelor de artă; 
evaluări financiare (asigurare, operaţiuni ban-
care, imobil); transferuri electronice de fonduri; 
garanţii; curtaj la bursă; intermediere în ope-
raţiuni cu imobilul; intermediere în asigurare; 
acordarea împrumuturilor; acordarea împru-
muturilor în gaj; verificarea cecurilor; colec-
tarea mijloacelor de binefacere; arenda birou-
rilor; arenda imobilului; arenda imobilului pen-
tru întreprinderi de comerţ; arenda imobilului 
pentru întreprinderi de alimentaţie publică; 
arenda apartamentelor; patronaj financiar; cre-
ditare în ipotecă; creditare cu achitare în rate; 
asigurări; asigurări (prestarea serviciilor prin 
Internet); administrarea fondului locativ; admi-
nistrarea imobilului; administrarea imobilului, 
inclusiv în formă de complexe comerciale; ser-
viciile actuarilor; servicii bancare; servicii de 
plată a pensiilor; servicii fiduciare; constituirea 
fondurilor mutuale; finanţare; depozitare în 
safeuri; depozitarea valorilor; expertiză fiscală; 

39  - transport aerian; arenda transportului naval; 
arenda locurilor pentru parcarea transportului 
auto; rezervarea biletelor pentru călătorii; re-
zervarea itinerarelor turistice; rezervarea vehi-
culelor; remorcare; remorcarea vehiculelor în 
caz de avariere; distribuirea apei; livrarea 
ziarelor; livrarea corespondenţei; livrarea co-
letelor; livrarea produselor; livrarea produselor 
(comandate prin corespondenţă); livrarea pro-
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duselor (comandate în prealabil); livrarea pro-
duselor (comandate prin reţeaua de cal-
culatoare); lansarea sateliţilor pentru terţi; 
informaţii în domeniul transportului; informaţii 
privind depozitarea produselor; organizarea 
croazierelor; organizarea călătoriilor; camionaj; 
cărăuşie; transportul şi descărcarea gunoiului; 
transportul mobilei; transportul mobilei la 
mutare; transport cu şlepuri; transport cu 
feribotul; transportul călătorilor; transportul 
naval al produselor (navlu); transportarea 
valorilor în transport armat; transport cu 
autobuzul; transport cu automobilul; transport 
naval; transport feroviar; transport maritim; 
transport de pasageri; transport fluvial; trans-
portarea încărcăturilor; ranfluarea navelor; 
intermediere în transport maritim; intermediere 
la transport; intermediere în navlosire; ope-
rarea porţilor de ecluză; arenda automobilelor; 
arenda vagoanelor; arenda clopotelor de 
scufundat; arenda costumelor de scafandru; 
arenda automobilelor de cursă; arenda scau-
nelor pe rotile pentru invalizi; arenda con-
tainerelor de depozitare a produselor; arenda 
cailor; arenda vehiculelor terestre; arenda 
vaselor frigorifere; arenda vehiculelor; operaţii 
de încărcare-descărcare; operaţii de des-
cărcare; distribuirea energiei electrice; dis-
tribuirea energiei; ambalarea produselor; 
transport de ambulanţă; arenda garajelor; 
arenda parcărilor acoperite pentru vehicule; 
arenda depozitelor; servicii de spargere a 
gheţii; pilotaj; aprovizionare cu apă potabilă; 
însoţirea călătorilor; salvare sub apă; salvarea 
navelor; servicii de taxi; servicii de tramvai; 
transport prin conducte; vehicule pentru 
serviciu de salvare; împachetarea produselor; 
serviciile parcărilor de automobile; serviciile 
şoferilor; serviciile transportului naval de ex-
cursie; serviciile curierilor (livrarea cores-
pondenţei sau produselor); servicii de salvare 
a proprietăţii; servicii de transport; serviciile 
agenţiilor de turism (cu excepţia rezervării 
locurilor la hoteluri şi pensiuni); navlosire; 
stocarea datelor sau documentelor în dis-
pozitive electronice; păstrarea bărcilor; păs-
trarea produselor; depozitarea produselor; 
excursii turistice; expedierea încărcăturilor; 

42  - analiza sistemelor de calculatoare; analiză 
chimică; servicii de arbitraj; arhitectură; auten-
tificarea lucrărilor de artă; reconstituirea 
bazelor de date de calculator; design de arte 

grafice; studiul proiectelor tehnice; inginerie; 
instalarea software de calculatoare; servicii de 
informare meteorologică; testarea materialelor; 
testarea materialelor textile; cercetări în do-
meniul bacteriologiei; cercetări în domeniul 
biologiei; cercetări în domeniul geologiei; 
cercetări în domeniul cosmetologiei; cercetări 
în domeniul mecanicii; cercetări în domeniul 
dreptului; cercetări în domeniul fizicii; cercetări 
în domeniul chimiei; cercetări şi proiectări de 
produse noi (pentru terţi); cercetări în 
domeniul zăcămintelor de petrol în scopul 
exploatării; cercetări subacvatice; cercetări 
tehnice; etalonare (măsurări); consultaţii în 
domeniul hardware de calculatoare; consultaţii 
în domeniul protecţiei mediului înconjurător; 
consultaţii în domeniul proprietăţii intelectuale; 
consultaţii în domeniul construcţiei, arhitecturii; 
control în domeniul proprietăţii intelectuale; 
controlul sondelor de ţiţei; controlul calităţii; 
controlul tehnic al vehiculelor; eliberarea 
licenţelor pentru obiectele de proprietate 
intelectuală; arpentaj; design-ul îmbrăcămintei; 
modernizarea software de calculatoare; supra-
veghere în domeniul geologiei; supraveghere 
în domeniul zăcămintelor de petrol; între-
ţinerea software de calculatoare; decorarea 
interiorului; conversia datelor sau documen-
telor de pe suport fizic pe suport electronic; 
planificare urbană; conversia datelor şi 
programelor de calculatoare (cu excepţia con-
versiei fizice); design-ul sistemelor de cal-
culatoare; arenda calculatoarelor; arenda 
software de calculatoare; prospectare geo-
logică; prospectarea zăcămintelor de petrol; 
amplasarea web-site-urilor; multiplicarea pro-
gramelor de calculatoare; elaborarea planurilor 
în domeniul construcţiilor; design-ul software 
de calculatoare; împrăştierea norilor; crearea 
şi întreţinerea tehnică a web-site-urilor pentru 
terţi; programare de calculatoare; administrare 
în domeniul drepturilor de autor; design 
industrial; servicii în domeniul chimiei; servicii 
de design în domeniul ambalajului; servicii 
juridice; expertiză tehnico-inginerească; 

43  - agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni); arenda 
cazării temporare; arenda spaţiilor pentru 
întruniri; case de vacanţă; rezervări hoteliere; 
rezervări în pensiuni; rezervări de cazare 
temporară; hoteluri; aziluri pentru bătrâni; 
snack-baruri; cafenele; bufete cu autoservire; 
moteluri; pensiuni; pensiuni pentru animale; 
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arenda mobilierului, garniturilor de albituri 
pentru masă şi veselei; arenda corturilor; 
arenda construcţiilor transportabile; restau-
rante; restaurante cu autoservire; cantine în 
instituţiile de producţie şi învăţământ; serviciile 
caselor de vacanţă (servicii de cazare); ser-
viciile barurilor; serviciile campingurilor; servicii 
de pregătire şi livrare a bucatelor la domiciliu; 
creşe.  

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.07; 29.01.01. 
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Arch. Makarios III, 62 XENIOS COMMER-
CIAL CENTER, 6th floor, Flat/Office 603, 
P.C. 1076, Nicosia, Cipru 
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cifrei 

"5". 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(8) 
03  - substanţe abrazive; ambră; preparate de 

detartrare de uz casnic; preparate antistatice 
de uz casnic; sprayuri pentru împrospătarea 
respiraţiei; pietre pentru bărbierit (antiseptice); 
pietre de lustruit; hârtie abrazivă; hârtie cu 
şmirghel; hârtie de lustruit; vaselină de uz 
cosmetic; vată de uz cosmetic; beţişoare cu 
vată de uz cosmetic; substanţe aromatice 
(uleiuri esenţiale); substanţe aromatice pentru 
prăjituri (uleiuri esenţiale); substanţe aromatice 
pentru băuturi (uleiuri esenţiale); substanţe 
aromatice pentru parfumarea lenjeriei; apă 
aromatică; apă de javel; apă de lavandă; apă 
de toaletă; ceară pentru lenjerie; ceară pentru 
podele; ceară pentru mustăţi; ceară de croi-
torie; ceară pentru lustruirea mobilierului şi 
podelelor; ceară de cizmărie; heliotropină; 
geraniol; farduri; dezodorizanţi de uz personal; 
lemn aromatic; parfum; lichide pentru cură-

ţarea geamurilor şi parbrizelor; grăsimi de uz 
cosmetic; cenuşă vulcanică pentru curăţare; 
parfumerie; ornamente decorative de uz cos-
metic;  iononă (parfumerie); pietre de şlefuit; 
creioane pentru sprâncene; creioane cos-
metice; carbură de siliciu (material abraziv); 
carburi de metale (materiale abrazive); alaun 
de aluminiu (antiseptice); diatomit de lustruit; 
adezivi pentru fixarea genelor artificiale; 
adezivi pentru fixarea părului artificial; scoarţă 
de clocotici pentru spălare; corindon (abraziv); 
vopsele pentru lenjerie; vopsele pentru barbă 
şi mustăţi; coloranţi pentru scopuri de  toaletă;  
vopsele cosmetice; amidon (apret); creme 
cosmetice; creme cosmetice pentru albit; 
creme, ceară pentru piele; crocus (material 
abraziv); tămâie; sprayuri pentru păr; lacuri de 
unghii; loţiuni după bărbierit; loţiuni pentru păr; 
loţiuni de uz cosmetic; măşti cosmetice; uleiuri 
pentru parfum şi substanţe aromatice; uleiuri 
cosmetice; uleiuri pentru scopuri de toaletă; 
uleiuri esenţiale; uleiuri esenţiale de cedru; 
uleiuri esenţiale de lămâie; uleiuri folosite ca 
produse de curăţare; ulei de pergamut; ulei de 
gaultheria; ulei de iasomie; ulei de lavandă; 
ulei de migdal; ulei de trandafir; ulei de 
terebentină pentru degresare; adezivi de uz 
cosmetic; lapte de var; cretă pentru curăţare; 
lapte de migdal de uz cosmetic; lapte de cură-
ţare pentru scopuri de toaletă; mosc (parfu-
merie); săpunuri; săpunuri dezinfectante; să-
punuri dezodorizante; săpunuri pentru băr-
bierit; săpunuri pentru avivare; săpunuri de 
toaletă în calupuri;  săpunuri medicinale; săpu-
nuri împotriva transpiraţiei; săpunuri împotriva 
transpiraţiei picioarelor; săpun de migdal; 
mentă pentru parfumerie; seturi cosmetice; 
emeri; unghii artificiale; apă de colonie; baze 
pentru parfum de flori; paste de lustruit; paste 
pentru curele pentru ascuţirea briciului; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; piatră ponce; 
peroxid de hidrogen de uz cosmetic; pânză 
abrazivă; pânză de sticlă; ruj de buze; pomadă 
de uz cosmetic; produse pentru bărbierit; pro-
duse cosmetice pentru baie; produse de toa-
letă; produse pentru ondulaţia părului; produse 
pentru înmuierea lenjeriei; produse pentru 
ascuţirea instrumentelor; produse pentru nete-
zirea (apretarea) ţesăturilor; produse pentru 
albirea pielii; produse pentru polizarea pro-
tezelor dentare; produse de lustruit; produse 
pentru clătirea gurii (cu excepţia celor de uz 
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medicinal); produse cosmetice pentru slăbire; 
produse pentru lustruirea lenjeriei; emoliente 
pentru lenjerie la spălare; produse pentru 
spălare; produse pentru curăţare uscată; pro-
duse pentru scoaterea fardului; produse 
pentru scoaterea vopselei; produse pentru 
scoaterea lacurilor; produse pentru scoaterea 
cerii pentru podele; produse  pentru scoaterea 
ruginii;  produse de curăţat;  produse  pentru 
curăţarea protezelor dentare; produse pentru 
curăţarea tapetelor; produse pentru curăţarea 
ţevilor de scurgere; produse chimice de uz 
casnic destinate avivării  culorilor la spălarea 
lenjeriei; pudră de machiat; diamantin (abra-
ziv); soluţii pentru degresare; gene artificiale; 
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice; 
safrol; terebentină pentru degresare; ames-
tecuri aromatice din flori şi ierburi; sodă de 
albit; sodă pentru spălare, curăţare; săruri 
pentru baie (cu excepţia celor de uz 
medicinal); săruri de albit; substanţe de lustruit 
pentru piele; produse de fumegare (parfu-
merie); amoniac (detergent); substanţe astrin-
gente de uz cosmetic; produse cosmetice 
pentru sprâncene; produse pentru scoaterea 
petelor; produse de machiat; produse cos-
metice pentru bronzat; produse pentru vop-
sirea părului; neutralizanţi pentru ondulaţie 
permanentă; produse cosmetice pentru gene; 
produse pentru depilare; produse cosmetice 
pentru îngrijirea pielii; creme pentru încăl-
ţăminte; produse cosmetice; produse cos-
metice pentru animale; produse cosmetice 
pentru vopsirea genelor şi sprâncenelor; deter-
genţi (cu excepţia celor de uz industrial şi 
medicinal); degresanţi (cu excepţia celor de uz 
industrial); decoloranţi de uz cosmetic; pro-
duse de toaletă contra transpiraţiei; talc pentru 
toaletă; terpene (uleiuri esenţiale); şampoane; 
şampoane pentru spălarea animalelor domes-
tice; glaspapir; leşie de sodă; extracte de flori 
(parfumerie); esenţe eterice; esenţă de ba-
dian; esenţă de mentă (ulei esenţial); 

05  - acaricide; aconitină; alcaloizi de uz medicinal; 
algicide; aldehide de uz farmaceutic; amal-
game dentare din aur; amalgame dentare; 
aminoacizi de uz veterinar; aminoacizi de uz 
medicinal; antibiotice; acetat de aluminiu de uz 
farmaceutic; acetaţi de uz farmaceutic; bacte-
ricide; balsamuri de uz medicinal; bandaje 
igienice; bandaje pentru pansamente; biocizi; 
brăţări de uz medicinal; brăţări antireumatice; 

brom de uz farmaceutic; hârtie pentru cata-
plasmă de muştar; hârtie lipicioasă contra 
muştelor; hârtie impregnată contra moliei; 
vaselină de uz medicinal; vaccinuri; băi cu 
oxigen; vată antiseptică; vată higroscopică; 
vată de uz medicinal; substanţe dietetice de uz 
medicinal; substanţe radiologice de contrast 
de uz medicinal; substanţe nutritive pentru 
microorganisme; substanţe radioactive de uz 
medicinal; azotat de bismut de uz farmaceutic; 
apă de melisă de uz farmaceutic; apă de mare 
pentru băi curative; ape minerale de uz 
medicinal; ape termale; fibre de plante co-
mestibile (nealimentare); ceară de modelare 
dentară; gaze de uz medicinal; gaiacol de uz 
farmaceutic; hematogen; hemoglobină; hidras-
tină; hidrastinină; glicerină de uz medicinal; 
glicerofosfaţi; glucoză de uz medicinal; 
genţiană de uz farmaceutic; hormoni de uz 
medicinal; muştar de uz farmaceutic; cata-
plasmă de muştar; nămoluri pentru băi; nă-
moluri terapeutice; gumă-gută de uz medici-
nal; gurjum-balsam de uz medicinal; dezodo-
rizante (cu excepţia celor de uz personal); 
diastază de uz medicinal; digitalină; aditivi 
pentru furaje de uz medicinal; suplimente 
minerale alimentare; suplimente nutritive de uz 
medicinal; drojdie de uz farmaceutic; gelatină 
de uz medicinal; untură de peşte; izotopi de uz 
medicinal; insecticide; iod de uz farmaceutic; 
ioduri de uz farmaceutic; ioduri alcaline de uz 
farmaceutic; iodoform; calomel; tartrat acid de 
uz farmaceutic; tartru de uz farmaceutic; cam-
for de uz medicinal; capsule pentru medi-
camente; capsule de uz farmaceutic; dropsuri 
de uz medicinal; creioane hemostatice; creioa-
ne pentru tratamentul verucei; creioane caus-
tice; cardonil (paraziticid); sodă caustică de uz 
farmaceutic; cachou de uz farmaceutic; 
quassia de uz medicinal; quebracho de uz 
medicinal; acid galic de uz farmaceutic; acizi 
de uz farmaceutic; adezivi pentru proteze 
dentare; benzi adezive de uz medicinal; co-
caină; colodiu de uz farmaceutic; inele contra 
calusului pentru picioare; inele antireumatice; 
bomboane medicinale; scoarţă de angustur de 
uz medicinal; scoarţă de arbori de uz 
farmaceutic; scoarţă de cedru (insectifug); 
scoarţă de condurango de uz medicinal; 
scoarţă de croton; scoarţă de manglier de uz 
farmaceutic; scoarţă de mirobalan de uz 
farmaceutic; scoarţă de chinină de uz medi-
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cinal; rădăcini medicinale; rădăcini de revent 
de uz farmaceutic; scame de uz medicinal; 
amidon de uz dietetic sau farmaceutic; creozot 
de uz farmaceutic; sânge de uz medicinal; 
culturi de microorganisme de uz medicinal sau 
veterinar; curara; lacuri dentare; lemn-dulce de 
uz medicinal; lactoză; leucoplaste; medica-
mente contra constipaţiilor; lecitină de uz 
medicinal; loţiuni de uz veterinar; loţiuni pentru 
câini; loţiuni de uz farmaceutic; lupulină de uz 
farmaceutic; magnezie de uz farmaceutic; lini-
mente; unguente de uz farmaceutic; unguente 
contra arsurilor solare; unguente mercuriale; 
unguente de uz farmaceutic de protecţie 
contra degerăturii; tifon pentru pansamente; 
uleiuri de protecţie contra tăunilor; uleiuri me-
dicinale; ulei de muştar de uz medicinal; ulei 
camforat de uz medicinal; ulei de ricin de uz 
medicinal; ulei de terebentină de uz far-
maceutic; ulei de mărar de uz medicinal; 
masticuri dentare; materiale abrazive dentare; 
materiale pentru mulaje dentare; materiale 
pentru plombarea dinţilor; materiale medici-
nale pentru pansamente; materiale chirur-
gicale pentru pansamente; medicamente; me-
dicamente de uz veterinar; medicamente 
pentru seroterapie; medicamente de uz uman; 
medicamente de uz dentar; mentol; poţiuni 
medicinale; moleschin de uz medicinal; lapte 
proteic; lapte de migdale de uz farmaceutic; 
lăptişor de matcă de uz medicinal; enzime 
lactice de uz farmaceutic; muşchi irlandez de 
uz medicinal; făină pentru alimente pentru 
sugari; făină de uz farmaceutic; făină din se-
minţe de in de uz farmaceutic; făină de peşte 
de uz farmaceutic; adezivi contra muştelor; 
mentă de uz farmaceutic; truse farmaceutice 
(portative); băuturi dietetice de uz medicinal; 
băuturi din lapte de malţ de uz medicinal; 
narcotice; infuzii medicinale; tinctură de iod; 
tinctură de eucalipt de uz farmaceutic; tincturi 
de uz medicinal; opiu; opodeldoc; decocturi de 
uz medicinal; zgărzi antiparazitare pentru 
animale; beţişoare de lemn-dulce de uz 
farmaceutic; beţişoare sulfurice (dezinfectan-
te); chiloţi absorbanţi pentru persoanele ce 
suferă de incontinenţă; pectine de uz far-
maceutic; scutece igienice pentru persoanele 
ce suferă de incontinenţă; pepsine de uz 
farmaceutic; peptone de uz farmaceutic; pe-
roxid de hidrogen de uz medicinal; pilule de uz 
farmaceutic; lipitori medicinale; plasmă san-

gvină; plasturi de uz medicinal; bandaje 
oculare de uz medicinal; cataplasme; bandaje 
pentru comprese; bandaje scapulare 
chirurgicale; perniţe pentru calus; perniţe 
folosite la alăptare; pomezi de uz medicinal; 
pulbere de cantaridă; pulbere de piretru; 
centuri pentru absorbante igienice pentru 
femei; preparate antidiuretice; preparate 
bacteriene de uz medicinal şi veterinar; 
preparate bacteriologice de uz medicinal sau 
veterinar; preparate balsamice de uz 
medicinal; preparate albuminoase de uz 
medicinal; preparate biologice de uz veterinar; 
preparate biologice de uz medicinal; preparate 
veterinare; preparate de bismut de uz farma-
ceutic; preparate vitaminoase; preparate diag-
nostice de uz medicinal; preparate terapeutice 
pentru băi; preparate pentru tratamentul 
hemoroizilor; preparate pentru tratamentul 
calusului osos; preparate pentru uşurarea 
erupţiei dentare; preparate pentru prelucrarea 
arsurilor; preparate de fumegare de uz 
medicinal; preparate pentru organoterapie; 
preparate de împrospătare a aerului; pre-
parate pentru purificarea aerului; preparate 
pentru dilataţie bronşică; preparate pentru 
sterilizare; preparate pentru sterilizarea solului; 
preparate pentru scoaterea calusului; prepa-
rate farmaceutice contra mătreţii; pesticide; 
erbicide; preparate pentru distrugerea 
ciupercilor de casă; preparate pentru distru-
gerea larvelor; preparate pentru distrugerea 
muştelor; preparate pentru distrugerea şoare-
cilor; preparate pentru distrugerea limaxului; 
preparate pentru distrugerea animalelor dău-
nătoare; preparate farmaceutice pentru îngri-
jirea pielii; preparate pentru curăţarea lentilelor 
de contact; preparate calcaroase de uz 
farmaceutic; preparate medicinale pentru băi; 
preparate medicinale pentru creşterea părului; 
preparate de opiu; preparate anticriptogamice; 
preparate cu microelemente de uz uman sau 
pentru animale; preparate medicinale sulfami-
dice; preparate farmaceutice; preparate far-
maceutice contra arsurilor solare; preparate 
enzimatice de uz veterinar; preparate enzima-
tice de uz medicinal; preparate chimiofar-
maceutice; preparate chimice de uz veterinar; 
preparate chimice pentru diagnosticarea 
sarcinii; preparate chimice de uz medicinal; 
preparate chimice pentru tratarea cerealelor 
afectate de mălură; preparate chimice pentru 
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tratarea viţei de vie afectată; preparate chi-
mice de tratare contra mucegaiului; preparate 
chimice de tratare contra filoxerei; preparate 
chimice de uz farmaceutic; preparate contra 
degerăturilor; preparate de protecţie contra 
moliilor; colir; apă de plumb; conductori chimici 
pentru electrozii electrocardiografici; produse 
albuminoase alimentare de uz medicinal; 
alimente pentru sugari; produse alimentare 
dietetice de uz medicinal; produse secundare 
de prelucrare a cerealelor de uz medicinal; 
absorbante igienice pentru femei; absorbante 
igienice pentru chiloţi; radiu de uz medicinal; 
cloralhidrat de uz farmaceutic; solvenţi pentru 
scoaterea leucoplastelor; soluţii vaginale; solu-
ţii pentru lentilele de contact; reactivi chimici 
de uz medicinal sau veterinar; cauciuc de uz 
medicinal; cauciuc de uz dentar; gumă de 
mestecat de uz medicinal; insectifuge (fume-
gare); insectifuge; insectifuge pentru câini; 
şerveţele, perniţe igienice; şerveţele impreg-
nate cu loţiuni farmaceutice; sasaparila de uz 
medicinal; zahăr de uz medicinal; ceai antiast-
matic; lumânări fumigante; supozitoare; semin-
ţe de in de uz farmaceutic; ţigări ce nu conţin 
tutun de uz medicinal; sicativi de uz medicinal; 
siropuri de uz farmaceutic; terebentină de uz 
farmaceutic; unsori folosite la muls; unsori de 
uz veterinar; unsori de uz medicinal; somni-
fere; bicarbonat de sodiu de uz farmaceutic; 
săruri pentru băi cu ape minerale; săruri 
pentru băi medicinale; săruri de uz medicinal; 
săruri de potasiu de uz medicinal; săruri de 
sodiu de uz medicinal; săruri mirositoare; să-
ruri ce intră în componenţa apelor minerale; 
malţ de uz farmaceutic; spermă pentru însă-
mânţare artificială; alcool medicinal; aliaje de 
metale preţioase de uz dentar; secară-cornută 
de uz medicinal; anestezice; antiseptice; anal-
gezice; adjuvanţi de uz medicinal; substanţe 
astringente; antihelmintice; dezinfectante de 
uz igienic; dezinfectante chimice pentru toale-
te; preparate de suprimare a apetitului de uz 
medicinal; preparate medicinale pentru slăbire; 
paraziticide; produse pentru îngrijirea cavităţii 
bucale de uz medicinal; febrifuge; depurative; 
produse pentru spălarea animalelor; detergenţi 
de uz medicinal; produse pentru spălarea 
vitelor; produse pentru spălarea câinilor; 
substanţe vezicante; produse contra durerilor 
de cap; remedii contra transpiraţiei; remedii 
contra transpiraţiei picioarelor; contraceptive 

chimice; produse antiparazitare; laxative; toni-
ce (produse medicinale); nervine; digestive de 
uz farmaceutic; medii nutritive pentru culturi 
bacteriologice; steroizi; stricnină; seruri; pastile 
de amoniac; tampoane igienice pentru femei; 
tampoane pentru vindecarea rănilor; timol de 
uz farmaceutic; ţesături chirurgicale; ierburi de 
fumat de uz medicinal; ierburi medicinale; 
sedative; transplanturi chirurgicale (ţesuturi 
vii); chiloţi igienici pentru femei; cărbune de 
lemn de uz farmaceutic; mărar de uz me-
dicinal; porţelan pentru proteze dentare; fenol 
de uz farmaceutic; enzime de uz veterinar; 
enzime de uz medicinal; fermenţi de uz 
farmaceutic; formaldehidă de uz farmaceutic; 
fosfaţi de uz farmaceutic; fungicide; chinină de 
uz medicinal; chinolină de uz medicinal; pâine 
pentru diabetici; cloroform; floare de sulf de uz 
farmaceutic; ciment pentru copitele animalelor; 
ciment osos de uz chirurgical şi ortopedic; 
ciment dentar; ceaiuri de ierburi de uz 
medicinal; ceai pentru slăbire de uz medicinal; 
eucalipt de uz farmaceutic; extracte de tutun 
(insecticide); extracte de hamei de uz far-
maceutic; elixire (preparate farmaceutice); 
eteri simpli de uz farmaceutic; eteri compuşi 
de uz farmaceutic; eteri compuşi de celuloză 
de uz farmaceutic; eteri simpli de celuloză de 
uz farmaceutic; iuiuba (pastile de tuse); otravă 
pentru şobolani; otravă; otravă bacteriană; 
jalapă; 

16  - stilouri; acuarele; acvarii de cameră; albume; 
almanahuri; aparate pentru laminarea docu-
mentelor; atlase; afişe, placarde; funde de 
hârtie; garnituri de albituri de hârtie pentru 
masă; bilete; formulare; blocnotesuri; carnete 
pentru desen; carneţele (papetărie); carneţele 
cu foi libere; brăţări pentru instrumente de 
scris; broşuri; pliante; foi de hârtie; hârtie 
cerată; hârtie pentru dispozitive de înregis-
trare; hârtie pentru radiograme; hârtie pentru 
electrocardiografe; hârtie pentru sertarele du-
lapurilor (aromatizată sau nearomatizată); hâr-
tie din celuloză de lemn; hârtie-carbon; hârtie-
pergament; hârtie de scrisori; hârtie lumines-
centă; hârtie igienică; hârtie de ambalat; hârtie 
Xuan (pentru desen chinezesc sau caligrafie); 
hârtie; sugative; buletine informaţionale; 
cilindri pentru maşini de scris; bidinele pentru 
zugravi; culegare; ceară pentru modelare (cu 
excepţia celei de uz dentar); firme de hârtie 
sau carton; tipare pentru croit; ziare; clişee de 
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galvanotipie; hectografe; steme heraldice (si-
gilii de hârtie); globuri; gravuri; condeie de 
ardezie; mine de creion; suporturi pentru cre-
ioane; suporturi pentru cretă; suporturi pentru 
ştampile, sigilii; suporturi pentru carnete de 
cecuri; diagrame; plăci pentru gravat; plăci de 
scris; table şcolare; galioane (tipografie); 
planşete de desen; perforatoare (articole de 
birou); containere de hârtie pentru frişcă; cla-
me pentru fişe de cartotecă; agrafe pentru 
peniţe; semne de carte; ace de gravare pentru 
acvaforte; ace trasoare pentru desen; pu-
blicaţii imprimate; articole de hârtie sau masă 
plastică pentru ambalaj; articole de carton; 
mărunţitoare pentru hârtie, reprezentări gra-
fice; instrumente pentru imitarea marmurei în 
legătorie; calendare; calendare cu foi libere; 
hârtie de calc; calc pe bază de pânză; calc; 
cleiuri vegetale pentru papetărie sau menaj; 
pietre litografice; creioane; creioane automate; 
creioane de cărbune; desene; desene pentru 
decalcomanie; tablouri cu ramă sau fără ramă; 
carton din celuloză de lemn; carton; cutii din 
carton pentru pălării; dosare (papetărie); 
clasoare (articole de birou); fişe de cartotecă; 
card-uri de credit imprimate neelectrice; car-
tele; hărţi geografice; cartele sau benzi de 
hârtie pentru înregistrarea programelor de cal-
culatoare; cartele perforate pentru războaie de 
ţesut cu mecanism Jacquard; cataloage; bobi-
ne pentru panglicile impregnate cu cerneală; 
vase decorative de hârtie pentru ghivece cu 
flori; pensule pentru desen; pensule pentru 
artişti; pensule pentru scris; taste pentru ma-
şini de scris; cleiuri pentru papetărie sau me-
naj; clei de peşte pentru papetărie sau menaj; 
clei de amidon pentru papetărie sau menaj; 
clişee; cărţi; registre; chitanţiere; cărţi-comic-
suri; piuneze; inele de trabuc; plicuri; cutii 
pentru ştampile, sigilii; cutii de carton sau hâr-
tie; cutii cu vopsele (rechizite şcolare); lichide 
de corectură (articole de birou); capace pentru 
acvarii de cameră; florare; benzi de hârtie; 
benzi pentru maşini de scris; benzi adezive; 
benzi gumate pentru papetărie; panglici 
impregnate cu cerneală; panglici impregnate 
cu cerneală pentru imprimante; echere; foi de 
viscoză pentru ambalare; foi cu bule (din masă 
plastică) (pentru ambalare sau împachetare); 
foi de celuloză regenerată pentru ambalare; 
caractere de oţel; caractere tipografice (nume-
rice sau literale); caractere tipografice nume-

rice; litografii; machete de arhitectură; timbre 
poştale; materiale grafice imprimate; materiale 
pentru modelare; materiale de instruire (cu 
excepţia aparatelor); articole de legătorie; 
materiale de papetărie pentru sigilare; adezivi 
(materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; 
materiale de ambalare făcute din amidon; 
materiale de filtrare din hârtie; maşini de 
imprimare a adreselor; maşini şi dispozitive 
pentru legătorie (echipament de birou); maşini 
de scris (electrice sau neelectrice); maşini de 
fălţuit; maşini de francare; cretă pentru litogra-
fie; cretă de scris; cretă pentru croitorie; cretă 
de marcare; saci pentru gunoi (de hârtie sau 
de masă plastică); şevalete; rezemători pentru 
artişti; instrumente de scris; seturi pentru scris 
(papetărie); seturi tipografice portative; bavete 
din hârtie; abţibilduri; degetare (articole de 
birou); aţe pentru legătorie; cuţite pentru 
tăierea hârtiei; aparate de numerotat; învelitori 
din carton sau hârtie pentru butelii; capsule 
pentru sigilare; învelitori; învelitori pentru paşa-
poarte; pelicule din materiale plastice ex-
tensibile pentru stivuire; modele de broderie; 
specimene de scris;  oleografii;  ilustrate mu-
zicale;  ilustrate de felicitare;  cărţi poştale; 
gravuri; pungi de hârtie; pungi pentru gătirea 
mâncării în cuptorul cu microunde; palete 
pentru artişti; beţişoare pentru scriere cu 
cerneală; mape pentru documente; papier mâ-
che; pastele (creioane); pelinci de unică 
folosinţă din celuloză sau hârtie; penare; 
legători pentru cărţi; publicaţii periodice; 
curăţitoare de peniţe; perforatoare; peniţe; 
peniţe de aur; peniţe de oţel; peniţe pentru 
desen; culegeri de cântece; ştampile, sigilii; 
sigilii de ceară roşie; scrisori de aviz; planşete 
cu clame; plăci cu adrese pentru maşini de 
imprimare a adreselor; batiste de hârtie; 
pelicule din masă plastică pentru ambalare; 
scutece de unică folosinţă din hârtie sau 
celuloză; tăvi pentru corespondenţă; tăvi 
pentru sortarea şi numărarea banilor; suporturi 
de hârtie pentru carafe; suporturi pentru cărţi; 
suporturi pentru ştampile, sigilii; suporturi 
pentru căni de bere; suporturi pentru tocuri şi 
creioane; standuri pentru fotografii; tuşiere; 
şipci de înrămare pentru legătorie; şervete din 
hârtie pentru mâini; pânză gumată pentru 
papetărie; pânză multiplă netextilă la maşina  
de   imprimat;   pânză   cu   cerneală  pentru   
maşinile   de   reproducere   a documentelor; 
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pânză cu cerneală pentru aparatele de 
multiplicare; portrete; prespapieruri; seturi de 
scris; instrumente pentru desen; radiere; 
articole de birou (cu excepţia mobilierului); 
rechizite de scris; rechizite şcolare; distribui-
toare de bandă adezivă; dispozitive acţionate 
manual destinate lipirii etichetelor; dispozitive 
de prins hârtia; dispozitive de  ascuţit creioane 
(electrice şi neelectrice); produse de impri-
merie; prospecte; orare imprimate; reglete; 
borderouri; gume; reproduceri grafice; aparate 
de multiplicat; tocuri rezervoare; pixuri; şerve-
ţele de hârtie pentru scoaterea machiajului; 
şerveţele de hârtie de toaletă; răzuitoare de 
birou; clame; produse pentru ştergere; secţiuni 
biologice pentru cercetare la microscop (ma-
teriale de învăţământ); secţiuni histologice 
(materiale de învăţământ); statuete din papier 
mâche; radiere pentru tablă; pupitre de cules 
tipografice; ceară roşie; tabele de calcul; 
panouri de hârtie sau carton pentru anunţuri; 
terarii de cameră (vivarii); caiete; articole de 
papetărie; transparente; tipare, şabloane; 
tuburi de carton; tuş; umezitoare (articole de 
birou); umezitoare de suprafeţe; baghete 
neelectronice; ambalaje de carton sau hârtie 
pentru butelii; maşini de sigilat plicuri pentru 
birou; maşini de sigilare pentru birou; aparate 
pentru fabricarea vinietelor; aparate pentru 
lipirea fotografiilor; aparate pentru fixare cu 
cleme (articole de birou); manuale; filtre de 
hârtie pentru cafea; steaguri (de hârtie); foiţe 
de metal; fotogravuri; fotografii; tocuri pentru 
şabloane; pânze pentru tablouri; cromoli-
tografii; ceşti pentru dizolvarea vopselelor; 
cerneluri de corectare (heliografie); cerneluri; 
călimări; copii heliografice; mătănii; bile pentru 
pixuri; dulapuri de birou; caractere tipografice; 
ştampile cu adrese; ştampile; panouri pentru 
afişe de hârtie sau carton; planşete (gravură); 
etichete (cu excepţia celor textile); 

29  - alginaţi de uz alimentar; anşoa; arahide pre-
lucrate; albumine de uz alimentar; albuş de ou; 
boabe conservate; boabe de soia conservate; 
bulion; dulceţuri de ghimber; substanţe grase 
pentru fabricarea grăsimilor comestibile; cui-
buri de păsări comestibile; mazăre conservată; 
ciuperci conservate; vânat; gelatină de uz 
alimentar; jeleuri de carne; jeleuri alimentare; 
jeleuri de fructe; gălbenuş de ou; grăsime de 
cocos; grăsime de os comestibilă; grăsime de 
porc; grăsimi animale; grăsimi comestibile; 

mezeluri; mezeluri, inclusiv în formă de 
gustare la bere; stafide; icre; cazeină de uz 
alimentar; varză murată; clei de peşte de uz 
alimentar; caltaboş; conserve de carne; con-
serve de legume; conserve de peşte; conserve 
de fructe; concentrate de bulion; cornişoni; 
crevete; crevete, inclusiv în formă de gustare 
la bere; cremă de frişca; crochete alimentare; 
crisalide de fluture-de-mătase folosite în ali-
mentaţia oamenilor; languste (nu vii); somon; 
ceapă conservată; margarină; piccalilli; 
marmeladă; uleiuri vegetale; unt de arahide; 
unt de cacao; unt de cocos; unt de frişcă; midii 
(nu vii); migdale pisate; măduvă alimentară; 
moluşte (nu vii); moluşte, inclusiv în formă de 
gustare la bere; lapte; făină de peşte ali-
mentară; pulpă de fructe; carne; carne con-
servată; legume conservate; legume uscate; 
legume fierte; clătite din cartofi; măsline con-
servate; omari (nu vii); nuci de cocos uscate; 
nuci prelucrate; nuci prelucrate, inclusiv în 
formă de gustare la bere; pastă de roşii; pa-
teuri de ficat; pectine alimentare; ficat; pickles; 
dulceţuri; praf de ouă; şuncă; produse lactate; 
produse lactate, inclusiv brânzici glazurate; 
produse din peşte; produse din peşte, inclusiv 
în formă de gustare la bere; proteine alimen-
tare; păsări (nu vii); polen preparat pentru 
mâncare; piure de răchiţele; piure de mere; 
crustacee (nu vii); produse de peşte, inclusiv 
în formă de gustare la bere; peşte (nu viu); 
peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
peşte conservat; salate de legume; salate de 
fructe; slănină; sardele; carne de porc; 
scrumbie; frişcă; amestecuri de grăsimi pentru 
tartine; suc de roşii pentru prepararea 
bucatelor; sucuri de legume pentru prepararea 
bucatelor; carne sărată; crenvurşti în pesmeţi; 
preparate pentru gătirea bulionului; preparate 
pentru gătirea supelor; subproduse; supe; 
supe de pregătire rapidă; supe de legume; 
brânză; tahini (aluat din seminţe de susan 
negru); tofu; zarzavaturi conservate; castra-
veţi-de-mare (nu vii); trufe conservate; ton; 
stridii (nu vii); cheag; fileu de peşte; fileu de 
peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
curmale; fructe glazurate; fructe congelate; 
fructe conservate; fructe conservate în alcool; 
fructe prelucrate termic; fulgi de cartofi; hum-
mus (aluat din năut); coajă de fructe; linte 
conservată; chips-uri de cartofi; chips-uri de 
cartofi, inclusiv în formă de gustare la bere; 
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chips-uri de fructe; extracte alimentare din 
alge; extracte din carne; ouă de melc; ouă; 

30  - preparate aromatice de uz alimentar; arome 
(cu excepţia uleiurilor esenţiale); badian; 
biscuiţi; clătite; clătite în formă de semifa-
bricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; brioşe; franzele; vanilină (înlocuitor 
de vanilie); vanilie (substanţă aromatică); 
vafele; fidea; substanţe aromatice de cafea; 
îndulcitori naturali; substanţe liante pentru 
mezeluri; substanţe liante pentru gheaţă ali-
mentară; apă de mare (pentru prepararea bu-
catelor); glucoză alimentară; muştar; substan-
ţe de îngroşare pentru produse alimentare; 
înlocuitori de cafea; înlocuitori vegetali de 
cafea; produse de cofetărie pentru împo-
dobirea pomului de Crăciun; prăjituri; produse 
de patiserie; produse de patiserie, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse de patiserie 
în formă de semifabricate, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; produse de cofetărie 
pe bază de arahide; produse de cofetărie pe 
bază de migdale; paste făinoase; pateuri; 
pateuri, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; iaurt congelat; cacao; produse din 
cacao; capere; caramele; terciuri de lapte; 
terciuri de pregătire rapidă; quiches (plăcintă-
budincă cu bucăţi mărunte de slănină); gluten 
alimentar; bomboane; bomboane de lemn- 
dulce; bomboane de mentă; cafea; cafea 
brută; amidon alimentar; fursecuri; fursecuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; crupe 
alimentare; porumb măcinat; porumb prăjit; 
plăcintă umplută cu carne; curcuma alimen-
tară; cuş-cuş; feluri de mâncare pe bază de 
făină; feluri de mâncare pe bază de făină, 
inclusiv în formă de gustări la bere; tăiţei; 
gheaţă de răcit; gheaţă naturală sau artificială; 
gheaţă alimentară; dropsuri; lipii din orez; 
maltoză; jeleuri de fructe (produse de cofe-
tărie); marţipane; cremă de lapte; miere; lăp-
tişor de matcă (cu excepţia celui de uz 
medicinal); îngheţată; şerbeturi; făină; muesli; 
mentă pentru produse de cofetărie; băuturi din 
cacao cu lapte; băuturi din cafea cu lapte; 
băuturi pe bază de cafea; băuturi pe bază de 
ceai; băuturi din ciocolată cu lapte; băuturi pe 
bază de ciocolată; băuturi pe bază de cacao; 
infuzii nemedicinale; ovăz pisat; ovăz curăţat; 
nucşoare; pastile (produse de cofetărie); me-
lasă; colţunaşi cu carne; piper; petits fours 
(produse de patiserie); pişcoturi; pişcoturi, 

inclusiv în formă de gustare la bere; plăcinte; 
plăcinte, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; pizza; pizza în formă de semi-
fabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; bomboane fondante (produse de 
cofetărie); popcorn; prafuri pentru îngheţată; 
praline; condimente; condimente, inclusiv 
sosuri, maioneză, ketchup; produse pentru 
înmuierea cărnii în condiţii de casă; produse 
cerealiere; produse cerealiere, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse din făină; 
produse din făină, inclusiv în formă de gustare 
la bere; produse din făină în formă de 
semifabricate, inclusiv în formă de semifa-
bricate congelate; produse pe bază de ovăz; 
produse alimentare ce conţin amidon; propolis 
folosit în alimentarea oamenilor; turte dulci; 
mirodenii; budinci; pudră pentru prăjituri; 
ravioli; gume de mestecat (cu excepţia celor 
de uz medicinal); orez; ruladă de primăvară 
(legume proaspete învelite în clătită din făină 
de orez); zahăr; seminţe de anason; aluat 
pentru produse de cofetărie; aluat pentru 
produse de cofetărie, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; produse de cofetărie; 
malţ; sare pentru conservarea produselor 
alimentare; sare de bucătărie; sare de ţelină; 
spaghete; sosuri; stabilizatori pentru frişcă; 
pesmeţi; pesmeţi, inclusiv în formă de gustare 
la bere; pesmeţi pisaţi; sushi; covrigi; san-
dvişuri; sandvişuri, inclusiv în formă de gustare 
la bere; sandvişuri, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; drojdie în formă de 
comprimate (cu excepţia celor de uz medi-
cinal); tabule (mâncare din legume, mazăre, 
ulei şi suc de lămâie); tacos (lipie nedospită 
din porumb cu umplutură din carne şi legume); 
tapiocă; aluat de migdale; tortillas (lipii de 
porumb); torturi cu fructe şi pomuşoare; 
decoraţii comestibile pentru prăjituri; oţet; 
fermenţi pentru aluat; halva; pâine; pâine din 
aluat nedospit; fulgi din produse cerealiere; 
cicoare; ceai; ceai cu gheaţă; ciocolată; extract 
de malţ; esenţe alimentare (cu excepţia 
esenţelor eterice şi uleiurilor esenţiale); 

32  - aperitive nealcoolice; ape; cocteiluri neal-
coolice; limonade; băuturi de lapte de arahide; 
băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi 
în bază de zer; băuturi de fructe; băutură de 
lapte de migdale; nectare de fructe; lapte de 
migdale; bere; prafuri pentru prepararea 
băuturilor gazoase; sasaparila (băutură neal-
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coolică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de roşii; suc de mere; 
sucuri de legume; sucuri de fructe; preparate 
pentru fabricarea apei gazoase; preparate 
pentru fabricarea lichiorurilor; preparate pentru 
fabricarea apei minerale; preparate pentru 
fabricarea băuturilor; must; must de struguri; 
must de bere; must de malţ; pastile pentru 
fabricarea băuturilor gazoase; şerbet (bău-
tură); extracte nealcoolice de fructe; extracte 
de hamei pentru fabricarea berii; esenţe 
pentru fabricarea băuturilor; 

33  - aperitive; arac; brandy; vinuri; vinuri, inclusiv 
vinuri spumante de viţă de vie saturate cu 
bioxid de carbon; vin din tescovină de struguri; 
whisky; votcă; gin; digestive; cocteiluri; lichio-
ruri; băuturi alcoolice; băuturi alcoolice ce 
conţin fructe; băuturi spirtoase; băuturi 
obţinute prin distilare; hidromel; alcool de 
mentă; biter; rom; sake; cidru; alcool de orez; 
extracte alcoolice; extracte alcoolice de fructe; 
esenţe alcoolice; 

35  - agenţii de import-export; agenţii de informaţie 
comercială;  agenţii publicitare; analiza preţului 
de cost; arenda spaţiilor pentru amplasarea 
publicităţii; auditing; agenţii de angajare a 
personalului; managementul bazelor de date 
automatizate; servicii de contabilitate; exper-
tiză de afaceri; demonstrarea produselor; 
demonstrarea produselor (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); transcrierea mesajelor; sondaje de 
opinii; studii de piaţă; informaţie de afaceri; 
informaţie de afaceri (oferită prin reţele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet);   informaţie 
statistică; informaţie statistică   (oferită  prin   
reţele   de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
investigaţii de afaceri; investigaţii de afaceri 
(oferite prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); cercetări de marketing; cercetări de 
marketing (oferite prin reţele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); recrutarea personalului; 
consultaţii în domeniul organizării şi admini-
strării afacerilor;   consultaţii în domeniul orga-
nizării şi administrării întreprinderii comerciale;  
consultaţii în domeniul administrării perso-
nalului; consultaţii în domeniul organizării afa-
cerilor; consultaţii în domeniul administrării 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (consultaţii profesionale în domeniul 
administrării sau funcţionării întreprinderii 

comerciale); consultaţii profesionale în dome-
niul afacerilor (oferite prin reţelele de calcu-
latoare, inclusiv prin Internet); administrare în 
domeniul afacerilor artistice; administrare în 
domeniul afacerilor comerciale; examinarea 
presei; înnoirea materialelor publicitare; pre-
lucrarea textului; servicii de secretar; servicii 
stenografice; organizarea expoziţiilor comer-
ciale sau publicitare; organizarea abonării la 
ziare  (pentru terţi); organizarea  iarmaroacelor 
comerciale  sau publicitare; decorarea vitrine-
lor; evaluarea activităţii comerciale; evaluarea 
pădurii; evaluarea lânii; pregătirea documen-
telor de plată; căutarea informaţiei în fişierele 
de calculator (pentru terţi); asistenţă în admi-
nistrarea afacerilor;  asistenţă în  administra-
rea afacerilor comerciale; asistenţă în admi-
nistrarea întreprinderilor comerciale sau in-
dustriale; asistenţă în administrarea între-
prinderii comerciale; previziuni economice; 
vânzări la licitaţie; vânzări la licitaţie (prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
promovarea vânzărilor (pentru terţi); pro-
movarea vânzărilor (pentru terţi, inclusiv ser-
viciile întreprinderilor de comerţ cu amănuntul 
şi cu ridicata); promovarea vânzărilor (pentru 
terţi, inclusiv servicii în  domeniul  comerţului  
cu  amănuntul   şi  cu  ridicata);  promovarea 
vânzărilor (pentru terţi, inclusiv comerciali-
zarea produselor la comandă în prealabil); 
promovarea vânzărilor (pentru terţi,  inclusiv 
prin  reţelele  de  calculatoare, prin Internet); 
arenda maşinilor şi echipamentului de birou; 
arenda timpului publicitar în toate mijloacele 
de informare;  arenda materialelor publicitare; 
arenda distribuitoarelor automate; arenda 
maşinilor de fotocopiere; publicarea textelor 
publicitare;  servicii de dactilografiere; publici-
tate radio; afişaj; distribuirea mostrelor; distri-
buirea materialelor publicitare; publicitate; 
publicitate interactivă în reţelele de calcula-
toare; publicitate prin corespondenţă; publici-
tate televizată; reproducerea documentelor; 
compilarea informaţiei în baze de date de 
calculatoare; colectarea diverselor produse 
pentru terţi (fără transportare) şi amplasarea 
produselor pentru facilitarea  examinării   şi  
procurării   lor  de   către   consumatori; infor-
maţii privind operaţiunile de afaceri; sistema-
tizarea informaţiei în baze de date de cal-
culatoare; întocmirea declaraţiilor fiscale; 
întocmirea rapoartelor despre conturi; întoc-
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mirea rubricilor publicitare în ziare; localizarea 
vagoanelor de marfă prin calculator; testare 
psihologică la angajarea la serviciu; admini-
strarea afacerilor hoteliere; servicii în domeniul 
relaţiilor publice; serviciile modelelor în scopuri 
publicitare şi de promovare a vânzărilor; ser-
vicii de relocalizare a întreprinderilor; servicii 
de aprovizionare pentru terţi (cumpărarea şi 
asigurarea antreprenorilor cu produse);  ser-
vicii  de  aprovizionare  pentru   terţi   (servicii   
de   comercializare   a produselor cu amănun-
tul şi cu ridicata);  servicii  de  aprovizionare  
pentru  terţi (cumpărarea şi asigurarea antre-
prenorilor cu produse prin reţele de cal-
culatoare, inclusiv prin Internet); răspuns la 
telefon (pentru abonaţii nedisponibili); foto-
copiere; 

36  - agenţii de credit; agenţii de percepere a crean-
ţelor; agenţii imobiliare; agenţii imobiliare 
(prestarea serviciilor prin Internet); agenţii 
vamale; analiză financiară; finanţarea cumpă-
rărilor în rate; bănci de economii; birouri de 
apartamente; perceperea chiriei; emisiunea 
cecurilor de călătorie; emisiunea card-urilor de 
credit; emisiunea hârtiilor de valoare; investiţii;  
informaţii în  domeniul asigurărilor; informaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
informaţii financiare; informaţii financiare 
(prestarea serviciilor prin reţelele de calcu-
latoare, inclusiv prin Internet); cliring; con-
sultaţii în domeniul asigurărilor; consultaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
consultaţii în domeniul finanţelor; consultaţii în 
domeniul finanţelor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
cotaţii bursiere; servicii de lichidare a între-
prinderilor; curtaj; curtaj (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); administrare financiară; administrare 
financiară (prestarea serviciilor prin reţelele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); schimb 
valutar; deservirea card-urilor de debit; deser-
virea card-urilor de credit; operaţiuni bancare 
prin Internet; operaţiuni factoriale; organizarea 
colectării banilor; evaluarea anticariatului; 
evaluarea giuvaierelor; evaluarea timbrelor; 
evaluarea imobilului; evaluarea obiectelor de 
numismatică; evaluarea obiectelor de artă; 
evaluări financiare (asigurare, operaţiuni ban-
care, imobil); transferuri electronice de fonduri; 

garanţii; curtaj la bursă; intermediere în ope-
raţiuni cu imobilul; intermediere în asigurare; 
acordarea împrumuturilor; acordarea împru-
muturilor în gaj; verificarea cecurilor; colec-
tarea mijloacelor de binefacere; arenda birou-
rilor; arenda imobilului; arenda imobilului 
pentru întreprinderi de comerţ; arenda imo-
bilului pentru întreprinderi de alimentaţie 
publică; arenda apartamentelor; patronaj fi-
nanciar; creditare în ipotecă; creditare cu 
achitare în rate; asigurări; asigurări (prestarea 
serviciilor prin Internet); administrarea fondului 
locativ; administrarea imobilului; administrarea 
imobilului, inclusiv în formă de complexe 
comerciale; serviciile actuarilor; servicii ban-
care; servicii de plată a pensiilor; servicii 
fiduciare; constituirea fondurilor mutuale; fi-
nanţare; depozitare în safeuri; depozitarea 
valorilor; expertiză fiscală; 

39  - transport aerian; arenda transportului naval; 
arenda locurilor pentru parcarea transportului 
auto; rezervarea biletelor pentru călătorii; re-
zervarea itinerarelor turistice; rezervarea vehi-
culelor; remorcare; remorcarea vehiculelor în 
caz de avariere; distribuirea apei; livrarea 
ziarelor; livrarea corespondenţei; livrarea cole-
telor; livrarea produselor; livrarea produselor 
(comandate prin corespondenţă); livrarea 
produselor (comandate în prealabil); livrarea 
produselor (comandate prin reţeaua de cal-
culatoare); lansarea sateliţilor pentru terţi; in-
formaţii în domeniul transportului; informaţii 
privind depozitarea produselor; organizarea 
croazierelor; organizarea călătoriilor; camionaj; 
cărăuşie; transportul şi descărcarea gunoiului; 
transportul mobilei; transportul mobilei la 
mutare; transport cu şlepuri; transport cu 
feribotul; transportul călătorilor; transportul 
naval al produselor (navlu); transportarea 
valorilor în transport armat; transport cu auto-
buzul; transport cu automobilul; transport 
naval; transport feroviar; transport maritim; 
transport de pasageri; transport fluvial; trans-
portarea încărcăturilor; ranfluarea navelor; 
intermediere în transport maritim; intermediere 
la transport; intermediere în navlosire; opera-
rea porţilor de ecluză; arenda automobilelor; 
arenda vagoanelor; arenda clopotelor de 
scufundat; arenda costumelor de scafandru; 
arenda automobilelor de cursă; arenda scau-
nelor pe rotile pentru invalizi; arenda con-
tainerelor de depozitare a produselor; arenda 
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cailor; arenda vehiculelor terestre; arenda 
vaselor frigorifere; arenda vehiculelor; operaţii 
de încărcare-descărcare; operaţii de descăr-
care; distribuirea energiei electrice; distribuirea 
energiei; ambalarea produselor; transport de 
ambulanţă; arenda garajelor; arenda parcărilor 
acoperite pentru vehicule; arenda depozitelor; 
servicii de spargere a gheţii; pilotaj; aprovi-
zionare cu apă potabilă; însoţirea călătorilor; 
salvare sub apă; salvarea navelor; servicii de 
taxi; servicii de tramvai; transport prin 
conducte; vehicule pentru serviciu de salvare; 
împachetarea produselor; serviciile parcărilor 
de automobile; serviciile şoferilor; serviciile 
transportului naval de excursie; serviciile curie-
rilor (livrarea corespondenţei sau produselor); 
servicii de salvare a proprietăţii; servicii de 
transport; serviciile agenţiilor de turism (cu 
excepţia rezervării locurilor la hoteluri şi pen-
siuni); navlosire; stocarea datelor sau docu-
mentelor în dispozitive electronice; păstrarea 
bărcilor; păstrarea produselor; depozitarea 
produselor; excursii turistice; expedierea încăr-
căturilor; 

42  - analiza sistemelor de calculatoare; analiză chi-
mică; servicii de arbitraj; arhitectură; auten-
tificarea lucrărilor de artă; reconstituirea baze-
lor de date de calculator; design de arte gra-
fice; studiul proiectelor tehnice; inginerie; 
instalarea software de calculatoare; servicii de 
informare meteorologică; testarea materialelor; 
testarea materialelor textile; cercetări în 
domeniul bacteriologiei; cercetări în domeniul 
biologiei; cercetări în domeniul geologiei; 
cercetări în domeniul cosmetologiei; cercetări 
în domeniul mecanicii; cercetări în domeniul 
dreptului; cercetări în domeniul fizicii; cercetări 
în domeniul chimiei; cercetări şi proiectări de 
produse noi (pentru terţi); cercetări în dome-
niul zăcămintelor de petrol în scopul exploa-
tării; cercetări subacvatice; cercetări tehnice; 
etalonare (măsurări); consultaţii în domeniul 
hardware de calculatoare; consultaţii în dome-
niul protecţiei mediului înconjurător; consultaţii 
în domeniul proprietăţii intelectuale; consultaţii 
în domeniul construcţiei, arhitecturii; control în 
domeniul proprietăţii intelectuale; controlul 
sondelor de ţiţei; controlul calităţii; controlul 
tehnic al vehiculelor; eliberarea licenţelor 
pentru obiectele de proprietate intelectuală; 
arpentaj; design-ul îmbrăcămintei; moderni-
zarea software de calculatoare; supraveghere 

în domeniul geologiei; supraveghere în dome-
niul zăcămintelor de petrol; întreţinerea soft-
ware de calculatoare; decorarea interiorului; 
conversia datelor sau documentelor de pe 
suport fizic pe suport electronic; planificare 
urbană; conversia datelor şi programelor de 
calculatoare (cu excepţia conversiei fizice); 
design-ul sistemelor de calculatoare; arenda 
calculatoarelor; arenda software de calcula-
toare; prospectare geologică; prospectarea 
zăcămintelor de petrol; amplasarea web-site-
urilor; multiplicarea programelor de calcula-
toare; elaborarea planurilor în domeniul 
construcţiilor; design-ul software de calcula-
toare; împrăştierea norilor; crearea şi între-
ţinerea tehnică a web-site-urilor pentru terţi; 
programare de calculatoare; administrare în 
domeniul drepturilor de autor; design indus-
trial; servicii în domeniul chimiei; servicii de 
design în domeniul ambalajului; servicii juri-
dice; expertiză tehnico-inginerească; 

43  - agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni); arenda 
cazării temporare; arenda spaţiilor pentru în-
truniri; case de vacanţă; rezervări hoteliere; 
rezervări în pensiuni; rezervări de cazare 
temporară; hoteluri; aziluri pentru bătrâni; 
snack-baruri; cafenele; bufete cu autoservire; 
moteluri; pensiuni; pensiuni pentru animale; 
arenda mobilierului, garniturilor de albituri 
pentru masă şi veselei; arenda corturilor; aren-
da construcţiilor transportabile; restaurante; 
restaurante cu autoservire; cantine în insti-
tuţiile de producţie şi învăţământ; serviciile 
caselor de vacanţă (servicii de cazare); ser-
viciile barurilor; serviciile campingurilor; servicii 
de pregătire şi livrare a bucatelor la domiciliu; 
creşe.  

 (531) CFE(5) 26.01.17; 27.05.01; 27.05.07; 
27.07.21; 28.05.00; 29.01.01. 

 

 
 
(210) 016746 
(220) 2005.04.14 
(730) SPEAK GLOBAL LIMITED, CY 

Arch. Makarios III, 62 XENIOS COMMER-
CIAL CENTER, 6th floor, Flat/Office 603, 
P.C. 1076, Nicosia, Cipru 
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(540)  

 

 

 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cifrei 

"5". 
(511) NCL(8) 
03  - substanţe abrazive; ambră; preparate de de-

tartrare de uz casnic; preparate antistatice de 
uz casnic; sprayuri pentru împrospătarea re-
spiraţiei; pietre pentru bărbierit (antiseptice); 
pietre de lustruit; hârtie abrazivă; hârtie cu 
şmirghel; hârtie de lustruit; vaselină de uz 
cosmetic; vată de uz cosmetic; beţişoare cu 
vată de uz cosmetic; substanţe aromatice 
(uleiuri esenţiale); substanţe aromatice pentru 
prăjituri (uleiuri esenţiale); substanţe aromatice 
pentru băuturi (uleiuri esenţiale); substanţe 
aromatice pentru parfumarea lenjeriei; apă 
aromatică; apă de javel; apă de lavandă; apă 
de toaletă; ceară pentru lenjerie; ceară pentru 
podele; ceară pentru mustăţi; ceară de croi-
torie; ceară pentru lustruirea mobilierului şi 
podelelor; ceară de cizmărie; heliotropină; 
geraniol; farduri; dezodorizanţi de uz personal; 
lemn aromatic; parfum; lichide pentru cură-
ţarea geamurilor şi parbrizelor; grăsimi de uz 
cosmetic; cenuşă vulcanică pentru curăţare; 
parfumerie; ornamente decorative de uz 
cosmetic;  iononă (parfumerie); pietre de şle-
fuit; creioane pentru sprâncene; creioane 
cosmetice; carbură de siliciu (material abra-
ziv); carburi de metale (materiale abrazive); 
alaun de aluminiu (antiseptice); diatomit de 
lustruit; adezivi pentru fixarea genelor arti-
ficiale; adezivi pentru fixarea părului artificial; 
scoarţă de clocotici pentru spălare; corindon 
(abraziv); vopsele pentru lenjerie; vopsele 
pentru barbă şi mustăţi; coloranţi pentru sco-
puri de  toaletă;  vopsele cosmetice; amidon 
(apret); creme cosmetice; creme cosmetice 
pentru albit; creme, ceară pentru piele; crocus 
(material abraziv); tămâie; sprayuri pentru păr; 
lacuri de unghii; loţiuni după bărbierit; loţiuni 
pentru păr; loţiuni de uz cosmetic; măşti 
cosmetice; uleiuri pentru parfum şi substanţe 
aromatice; uleiuri cosmetice; uleiuri pentru 

scopuri de toaletă; uleiuri esenţiale; uleiuri 
esenţiale de cedru; uleiuri esenţiale de lămâie; 
uleiuri folosite ca produse de curăţare; ulei de 
pergamut; ulei de gaultheria; ulei de iasomie; 
ulei de lavandă; ulei de migdal; ulei de 
trandafir; ulei de terebentină pentru degresare; 
adezivi de uz cosmetic; lapte de var; cretă 
pentru curăţare; lapte de migdal de uz cos-
metic; lapte de curăţare pentru scopuri de 
toaletă; mosc (parfumerie); săpunuri; săpunuri 
dezinfectante; săpunuri dezodorizante; săpu-
nuri pentru bărbierit; săpunuri pentru avivare; 
săpunuri de toaletă în calupuri;  săpunuri me-
dicinale; săpunuri împotriva transpiraţiei; să-
punuri împotriva transpiraţiei picioarelor; să-
pun de migdal; mentă pentru parfumerie; 
seturi cosmetice; emeri; unghii artificiale; apă 
de colonie; baze pentru parfum de flori; paste 
de lustruit; paste pentru curele pentru ascu-
ţirea briciului; produse pentru îngrijirea dinţilor; 
piatră ponce; peroxid de hidrogen de uz 
cosmetic; pânză abrazivă; pânză de sticlă; ruj 
de buze; pomadă de uz cosmetic; produse 
pentru bărbierit; produse cosmetice pentru 
baie; produse de toaletă; produse pentru on-
dulaţia părului; produse pentru înmuierea 
lenjeriei; produse pentru ascuţirea instru-
mentelor; produse pentru netezirea (apreta-
rea) ţesăturilor; produse pentru albirea pielii; 
produse pentru polizarea protezelor dentare; 
produse de lustruit; produse pentru clătirea 
gurii (cu excepţia celor de uz medicinal); 
produse cosmetice pentru slăbire; produse 
pentru lustruirea lenjeriei; emoliente pentru 
lenjerie la spălare; produse pentru spălare; 
produse pentru curăţare uscată; produse pen-
tru scoaterea fardului; produse pentru scoa-
terea vopselei; produse pentru scoaterea lacu-
rilor; produse pentru scoaterea cerii pentru 
podele; produse  pentru scoaterea ruginii;  
produse de curăţat;  produse  pentru curăţarea 
protezelor dentare; produse pentru curăţarea 
tapetelor; produse pentru curăţarea ţevilor de 
scurgere; produse chimice de uz casnic 
destinate avivării  culorilor la spălarea lenjeriei; 
pudră de machiat; diamantin (abraziv); soluţii 
pentru degresare; gene artificiale; şerveţele 
impregnate cu loţiuni cosmetice; safrol; tere-
bentină pentru degresare; amestecuri aroma-
tice din flori şi ierburi; sodă de albit; sodă 
pentru spălare, curăţare; săruri pentru baie (cu 
excepţia celor de uz medicinal); săruri de albit; 
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substanţe de lustruit pentru piele; produse de 
fumegare (parfumerie); amoniac (detergent); 
substanţe astringente de uz cosmetic; produse 
cosmetice pentru sprâncene; produse pentru 
scoaterea petelor; produse de machiat; pro-
duse cosmetice pentru bronzat; produse pen-
tru vopsirea părului; neutralizanţi pentru ondu-
laţie permanentă; produse cosmetice pentru 
gene; produse pentru depilare; produse cos-
metice pentru îngrijirea pielii; creme pentru 
încălţăminte; produse cosmetice; produse 
cosmetice pentru animale; produse cosmetice 
pentru vopsirea genelor şi sprâncenelor; de-
tergenţi (cu excepţia celor de uz industrial şi 
medicinal); degresanţi (cu excepţia celor de uz 
industrial); decoloranţi de uz cosmetic; pro-
duse de toaletă contra transpiraţiei; talc pentru 
toaletă; terpene (uleiuri esenţiale); şampoane; 
şampoane pentru spălarea animalelor domes-
tice; glaspapir; leşie de sodă; extracte de flori 
(parfumerie); esenţe eterice; esenţă de ba-
dian; esenţă de mentă (ulei esenţial); 

05  - acaricide; aconitină; alcaloizi de uz medicinal; 
algicide; aldehide de uz farmaceutic; amal-
game dentare din aur; amalgame dentare; 
aminoacizi de uz veterinar; aminoacizi de uz 
medicinal; antibiotice; acetat de aluminiu de uz 
farmaceutic; acetaţi de uz farmaceutic; bacte-
ricide; balsamuri de uz medicinal; bandaje 
igienice; bandaje pentru pansamente; biocizi; 
brăţări de uz medicinal; brăţări antireumatice; 
brom de uz farmaceutic; hârtie pentru cata-
plasmă de muştar; hârtie lipicioasă contra 
muştelor; hârtie impregnată contra moliei; 
vaselină de uz medicinal; vaccinuri; băi cu 
oxigen; vată antiseptică; vată higroscopică; 
vată de uz medicinal; substanţe dietetice de uz 
medicinal; substanţe radiologice de contrast 
de uz medicinal; substanţe nutritive pentru 
microorganisme; substanţe radioactive de uz 
medicinal; azotat de bismut de uz farmaceutic; 
apă de melisă de uz farmaceutic; apă de mare 
pentru băi curative; ape minerale de uz 
medicinal; ape termale; fibre de plante 
comestibile (nealimentare); ceară de modelare 
dentară; gaze de uz medicinal; gaiacol de uz 
farmaceutic; hematogen; hemoglobină; hidras-
tină; hidrastinină; glicerină de uz medicinal; 
glicerofosfaţi; glucoză de uz medicinal; gen-
ţiană de uz farmaceutic; hormoni de uz me-
dicinal; muştar de uz farmaceutic; cataplasmă 
de muştar; nămoluri pentru băi; nămoluri 

terapeutice; gumă-gută de uz medicinal; 
gurjum-balsam de uz medicinal; dezodorizante 
(cu excepţia celor de uz personal); diastază de 
uz medicinal; digitalină; aditivi pentru furaje de 
uz medicinal; suplimente minerale alimentare; 
suplimente nutritive de uz medicinal; drojdie 
de uz farmaceutic; gelatină de uz medicinal; 
untură de peşte; izotopi de uz medicinal; 
insecticide; iod de uz farmaceutic; ioduri de uz 
farmaceutic; ioduri alcaline de uz farmaceutic; 
iodoform; calomel; tartrat acid de uz far-
maceutic; tartru de uz farmaceutic; camfor de 
uz medicinal; capsule pentru medicamente; 
capsule de uz farmaceutic; dropsuri de uz me-
dicinal; creioane hemostatice; creioane pentru 
tratamentul verucei; creioane caustice; car-
donil (paraziticid); sodă caustică de uz far-
maceutic; cachou de uz farmaceutic; quassia 
de uz medicinal; quebracho de uz medicinal; 
acid galic de uz farmaceutic; acizi de uz 
farmaceutic; adezivi pentru proteze dentare; 
benzi adezive de uz medicinal; cocaină; 
colodiu de uz farmaceutic; inele contra calu-
sului pentru picioare; inele antireumatice; 
bomboane medicinale; scoarţă de angustur de 
uz medicinal; scoarţă de arbori de uz far-
maceutic; scoarţă de cedru (insectifug); scoar-
ţă de condurango de uz medicinal; scoarţă de 
croton; scoarţă de manglier de uz farmaceutic; 
scoarţă de mirobalan de uz farmaceutic; 
scoarţă de chinină de uz medicinal; rădăcini 
medicinale; rădăcini de revent de uz farma-
ceutic; scame de uz medicinal; amidon de uz 
dietetic sau farmaceutic; creozot de uz far-
maceutic; sânge de uz medicinal; culturi de 
microorganisme de uz medicinal sau veterinar; 
curara; lacuri dentare; lemn-dulce de uz 
medicinal; lactoză; leucoplaste; medicamente 
contra constipaţiilor; lecitină de uz medicinal; 
loţiuni de uz veterinar; loţiuni pentru câini; 
loţiuni de uz farmaceutic; lupulină de uz 
farmaceutic; magnezie de uz farmaceutic; lini-
mente; unguente de uz farmaceutic; unguente 
contra arsurilor solare; unguente mercuriale; 
unguente de uz farmaceutic de protecţie 
contra degerăturii; tifon pentru pansamente; 
uleiuri de protecţie contra tăunilor; uleiuri 
medicinale; ulei de muştar de uz medicinal; 
ulei camforat de uz medicinal; ulei de ricin de 
uz medicinal; ulei de terebentină de uz 
farmaceutic; ulei de mărar de uz medicinal; 
masticuri dentare; materiale abrazive dentare; 
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materiale pentru mulaje dentare; materiale 
pentru plombarea dinţilor; materiale medici-
nale pentru pansamente; materiale chirur-
gicale pentru pansamente; medicamente; me-
dicamente de uz veterinar; medicamente 
pentru seroterapie; medicamente de uz uman; 
medicamente de uz dentar; mentol; poţiuni 
medicinale; moleschin de uz medicinal; lapte 
proteic; lapte de migdale de uz farmaceutic; 
lăptişor de matcă de uz medicinal; enzime 
lactice de uz farmaceutic; muşchi irlandez de 
uz medicinal; făină pentru alimente pentru 
sugari; făină de uz farmaceutic; făină din 
seminţe de in de uz farmaceutic; făină de 
peşte de uz farmaceutic; adezivi contra muş-
telor; mentă de uz farmaceutic; truse far-
maceutice (portative); băuturi dietetice de uz 
medicinal; băuturi din lapte de malţ de uz 
medicinal; narcotice; infuzii medicinale; tinc-
tură de iod; tinctură de eucalipt de uz far-
maceutic; tincturi de uz medicinal; opiu; opo-
deldoc; decocturi de uz medicinal; zgărzi 
antiparazitare pentru animale; beţişoare de 
lemn-dulce de uz farmaceutic; beţişoare sul-
furice (dezinfectante); chiloţi absorbanţi pentru 
persoanele ce suferă de incontinenţă; pectine 
de uz farmaceutic; scutece igienice pentru 
persoanele ce suferă de incontinenţă; pepsine 
de uz farmaceutic; peptone de uz farmaceutic; 
peroxid de hidrogen de uz medicinal; pilule de 
uz farmaceutic; lipitori medicinale; plasmă 
sangvină; plasturi de uz medicinal; bandaje 
oculare de uz medicinal; cataplasme; bandaje 
pentru comprese; bandaje scapulare chirur-
gicale; perniţe pentru calus; perniţe folosite la 
alăptare; pomezi de uz medicinal; pulbere de 
cantaridă; pulbere de piretru; centuri pentru 
absorbante igienice pentru femei; preparate 
antidiuretice; preparate bacteriene de uz me-
dicinal şi veterinar; preparate bacteriologice de 
uz medicinal sau veterinar; preparate bal-
samice de uz medicinal; preparate albumi-
noase de uz medicinal; preparate biologice de 
uz veterinar; preparate biologice de uz medi-
cinal; preparate veterinare; preparate de bis-
mut de uz farmaceutic; preparate vitaminoase; 
preparate diagnostice de uz medicinal; pre-
parate terapeutice pentru băi; preparate pentru 
tratamentul hemoroizilor; preparate pentru tra-
tamentul calusului osos; preparate pentru 
uşurarea erupţiei dentare; preparate pentru 
prelucrarea arsurilor; preparate de fumegare 

de uz medicinal; preparate pentru organo-
terapie; preparate de împrospătare a aerului; 
preparate pentru purificarea aerului; preparate 
pentru dilataţie bronşică; preparate pentru 
sterilizare; preparate pentru sterilizarea solului; 
preparate pentru scoaterea calusului; pre-
parate farmaceutice contra mătreţii; pesticide; 
erbicide; preparate pentru distrugerea ciu-
percilor de casă; preparate pentru distrugerea 
larvelor; preparate pentru distrugerea muş-
telor; preparate pentru distrugerea şoarecilor; 
preparate pentru distrugerea limaxului; pre-
parate pentru distrugerea animalelor dăună-
toare; preparate farmaceutice pentru îngrijirea 
pielii; preparate pentru curăţarea lentilelor de 
contact; preparate calcaroase de uz far-
maceutic; preparate medicinale pentru băi; 
preparate medicinale pentru creşterea părului; 
preparate de opiu; preparate anticriptogamice; 
preparate cu microelemente de uz uman sau 
pentru animale; preparate medicinale sulfa-
midice; preparate farmaceutice; preparate 
farmaceutice contra arsurilor solare; preparate 
enzimatice de uz veterinar; preparate enzima-
tice de uz medicinal; preparate chimiofarma-
ceutice; preparate chimice de uz veterinar; 
preparate chimice pentru diagnosticarea sar-
cinii; preparate chimice de uz medicinal; pre-
parate chimice pentru tratarea cerealelor 
afectate de mălură; preparate chimice pentru 
tratarea viţei de vie afectată; preparate chi-
mice de tratare contra mucegaiului; preparate 
chimice de tratare contra filoxerei; preparate 
chimice de uz farmaceutic; preparate contra 
degerăturilor; preparate de protecţie contra 
moliilor; colir; apă de plumb; conductori chimici 
pentru electrozii electrocardiografici; produse 
albuminoase alimentare de uz medicinal; 
alimente pentru sugari; produse alimentare 
dietetice de uz medicinal; produse secundare 
de prelucrare a cerealelor de uz medicinal; 
absorbante igienice pentru femei; absorbante 
igienice pentru chiloţi; radiu de uz medicinal; 
cloralhidrat de uz farmaceutic; solvenţi pentru 
scoaterea leucoplastelor; soluţii vaginale; so-
luţii pentru lentilele de contact; reactivi chimici 
de uz medicinal sau veterinar; cauciuc de uz 
medicinal; cauciuc de uz dentar; gumă de 
mestecat de uz medicinal; insectifuge (fume-
gare); insectifuge; insectifuge pentru câini; 
şerveţele, perniţe igienice; şerveţele impreg-
nate cu loţiuni farmaceutice; sasaparila de uz 
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medicinal; zahăr de uz medicinal; ceai anti-
astmatic; lumânări fumigante; supozitoare; 
seminţe de in de uz farmaceutic; ţigări ce nu 
conţin tutun de uz medicinal; sicativi de uz 
medicinal; siropuri de uz farmaceutic; tere-
bentină de uz farmaceutic; unsori folosite la 
muls; unsori de uz veterinar; unsori de uz 
medicinal; somnifere; bicarbonat de sodiu de 
uz farmaceutic; săruri pentru băi cu ape 
minerale; săruri pentru băi medicinale; săruri 
de uz medicinal; săruri de potasiu de uz 
medicinal; săruri de sodiu de uz medicinal; 
săruri mirositoare; săruri ce intră în compo-
nenţa apelor minerale; malţ de uz farmaceutic; 
spermă pentru însămânţare artificială; alcool 
medicinal; aliaje de metale preţioase de uz 
dentar; secară-cornută de uz medicinal; 
anestezice; antiseptice; analgezice; adjuvanţi 
de uz medicinal; substanţe astringente; anti-
helmintice; dezinfectante de uz igienic; dezin-
fectante chimice pentru toalete; preparate de 
suprimare a apetitului de uz medicinal; pre-
parate medicinale pentru slăbire; paraziticide; 
produse pentru îngrijirea cavităţii bucale de uz 
medicinal; febrifuge; depurative; produse 
pentru spălarea animalelor; detergenţi de uz 
medicinal; produse pentru spălarea vitelor; 
produse pentru spălarea câinilor; substanţe 
vezicante; produse contra durerilor de cap; 
remedii contra transpiraţiei; remedii contra 
transpiraţiei picioarelor; contraceptive chimice; 
produse antiparazitare; laxative; tonice (pro-
duse medicinale); nervine; digestive de uz 
farmaceutic; medii nutritive pentru culturi bac-
teriologice; steroizi; stricnină; seruri; pastile de 
amoniac; tampoane igienice pentru femei; 
tampoane pentru vindecarea rănilor; timol de 
uz farmaceutic; ţesături chirurgicale; ierburi de 
fumat de uz medicinal; ierburi medicinale; 
sedative; transplanturi chirurgicale (ţesuturi 
vii); chiloţi igienici pentru femei; cărbune de 
lemn de uz farmaceutic; mărar de uz me-
dicinal; porţelan pentru proteze dentare; fenol 
de uz farmaceutic; enzime de uz veterinar; 
enzime de uz medicinal; fermenţi de uz far-
maceutic; formaldehidă de uz farmaceutic; 
fosfaţi de uz farmaceutic; fungicide; chinină de 
uz medicinal; chinolină de uz medicinal; pâine 
pentru diabetici; cloroform; floare de sulf de uz 
farmaceutic; ciment pentru copitele animalelor; 
ciment osos de uz chirurgical şi ortopedic; 
ciment dentar; ceaiuri de ierburi de uz me-

dicinal; ceai pentru slăbire de uz medicinal; 
eucalipt de uz farmaceutic; extracte de tutun 
(insecticide); extracte de hamei de uz farma-
ceutic; elixire (preparate farmaceutice); eteri 
simpli de uz farmaceutic; eteri compuşi de uz 
farmaceutic; eteri compuşi de celuloză de uz 
farmaceutic; eteri simpli de celuloză de uz far-
maceutic; iuiuba (pastile de tuse); otravă pen-
tru şobolani; otravă; otravă bacteriană; jalapă; 

16  - stilouri; acuarele; acvarii de cameră; albume; 
almanahuri; aparate pentru laminarea docu-
mentelor; atlase; afişe, placarde; funde de 
hârtie; garnituri de albituri de hârtie pentru 
masă; bilete; formulare; blocnotesuri; carnete 
pentru desen; carneţele (papetărie); carneţele 
cu foi libere; brăţări pentru instrumente de 
scris; broşuri; pliante; foi de hârtie; hârtie 
cerată; hârtie pentru dispozitive de înregis-
trare; hârtie pentru radiograme; hârtie pentru 
electrocardiografe; hârtie pentru sertarele 
dulapurilor (aromatizată sau nearomatizată); 
hârtie din celuloză de lemn; hârtie-carbon; 
hârtie-pergament; hârtie de scrisori; hârtie lu-
minescentă; hârtie igienică; hârtie de ambalat; 
hârtie Xuan (pentru desen chinezesc sau 
caligrafie); hârtie; sugative; buletine informa-
ţionale; cilindri pentru maşini de scris; bidinele 
pentru zugravi; culegare; ceară pentru mode-
lare (cu excepţia celei de uz dentar); firme de 
hârtie sau carton; tipare pentru croit; ziare; 
clişee de galvanotipie; hectografe; steme he-
raldice (sigilii de hârtie); globuri; gravuri; 
condeie de ardezie; mine de creion; suporturi 
pentru creioane; suporturi pentru cretă; supor-
turi pentru ştampile, sigilii; suporturi pentru 
carnete de cecuri; diagrame; plăci pentru gra-
vat; plăci de scris; table şcolare; galioane 
(tipografie); planşete de desen; perforatoare 
(articole de birou); containere de hârtie pentru 
frişcă; clame pentru fişe de cartotecă; agrafe 
pentru peniţe; semne de carte; ace de gravare 
pentru acvaforte; ace trasoare pentru desen; 
publicaţii imprimate; articole de hârtie sau 
masă plastică pentru ambalaj; articole de 
carton; mărunţitoare pentru hârtie, reprezentări 
grafice; instrumente pentru imitarea marmurei 
în legătorie; calendare; calendare cu foi libere; 
hârtie de calc; calc pe bază de pânză; calc; 
cleiuri vegetale pentru papetărie sau menaj; 
pietre litografice; creioane; creioane automate; 
creioane de cărbune; desene; desene pentru 
decalcomanie; tablouri cu ramă sau fără ramă; 
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carton din celuloză de lemn; carton; cutii din 
carton pentru pălării; dosare (papetărie); cla-
soare (articole de birou); fişe de cartotecă; 
card-uri de credit imprimate neelectrice; car-
tele; hărţi geografice; cartele sau benzi de 
hârtie pentru înregistrarea programelor de 
calculatoare; cartele perforate pentru războaie 
de ţesut cu mecanism Jacquard; cataloage; 
bobine pentru panglicile impregnate cu cer-
neală; vase decorative de hârtie pentru ghi-
vece cu flori; pensule pentru desen; pensule 
pentru artişti; pensule pentru scris; taste 
pentru maşini de scris; cleiuri pentru papetărie 
sau menaj; clei de peşte pentru papetărie sau 
menaj; clei de amidon pentru papetărie sau 
menaj; clişee; cărţi; registre; chitanţiere; cărţi-
comicsuri; piuneze; inele de trabuc; plicuri; 
cutii pentru ştampile, sigilii; cutii de carton sau 
hârtie; cutii cu vopsele (rechizite şcolare); 
lichide de corectură (articole de birou); capace 
pentru acvarii de cameră; florare; benzi de 
hârtie; benzi pentru maşini de scris; benzi 
adezive; benzi gumate pentru papetărie; 
panglici impregnate cu cerneală; panglici im-
pregnate cu cerneală pentru imprimante; 
echere; foi de viscoză pentru ambalare; foi cu 
bule (din masă plastică) (pentru ambalare sau 
împachetare); foi de celuloză regenerată pen-
tru ambalare; caractere de oţel; caractere tipo-
grafice (numerice sau literale); caractere tipo-
grafice numerice; litografii; machete de arhi-
tectură; timbre poştale; materiale grafice impri-
mate; materiale pentru modelare; materiale de 
instruire (cu excepţia aparatelor); articole de 
legătorie; materiale de papetărie pentru sigil-
are; adezivi (materiale de lipit) pentru pape-
tărie sau menaj; materiale de ambalare făcute 
din amidon; materiale de filtrare din hârtie; 
maşini de imprimare a adreselor; maşini şi 
dispozitive pentru legătorie (echipament de bi-
rou); maşini de scris (electrice sau neelec-
trice); maşini de fălţuit; maşini de francare; 
cretă pentru litografie; cretă de scris; cretă 
pentru croitorie; cretă de marcare; saci pentru 
gunoi (de hârtie sau de masă plastică); şe-
valete; rezemători pentru artişti; instrumente 
de scris; seturi pentru scris (papetărie); seturi 
tipografice portative; bavete din hârtie; abţi-
bilduri; degetare (articole de birou); aţe pentru 
legătorie; cuţite pentru tăierea hârtiei; aparate 
de numerotat; învelitori din carton sau hârtie 
pentru butelii; capsule pentru sigilare; înveli-

tori; învelitori pentru paşapoarte; pelicule din 
materiale plastice extensibile pentru stivuire; 
modele de broderie; specimene de scris;  
oleografii;  ilustrate muzicale;  ilustrate de feli-
citare;  cărţi poştale; gravuri; pungi de hârtie; 
pungi pentru gătirea mâncării în cuptorul cu 
microunde; palete pentru artişti; beţişoare 
pentru scriere cu cerneală; mape pentru docu-
mente; papier mâche; pastele (creioane); pe-
linci de unică folosinţă din celuloză sau hârtie; 
penare; legători pentru cărţi; publicaţii perio-
dice; curăţitoare de peniţe; perforatoare; pe-
niţe; peniţe de aur; peniţe de oţel; peniţe pen-
tru desen; culegeri de cântece; ştampile, sigilii; 
sigilii de ceară roşie; scrisori de aviz; planşete 
cu clame; plăci cu adrese pentru maşini de 
imprimare a adreselor; batiste de hârtie; peli-
cule din masă plastică pentru ambalare; scu-
tece de unică folosinţă din hârtie sau celuloză; 
tăvi pentru corespondenţă; tăvi pentru sortarea 
şi numărarea banilor; suporturi de hârtie 
pentru carafe; suporturi pentru cărţi; suporturi 
pentru ştampile, sigilii; suporturi pentru căni de 
bere; suporturi pentru tocuri şi creioane; 
standuri pentru fotografii; tuşiere; şipci de 
înrămare pentru legătorie; şervete din hârtie 
pentru mâini; pânză gumată pentru papetărie; 
pânză multiplă netextilă la maşina  de   impri-
mat;   pânză   cu   cerneală  pentru   maşinile   
de reproducere a documentelor; pânză cu cer-
neală pentru aparatele de multiplicare; por-
trete; prespapieruri; seturi de scris; instru-
mente pentru desen; radiere; articole de birou 
(cu excepţia mobilierului); rechizite de scris; 
rechizite şcolare; distribuitoare de bandă 
adezivă; dispozitive acţionate manual desti-
nate lipirii etichetelor; dispozitive de prins 
hârtia; dispozitive de  ascuţit creioane (elec-
trice şi neelectrice); produse de imprimerie; 
prospecte; orare imprimate; reglete; borde-
rouri; gume; reproduceri grafice; aparate de 
multiplicat; tocuri rezervoare; pixuri; şerveţele 
de hârtie pentru scoaterea machiajului; şerve-
ţele de hârtie de toaletă; răzuitoare de birou; 
clame; produse pentru ştergere; secţiuni bio-
logice pentru cercetare la microscop (mate-
riale de învăţământ); secţiuni histologice (ma-
teriale de învăţământ); statuete din papier 
mâche; radiere pentru tablă; pupitre de cules 
tipografice; ceară roşie; tabele de calcul; pa-
nouri de hârtie sau carton pentru anunţuri; 
terarii de cameră (vivarii); caiete; articole de 
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papetărie; transparente; tipare, şabloane; tu-
buri de carton; tuş; umezitoare (articole de 
birou); umezitoare de suprafeţe; baghete 
neelectronice; ambalaje de carton sau hârtie 
pentru butelii; maşini de sigilat plicuri pentru 
birou; maşini de sigilare pentru birou; aparate 
pentru fabricarea vinietelor; aparate pentru 
lipirea fotografiilor; aparate pentru fixare cu 
cleme (articole de birou); manuale; filtre de 
hârtie pentru cafea; steaguri (de hârtie); foiţe 
de metal; fotogravuri; fotografii; tocuri pentru 
şabloane; pânze pentru tablouri; cromolito-
grafii; ceşti pentru dizolvarea vopselelor; cer-
neluri de corectare (heliografie); cerneluri; 
călimări; copii heliografice; mătănii; bile pentru 
pixuri; dulapuri de birou; caractere tipografice; 
ştampile cu adrese; ştampile; panouri pentru 
afişe de hârtie sau carton; planşete (gravură); 
etichete (cu excepţia celor textile); 

29  - alginaţi de uz alimentar; anşoa; arahide 
prelucrate; albumine de uz alimentar; albuş de 
ou; boabe conservate; boabe de soia conser-
vate; bulion; dulceţuri de ghimber; substanţe 
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile; 
cuiburi de păsări comestibile; mazăre conser-
vată; ciuperci conservate; vânat; gelatină de 
uz alimentar; jeleuri de carne; jeleuri alimen-
tare; jeleuri de fructe; gălbenuş de ou; grăsime 
de cocos; grăsime de os comestibilă; grăsime 
de porc; grăsimi animale; grăsimi comestibile; 
mezeluri; mezeluri, inclusiv în formă de gus-
tare la bere; stafide; icre; cazeină de uz ali-
mentar; varză murată; clei de peşte de uz 
alimentar; caltaboş; conserve de carne; con-
serve de legume; conserve de peşte; conserve 
de fructe; concentrate de bulion; cornişoni; 
crevete; crevete, inclusiv în formă de gustare 
la bere; cremă de frişca; crochete alimentare; 
crisalide de fluture-de-mătase folosite în 
alimentaţia oamenilor; languste (nu vii); 
somon; ceapă conservată; margarină; picca-
lilli; marmeladă; uleiuri vegetale; unt de ara-
hide; unt de cacao; unt de cocos; unt de frişcă; 
midii (nu vii); migdale pisate; măduvă 
alimentară; moluşte (nu vii); moluşte, inclusiv 
în formă de gustare la bere; lapte; făină de 
peşte alimentară; pulpă de fructe; carne; carne 
conservată; legume conservate; legume 
uscate; legume fierte; clătite din cartofi; măs-
line conservate; omari (nu vii); nuci de cocos 
uscate; nuci prelucrate; nuci prelucrate, inclu-
siv în formă de gustare la bere; pastă de roşii; 

pateuri de ficat; pectine alimentare; ficat; pick-
les; dulceţuri; praf de ouă; şuncă; produse 
lactate; produse lactate, inclusiv brânzici gla-
zurate; produse din peşte; produse din peşte, 
inclusiv în formă de gustare la bere; proteine 
alimentare; păsări (nu vii); polen preparat pen-
tru mâncare; piure de răchiţele; piure de mere; 
crustacee (nu vii); produse de peşte, inclusiv 
în formă de gustare la bere; peşte (nu viu); 
peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
peşte conservat; salate de legume; salate de 
fructe; slănină; sardele; carne de porc; scrum-
bie; frişcă; amestecuri de grăsimi pentru tar-
tine; suc de roşii pentru prepararea bucatelor; 
sucuri de legume pentru prepararea bucatelor; 
carne sărată; crenvurşti în pesmeţi; preparate 
pentru gătirea bulionului; preparate pentru 
gătirea supelor; subproduse; supe; supe de 
pregătire rapidă; supe de legume; brânză; 
tahini (aluat din seminţe de susan negru); tofu; 
zarzavaturi conservate; castraveţi-de-mare (nu 
vii); trufe conservate; ton; stridii (nu vii); cheag; 
fileu de peşte; fileu de peşte, inclusiv în formă 
de gustare la bere; curmale; fructe glazurate; 
fructe congelate; fructe conservate; fructe 
conservate în alcool; fructe prelucrate termic; 
fulgi de cartofi; hummus (aluat din năut); coajă 
de fructe; linte conservată; chips-uri de cartofi; 
chips-uri de cartofi, inclusiv în formă de gus-
tare la bere; chips-uri de fructe; extracte ali-
mentare din alge; extracte din carne; ouă de 
melc; ouă; 

30  - preparate aromatice de uz alimentar; arome 
(cu excepţia uleiurilor esenţiale); badian; bis-
cuiţi; clătite; clătite în formă de semifabricate, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
brioşe; franzele; vanilină (înlocuitor de vanilie); 
vanilie (substanţă aromatică); vafele; fidea; 
substanţe aromatice de cafea; îndulcitori na-
turali; substanţe liante pentru mezeluri; subs-
tanţe liante pentru gheaţă alimentară; apă de 
mare (pentru prepararea bucatelor); glucoză 
alimentară; muştar; substanţe de îngroşare 
pentru produse alimentare; înlocuitori de 
cafea; înlocuitori vegetali de cafea; produse de 
cofetărie pentru împodobirea pomului de Cră-
ciun; prăjituri; produse de patiserie; produse 
de patiserie, inclusiv în formă de gustare la 
bere; produse de patiserie în formă de se-
mifabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; produse de cofetărie pe bază de 
arahide; produse de cofetărie pe bază de 
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migdale; paste făinoase; pateuri; pateuri, inclu-
siv în formă de semifabricate congelate; iaurt 
congelat; cacao; produse din cacao; capere; 
caramele; terciuri de lapte; terciuri de pregătire 
rapidă; quiches (plăcintă-budincă cu bucăţi 
mărunte de slănină); gluten alimentar; bom-
boane; bomboane de lemn- dulce; bomboane 
de mentă; cafea; cafea brută; amidon ali-
mentar; fursecuri; fursecuri, inclusiv în formă 
de gustare la bere; crupe alimentare; porumb 
măcinat; porumb prăjit; plăcintă umplută cu 
carne; curcuma alimentară; cuş-cuş; feluri de 
mâncare pe bază de făină; feluri de mâncare 
pe bază de făină, inclusiv în formă de gustări 
la bere; tăiţei; gheaţă de răcit; gheaţă naturală 
sau artificială; gheaţă alimentară; dropsuri; lipii 
din orez; maltoză; jeleuri de fructe (produse de 
cofetărie); marţipane; cremă de lapte; miere; 
lăptişor de matcă (cu excepţia celui de uz 
medicinal); îngheţată; şerbeturi; făină; muesli; 
mentă pentru produse de cofetărie; băuturi din 
cacao cu lapte; băuturi din cafea cu lapte; 
băuturi pe bază de cafea; băuturi pe bază de 
ceai; băuturi din ciocolată cu lapte; băuturi pe 
bază de ciocolată; băuturi pe bază de cacao; 
infuzii nemedicinale; ovăz pisat; ovăz curăţat; 
nucşoare; pastile (produse de cofetărie); me-
lasă; colţunaşi cu carne; piper; petits fours 
(produse de patiserie); pişcoturi; pişcoturi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; plăcinte; 
plăcinte, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; pizza; pizza în formă de semifa-
bricate, inclusiv în formă de semifabricate con-
gelate; bomboane fondante (produse de 
cofetărie); popcorn; prafuri pentru îngheţată; 
praline; condimente; condimente, inclusiv 
sosuri, maioneză, ketchup; produse pentru 
înmuierea cărnii în condiţii de casă; produse 
cerealiere; produse cerealiere, inclusiv în for-
mă de gustare la bere; produse din făină; 
produse din făină, inclusiv în formă de gustare 
la bere; produse din făină în formă de se-
mifabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; produse pe bază de ovăz; produse 
alimentare ce conţin amidon; propolis folosit în 
alimentarea oamenilor; turte dulci; mirodenii; 
budinci; pudră pentru prăjituri; ravioli; gume de 
mestecat (cu excepţia celor de uz medicinal); 
orez; ruladă de primăvară (legume proaspete 
învelite în clătită din făină de orez); zahăr; 
seminţe de anason; aluat pentru produse de 
cofetărie; aluat pentru produse de cofetărie, 

inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
produse de cofetărie; malţ; sare pentru con-
servarea produselor alimentare; sare de 
bucătărie; sare de ţelină; spaghete; sosuri; 
stabilizatori pentru frişcă; pesmeţi; pesmeţi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; pesmeţi 
pisaţi; sushi; covrigi; sandvişuri; sandvişuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; sand-
vişuri, inclusiv în formă de semifabricate con-
gelate; drojdie în formă de comprimate (cu 
excepţia celor de uz medicinal); tabule (mân-
care din legume, mazăre, ulei şi suc de 
lămâie); tacos (lipie nedospită din porumb cu 
umplutură din carne şi legume); tapiocă; aluat 
de migdale; tortillas (lipii de porumb); torturi cu 
fructe şi pomuşoare; decoraţii comestibile 
pentru prăjituri; oţet; fermenţi pentru aluat; 
halva; pâine; pâine din aluat nedospit; fulgi din 
produse cerealiere; cicoare; ceai; ceai cu 
gheaţă; ciocolată; extract de malţ; esenţe ali-
mentare (cu excepţia esenţelor eterice şi ule-
iurilor esenţiale); 

32  - aperitive nealcoolice; ape; cocteiluri nealcooli-
ce; limonade; băuturi de lapte de arahide; 
băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi 
în bază de zer; băuturi de fructe; băutură de 
lapte de migdale; nectare de fructe; lapte de 
migdale; bere; prafuri pentru prepararea 
băuturilor gazoase; sasaparila (băutură neal-
coolică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de roşii; suc de mere; 
sucuri de legume; sucuri de fructe; preparate 
pentru fabricarea apei gazoase; preparate 
pentru fabricarea lichiorurilor; preparate pentru 
fabricarea apei minerale; preparate pentru 
fabricarea băuturilor; must; must de struguri; 
must de bere; must de malţ; pastile pentru 
fabricarea băuturilor gazoase; şerbet (bău-
tură); extracte nealcoolice de fructe; extracte 
de hamei pentru fabricarea berii; esenţe pen-
tru fabricarea băuturilor; 

33  - aperitive; arac; brandy; vinuri; vinuri, inclusiv 
vinuri spumante de viţă de vie saturate cu 
bioxid de carbon; vin din tescovină de struguri; 
whisky; votcă; gin; digestive; cocteiluri; lichio-
ruri; băuturi alcoolice; băuturi alcoolice ce 
conţin fructe; băuturi spirtoase; băuturi obţi-
nute prin distilare; hidromel; alcool de mentă; 
biter; rom; sake; cidru; alcool de orez; extracte 
alcoolice; extracte alcoolice de fructe; esenţe 
alcoolice; 

35  - agenţii de import-export; agenţii de informaţie 
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comercială;  agenţii publicitare; analiza preţului 
de cost; arenda spaţiilor pentru amplasarea 
publicităţii; auditing; agenţii de angajare a 
personalului; managementul bazelor de date 
automatizate; servicii de contabilitate; exper-
tiză de afaceri; demonstrarea produselor; de-
monstrarea produselor (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); transcrierea mesajelor; sondaje de 
opinii; studii de piaţă; informaţie de afaceri; 
informaţie de afaceri (oferită prin reţele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet);   informaţie 
statistică; informaţie statistică   (oferită  prin   
reţele   de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
investigaţii de afaceri; investigaţii de afaceri 
(oferite prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); cercetări de marketing; cercetări de 
marketing (oferite prin reţele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); recrutarea personalului; 
consultaţii în domeniul organizării şi admi-
nistrării afacerilor; consultaţii în domeniul orga-
nizării şi administrării întreprinderii comerciale; 
consultaţii în domeniul administrării perso-
nalului; consultaţii în domeniul organizării afa-
cerilor; consultaţii în domeniul administrării 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (consultaţii profesionale în domeniul 
administrării sau funcţionării întreprinderii co-
merciale); consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (oferite prin reţelele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); administrare în domeniul 
afacerilor artistice; administrare în domeniul 
afacerilor comerciale; examinarea presei; 
înnoirea materialelor publicitare; prelucrarea 
textului; servicii de secretar; servicii stenogra-
fice; organizarea expoziţiilor comerciale sau 
publicitare; organizarea abonării la ziare  
(pentru terţi); organizarea iarmaroacelor co-
merciale  sau publicitare; decorarea vitrinelor; 
evaluarea activităţii comerciale; evaluarea 
pădurii; evaluarea lânii; pregătirea documen-
telor de plată; căutarea informaţiei în fişierele 
de calculator (pentru terţi); asistenţă în admi-
nistrarea afacerilor;  asistenţă în  adminis-
trarea afacerilor comerciale; asistenţă în 
administrarea întreprinderilor comerciale sau 
industriale; asistenţă în administrarea între-
prinderii comerciale; previziuni economice; 
vânzări la licitaţie; vânzări la licitaţie (prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
promovarea vânzărilor (pentru terţi); pro-

movarea vânzărilor (pentru terţi, inclusiv ser-
viciile întreprinderilor de comerţ cu amănuntul 
şi cu ridicata); promovarea vânzărilor (pentru 
terţi, inclusiv servicii în  domeniul  comerţului  
cu  amănuntul   şi  cu  ridicata);  promovarea 
vânzărilor (pentru terţi, inclusiv comercia-
lizarea produselor la comandă în prealabil); 
promovarea vânzărilor (pentru terţi,  inclusiv 
prin  reţelele  de  calculatoare, prin Internet); 
arenda maşinilor şi echipamentului de birou; 
arenda timpului publicitar în toate mijloacele 
de informare;  arenda materialelor publicitare; 
arenda distribuitoarelor automate; arenda ma-
şinilor de fotocopiere; publicarea textelor publi-
citare;  servicii de dactilografiere; publicitate 
radio; afişaj; distribuirea mostrelor; distribuirea 
materialelor publicitare; publicitate; publicitate 
interactivă în reţelele de calculatoare; publi-
citate prin corespondenţă; publicitate televi-
zată; reproducerea documentelor; compilarea 
informaţiei în baze de date de calculatoare; 
colectarea diverselor produse pentru terţi (fără 
transportare) şi amplasarea produselor pentru 
facilitarea examinării şi procurării lor de către 
consumatori; informaţii privind operaţiunile de 
afaceri; sistematizarea informaţiei în baze de 
date de calculatoare; întocmirea declaraţiilor 
fiscale; întocmirea rapoartelor despre conturi; 
întocmirea rubricilor publicitare în ziare; loca-
lizarea vagoanelor de marfă prin calculator; 
testare psihologică la angajarea la serviciu; 
administrarea afacerilor hoteliere; servicii în 
domeniul relaţiilor publice; serviciile modelelor 
în scopuri publicitare şi de promovare a vân-
zărilor; servicii de relocalizare a întreprin-
derilor; servicii de aprovizionare pentru terţi 
(cumpărarea şi asigurarea antreprenorilor cu 
produse);  servicii  de  aprovizionare  pentru   
terţi   (servicii   de   comercializare   a produ-
selor cu amănuntul şi cu ridicata);  servicii  de  
aprovizionare  pentru  terţi (cumpărarea şi asi-
gurarea antreprenorilor cu produse prin reţele 
de calculatoare, inclusiv prin Internet); răspuns 
la telefon (pentru abonaţii nedisponibili); foto-
copiere; 

36  - agenţii de credit; agenţii de percepere a crean-
ţelor; agenţii imobiliare; agenţii imobiliare 
(prestarea serviciilor prin Internet); agenţii va-
male; analiză financiară; finanţarea cumpă-
rărilor în rate; bănci de economii; birouri de 
apartamente; perceperea chiriei; emisiunea 
cecurilor de călătorie; emisiunea card-urilor de 
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credit; emisiunea hârtiilor de valoare; investiţii;  
informaţii în  domeniul asigurărilor; informaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
informaţii financiare; informaţii financiare 
(prestarea serviciilor prin reţelele de calcu-
latoare, inclusiv prin Internet); cliring; con-
sultaţii în domeniul asigurărilor; consultaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
consultaţii în domeniul finanţelor; consultaţii în 
domeniul finanţelor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
cotaţii bursiere; servicii de lichidare a între-
prinderilor; curtaj; curtaj (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin Inter-
net); administrare financiară; administrare 
financiară (prestarea serviciilor prin reţelele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); schimb 
valutar; deservirea card-urilor de debit; deser-
virea card-urilor de credit; operaţiuni bancare 
prin Internet; operaţiuni factoriale; organizarea 
colectării banilor; evaluarea anticariatului; eva-
luarea giuvaierelor; evaluarea timbrelor; eva-
luarea imobilului; evaluarea obiectelor de 
numismatică; evaluarea obiectelor de artă; 
evaluări financiare (asigurare, operaţiuni ban-
care, imobil); transferuri electronice de fonduri; 
garanţii; curtaj la bursă; intermediere în ope-
raţiuni cu imobilul; intermediere în asigurare; 
acordarea împrumuturilor; acordarea împru-
muturilor în gaj; verificarea cecurilor; colec-
tarea mijloacelor de binefacere; arenda birou-
rilor; arenda imobilului; arenda imobilului 
pentru întreprinderi de comerţ; arenda imo-
bilului pentru întreprinderi de alimentaţie pu-
blică; arenda apartamentelor; patronaj finan-
ciar; creditare în ipotecă; creditare cu achitare 
în rate; asigurări; asigurări (prestarea servi-
ciilor prin Internet); administrarea fondului 
locativ; administrarea imobilului; administrarea 
imobilului, inclusiv în formă de complexe co-
merciale; serviciile actuarilor; servicii bancare; 
servicii de plată a pensiilor; servicii fiduciare; 
constituirea fondurilor mutuale; finanţare; de-
pozitare în safeuri; depozitarea valorilor; ex-
pertiză fiscală; 

39  - transport aerian; arenda transportului naval; 
arenda locurilor pentru parcarea transportului 
auto; rezervarea biletelor pentru călătorii; re-
zervarea itinerarelor turistice; rezervarea vehi-
culelor; remorcare; remorcarea vehiculelor în 

caz de avariere; distribuirea apei; livrarea 
ziarelor; livrarea corespondenţei; livrarea co-
letelor; livrarea produselor; livrarea produselor 
(comandate prin corespondenţă); livrarea pro-
duselor (comandate în prealabil); livrarea pro-
duselor (comandate prin reţeaua de calcula-
toare); lansarea sateliţilor pentru terţi; infor-
maţii în domeniul transportului; informaţii pri-
vind depozitarea produselor; organizarea croa-
zierelor; organizarea călătoriilor; camionaj; că-
răuşie; transportul şi descărcarea gunoiului; 
transportul mobilei; transportul mobilei la mu-
tare; transport cu şlepuri; transport cu feribotul; 
transportul călătorilor; transportul naval al pro-
duselor (navlu); transportarea valorilor în 
transport armat; transport cu autobuzul; trans-
port cu automobilul; transport naval; transport 
feroviar; transport maritim; transport de pasa-
geri; transport fluvial; transportarea încărcă-
turilor; ranfluarea navelor; intermediere în 
transport maritim; intermediere la transport; 
intermediere în navlosire; operarea porţilor de 
ecluză; arenda automobilelor; arenda vagoa-
nelor; arenda clopotelor de scufundat; arenda 
costumelor de scafandru; arenda automobilelor 
de cursă; arenda scaunelor pe rotile pentru 
invalizi; arenda containerelor de depozitare a 
produselor; arenda cailor; arenda vehiculelor 
terestre; arenda vaselor frigorifere; arenda 
vehiculelor; operaţii de încărcare-descărcare; 
operaţii de descărcare; distribuirea energiei 
electrice; distribuirea energiei; ambalarea 
produselor; transport de ambulanţă; arenda 
garajelor; arenda parcărilor acoperite pentru 
vehicule; arenda depozitelor; servicii de spargere 
a gheţii; pilotaj; aprovizionare cu apă potabilă; 
însoţirea călătorilor; salvare sub apă; salvarea 
navelor; servicii de taxi; servicii de tramvai; 
transport prin conducte; vehicule pentru serviciu 
de salvare; împachetarea produselor; serviciile 
parcărilor de automobile; serviciile şoferilor; 
serviciile transportului naval de excursie; 
serviciile curierilor (livrarea corespondenţei sau 
produselor); servicii de salvare a proprietăţii; 
servicii de transport; serviciile agenţiilor de turism 
(cu excepţia rezervării locurilor la hoteluri şi pen-
siuni); navlosire; stocarea datelor sau docu-
mentelor în dispozitive electronice; păstrarea 
bărcilor; păstrarea produselor; depozitarea pro-
duselor; excursii turistice; expedierea încărcă-
turilor; 

42  - analiza sistemelor de calculatoare; analiză chi-
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mică; servicii de arbitraj; arhitectură; auten-
tificarea lucrărilor de artă; reconstituirea baze-
lor de date de calculator; design de arte gra-
fice; studiul proiectelor tehnice; inginerie; 
instalarea software de calculatoare; servicii de 
informare meteorologică; testarea materialelor; 
testarea materialelor textile; cercetări în 
domeniul bacteriologiei; cercetări în domeniul 
biologiei; cercetări în domeniul geologiei; 
cercetări în domeniul cosmetologiei; cercetări 
în domeniul mecanicii; cercetări în domeniul 
dreptului; cercetări în domeniul fizicii; cercetări 
în domeniul chimiei; cercetări şi proiectări de 
produse noi (pentru terţi); cercetări în 
domeniul zăcămintelor de petrol în scopul 
exploatării; cercetări subacvatice; cercetări 
tehnice; etalonare (măsurări); consultaţii în 
domeniul hardware de calculatoare; consultaţii 
în domeniul protecţiei mediului înconjurător; 
consultaţii în domeniul proprietăţii intelectuale; 
consultaţii în domeniul construcţiei, arhitecturii; 
control în domeniul proprietăţii intelectuale; 
controlul sondelor de ţiţei; controlul calităţii; 
controlul tehnic al vehiculelor; eliberarea 
licenţelor pentru obiectele de proprietate inte-
lectuală; arpentaj; design-ul îmbrăcămintei; 
modernizarea software de calculatoare; supra-
veghere în domeniul geologiei; supraveghere 
în domeniul zăcămintelor de petrol; între-
ţinerea software de calculatoare; decorarea 
interiorului; conversia datelor sau documen-
telor de pe suport fizic pe suport electronic; 
planificare urbană; conversia datelor şi pro-
gramelor de calculatoare (cu excepţia con-
versiei fizice); design-ul sistemelor de cal-
culatoare; arenda calculatoarelor; arenda soft-
ware de calculatoare; prospectare geologică; 
prospectarea zăcămintelor de petrol; ampla-
sarea web-site-urilor; multiplicarea programe-
lor de calculatoare; elaborarea planurilor în 
domeniul construcţiilor; design-ul software de 
calculatoare; împrăştierea norilor; crearea şi 
întreţinerea tehnică a web-site-urilor pentru 
terţi; programare de calculatoare; administrare 
în domeniul drepturilor de autor; design indus-
trial; servicii în domeniul chimiei; servicii de 
design în domeniul ambalajului; servicii juri-
dice; expertiză tehnico-inginerească; 

43  - agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni); arenda 
cazării temporare; arenda spaţiilor pentru 
întruniri; case de vacanţă; rezervări hoteliere; 
rezervări în pensiuni; rezervări de cazare tem-

porară; hoteluri; aziluri pentru bătrâni; snack-
baruri; cafenele; bufete cu autoservire; mo-
teluri; pensiuni; pensiuni pentru animale; 
arenda mobilierului, garniturilor de albituri 
pentru masă şi veselei; arenda corturilor; 
arenda construcţiilor transportabile; restau-
rante; restaurante cu autoservire; cantine în 
instituţiile de producţie şi învăţământ; serviciile 
caselor de vacanţă (servicii de cazare); 
serviciile barurilor; serviciile campingurilor; 
servicii de pregătire şi livrare a bucatelor la 
domiciliu; creşe.  

 (531) CFE(5) 26.01.17; 27.05.01; 27.05.07; 
27.07.21; 28.05.00. 
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cifrei 
"5". 

(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(8) 
03  - substanţe abrazive; ambră; preparate de 

detartrare de uz casnic; preparate antistatice 
de uz casnic; sprayuri pentru împrospătarea 
respiraţiei; pietre pentru bărbierit (antiseptice); 
pietre de lustruit; hârtie abrazivă; hârtie cu 
şmirghel; hârtie de lustruit; vaselină de uz 
cosmetic; vată de uz cosmetic; beţişoare cu 
vată de uz cosmetic; substanţe aromatice 
(uleiuri esenţiale); substanţe aromatice pentru 
prăjituri (uleiuri esenţiale); substanţe aromatice 
pentru băuturi (uleiuri esenţiale); substanţe 
aromatice pentru parfumarea lenjeriei; apă 
aromatică; apă de javel; apă de lavandă; apă 
de toaletă; ceară pentru lenjerie; ceară pentru 
podele; ceară pentru mustăţi; ceară de croi-
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torie; ceară pentru lustruirea mobilierului şi 
podelelor; ceară de cizmărie; heliotropină; 
geraniol; farduri; dezodorizanţi de uz personal; 
lemn aromatic; parfum; lichide pentru cură-
ţarea geamurilor şi parbrizelor; grăsimi de uz 
cosmetic; cenuşă vulcanică pentru curăţare; 
parfumerie; ornamente decorative de uz 
cosmetic;  iononă (parfumerie); pietre de şle-
fuit; creioane pentru sprâncene; creioane 
cosmetice; carbură de siliciu (material abra-
ziv); carburi de metale (materiale abrazive); 
alaun de aluminiu (antiseptice); diatomit de 
lustruit; adezivi pentru fixarea genelor arti-
ficiale; adezivi pentru fixarea părului artificial; 
scoarţă de clocotici pentru spălare; corindon 
(abraziv); vopsele pentru lenjerie; vopsele 
pentru barbă şi mustăţi; coloranţi pentru sco-
puri de  toaletă;  vopsele cosmetice; amidon 
(apret); creme cosmetice; creme cosmetice 
pentru albit; creme, ceară pentru piele; crocus 
(material abraziv); tămâie; sprayuri pentru păr; 
lacuri de unghii; loţiuni după bărbierit; loţiuni 
pentru păr; loţiuni de uz cosmetic; măşti cos-
metice; uleiuri pentru parfum şi substanţe 
aromatice; uleiuri cosmetice; uleiuri pentru 
scopuri de toaletă; uleiuri esenţiale; uleiuri 
esenţiale de cedru; uleiuri esenţiale de lămâie; 
uleiuri folosite ca produse de curăţare; ulei de 
pergamut; ulei de gaultheria; ulei de iasomie; 
ulei de lavandă; ulei de migdal; ulei de 
trandafir; ulei de terebentină pentru degresare; 
adezivi de uz cosmetic; lapte de var; cretă 
pentru curăţare; lapte de migdal de uz 
cosmetic; lapte de curăţare pentru scopuri de 
toaletă; mosc (parfumerie); săpunuri; săpunuri 
dezinfectante; săpunuri dezodorizante; săpu-
nuri pentru bărbierit; săpunuri pentru avivare; 
săpunuri de toaletă în calupuri;  săpunuri me-
dicinale; săpunuri împotriva transpiraţiei; să-
punuri împotriva transpiraţiei picioarelor; 
săpun de migdal; mentă pentru parfumerie; 
seturi cosmetice; emeri; unghii artificiale; apă 
de colonie; baze pentru parfum de flori; paste 
de lustruit; paste pentru curele pentru 
ascuţirea briciului; produse pentru îngrijirea 
dinţilor; piatră ponce; peroxid de hidrogen de 
uz cosmetic; pânză abrazivă; pânză de sticlă; 
ruj de buze; pomadă de uz cosmetic; produse 
pentru bărbierit; produse cosmetice pentru 
baie; produse de toaletă; produse pentru on-
dulaţia părului; produse pentru înmuierea 
lenjeriei; produse pentru ascuţirea instru-

mentelor; produse pentru netezirea (apre-
tarea) ţesăturilor; produse pentru albirea pielii; 
produse pentru polizarea protezelor dentare; 
produse de lustruit; produse pentru clătirea 
gurii (cu excepţia celor de uz medicinal); 
produse cosmetice pentru slăbire; produse 
pentru lustruirea lenjeriei; emoliente pentru 
lenjerie la spălare; produse pentru spălare; 
produse pentru curăţare uscată; produse 
pentru scoaterea fardului; produse pentru 
scoaterea vopselei; produse pentru scoaterea 
lacurilor; produse pentru scoaterea cerii pentru 
podele; produse pentru scoaterea ruginii;  pro-
duse de curăţat;  produse  pentru curăţarea 
protezelor dentare; produse pentru curăţarea 
tapetelor; produse pentru curăţarea ţevilor de 
scurgere; produse chimice de uz casnic 
destinate avivării  culorilor la spălarea lenjeriei; 
pudră de machiat; diamantin (abraziv); soluţii 
pentru degresare; gene artificiale; şerveţele 
impregnate cu loţiuni cosmetice; safrol; tere-
bentină pentru degresare; amestecuri aroma-
tice din flori şi ierburi; sodă de albit; sodă 
pentru spălare, curăţare; săruri pentru baie (cu 
excepţia celor de uz medicinal); săruri de albit; 
substanţe de lustruit pentru piele; produse de 
fumegare (parfumerie); amoniac (detergent); 
substanţe astringente de uz cosmetic; produse 
cosmetice pentru sprâncene; produse pentru 
scoaterea petelor; produse de machiat; 
produse cosmetice pentru bronzat; produse 
pentru vopsirea părului; neutralizanţi pentru 
ondulaţie permanentă; produse cosmetice 
pentru gene; produse pentru depilare; produse 
cosmetice pentru îngrijirea pielii; creme pentru 
încălţăminte; produse cosmetice; produse 
cosmetice pentru animale; produse cosmetice 
pentru vopsirea genelor şi sprâncenelor; deter-
genţi (cu excepţia celor de uz industrial şi 
medicinal); degresanţi (cu excepţia celor de uz 
industrial); decoloranţi de uz cosmetic; pro-
duse de toaletă contra transpiraţiei; talc pentru 
toaletă; terpene (uleiuri esenţiale); şampoane; 
şampoane pentru spălarea animalelor domes-
tice; glaspapir; leşie de sodă; extracte de flori 
(parfumerie); esenţe eterice; esenţă de ba-
dian; esenţă de mentă (ulei esenţial); 

05  - acaricide; aconitină; alcaloizi de uz medicinal; 
algicide; aldehide de uz farmaceutic; amal-
game dentare din aur; amalgame dentare; 
aminoacizi de uz veterinar; aminoacizi de uz 
medicinal; antibiotice; acetat de aluminiu de uz 
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farmaceutic; acetaţi de uz farmaceutic; bac-
tericide; balsamuri de uz medicinal; bandaje 
igienice; bandaje pentru pansamente; biocizi; 
brăţări de uz medicinal; brăţări antireumatice; 
brom de uz farmaceutic; hârtie pentru cata-
plasmă de muştar; hârtie lipicioasă contra 
muştelor; hârtie impregnată contra moliei; 
vaselină de uz medicinal; vaccinuri; băi cu oxi-
gen; vată antiseptică; vată higroscopică; vată 
de uz medicinal; substanţe dietetice de uz 
medicinal; substanţe radiologice de contrast 
de uz medicinal; substanţe nutritive pentru 
microorganisme; substanţe radioactive de uz 
medicinal; azotat de bismut de uz farmaceutic; 
apă de melisă de uz farmaceutic; apă de mare 
pentru băi curative; ape minerale de uz me-
dicinal; ape termale; fibre de plante comes-
tibile (nealimentare); ceară de modelare 
dentară; gaze de uz medicinal; gaiacol de uz 
farmaceutic; hematogen; hemoglobină; hidras-
tină; hidrastinină; glicerină de uz medicinal; 
glicerofosfaţi; glucoză de uz medicinal; gen-
ţiană de uz farmaceutic; hormoni de uz me-
dicinal; muştar de uz farmaceutic; cataplasmă 
de muştar; nămoluri pentru băi; nămoluri 
terapeutice; gumă-gută de uz medicinal; gur-
jum-balsam de uz medicinal; dezodorizante 
(cu excepţia celor de uz personal); diastază de 
uz medicinal; digitalină; aditivi pentru furaje de 
uz medicinal; suplimente minerale alimentare; 
suplimente nutritive de uz medicinal; drojdie 
de uz farmaceutic; gelatină de uz medicinal; 
untură de peşte; izotopi de uz medicinal; in-
secticide; iod de uz farmaceutic; ioduri de uz 
farmaceutic; ioduri alcaline de uz farmaceutic; 
iodoform; calomel; tartrat acid de uz farma-
ceutic; tartru de uz farmaceutic; camfor de uz 
medicinal; capsule pentru medicamente; cap-
sule de uz farmaceutic; dropsuri de uz me-
dicinal; creioane hemostatice; creioane pentru 
tratamentul verucei; creioane caustice; car-
donil (paraziticid); sodă caustică de uz far-
maceutic; cachou de uz farmaceutic; quassia 
de uz medicinal; quebracho de uz medicinal; 
acid galic de uz farmaceutic; acizi de uz 
farmaceutic; adezivi pentru proteze dentare; 
benzi adezive de uz medicinal; cocaină; 
colodiu de uz farmaceutic; inele contra 
calusului pentru picioare; inele antireumatice; 
bomboane medicinale; scoarţă de angustur de 
uz medicinal; scoarţă de arbori de uz far-
maceutic; scoarţă de cedru (insectifug); scoar-

ţă de condurango de uz medicinal; scoarţă de 
croton; scoarţă de manglier de uz farmaceutic; 
scoarţă de mirobalan de uz farmaceutic; 
scoarţă de chinină de uz medicinal; rădăcini 
medicinale; rădăcini de revent de uz far-
maceutic; scame de uz medicinal; amidon de 
uz dietetic sau farmaceutic; creozot de uz 
farmaceutic; sânge de uz medicinal; culturi de 
microorganisme de uz medicinal sau veterinar; 
curara; lacuri dentare; lemn-dulce de uz 
medicinal; lactoză; leucoplaste; medicamente 
contra constipaţiilor; lecitină de uz medicinal; 
loţiuni de uz veterinar; loţiuni pentru câini; 
loţiuni de uz farmaceutic; lupulină de uz far-
maceutic; magnezie de uz farmaceutic; lini-
mente; unguente de uz farmaceutic; unguente 
contra arsurilor solare; unguente mercuriale; 
unguente de uz farmaceutic de protecţie 
contra degerăturii; tifon pentru pansamente; 
uleiuri de protecţie contra tăunilor; uleiuri 
medicinale; ulei de muştar de uz medicinal; 
ulei camforat de uz medicinal; ulei de ricin de 
uz medicinal; ulei de terebentină de uz 
farmaceutic; ulei de mărar de uz medicinal; 
masticuri dentare; materiale abrazive dentare; 
materiale pentru mulaje dentare; materiale 
pentru plombarea dinţilor; materiale medi-
cinale pentru pansamente; materiale chirurgi-
cale pentru pansamente; medicamente; 
medicamente de uz veterinar; medicamente 
pentru seroterapie; medicamente de uz uman; 
medicamente de uz dentar; mentol; poţiuni 
medicinale; moleschin de uz medicinal; lapte 
proteic; lapte de migdale de uz farmaceutic; 
lăptişor de matcă de uz medicinal; enzime 
lactice de uz farmaceutic; muşchi irlandez de 
uz medicinal; făină pentru alimente pentru su-
gari; făină de uz farmaceutic; făină din seminţe 
de in de uz farmaceutic; făină de peşte de uz 
farmaceutic; adezivi contra muştelor; mentă de 
uz farmaceutic; truse farmaceutice (portative); 
băuturi dietetice de uz medicinal; băuturi din 
lapte de malţ de uz medicinal; narcotice; infuzii 
medicinale; tinctură de iod; tinctură de eucalipt 
de uz farmaceutic; tincturi de uz medicinal; 
opiu; opodeldoc; decocturi de uz medicinal; 
zgărzi antiparazitare pentru animale; beţişoare 
de lemn-dulce de uz farmaceutic; beţişoare 
sulfurice (dezinfectante); chiloţi absorbanţi 
pentru persoanele ce suferă de incontinenţă; 
pectine de uz farmaceutic; scutece igienice 
pentru persoanele ce suferă de incontinenţă; 
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pepsine de uz farmaceutic; peptone de uz far-
maceutic; peroxid de hidrogen de uz medi-
cinal; pilule de uz farmaceutic; lipitori me-
dicinale; plasmă sangvină; plasturi de uz me-
dicinal; bandaje oculare de uz medicinal; cata-
plasme; bandaje pentru comprese; bandaje 
scapulare chirurgicale; perniţe pentru calus; 
perniţe folosite la alăptare; pomezi de uz 
medicinal; pulbere de cantaridă; pulbere de 
piretru; centuri pentru absorbante igienice 
pentru femei; preparate antidiuretice; prepa-
rate bacteriene de uz medicinal şi veterinar; 
preparate bacteriologice de uz medicinal sau 
veterinar; preparate balsamice de uz medici-
nal; preparate albuminoase de uz medicinal; 
preparate biologice de uz veterinar; preparate 
biologice de uz medicinal; preparate vete-
rinare; preparate de bismut de uz farmaceutic; 
preparate vitaminoase; preparate diagnostice 
de uz medicinal; preparate terapeutice pentru 
băi; preparate pentru tratamentul hemoroizilor; 
preparate pentru tratamentul calusului osos; 
preparate pentru uşurarea erupţiei dentare; 
preparate pentru prelucrarea arsurilor; pre-
parate de fumegare de uz medicinal; pre-
parate pentru organoterapie; preparate de 
împrospătare a aerului; preparate pentru puri-
ficarea aerului; preparate pentru dilataţie bron-
şică; preparate pentru sterilizare; preparate 
pentru sterilizarea solului; preparate pentru 
scoaterea calusului; preparate farmaceutice 
contra mătreţii; pesticide; erbicide; preparate 
pentru distrugerea ciupercilor de casă; pre-
parate pentru distrugerea larvelor; preparate 
pentru distrugerea muştelor; preparate pentru 
distrugerea şoarecilor; preparate pentru distru-
gerea limaxului; preparate pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; preparate farmaceu-
tice pentru îngrijirea pielii; preparate pentru 
curăţarea lentilelor de contact; preparate cal-
caroase de uz farmaceutic; preparate medici-
nale pentru băi; preparate medicinale pentru 
creşterea părului; preparate de opiu; preparate 
anticriptogamice; preparate cu microelemente 
de uz uman sau pentru animale; preparate 
medicinale sulfamidice; preparate farmaceu-
tice; preparate farmaceutice contra arsurilor 
solare; preparate enzimatice de uz veterinar; 
preparate enzimatice de uz medicinal; prepa-
rate chimiofarmaceutice; preparate chimice de 
uz veterinar; preparate chimice pentru diag-
nosticarea sarcinii; preparate chimice de uz 

medicinal; preparate chimice pentru tratarea 
cerealelor afectate de mălură; preparate chi-
mice pentru tratarea viţei de vie afectată; 
preparate chimice de tratare contra muce-
gaiului; preparate chimice de tratare contra 
filoxerei; preparate chimice de uz farmaceutic; 
preparate contra degerăturilor; preparate de 
protecţie contra moliilor; colir; apă de plumb; 
conductori chimici pentru electrozii electro-
cardiografici; produse albuminoase alimentare 
de uz medicinal; alimente pentru sugari; 
produse alimentare dietetice de uz medicinal; 
produse secundare de prelucrare a cerealelor 
de uz medicinal; absorbante igienice pentru 
femei; absorbante igienice pentru chiloţi; radiu 
de uz medicinal; cloralhidrat de uz farma-
ceutic; solvenţi pentru scoaterea leuco-
plastelor; soluţii vaginale; soluţii pentru len-
tilele de contact; reactivi chimici de uz me-
dicinal sau veterinar; cauciuc de uz medicinal; 
cauciuc de uz dentar; gumă de mestecat de uz 
medicinal; insectifuge (fumegare); insectifuge; 
insectifuge pentru câini; şerveţele, perniţe igie-
nice; şerveţele impregnate cu loţiuni farma-
ceutice; sasaparila de uz medicinal; zahăr de 
uz medicinal; ceai antiastmatic; lumânări fu-
migante; supozitoare; seminţe de in de uz 
farmaceutic; ţigări ce nu conţin tutun de uz 
medicinal; sicativi de uz medicinal; siropuri de 
uz farmaceutic; terebentină de uz farmaceutic; 
unsori folosite la muls; unsori de uz veterinar; 
unsori de uz medicinal; somnifere; bicarbonat 
de sodiu de uz farmaceutic; săruri pentru băi 
cu ape minerale; săruri pentru băi medicinale; 
săruri de uz medicinal; săruri de potasiu de uz 
medicinal; săruri de sodiu de uz medicinal; 
săruri mirositoare; săruri ce intră în compo-
nenţa apelor minerale; malţ de uz farmaceutic; 
spermă pentru însămânţare artificială; alcool 
medicinal; aliaje de metale preţioase de uz 
dentar; secară-cornută de uz medicinal; 
anestezice; antiseptice; analgezice; adjuvanţi 
de uz medicinal; substanţe astringente; anti-
helmintice; dezinfectante de uz igienic; dezin-
fectante chimice pentru toalete; preparate de 
suprimare a apetitului de uz medicinal; pre-
parate medicinale pentru slăbire; paraziticide; 
produse pentru îngrijirea cavităţii bucale de uz 
medicinal; febrifuge; depurative; produse 
pentru spălarea animalelor; detergenţi de uz 
medicinal; produse pentru spălarea vitelor; 
produse pentru spălarea câinilor; substanţe 
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vezicante; produse contra durerilor de cap; 
remedii contra transpiraţiei; remedii contra 
transpiraţiei picioarelor; contraceptive chimice; 
produse antiparazitare; laxative; tonice 
(produse medicinale); nervine; digestive de uz 
farmaceutic; medii nutritive pentru culturi 
bacteriologice; steroizi; stricnină; seruri; pastile 
de amoniac; tampoane igienice pentru femei; 
tampoane pentru vindecarea rănilor; timol de 
uz farmaceutic; ţesături chirurgicale; ierburi de 
fumat de uz medicinal; ierburi medicinale; 
sedative; transplanturi chirurgicale (ţesuturi 
vii); chiloţi igienici pentru femei; cărbune de 
lemn de uz farmaceutic; mărar de uz me-
dicinal; porţelan pentru proteze dentare; fenol 
de uz farmaceutic; enzime de uz veterinar; 
enzime de uz medicinal; fermenţi de uz 
farmaceutic; formaldehidă de uz farmaceutic; 
fosfaţi de uz farmaceutic; fungicide; chinină de 
uz medicinal; chinolină de uz medicinal; pâine 
pentru diabetici; cloroform; floare de sulf de uz 
farmaceutic; ciment pentru copitele animalelor; 
ciment osos de uz chirurgical şi ortopedic; 
ciment dentar; ceaiuri de ierburi de uz me-
dicinal; ceai pentru slăbire de uz medicinal; 
eucalipt de uz farmaceutic; extracte de tutun 
(insecticide); extracte de hamei de uz farma-
ceutic; elixire (preparate farmaceutice); eteri 
simpli de uz farmaceutic; eteri compuşi de uz 
farmaceutic; eteri compuşi de celuloză de uz 
farmaceutic; eteri simpli de celuloză de uz 
farmaceutic; iuiuba (pastile de tuse); otravă 
pentru şobolani; otravă; otravă bacteriană; 
jalapă; 

16  - stilouri; acuarele; acvarii de cameră; albume; 
almanahuri; aparate pentru laminarea docu-
mentelor; atlase; afişe, placarde; funde de 
hârtie; garnituri de albituri de hârtie pentru 
masă; bilete; formulare; blocnotesuri; carnete 
pentru desen; carneţele (papetărie); carneţele 
cu foi libere; brăţări pentru instrumente de 
scris; broşuri; pliante; foi de hârtie; hârtie 
cerată; hârtie pentru dispozitive de înregis-
trare; hârtie pentru radiograme; hârtie pentru 
electrocardiografe; hârtie pentru sertarele 
dulapurilor (aromatizată sau nearomatizată); 
hârtie din celuloză de lemn; hârtie-carbon; 
hârtie-pergament; hârtie de scrisori; hârtie 
luminescentă; hârtie igienică; hârtie de am-
balat; hârtie Xuan (pentru desen chinezesc 
sau caligrafie); hârtie; sugative; buletine 
informaţionale; cilindri pentru maşini de scris; 

bidinele pentru zugravi; culegare; ceară pentru 
modelare (cu excepţia celei de uz dentar); 
firme de hârtie sau carton; tipare pentru croit; 
ziare; clişee de galvanotipie; hectografe; ste-
me heraldice (sigilii de hârtie); globuri; gravuri; 
condeie de ardezie; mine de creion; suporturi 
pentru creioane; suporturi pentru cretă; supor-
turi pentru ştampile, sigilii; suporturi pentru 
carnete de cecuri; diagrame; plăci pentru 
gravat; plăci de scris; table şcolare; galioane 
(tipografie); planşete de desen; perforatoare 
(articole de birou); containere de hârtie pentru 
frişcă; clame pentru fişe de cartotecă; agrafe 
pentru peniţe; semne de carte; ace de gravare 
pentru acvaforte; ace trasoare pentru desen; 
publicaţii imprimate; articole de hârtie sau 
masă plastică pentru ambalaj; articole de 
carton; mărunţitoare pentru hârtie, reprezentări 
grafice; instrumente pentru imitarea marmurei 
în legătorie; calendare; calendare cu foi libere; 
hârtie de calc; calc pe bază de pânză; calc; 
cleiuri vegetale pentru papetărie sau menaj; 
pietre litografice; creioane; creioane automate; 
creioane de cărbune; desene; desene pentru 
decalcomanie; tablouri cu ramă sau fără ramă; 
carton din celuloză de lemn; carton; cutii din 
carton pentru pălării; dosare (papetărie); cla-
soare (articole de birou); fişe de cartotecă; 
card-uri de credit imprimate neelectrice; car-
tele; hărţi geografice; cartele sau benzi de 
hârtie pentru înregistrarea programelor de 
calculatoare; cartele perforate pentru războaie 
de ţesut cu mecanism Jacquard; cataloage; 
bobine pentru panglicile impregnate cu 
cerneală; vase decorative de hârtie pentru 
ghivece cu flori; pensule pentru desen; pen-
sule pentru artişti; pensule pentru scris; taste 
pentru maşini de scris; cleiuri pentru papetărie 
sau menaj; clei de peşte pentru papetărie sau 
menaj; clei de amidon pentru papetărie sau 
menaj; clişee; cărţi; registre; chitanţiere; cărţi-
comicsuri; piuneze; inele de trabuc; plicuri; 
cutii pentru ştampile, sigilii; cutii de carton sau 
hârtie; cutii cu vopsele (rechizite şcolare); 
lichide de corectură (articole de birou); capace 
pentru acvarii de cameră; florare; benzi de 
hârtie; benzi pentru maşini de scris; benzi 
adezive; benzi gumate pentru papetărie; pan-
glici impregnate cu cerneală; panglici im-
pregnate cu cerneală pentru imprimante; 
echere; foi de viscoză pentru ambalare; foi cu 
bule (din masă plastică) (pentru ambalare sau 
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împachetare); foi de celuloză regenerată 
pentru ambalare; caractere de oţel; caractere 
tipografice (numerice sau literale); caractere 
tipografice numerice; litografii; machete de 
arhitectură; timbre poştale; materiale grafice 
imprimate; materiale pentru modelare; mate-
riale de instruire (cu excepţia aparatelor); 
articole de legătorie; materiale de papetărie 
pentru sigilare; adezivi (materiale de lipit) 
pentru papetărie sau menaj; materiale de 
ambalare făcute din amidon; materiale de 
filtrare din hârtie; maşini de imprimare a adre-
selor; maşini şi dispozitive pentru legătorie 
(echipament de birou); maşini de scris (elec-
trice sau neelectrice); maşini de fălţuit; maşini 
de francare; cretă pentru litografie; cretă de 
scris; cretă pentru croitorie; cretă de marcare; 
saci pentru gunoi (de hârtie sau de masă 
plastică); şevalete; rezemători pentru artişti; 
instrumente de scris; seturi pentru scris (pape-
tărie); seturi tipografice portative; bavete din 
hârtie; abţibilduri; degetare (articole de birou); 
aţe pentru legătorie; cuţite pentru tăierea 
hârtiei; aparate de numerotat; învelitori din 
carton sau hârtie pentru butelii; capsule pentru 
sigilare; învelitori; învelitori pentru paşapoarte; 
pelicule din materiale plastice extensibile 
pentru stivuire; modele de broderie; speci-
mene de scris;  oleografii;  ilustrate muzicale;  
ilustrate de felicitare;  cărţi poştale; gravuri; 
pungi de hârtie; pungi pentru gătirea mâncării 
în cuptorul cu microunde; palete pentru artişti; 
beţişoare pentru scriere cu cerneală; mape 
pentru documente; papier mâche; pastele 
(creioane); pelinci de unică folosinţă din 
celuloză sau hârtie; penare; legători pentru 
cărţi; publicaţii periodice; curăţitoare de peniţe; 
perforatoare; peniţe; peniţe de aur; peniţe de 
oţel; peniţe pentru desen; culegeri de cântece; 
ştampile, sigilii; sigilii de ceară roşie; scrisori 
de aviz; planşete cu clame; plăci cu adrese 
pentru maşini de imprimare a adreselor; 
batiste de hârtie; pelicule din masă plastică 
pentru ambalare; scutece de unică folosinţă 
din hârtie sau celuloză; tăvi pentru cores-
pondenţă; tăvi pentru sortarea şi numărarea 
banilor; suporturi de hârtie pentru carafe; 
suporturi pentru cărţi; suporturi pentru ştam-
pile, sigilii; suporturi pentru căni de bere; 
suporturi pentru tocuri şi creioane; standuri 
pentru fotografii; tuşiere; şipci de înrămare 
pentru legătorie; şervete din hârtie pentru 

mâini; pânză gumată pentru papetărie; pânză 
multiplă netextilă la maşina de imprimat;   pân-
ză cu cerneală pentru maşinile de reproducere   
a documentelor; pânză cu cerneală pentru 
aparatele de multiplicare; portrete; prespapie-
ruri; seturi de scris; instrumente pentru desen; 
radiere; articole de birou (cu excepţia mobi-
lierului); rechizite de scris; rechizite şcolare; 
distribuitoare de bandă adezivă; dispozitive 
acţionate manual destinate lipirii etichetelor; 
dispozitive de prins hârtia; dispozitive de  
ascuţit creioane (electrice şi neelectrice); 
produse de imprimerie; prospecte; orare impri-
mate; reglete; borderouri; gume; reproduceri 
grafice; aparate de multiplicat; tocuri rezer-
voare; pixuri; şerveţele de hârtie pentru 
scoaterea machiajului; şerveţele de hârtie de 
toaletă; răzuitoare de birou; clame; produse 
pentru ştergere; secţiuni biologice pentru cer-
cetare la microscop (materiale de învăţământ); 
secţiuni histologice (materiale de învăţământ); 
statuete din papier mâche; radiere pentru 
tablă; pupitre de cules tipografice; ceară roşie; 
tabele de calcul; panouri de hârtie sau carton 
pentru anunţuri; terarii de cameră (vivarii); 
caiete; articole de papetărie; transparente; ti-
pare, şabloane; tuburi de carton; tuş; ume-
zitoare (articole de birou); umezitoare de 
suprafeţe; baghete neelectronice; ambalaje de 
carton sau hârtie pentru butelii; maşini de 
sigilat plicuri pentru birou; maşini de sigilare 
pentru birou; aparate pentru fabricarea vinie-
telor; aparate pentru lipirea fotografiilor; 
aparate pentru fixare cu cleme (articole de 
birou); manuale; filtre de hârtie pentru cafea; 
steaguri (de hârtie); foiţe de metal; fotogravuri; 
fotografii; tocuri pentru şabloane; pânze pentru 
tablouri; cromolitografii; ceşti pentru dizolvarea 
vopselelor; cerneluri de corectare (heliografie); 
cerneluri; călimări; copii heliografice; mătănii; 
bile pentru pixuri; dulapuri de birou; caractere 
tipografice; ştampile cu adrese; ştampile; pa-
nouri pentru afişe de hârtie sau carton; plan-
şete (gravură); etichete (cu excepţia celor 
textile); 

29  - alginaţi de uz alimentar; anşoa; arahide pre-
lucrate; albumine de uz alimentar; albuş de ou; 
boabe conservate; boabe de soia conservate; 
bulion; dulceţuri de ghimber; substanţe grase 
pentru fabricarea grăsimilor comestibile; 
cuiburi de păsări comestibile; mazăre conser-
vată; ciuperci conservate; vânat; gelatină de 
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uz alimentar; jeleuri de carne; jeleuri alimen-
tare; jeleuri de fructe; gălbenuş de ou; grăsime 
de cocos; grăsime de os comestibilă; grăsime 
de porc; grăsimi animale; grăsimi comestibile; 
mezeluri; mezeluri, inclusiv în formă de 
gustare la bere; stafide; icre; cazeină de uz 
alimentar; varză murată; clei de peşte de uz 
alimentar; caltaboş; conserve de carne; 
conserve de legume; conserve de peşte; con-
serve de fructe; concentrate de bulion; corni-
şoni; crevete; crevete, inclusiv în formă de 
gustare la bere; cremă de frişca; crochete ali-
mentare; crisalide de fluture-de-mătase folo-
site în alimentaţia oamenilor; languste (nu vii); 
somon; ceapă conservată; margarină; picca-
lilli; marmeladă; uleiuri vegetale; unt de ara-
hide; unt de cacao; unt de cocos; unt de frişcă; 
midii (nu vii); migdale pisate; măduvă ali-
mentară; moluşte (nu vii); moluşte, inclusiv în 
formă de gustare la bere; lapte; făină de peşte 
alimentară; pulpă de fructe; carne; carne 
conservată; legume conservate; legume usca-
te; legume fierte; clătite din cartofi; măsline 
conservate; omari (nu vii); nuci de cocos 
uscate; nuci prelucrate; nuci prelucrate, inclu-
siv în formă de gustare la bere; pastă de roşii; 
pateuri de ficat; pectine alimentare; ficat; 
pickles; dulceţuri; praf de ouă; şuncă; produse 
lactate; produse lactate, inclusiv brânzici 
glazurate; produse din peşte; produse din 
peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
proteine alimentare; păsări (nu vii); polen 
preparat pentru mâncare; piure de răchiţele; 
piure de mere; crustacee (nu vii); produse de 
peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
peşte (nu viu); peşte, inclusiv în formă de 
gustare la bere; peşte conservat; salate de 
legume; salate de fructe; slănină; sardele; 
carne de porc; scrumbie; frişcă; amestecuri de 
grăsimi pentru tartine; suc de roşii pentru 
prepararea bucatelor; sucuri de legume pentru 
prepararea bucatelor; carne sărată; crenvurşti 
în pesmeţi; preparate pentru gătirea bulionului; 
preparate pentru gătirea supelor; subproduse; 
supe; supe de pregătire rapidă; supe de 
legume; brânză; tahini (aluat din seminţe de 
susan negru); tofu; zarzavaturi conservate; 
castraveţi-de-mare (nu vii); trufe conservate; 
ton; stridii (nu vii); cheag; fileu de peşte; fileu 
de peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
curmale; fructe glazurate; fructe congelate; 
fructe conservate; fructe conservate în alcool; 

fructe prelucrate termic; fulgi de cartofi; 
hummus (aluat din năut); coajă de fructe; linte 
conservată; chips-uri de cartofi; chips-uri de 
cartofi, inclusiv în formă de gustare la bere; 
chips-uri de fructe; extracte alimentare din 
alge; extracte din carne; ouă de melc; ouă; 

30  - preparate aromatice de uz alimentar; arome 
(cu excepţia uleiurilor esenţiale); badian; bis-
cuiţi; clătite; clătite în formă de semifabricate, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
brioşe; franzele; vanilină (înlocuitor de vanilie); 
vanilie (substanţă aromatică); vafele; fidea; 
substanţe aromatice de cafea; îndulcitori 
naturali; substanţe liante pentru mezeluri; 
substanţe liante pentru gheaţă alimentară; apă 
de mare (pentru prepararea bucatelor); glu-
coză alimentară; muştar; substanţe de îngro-
şare pentru produse alimentare; înlocuitori de 
cafea; înlocuitori vegetali de cafea; produse de 
cofetărie pentru împodobirea pomului de 
Crăciun; prăjituri; produse de patiserie; 
produse de patiserie, inclusiv în formă de gus-
tare la bere; produse de patiserie în formă de 
semifabricate, inclusiv în formă de semi-
fabricate congelate; produse de cofetărie pe 
bază de arahide; produse de cofetărie pe bază 
de migdale; paste făinoase; pateuri; pateuri, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
iaurt congelat; cacao; produse din cacao; 
capere; caramele; terciuri de lapte; terciuri de 
pregătire rapidă; quiches (plăcintă-budincă cu 
bucăţi mărunte de slănină); gluten alimentar; 
bomboane; bomboane de lemn-dulce; bom-
boane de mentă; cafea; cafea brută; amidon 
alimentar; fursecuri; fursecuri, inclusiv în formă 
de gustare la bere; crupe alimentare; porumb 
măcinat; porumb prăjit; plăcintă umplută cu 
carne; curcuma alimentară; cuş-cuş; feluri de 
mâncare pe bază de făină; feluri de mâncare 
pe bază de făină, inclusiv în formă de gustări 
la bere; tăiţei; gheaţă de răcit; gheaţă naturală 
sau artificială; gheaţă alimentară; dropsuri; lipii 
din orez; maltoză; jeleuri de fructe (produse de 
cofetărie); marţipane; cremă de lapte; miere; 
lăptişor de matcă (cu excepţia celui de uz 
medicinal); îngheţată; şerbeturi; făină; muesli; 
mentă pentru produse de cofetărie; băuturi din 
cacao cu lapte; băuturi din cafea cu lapte; 
băuturi pe bază de cafea; băuturi pe bază de 
ceai; băuturi din ciocolată cu lapte; băuturi pe 
bază de ciocolată; băuturi pe bază de cacao; 
infuzii nemedicinale; ovăz pisat; ovăz curăţat; 
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nucşoare; pastile (produse de cofetărie); 
melasă; colţunaşi cu carne; piper; petits fours 
(produse de patiserie); pişcoturi; pişcoturi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; plăcinte; 
plăcinte, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; pizza; pizza în formă de semifa-
bricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; bomboane fondante (produse de 
cofetărie); popcorn; prafuri pentru îngheţată; 
praline; condimente; condimente, inclusiv so-
suri, maioneză, ketchup; produse pentru 
înmuierea cărnii în condiţii de casă; produse 
cerealiere; produse cerealiere, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse din făină; 
produse din făină, inclusiv în formă de gustare 
la bere; produse din făină în formă de 
semifabricate, inclusiv în formă de semifa-
bricate congelate; produse pe bază de ovăz; 
produse alimentare ce conţin amidon; propolis 
folosit în alimentarea oamenilor; turte dulci; 
mirodenii; budinci; pudră pentru prăjituri; 
ravioli; gume de mestecat (cu excepţia celor 
de uz medicinal); orez; ruladă de primăvară 
(legume proaspete învelite în clătită din făină 
de orez); zahăr; seminţe de anason; aluat 
pentru produse de cofetărie; aluat pentru 
produse de cofetărie, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; produse de cofetărie; 
malţ; sare pentru conservarea produselor 
alimentare; sare de bucătărie; sare de ţelină; 
spaghete; sosuri; stabilizatori pentru frişcă; 
pesmeţi; pesmeţi, inclusiv în formă de gustare 
la bere; pesmeţi pisaţi; sushi; covrigi; san-
dvişuri; sandvişuri, inclusiv în formă de gustare 
la bere; sandvişuri, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; drojdie în formă de 
comprimate (cu excepţia celor de uz me-
dicinal); tabule (mâncare din legume, mazăre, 
ulei şi suc de lămâie); tacos (lipie nedospită 
din porumb cu umplutură din carne şi legume); 
tapiocă; aluat de migdale; tortillas (lipii de 
porumb); torturi cu fructe şi pomuşoare; 
decoraţii comestibile pentru prăjituri; oţet; 
fermenţi pentru aluat; halva; pâine; pâine din 
aluat nedospit; fulgi din produse cerealiere; 
cicoare; ceai; ceai cu gheaţă; ciocolată; extract 
de malţ; esenţe alimentare (cu excepţia esen-
ţelor eterice şi uleiurilor esenţiale); 

32  - aperitive nealcoolice; ape; cocteiluri nealcoo-
lice; limonade; băuturi de lapte de arahide; 
băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi 
în bază de zer; băuturi de fructe; băutură de 

lapte de migdale; nectare de fructe; lapte de 
migdale; bere; prafuri pentru prepararea bău-
turilor gazoase; sasaparila (băutură nealcoo-
lică); siropuri pentru limonade; siropuri pentru 
băuturi; suc de roşii; suc de mere; sucuri de 
legume; sucuri de fructe; preparate pentru 
fabricarea apei gazoase; preparate pentru fa-
bricarea lichiorurilor; preparate pentru fabri-
carea apei minerale; preparate pentru fabri-
carea băuturilor; must; must de struguri; must 
de bere; must de malţ; pastile pentru fabri-
carea băuturilor gazoase; şerbet (băutură); 
extracte nealcoolice de fructe; extracte de 
hamei pentru fabricarea berii; esenţe pentru 
fabricarea băuturilor; 

33  - aperitive; arac; brandy; vinuri; vinuri, inclusiv 
vinuri spumante de viţă de vie saturate cu 
bioxid de carbon; vin din tescovină de struguri; 
whisky; votcă; gin; digestive; cocteiluri; lichio-
ruri; băuturi alcoolice; băuturi alcoolice ce 
conţin fructe; băuturi spirtoase; băuturi obţi-
nute prin distilare; hidromel; alcool de mentă; 
biter; rom; sake; cidru; alcool de orez; extracte 
alcoolice; extracte alcoolice de fructe; esenţe 
alcoolice; 

35  - agenţii de import-export; agenţii de informaţie 
comercială;  agenţii publicitare; analiza preţului 
de cost; arenda spaţiilor pentru amplasarea 
publicităţii; auditing; agenţii de angajare a 
personalului; managementul bazelor de date 
automatizate; servicii de contabilitate; exper-
tiză de afaceri; demonstrarea produselor; de-
monstrarea produselor (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); transcrierea mesajelor; sondaje de 
opinii; studii de piaţă; informaţie de afaceri; 
informaţie de afaceri (oferită prin reţele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet);   informaţie 
statistică; informaţie statistică   (oferită  prin   
reţele   de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
investigaţii de afaceri; investigaţii de afaceri 
(oferite prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); cercetări de marketing; cercetări de 
marketing (oferite prin reţele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); recrutarea personalului; 
consultaţii în domeniul organizării şi adminis-
trării   afacerilor;   consultaţii în domeniul or-
ganizării şi administrării întreprinderii comer-
ciale; consultaţii în domeniul administrării 
personalului; consultaţii în domeniul organizării 
afacerilor; consultaţii în domeniul administrării 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
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afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (consultaţii profesionale în domeniul 
administrării sau funcţionării întreprinderii co-
merciale); consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (oferite prin reţelele de calcula-
toare, inclusiv prin Internet); administrare în 
domeniul afacerilor artistice; administrare în 
domeniul afacerilor comerciale; examinarea 
presei; înnoirea materialelor publicitare; pre-
lucrarea textului; servicii de secretar; servicii 
stenografice; organizarea expoziţiilor comer-
ciale sau publicitare; organizarea abonării la 
ziare  (pentru terţi); organizarea  iarmaroacelor 
comerciale  sau publicitare; decorarea vitrine-
lor; evaluarea activităţii comerciale; evaluarea 
pădurii; evaluarea lânii; pregătirea documen-
telor de plată; căutarea informaţiei în fişierele 
de calculator (pentru terţi); asistenţă în admi-
nistrarea afacerilor;  asistenţă în  administra-
rea afacerilor comerciale; asistenţă în adminis-
trarea întreprinderilor comerciale sau indus-
triale; asistenţă în administrarea întreprinderii 
comerciale; previziuni economice; vânzări la 
licitaţie; vânzări la licitaţie (prin reţelele de cal-
culatoare, inclusiv prin Internet); promovarea 
vânzărilor (pentru terţi); promovarea vânzărilor 
(pentru terţi, inclusiv serviciile întreprinderilor 
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata); 
promovarea vânzărilor (pentru terţi, inclusiv 
servicii în  domeniul  comerţului  cu  amănun-
tul şi cu ridicata); promovarea vânzărilor 
(pentru terţi, inclusiv comercializarea produ-
selor la comandă în prealabil); promovarea 
vânzărilor (pentru terţi,  inclusiv prin  reţelele  
de calculatoare, prin Internet); arenda maşini-
lor şi echipamentului de birou; arenda timpului 
publicitar în toate mijloacele de informare;  
arenda materialelor publicitare; arenda distri-
buitoarelor automate; arenda maşinilor de 
fotocopiere; publicarea textelor publicitare;  
servicii de dactilografiere; publicitate radio; 
afişaj; distribuirea mostrelor; distribuirea ma-
terialelor publicitare; publicitate; publicitate 
interactivă în reţelele de calculatoare; publi-
citate prin corespondenţă; publicitate televi-
zată; reproducerea documentelor; compilarea 
informaţiei în baze de date de calculatoare; 
colectarea diverselor produse pentru terţi (fără 
transportare) şi amplasarea produselor pentru 
facilitarea  examinării   şi  procurării   lor  de   
către consumatori; informaţii privind operaţiu-
nile de afaceri; sistematizarea informaţiei în 

baze de date de calculatoare; întocmirea de-
claraţiilor fiscale; întocmirea rapoartelor 
despre conturi; întocmirea rubricilor publicitare 
în ziare; localizarea vagoanelor de marfă prin 
calculator; testare psihologică la angajarea la 
serviciu; administrarea afacerilor hoteliere; 
servicii în domeniul relaţiilor publice; serviciile 
modelelor în scopuri publicitare şi de pro-
movare a vânzărilor; servicii de relocalizare a 
întreprinderilor; servicii de aprovizionare pen-
tru terţi (cumpărarea şi asigurarea antrepre-
norilor cu produse);  servicii  de  aprovizionare  
pentru   terţi   (servicii   de   comercializare   a 
produselor cu amănuntul şi cu ridicata);  ser-
vicii  de  aprovizionare  pentru  terţi (cumpă-
rarea şi asigurarea antreprenorilor cu produse 
prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); răspuns la telefon (pentru abonaţii 
nedisponibili); fotocopiere; 

36  - agenţii de credit; agenţii de percepere a crean-
ţelor; agenţii imobiliare; agenţii imobiliare 
(prestarea serviciilor prin Internet); agenţii 
vamale; analiză financiară; finanţarea cumpă-
rărilor în rate; bănci de economii; birouri de 
apartamente; perceperea chiriei; emisiunea 
cecurilor de călătorie; emisiunea card-urilor de 
credit; emisiunea hârtiilor de valoare; investiţii;  
informaţii în  domeniul asigurărilor; informaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
informaţii financiare; informaţii financiare 
(prestarea serviciilor prin reţelele de calcu-
latoare, inclusiv prin Internet); cliring; con-
sultaţii în domeniul asigurărilor; consultaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
consultaţii în domeniul finanţelor; consultaţii în 
domeniul finanţelor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
cotaţii bursiere; servicii de lichidare a între-
prinderilor; curtaj; curtaj (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); administrare financiară; administrare 
financiară (prestarea serviciilor prin reţelele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); schimb 
valutar; deservirea card-urilor de debit; deser-
virea card-urilor de credit; operaţiuni bancare 
prin Internet; operaţiuni factoriale; organizarea 
colectării banilor; evaluarea anticariatului; eva-
luarea giuvaierelor; evaluarea timbrelor; eva-
luarea imobilului; evaluarea obiectelor de 
numis matică; evaluarea obiectelor de artă; 
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evaluări financiare (asigurare, operaţiuni ban-
care, imobil); transferuri electronice de fonduri; 
garanţii; curtaj la bursă; intermediere în ope-
raţiuni cu imobilul; intermediere în asigurare; 
acordarea împrumuturilor; acordarea împru-
muturilor în gaj; verificarea cecurilor; colec-
tarea mijloacelor de binefacere; arenda bi-
rourilor; arenda imobilului; arenda imobilului 
pentru întreprinderi de comerţ; arenda imo-
bilului pentru întreprinderi de alimentaţie pu-
blică; arenda apartamentelor; patronaj finan-
ciar; creditare în ipotecă; creditare cu achitare 
în rate; asigurări; asigurări (prestarea servi-
ciilor prin Internet); administrarea fondului 
locativ; administrarea imobilului; administrarea 
imobilului, inclusiv în formă de complexe co-
merciale; serviciile actuarilor; servicii bancare; 
servicii de plată a pensiilor; servicii fiduciare; 
constituirea fondurilor mutuale; finanţare; de-
pozitare în safeuri; depozitarea valorilor; ex-
pertiză fiscală; 

39  - transport aerian; arenda transportului naval; 
arenda locurilor pentru parcarea transportului 
auto; rezervarea biletelor pentru călătorii; re-
zervarea itinerarelor turistice; rezervarea vehi-
culelor; remorcare; remorcarea vehiculelor în 
caz de avariere; distribuirea apei; livrarea 
ziarelor; livrarea corespondenţei; livrarea cole-
telor; livrarea produselor; livrarea produselor 
(comandate prin corespondenţă); livrarea pro-
duselor (comandate în prealabil); livrarea pro-
duselor (comandate prin reţeaua de cal-
culatoare); lansarea sateliţilor pentru terţi; 
informaţii în domeniul transportului; informaţii 
privind depozitarea produselor; organizarea 
croazierelor; organizarea călătoriilor; camionaj; 
cărăuşie; transportul şi descărcarea gunoiului; 
transportul mobilei; transportul mobilei la 
mutare; transport cu şlepuri; transport cu feri-
botul; transportul călătorilor; transportul naval 
al produselor (navlu); transportarea valorilor în 
transport armat; transport cu autobuzul; trans-
port cu automobilul; transport naval; transport 
feroviar; transport maritim; transport de pasa-
geri; transport fluvial; transportarea încărcă-
turilor; ranfluarea navelor; intermediere în 
transport maritim; intermediere la transport; 
intermediere în navlosire; operarea porţilor de 
ecluză; arenda automobilelor; arenda vagoa-
nelor; arenda clopotelor de scufundat; arenda 
costumelor de scafandru; arenda automo-
bilelor de cursă; arenda scaunelor pe rotile 

pentru invalizi; arenda containerelor de 
depozitare a produselor; arenda cailor; arenda 
vehiculelor terestre; arenda vaselor frigorifere; 
arenda vehiculelor; operaţii de încărcare-
descărcare; operaţii de descărcare; distri-
buirea energiei electrice; distribuirea energiei; 
ambalarea produselor; transport de ambu-
lanţă; arenda garajelor; arenda parcărilor 
acoperite pentru vehicule; arenda depozitelor; 
servicii de spargere a gheţii; pilotaj; aprovi-
zionare cu apă potabilă; însoţirea călătorilor; 
salvare sub apă; salvarea navelor; servicii de 
taxi; servicii de tramvai; transport prin con-
ducte; vehicule pentru serviciu de salvare; 
împachetarea produselor; serviciile parcărilor 
de automobile; serviciile şoferilor; serviciile 
transportului naval de excursie; serviciile curie-
rilor (livrarea corespondenţei sau produselor); 
servicii de salvare a proprietăţii; servicii de 
transport; serviciile agenţiilor de turism (cu 
excepţia rezervării locurilor la hoteluri şi pen-
siuni); navlosire; stocarea datelor sau docu-
mentelor în dispozitive electronice; păstrarea 
bărcilor; păstrarea produselor; depozitarea 
produselor; excursii turistice; expedierea încăr-
căturilor; 

42  - analiza sistemelor de calculatoare; analiză chi-
mică; servicii de arbitraj; arhitectură; auten-
tificarea lucrărilor de artă; reconstituirea baze-
lor de date de calculator; design de arte gra-
fice; studiul proiectelor tehnice; inginerie; 
instalarea software de calculatoare; servicii de 
informare meteorologică; testarea materialelor; 
testarea materialelor textile; cercetări în do-
meniul bacteriologiei; cercetări în domeniul 
biologiei; cercetări în domeniul geologiei; cer-
cetări în domeniul cosmetologiei; cercetări în 
domeniul mecanicii; cercetări în domeniul 
dreptului; cercetări în domeniul fizicii; cercetări 
în domeniul chimiei; cercetări şi proiectări de 
produse noi (pentru terţi); cercetări în do-
meniul zăcămintelor de petrol în scopul ex-
ploatării; cercetări subacvatice; cercetări teh-
nice; etalonare (măsurări); consultaţii în do-
meniul hardware de calculatoare; consultaţii în 
domeniul protecţiei mediului înconjurător; con-
sultaţii în domeniul proprietăţii intelectuale; 
consultaţii în domeniul construcţiei, arhitecturii; 
control în domeniul proprietăţii intelectuale; 
controlul sondelor de ţiţei; controlul calităţii; 
controlul tehnic al vehiculelor; eliberarea licen-
ţelor pentru obiectele de proprietate inte-
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lectuală; arpentaj; design-ul îmbrăcămintei; 
modernizarea software de calculatoare; supra-
veghere în domeniul geologiei; supraveghere 
în domeniul zăcămintelor de petrol; între-
ţinerea software de calculatoare; decorarea 
interiorului; conversia datelor sau documen-
telor de pe suport fizic pe suport electronic; 
planificare urbană; conversia datelor şi 
programelor de calculatoare (cu excepţia 
conversiei fizice); design-ul sistemelor de 
calculatoare; arenda calculatoarelor; arenda 
software de calculatoare; prospectare geolo-
gică; prospectarea zăcămintelor de petrol; 
amplasarea web-site-urilor; multiplicarea pro-
gramelor de calculatoare; elaborarea planurilor 
în domeniul construcţiilor; design-ul software 
de calculatoare; împrăştierea norilor; crearea 
şi întreţinerea tehnică a web-site-urilor pentru 
terţi; programare de calculatoare; administrare 
în domeniul drepturilor de autor; design 
industrial; servicii în domeniul chimiei; servicii 
de design în domeniul ambalajului; servicii 
juridice; expertiză tehnico-inginerească; 

43  - agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni); arenda 
cazării temporare; arenda spaţiilor pentru în-
truniri; case de vacanţă; rezervări hoteliere; 
rezervări în pensiuni; rezervări de cazare tem-
porară; hoteluri; aziluri pentru bătrâni; snack-
baruri; cafenele; bufete cu autoservire; mote-
luri; pensiuni; pensiuni pentru animale; arenda 
mobilierului, garniturilor de albituri pentru 
masă şi veselei; arenda corturilor; arenda 
construcţiilor transportabile; restaurante; res-
taurante cu autoservire; cantine în instituţiile 
de producţie şi învăţământ; serviciile caselor 
de vacanţă (servicii de cazare); serviciile 
barurilor; serviciile campingurilor; servicii de 
pregătire şi livrare a bucatelor la domiciliu; 
creşe.  

 (531) CFE(5) 26.01.17; 27.05.01; 27.05.07; 
27.07.21; 29.01.01. 
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(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cifrei 

"5". 
(511) NCL(8) 
03  - substanţe abrazive; ambră; preparate de de-

tartrare de uz casnic; preparate antistatice de 
uz casnic; sprayuri pentru împrospătarea 
respiraţiei; pietre pentru bărbierit (antiseptice); 
pietre de lustruit; hârtie abrazivă; hârtie cu 
şmirghel; hârtie de lustruit; vaselină de uz 
cosmetic; vată de uz cosmetic; beţişoare cu 
vată de uz cosmetic; substanţe aromatice 
(uleiuri esenţiale); substanţe aromatice pentru 
prăjituri (uleiuri esenţiale); substanţe aromatice 
pentru băuturi (uleiuri esenţiale); substanţe 
aromatice pentru parfumarea lenjeriei; apă 
aromatică; apă de javel; apă de lavandă; apă 
de toaletă; ceară pentru lenjerie; ceară pentru 
podele; ceară pentru mustăţi; ceară de 
croitorie; ceară pentru lustruirea mobilierului şi 
podelelor; ceară de cizmărie; heliotropină; 
geraniol; farduri; dezodorizanţi de uz personal; 
lemn aromatic; parfum; lichide pentru 
curăţarea geamurilor şi parbrizelor; grăsimi de 
uz cosmetic; cenuşă vulcanică pentru 
curăţare; parfumerie; ornamente decorative de 
uz cosmetic;  iononă (parfumerie); pietre de 
şlefuit; creioane pentru sprâncene; creioane 
cosmetice; carbură de siliciu (material abra-
ziv); carburi de metale (materiale abrazive); 
alaun de aluminiu (antiseptice); diatomit de 
lustruit; adezivi pentru fixarea genelor arti-
ficiale; adezivi pentru fixarea părului artificial; 
scoarţă de clocotici pentru spălare; corindon 
(abraziv); vopsele pentru lenjerie; vopsele 
pentru barbă şi mustăţi; coloranţi pentru 
scopuri de  toaletă;  vopsele cosmetice; ami-
don (apret); creme cosmetice; creme cos-
metice pentru albit; creme, ceară pentru piele; 
crocus (material abraziv); tămâie; sprayuri 
pentru păr; lacuri de unghii; loţiuni după băr-
bierit; loţiuni pentru păr; loţiuni de uz cosmetic; 
măşti cosmetice; uleiuri pentru parfum şi 
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substanţe aromatice; uleiuri cosmetice; uleiuri 
pentru scopuri de toaletă; uleiuri esenţiale; 
uleiuri esenţiale de cedru; uleiuri esenţiale de 
lămâie; uleiuri folosite ca produse de curăţare; 
ulei de pergamut; ulei de gaultheria; ulei de 
iasomie; ulei de lavandă; ulei de migdal; ulei 
de trandafir; ulei de terebentină pentru 
degresare; adezivi de uz cosmetic; lapte de 
var; cretă pentru curăţare; lapte de migdal de 
uz cosmetic; lapte de curăţare pentru scopuri 
de toaletă; mosc (parfumerie); săpunuri; 
săpunuri dezinfectante; săpunuri dezodori-
zante; săpunuri pentru bărbierit; săpunuri 
pentru avivare; săpunuri de toaletă în calupuri;  
săpunuri medicinale; săpunuri împotriva 
transpiraţiei; săpunuri împotriva transpiraţiei 
picioarelor; săpun de migdal; mentă pentru 
parfumerie; seturi cosmetice; emeri; unghii 
artificiale; apă de colonie; baze pentru parfum 
de flori; paste de lustruit; paste pentru curele 
pentru ascuţirea briciului; produse pentru 
îngrijirea dinţilor; piatră ponce; peroxid de 
hidrogen de uz cosmetic; pânză abrazivă; 
pânză de sticlă; ruj de buze; pomadă de uz 
cosmetic; produse pentru bărbierit; produse 
cosmetice pentru baie; produse de toaletă; 
produse pentru ondulaţia părului; produse 
pentru înmuierea lenjeriei; produse pentru 
ascuţirea instrumentelor; produse pentru nete-
zirea (apretarea) ţesăturilor; produse pentru 
albirea pielii; produse pentru polizarea pro-
tezelor dentare; produse de lustruit; produse 
pentru clătirea gurii (cu excepţia celor de uz 
medicinal); produse cosmetice pentru slăbire; 
produse pentru lustruirea lenjeriei; emoliente 
pentru lenjerie la spălare; produse pentru 
spălare; produse pentru curăţare uscată; 
produse pentru scoaterea fardului; produse 
pentru scoaterea vopselei; produse pentru 
scoaterea lacurilor; produse pentru scoaterea 
cerii pentru podele; produse  pentru scoaterea 
ruginii;  produse de curăţat;  produse  pentru 
curăţarea protezelor dentare; produse pentru 
curăţarea tapetelor; produse pentru curăţarea 
ţevilor de scurgere; produse chimice de uz 
casnic destinate avivării  culorilor la spălarea 
lenjeriei; pudră de machiat; diamantin (abra-
ziv); soluţii pentru degresare; gene artificiale; 
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice; 
safrol; terebentină pentru degresare; ames-
tecuri aromatice din flori şi ierburi; sodă de 
albit; sodă pentru spălare, curăţare; săruri 

pentru baie (cu excepţia celor de uz medi-
cinal); săruri de albit; substanţe de lustruit 
pentru piele; produse de fumegare (parfu-
merie); amoniac (detergent); substanţe astrin-
gente de uz cosmetic; produse cosmetice 
pentru sprâncene; produse pentru scoaterea 
petelor; produse de machiat; produse cosme-
tice pentru bronzat; produse pentru vopsirea 
părului; neutralizanţi pentru ondulaţie perma-
nentă; produse cosmetice pentru gene; pro-
duse pentru depilare; produse cosmetice 
pentru îngrijirea pielii; creme pentru încălţă-
minte; produse cosmetice; produse cosmetice 
pentru animale; produse cosmetice pentru 
vopsirea genelor şi sprâncenelor; detergenţi 
(cu excepţia celor de uz industrial şi medi-
cinal); degresanţi (cu excepţia celor de uz 
industrial); decoloranţi de uz cosmetic; pro-
duse de toaletă contra transpiraţiei; talc pentru 
toaletă; terpene (uleiuri esenţiale); şampoane; 
şampoane pentru spălarea animalelor domes-
tice; glaspapir; leşie de sodă; extracte de flori 
(parfumerie); esenţe eterice; esenţă de ba-
dian; esenţă de mentă (ulei esenţial); 

05  - acaricide; aconitină; alcaloizi de uz medicinal; 
algicide; aldehide de uz farmaceutic; amal-
game dentare din aur; amalgame dentare; 
aminoacizi de uz veterinar; aminoacizi de uz 
medicinal; antibiotice; acetat de aluminiu de uz 
farmaceutic; acetaţi de uz farmaceutic; bac-
tericide; balsamuri de uz medicinal; bandaje 
igienice; bandaje pentru pansamente; biocizi; 
brăţări de uz medicinal; brăţări antireumatice; 
brom de uz farmaceutic; hârtie pentru 
cataplasmă de muştar; hârtie lipicioasă contra 
muştelor; hârtie impregnată contra moliei; va-
selină de uz medicinal; vaccinuri; băi cu oxi-
gen; vată antiseptică; vată higroscopică; vată 
de uz medicinal; substanţe dietetice de uz 
medicinal; substanţe radiologice de contrast 
de uz medicinal; substanţe nutritive pentru 
microorganisme; substanţe radioactive de uz 
medicinal; azotat de bismut de uz farmaceutic; 
apă de melisă de uz farmaceutic; apă de mare 
pentru băi curative; ape minerale de uz me-
dicinal; ape termale; fibre de plante co-
mestibile (nealimentare); ceară de modelare 
dentară; gaze de uz medicinal; gaiacol de uz 
farmaceutic; hematogen; hemoglobină; hidras-
tină; hidrastinină; glicerină de uz medicinal; 
glicerofosfaţi; glucoză de uz medicinal; gen-
ţiană de uz farmaceutic; hormoni de uz 
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medicinal; muştar de uz farmaceutic; cata-
plasmă de muştar; nămoluri pentru băi; 
nămoluri terapeutice; gumă-gută de uz 
medicinal; gurjum-balsam de uz medicinal; 
dezodorizante (cu excepţia celor de uz 
personal); diastază de uz medicinal; digitalină; 
aditivi pentru furaje de uz medicinal; 
suplimente minerale alimentare; suplimente 
nutritive de uz medicinal; drojdie de uz 
farmaceutic; gelatină de uz medicinal; untură 
de peşte; izotopi de uz medicinal; insecticide; 
iod de uz farmaceutic; ioduri de uz farma-
ceutic; ioduri alcaline de uz farmaceutic; 
iodoform; calomel; tartrat acid de uz far-
maceutic; tartru de uz farmaceutic; camfor de 
uz medicinal; capsule pentru medicamente; 
capsule de uz farmaceutic; dropsuri de uz 
medicinal; creioane hemostatice; creioane 
pentru tratamentul verucei; creioane caustice; 
cardonil (paraziticid); sodă caustică de uz 
farmaceutic; cachou de uz farmaceutic; 
quassia de uz medicinal; quebracho de uz 
medicinal; acid galic de uz farmaceutic; acizi 
de uz farmaceutic; adezivi pentru proteze 
dentare; benzi adezive de uz medicinal; co-
caină; colodiu de uz farmaceutic; inele contra 
calusului pentru picioare; inele antireumatice; 
bomboane medicinale; scoarţă de angustur de 
uz medicinal; scoarţă de arbori de uz 
farmaceutic; scoarţă de cedru (insectifug); 
scoarţă de condurango de uz medicinal; 
scoarţă de croton; scoarţă de manglier de uz 
farmaceutic; scoarţă de mirobalan de uz 
farmaceutic; scoarţă de chinină de uz 
medicinal; rădăcini medicinale; rădăcini de 
revent de uz farmaceutic; scame de uz me-
dicinal; amidon de uz dietetic sau farmaceutic; 
creozot de uz farmaceutic; sânge de uz 
medicinal; culturi de microorganisme de uz 
medicinal sau veterinar; curara; lacuri dentare; 
lemn-dulce de uz medicinal; lactoză; leu-
coplaste; medicamente contra constipaţiilor; 
lecitină de uz medicinal; loţiuni de uz veterinar; 
loţiuni pentru câini; loţiuni de uz farmaceutic; 
lupulină de uz farmaceutic; magnezie de uz 
farmaceutic; linimente; unguente de uz 
farmaceutic; unguente contra arsurilor solare; 
unguente mercuriale; unguente de uz far-
maceutic de protecţie contra degerăturii; tifon 
pentru pansamente; uleiuri de protecţie contra 
tăunilor; uleiuri medicinale; ulei de muştar de 
uz medicinal; ulei camforat de uz medicinal; 

ulei de ricin de uz medicinal; ulei de 
terebentină de uz farmaceutic; ulei de mărar 
de uz medicinal; masticuri dentare; materiale 
abrazive dentare; materiale pentru mulaje 
dentare; materiale pentru plombarea dinţilor; 
materiale medicinale pentru pansamente; ma-
teriale chirurgicale pentru pansamente; me-
dicamente; medicamente de uz veterinar; me-
dicamente pentru seroterapie; medicamente 
de uz uman; medicamente de uz dentar; 
mentol; poţiuni medicinale; moleschin de uz 
medicinal; lapte proteic; lapte de migdale de 
uz farmaceutic; lăptişor de matcă de uz 
medicinal; enzime lactice de uz farmaceutic; 
muşchi irlandez de uz medicinal; făină pentru 
alimente pentru sugari; făină de uz farma-
ceutic; făină din seminţe de in de uz 
farmaceutic; făină de peşte de uz farmaceutic; 
adezivi contra muştelor; mentă de uz far-
maceutic; truse farmaceutice (portative); bău-
turi dietetice de uz medicinal; băuturi din lapte 
de malţ de uz medicinal; narcotice; infuzii 
medicinale; tinctură de iod; tinctură de eucalipt 
de uz farmaceutic; tincturi de uz medicinal; 
opiu; opodeldoc; decocturi de uz medicinal; 
zgărzi antiparazitare pentru animale; beţişoare 
de lemn-dulce de uz farmaceutic; beţişoare 
sulfurice (dezinfectante); chiloţi absorbanţi 
pentru persoanele ce suferă de incontinenţă; 
pectine de uz farmaceutic; scutece igienice 
pentru persoanele ce suferă de incontinenţă; 
pepsine de uz farmaceutic; peptone de uz 
farmaceutic; peroxid de hidrogen de uz me-
dicinal; pilule de uz farmaceutic; lipitori 
medicinale; plasmă sangvină; plasturi de uz 
medicinal; bandaje oculare de uz medicinal; 
cataplasme; bandaje pentru comprese; ban-
daje scapulare chirurgicale; perniţe pentru 
calus; perniţe folosite la alăptare; pomezi de 
uz medicinal; pulbere de cantaridă; pulbere de 
piretru; centuri pentru absorbante igienice 
pentru femei; preparate antidiuretice; pre-
parate bacteriene de uz medicinal şi veterinar; 
preparate bacteriologice de uz medicinal sau 
veterinar; preparate balsamice de uz medi-
cinal; preparate albuminoase de uz medicinal; 
preparate biologice de uz veterinar; preparate 
biologice de uz medicinal; preparate 
veterinare; preparate de bismut de uz farma-
ceutic; preparate vitaminoase; preparate diag-
nostice de uz medicinal; preparate terapeutice 
pentru băi; preparate pentru tratamentul 
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hemoroizilor; preparate pentru tratamentul 
calusului osos; preparate pentru uşurarea 
erupţiei dentare; preparate pentru prelucrarea 
arsurilor; preparate de fumegare de uz medi-
cinal; preparate pentru organoterapie; prepa-
rate de împrospătare a aerului; preparate 
pentru purificarea aerului; preparate pentru 
dilataţie bronşică; preparate pentru sterilizare; 
preparate pentru sterilizarea solului; preparate 
pentru scoaterea calusului; preparate far-
maceutice contra mătreţii; pesticide; erbicide; 
preparate pentru distrugerea ciupercilor de 
casă; preparate pentru distrugerea larvelor; 
preparate pentru distrugerea muştelor; prepa-
rate pentru distrugerea şoarecilor; preparate 
pentru distrugerea limaxului; preparate pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; preparate 
farmaceutice pentru îngrijirea pielii; preparate 
pentru curăţarea lentilelor de contact; prepa-
rate calcaroase de uz farmaceutic; preparate 
medicinale pentru băi; preparate medicinale 
pentru creşterea părului; preparate de opiu; 
preparate anticriptogamice; preparate cu 
microelemente de uz uman sau pentru ani-
male; preparate medicinale sulfamidice; pre-
parate farmaceutice; preparate farmaceutice 
contra arsurilor solare; preparate enzimatice 
de uz veterinar; preparate enzimatice de uz 
medicinal; preparate chimiofarmaceutice; 
preparate chimice de uz veterinar; preparate 
chimice pentru diagnosticarea sarcinii; pre-
parate chimice de uz medicinal; preparate 
chimice pentru tratarea cerealelor afectate de 
mălură; preparate chimice pentru tratarea viţei 
de vie afectată; preparate chimice de tratare 
contra mucegaiului; preparate chimice de 
tratare contra filoxerei; preparate chimice de 
uz farmaceutic; preparate contra degerăturilor; 
preparate de protecţie contra moliilor; colir; 
apă de plumb; conductori chimici pentru elec-
trozii electrocardiografici; produse albumi-
noase alimentare de uz medicinal; alimente 
pentru sugari; produse alimentare dietetice de 
uz medicinal; produse secundare de pre-
lucrare a cerealelor de uz medicinal; absor-
bante igienice pentru femei; absorbante igie-
nice pentru chiloţi; radiu de uz medicinal; clo-
ralhidrat de uz farmaceutic; solvenţi pentru 
scoaterea leucoplastelor; soluţii vaginale; 
soluţii pentru lentilele de contact; reactivi 
chimici de uz medicinal sau veterinar; cauciuc 
de uz medicinal; cauciuc de uz dentar; gumă 

de mestecat de uz medicinal; insectifuge (fu-
megare); insectifuge; insectifuge pentru câini; 
şerveţele, perniţe igienice; şerveţele impreg-
nate cu loţiuni farmaceutice; sasaparila de uz 
medicinal; zahăr de uz medicinal; ceai 
antiastmatic; lumânări fumigante; supozitoare; 
seminţe de in de uz farmaceutic; ţigări ce nu 
conţin tutun de uz medicinal; sicativi de uz 
medicinal; siropuri de uz farmaceutic; 
terebentină de uz farmaceutic; unsori folosite 
la muls; unsori de uz veterinar; unsori de uz 
medicinal; somnifere; bicarbonat de sodiu de 
uz farmaceutic; săruri pentru băi cu ape mine-
rale; săruri pentru băi medicinale; săruri de uz 
medicinal; săruri de potasiu de uz medicinal; 
săruri de sodiu de uz medicinal; săruri 
mirositoare; săruri ce intră în componenţa 
apelor minerale; malţ de uz farmaceutic; 
spermă pentru însămânţare artificială; alcool 
medicinal; aliaje de metale preţioase de uz 
dentar; secară-cornută de uz medicinal; anes-
tezice; antiseptice; analgezice; adjuvanţi de uz 
medicinal; substanţe astringente; antihelmin-
tice; dezinfectante de uz igienic; dezinfectante 
chimice pentru toalete; preparate de suprimare 
a apetitului de uz medicinal; preparate me-
dicinale pentru slăbire; paraziticide; produse 
pentru îngrijirea cavităţii bucale de uz medi-
cinal; febrifuge; depurative; produse pentru 
spălarea animalelor; detergenţi de uz mediinal; 
produse pentru spălarea vitelor; produse 
pentru spălarea câinilor; substanţe vezicante; 
produse contra durerilor de cap; remedii 
contra transpiraţiei; remedii contra transpiraţiei 
picioarelor; contraceptive chimice; produse 
antiparazitare; laxative; tonice (produse medi-
cinale); nervine; digestive de uz farmaceutic; 
medii nutritive pentru culturi bacteriologice; 
steroizi; stricnină; seruri; pastile de amoniac; 
tampoane igienice pentru femei; tampoane 
pentru vindecarea rănilor; timol de uz far-
maceutic; ţesături chirurgicale; ierburi de fumat 
de uz medicinal; ierburi medicinale; sedative; 
transplanturi chirurgicale (ţesuturi vii); chiloţi 
igienici pentru femei; cărbune de lemn de uz 
farmaceutic; mărar de uz medicinal; porţelan 
pentru proteze dentare; fenol de uz farma-
ceutic; enzime de uz veterinar; enzime de uz 
medicinal; fermenţi de uz farmaceutic; formal-
dehidă de uz farmaceutic; fosfaţi de uz farma-
ceutic; fungicide; chinină de uz medicinal; 
chinolină de uz medicinal; pâine pentru dia-
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betici; cloroform; floare de sulf de uz farma-
ceutic; ciment pentru copitele animalelor; 
ciment osos de uz chirurgical şi ortopedic; 
ciment dentar; ceaiuri de ierburi de uz 
medicinal; ceai pentru slăbire de uz medicinal; 
eucalipt de uz farmaceutic; extracte de tutun 
(insecticide); extracte de hamei de uz farma-
ceutic; elixire (preparate farmaceutice); eteri 
simpli de uz farmaceutic; eteri compuşi de uz 
farmaceutic; eteri compuşi de celuloză de uz 
farmaceutic; eteri simpli de celuloză de uz 
farmaceutic; iuiuba (pastile de tuse); otravă 
pentru şobolani; otravă; otravă bacteriană; 
jalapă; 

16  - stilouri; acuarele; acvarii de cameră; albume; 
almanahuri; aparate pentru laminarea docu-
mentelor; atlase; afişe, placarde; funde de 
hârtie; garnituri de albituri de hârtie pentru 
masă; bilete; formulare; blocnotesuri; carnete 
pentru desen; carneţele (papetărie); carneţele 
cu foi libere; brăţări pentru instrumente de 
scris; broşuri; pliante; foi de hârtie; hârtie 
cerată; hârtie pentru dispozitive de înregis-
trare; hârtie pentru radiograme; hârtie pentru 
electrocardiografe; hârtie pentru sertarele du-
lapurilor (aromatizată sau nearomatizată); hâr-
tie din celuloză de lemn; hârtie-carbon; hârtie-
pergament; hârtie de scrisori; hârtie lumi-
nescentă; hârtie igienică; hârtie de ambalat; 
hârtie Xuan (pentru desen chinezesc sau 
caligrafie); hârtie; sugative; buletine informa-
ţionale; cilindri pentru maşini de scris; bidinele 
pentru zugravi; culegare; ceară pentru mo-
delare (cu excepţia celei de uz dentar); firme 
de hârtie sau carton; tipare pentru croit; ziare; 
clişee de galvanotipie; hectografe; steme he-
raldice (sigilii de hârtie); globuri; gravuri; 
condeie de ardezie; mine de creion; suporturi 
pentru creioane; suporturi pentru cretă; supor-
turi pentru ştampile, sigilii; suporturi pentru 
carnete de cecuri; diagrame; plăci pentru gra-
vat; plăci de scris; table şcolare; galioane 
(tipografie); planşete de desen; perforatoare 
(articole de birou); containere de hârtie pentru 
frişcă; clame pentru fişe de cartotecă; agrafe 
pentru peniţe; semne de carte; ace de gravare 
pentru acvaforte; ace trasoare pentru desen; 
publicaţii imprimate; articole de hârtie sau 
masă plastică pentru ambalaj; articole de car-
ton; mărunţitoare pentru hârtie, reprezentări 
grafice; instrumente pentru imitarea marmurei 
în legătorie; calendare; calendare cu foi libere; 

hârtie de calc; calc pe bază de pânză; calc; 
cleiuri vegetale pentru papetărie sau menaj; 
pietre litografice; creioane; creioane automate; 
creioane de cărbune; desene; desene pentru 
decalcomanie; tablouri cu ramă sau fără ramă; 
carton din celuloză de lemn; carton; cutii din 
carton pentru pălării; dosare (papetărie); 
clasoare (articole de birou); fişe de cartotecă; 
card-uri de credit imprimate neelectrice; car-
tele; hărţi geografice; cartele sau benzi de 
hârtie pentru înregistrarea programelor de 
calculatoare; cartele perforate pentru războaie 
de ţesut cu mecanism Jacquard; cataloage; 
bobine pentru panglicile impregnate cu cer-
neală; vase decorative de hârtie pentru ghi-
vece cu flori; pensule pentru desen; pensule 
pentru artişti; pensule pentru scris; taste 
pentru maşini de scris; cleiuri pentru papetărie 
sau menaj; clei de peşte pentru papetărie sau 
menaj; clei de amidon pentru papetărie sau 
menaj; clişee; cărţi; registre; chitanţiere; cărţi-
comicsuri; piuneze; inele de trabuc; plicuri; 
cutii pentru ştampile, sigilii; cutii de carton sau 
hârtie; cutii cu vopsele (rechizite şcolare); 
lichide de corectură (articole de birou); capace 
pentru acvarii de cameră; florare; benzi de 
hârtie; benzi pentru maşini de scris; benzi 
adezive; benzi gumate pentru papetărie; pan-
glici impregnate cu cerneală; panglici impreg-
nate cu cerneală pentru imprimante; echere; 
foi de viscoză pentru ambalare; foi cu bule (din 
masă plastică) (pentru ambalare sau împa-
chetare); foi de celuloză regenerată pentru 
ambalare; caractere de oţel; caractere tipo-
grafice (numerice sau literale); caractere tipo-
grafice numerice; litografii; machete de arhi-
tectură; timbre poştale; materiale grafice 
imprimate; materiale pentru modelare; mate-
riale de instruire (cu excepţia aparatelor); arti-
cole de legătorie; materiale de papetărie pen-
tru sigilare; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale de ambalare 
făcute din amidon; materiale de filtrare din 
hârtie; maşini de imprimare a adreselor; 
maşini şi dispozitive pentru legătorie (echipa-
ment de birou); maşini de scris (electrice sau 
neelectrice); maşini de fălţuit; maşini de 
francare; cretă pentru litografie; cretă de scris; 
cretă pentru croitorie; cretă de marcare; saci 
pentru gunoi (de hârtie sau de masă plastică); 
şevalete; rezemători pentru artişti; instrumente 
de scris; seturi pentru scris (papetărie); seturi 
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tipografice portative; bavete din hârtie; abţi-
bilduri; degetare (articole de birou); aţe pentru 
legătorie; cuţite pentru tăierea hârtiei; aparate 
de numerotat; învelitori din carton sau hârtie 
pentru butelii; capsule pentru sigilare; înve-
litori; învelitori pentru paşapoarte; pelicule din 
materiale plastice extensibile pentru stivuire; 
modele de broderie; specimene de scris;  
oleografii;  ilustrate muzicale;  ilustrate de feli-
citare;  cărţi poştale; gravuri; pungi de hârtie; 
pungi pentru gătirea mâncării în cuptorul cu 
microunde; palete pentru artişti; beţişoare 
pentru scriere cu cerneală; mape pentru docu-
mente; papier mâche; pastele (creioane); 
pelinci de unică folosinţă din celuloză sau 
hârtie; penare; legători pentru cărţi; publicaţii 
periodice; curăţitoare de peniţe; perforatoare; 
peniţe; peniţe de aur; peniţe de oţel; peniţe 
pentru desen; culegeri de cântece; ştampile, 
sigilii; sigilii de ceară roşie; scrisori de aviz; 
planşete cu clame; plăci cu adrese pentru 
maşini de imprimare a adreselor; batiste de 
hârtie; pelicule din masă plastică pentru 
ambalare; scutece de unică folosinţă din hârtie 
sau celuloză; tăvi pentru corespondenţă; tăvi 
pentru sortarea şi numărarea banilor; suporturi 
de hârtie pentru carafe; suporturi pentru cărţi; 
suporturi pentru ştampile, sigilii; suporturi 
pentru căni de bere; suporturi pentru tocuri şi 
creioane; standuri pentru fotografii; tuşiere; 
şipci de înrămare pentru legătorie; şervete din 
hârtie pentru mâini; pânză gumată pentru 
papetărie; pânză multiplă netextilă la maşina  
de   imprimat;   pânză   cu   cerneală  pentru   
maşinile   de   reproducere   a documentelor; 
pânză cu cerneală pentru aparatele de multi-
plicare; portrete; prespapieruri; seturi de scris; 
instrumente pentru desen; radiere; articole de 
birou (cu excepţia mobilierului); rechizite de 
scris; rechizite şcolare; distribuitoare de bandă 
adezivă; dispozitive acţionate manual desti-
nate lipirii etichetelor; dispozitive de prins 
hârtia; dispozitive de  ascuţit creioane (elec-
trice şi neelectrice); produse de imprimerie; 
prospecte; orare imprimate; reglete; borde-
rouri; gume; reproduceri grafice; aparate de 
multiplicat; tocuri rezervoare; pixuri; şerveţele 
de hârtie pentru scoaterea machiajului; şer-
veţele de hârtie de toaletă; răzuitoare de birou; 
clame; produse pentru ştergere; secţiuni 
biologice pentru cercetare la microscop (ma-
teriale de învăţământ); secţiuni histologice 

(materiale de învăţământ); statuete din papier 
mâche; radiere pentru tablă; pupitre de cules 
tipografice; ceară roşie; tabele de calcul; 
panouri de hârtie sau carton pentru anunţuri; 
terarii de cameră (vivarii); caiete; articole de 
papetărie; transparente; tipare, şabloane; tu-
buri de carton; tuş; umezitoare (articole de 
birou); umezitoare de suprafeţe; baghete 
neelectronice; ambalaje de carton sau hârtie 
pentru butelii; maşini de sigilat plicuri pentru 
birou; maşini de sigilare pentru birou; aparate 
pentru fabricarea vinietelor; aparate pentru 
lipirea fotografiilor; aparate pentru fixare cu 
cleme (articole de birou); manuale; filtre de 
hârtie pentru cafea; steaguri (de hârtie); foiţe 
de metal; fotogravuri; fotografii; tocuri pentru 
şabloane; pânze pentru tablouri; cromolito-
grafii; ceşti pentru dizolvarea vopselelor; 
cerneluri de corectare (heliografie); cerneluri; 
călimări; copii heliografice; mătănii; bile pentru 
pixuri; dulapuri de birou; caractere tipografice; 
ştampile cu adrese; ştampile; panouri pentru 
afişe de hârtie sau carton; planşete (gravură); 
etichete (cu excepţia celor textile); 

29  - alginaţi de uz alimentar; anşoa; arahide pre-
lucrate; albumine de uz alimentar; albuş de ou; 
boabe conservate; boabe de soia conservate; 
bulion; dulceţuri de ghimber; substanţe grase 
pentru fabricarea grăsimilor comestibile; cui-
buri de păsări comestibile; mazăre conservată; 
ciuperci conservate; vânat; gelatină de uz 
alimentar; jeleuri de carne; jeleuri alimentare; 
jeleuri de fructe; gălbenuş de ou; grăsime de 
cocos; grăsime de os comestibilă; grăsime de 
porc; grăsimi animale; grăsimi comestibile; 
mezeluri; mezeluri, inclusiv în formă de 
gustare la bere; stafide; icre; cazeină de uz 
alimentar; varză murată; clei de peşte de uz 
alimentar; caltaboş; conserve de carne; con-
serve de legume; conserve de peşte; conserve 
de fructe; concentrate de bulion; cornişoni; 
crevete; crevete, inclusiv în formă de gustare 
la bere; cremă de frişca; crochete alimentare; 
crisalide de fluture-de-mătase folosite în ali-
mentaţia oamenilor; languste (nu vii); somon; 
ceapă conservată; margarină; piccalilli; mar-
meladă; uleiuri vegetale; unt de arahide; unt 
de cacao; unt de cocos; unt de frişcă; midii (nu 
vii); migdale pisate; măduvă alimentară; mo-
luşte (nu vii); moluşte, inclusiv în formă de 
gustare la bere; lapte; făină de peşte alimen-
tară; pulpă de fructe; carne; carne conservată; 
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legume conservate; legume uscate; legume 
fierte; clătite din cartofi; măsline conservate; 
omari (nu vii); nuci de cocos uscate; nuci 
prelucrate; nuci prelucrate, inclusiv în formă de 
gustare la bere; pastă de roşii; pateuri de ficat; 
pectine alimentare; ficat; pickles; dulceţuri; 
praf de ouă; şuncă; produse lactate; produse 
lactate, inclusiv brânzici glazurate; produse din 
peşte; produse din peşte, inclusiv în formă de 
gustare la bere; proteine alimentare; păsări 
(nu vii); polen preparat pentru mâncare; piure 
de răchiţele; piure de mere; crustacee (nu vii); 
produse de peşte, inclusiv în formă de gustare 
la bere; peşte (nu viu); peşte, inclusiv în formă 
de gustare la bere; peşte conservat; salate de 
legume; salate de fructe; slănină; sardele; 
carne de porc; scrumbie; frişcă; amestecuri de 
grăsimi pentru tartine; suc de roşii pentru 
prepararea bucatelor; sucuri de legume pentru 
prepararea bucatelor; carne sărată; crenvurşti 
în pesmeţi; preparate pentru gătirea bulionului; 
preparate pentru gătirea supelor; subproduse; 
supe; supe de pregătire rapidă; supe de 
legume; brânză; tahini (aluat din seminţe de 
susan negru); tofu; zarzavaturi conservate; 
castraveţi-de-mare (nu vii); trufe conservate; 
ton; stridii (nu vii); cheag; fileu de peşte; fileu 
de peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
curmale; fructe glazurate; fructe congelate; 
fructe conservate; fructe conservate în alcool; 
fructe prelucrate termic; fulgi de cartofi; 
hummus (aluat din năut); coajă de fructe; linte 
conservată; chips-uri de cartofi; chips-uri de 
cartofi, inclusiv în formă de gustare la bere; 
chips-uri de fructe; extracte alimentare din 
alge; extracte din carne; ouă de melc; ouă; 

30  - preparate aromatice de uz alimentar; arome 
(cu excepţia uleiurilor esenţiale); badian; bis-
cuiţi; clătite; clătite în formă de semifabricate, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
brioşe; franzele; vanilină (înlocuitor de vanilie); 
vanilie (substanţă aromatică); vafele; fidea; 
substanţe aromatice de cafea; îndulcitori natu-
rali; substanţe liante pentru mezeluri; subs-
tanţe liante pentru gheaţă alimentară; apă de 
mare (pentru prepararea bucatelor); glucoză 
alimentară; muştar; substanţe de îngroşare 
pentru produse alimentare; înlocuitori de 
cafea; înlocuitori vegetali de cafea; produse de 
cofetărie pentru împodobirea pomului de Cră-
ciun; prăjituri; produse de patiserie; produse 
de patiserie, inclusiv în formă de gustare la 

bere; produse de patiserie în formă de semi-
fabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; produse de cofetărie pe bază de 
arahide; produse de cofetărie pe bază de 
migdale; paste făinoase; pateuri; pateuri, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
iaurt congelat; cacao; produse din cacao; 
capere; caramele; terciuri de lapte; terciuri de 
pregătire rapidă; quiches (plăcintă-budincă cu 
bucăţi mărunte de slănină); gluten alimentar; 
bomboane; bomboane de lemn- dulce; 
bomboane de mentă; cafea; cafea brută; 
amidon alimentar; fursecuri; fursecuri, inclusiv 
în formă de gustare la bere; crupe alimentare; 
porumb măcinat; porumb prăjit; plăcintă 
umplută cu carne; curcuma alimentară; cuş-
cuş; feluri de mâncare pe bază de făină; feluri 
de mâncare pe bază de făină, inclusiv în formă 
de gustări la bere; tăiţei; gheaţă de răcit; 
gheaţă naturală sau artificială; gheaţă 
alimentară; dropsuri; lipii din orez; maltoză; 
jeleuri de fructe (produse de cofetărie); mar-
ţipane; cremă de lapte; miere; lăptişor de 
matcă (cu excepţia celui de uz medicinal); 
îngheţată; şerbeturi; făină; muesli; mentă 
pentru produse de cofetărie; băuturi din cacao 
cu lapte; băuturi din cafea cu lapte; băuturi pe 
bază de cafea; băuturi pe bază de ceai; 
băuturi din ciocolată cu lapte; băuturi pe bază 
de ciocolată; băuturi pe bază de cacao; infuzii 
nemedicinale; ovăz pisat; ovăz curăţat; nuc-
şoare; pastile (produse de cofetărie); melasă; 
colţunaşi cu carne; piper; petits fours (produse 
de patiserie); pişcoturi; pişcoturi, inclusiv în 
formă de gustare la bere; plăcinte; plăcinte, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
pizza; pizza în formă de semifabricate, inclusiv 
în formă de semifabricate congelate; bom-
boane fondante (produse de cofetărie); pop-
corn; prafuri pentru îngheţată; praline; con-
dimente; condimente, inclusiv sosuri, maio-
neză, ketchup; produse pentru înmuierea 
cărnii în condiţii de casă; produse cerealiere; 
produse cerealiere, inclusiv în formă de 
gustare la bere; produse din făină; produse din 
făină, inclusiv în formă de gustare la bere; 
produse din făină în formă de semifabricate, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
produse pe bază de ovăz; produse alimentare 
ce conţin amidon; propolis folosit în alimen-
tarea oamenilor; turte dulci; mirodenii; budinci; 
pudră pentru prăjituri; ravioli; gume de mes-
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tecat (cu excepţia celor de uz medicinal); orez; 
ruladă de primăvară (legume proaspete 
învelite în clătită din făină de orez); zahăr; 
seminţe de anason; aluat pentru produse de 
cofetărie; aluat pentru produse de cofetărie, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
produse de cofetărie; malţ; sare pentru 
conservarea produselor alimentare; sare de 
bucătărie; sare de ţelină; spaghete; sosuri; 
stabilizatori pentru frişcă; pesmeţi; pesmeţi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; pesmeţi 
pisaţi; sushi; covrigi; sandvişuri; sandvişuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; san-
dvişuri, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; drojdie în formă de comprimate (cu 
excepţia celor de uz medicinal); tabule (mân-
care din legume, mazăre, ulei şi suc de 
lămâie); tacos (lipie nedospită din porumb cu 
umplutură din carne şi legume); tapiocă; aluat 
de migdale; tortillas (lipii de porumb); torturi cu 
fructe şi pomuşoare; decoraţii comestibile 
pentru prăjituri; oţet; fermenţi pentru aluat; 
halva; pâine; pâine din aluat nedospit; fulgi din 
produse cerealiere; cicoare; ceai; ceai cu 
gheaţă; ciocolată; extract de malţ; esenţe 
alimentare (cu excepţia esenţelor eterice şi 
uleiurilor esenţiale); 

32  - aperitive nealcoolice; ape; cocteiluri nealcoo-
lice; limonade; băuturi de lapte de arahide; 
băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi 
în bază de zer; băuturi de fructe; băutură de 
lapte de migdale; nectare de fructe; lapte de 
migdale; bere; prafuri pentru prepararea 
băuturilor gazoase; sasaparila (băutură neal-
coolică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de roşii; suc de mere; 
sucuri de legume; sucuri de fructe; preparate 
pentru fabricarea apei gazoase; preparate 
pentru fabricarea lichiorurilor; preparate pentru 
fabricarea apei minerale; preparate pentru 
fabricarea băuturilor; must; must de struguri; 
must de bere; must de malţ; pastile pentru 
fabricarea băuturilor gazoase; şerbet (bău-
tură); extracte nealcoolice de fructe; extracte 
de hamei pentru fabricarea berii; esenţe 
pentru fabricarea băuturilor; 

33  - aperitive; arac; brandy; vinuri; vinuri, inclusiv 
vinuri spumante de viţă de vie saturate cu 
bioxid de carbon; vin din tescovină de struguri; 
whisky; votcă; gin; digestive; cocteiluri; lichio-
ruri; băuturi alcoolice; băuturi alcoolice ce 
conţin fructe; băuturi spirtoase; băuturi obţi-

nute prin distilare; hidromel; alcool de mentă; 
biter; rom; sake; cidru; alcool de orez; extracte 
alcoolice; extracte alcoolice de fructe; esenţe 
alcoolice; 

35  - agenţii de import-export; agenţii de informaţie 
comercială;  agenţii publicitare; analiza preţului 
de cost; arenda spaţiilor pentru amplasarea 
publicităţii; auditing; agenţii de angajare a 
personalului; managementul bazelor de date 
automatizate; servicii de contabilitate; exper-
tiză de afaceri; demonstrarea produselor; 
demonstrarea produselor (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); transcrierea mesajelor; sondaje de 
opinii; studii de piaţă; informaţie de afaceri; 
informaţie de afaceri (oferită prin reţele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet);   informaţie 
statistică; informaţie statistică   (oferită  prin   
reţele   de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
investigaţii de afaceri; investigaţii de afaceri 
(oferite prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); cercetări de marketing; cercetări de 
marketing (oferite prin reţele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); recrutarea personalului; 
consultaţii în domeniul organizării şi adminis-
trării   afacerilor;   consultaţii în domeniul orga-
nizării şi administrării întreprinderii comerciale;  
consultaţii în domeniul administrării persona-
lului; consultaţii în domeniul organizării afa-
cerilor; consultaţii în domeniul administrării 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (consultaţii profesionale în domeniul 
administrării sau funcţionării întreprinderii 
comerciale); consultaţii profesionale în do-
meniul afacerilor (oferite prin reţelele de cal-
culatoare, inclusiv prin Internet); administrare 
în domeniul afacerilor artistice; administrare în 
domeniul afacerilor comerciale; examinarea 
presei; înnoirea materialelor publicitare; pre-
lucrarea textului; servicii de secretar; servicii 
stenografice; organizarea expoziţiilor comer-
ciale sau publicitare; organizarea abonării la 
ziare  (pentru terţi); organizarea  iarmaroacelor 
comerciale  sau publicitare; decorarea vitri-
nelor; evaluarea activităţii comerciale; evalua-
rea pădurii; evaluarea lânii; pregătirea docu-
mentelor de plată; căutarea informaţiei în 
fişierele de calculator (pentru terţi); asistenţă 
în administrarea afacerilor;  asistenţă în  admi-
nistrarea afacerilor comerciale; asistenţă în 
administrarea întreprinderilor comerciale sau 
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industriale; asistenţă în administrarea între-
prinderii comerciale; previziuni economice; 
vânzări la licitaţie; vânzări la licitaţie (prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
promovarea vânzărilor (pentru terţi); promo-
varea vânzărilor (pentru terţi, inclusiv serviciile 
întreprinderilor de comerţ cu amănuntul şi cu 
ridicata); promovarea vânzărilor (pentru terţi, 
inclusiv servicii în  domeniul  comerţului  cu  
amănuntul   şi  cu  ridicata);  promovarea vân-
zărilor (pentru terţi, inclusiv comercializarea 
produselor la comandă în prealabil); promo-
varea vânzărilor (pentru terţi,  inclusiv prin  
reţelele  de  calculatoare, prin Internet); aren-
da maşinilor şi echipamentului de birou; 
arenda timpului publicitar în toate mijloacele 
de informare;  arenda materialelor publicitare; 
arenda distribuitoarelor automate; arenda 
maşinilor de fotocopiere; publicarea textelor 
publicitare;  servicii de dactilografiere; publici-
tate radio; afişaj; distribuirea mostrelor; distri-
buirea materialelor publicitare; publicitate; 
publicitate interactivă în reţelele de calcu-
latoare; publicitate prin corespondenţă; publi-
citate televizată; reproducerea documentelor; 
compilarea informaţiei în baze de date de 
calculatoare; colectarea diverselor produse 
pentru terţi (fără transportare) şi amplasarea 
produselor pentru facilitarea  examinării   şi  
procurării   lor  de   către   consumatori; infor-
maţii privind operaţiunile de afaceri; sistema-
tizarea informaţiei în baze de date de calcu-
latoare; întocmirea declaraţiilor fiscale; întoc-
mirea rapoartelor despre conturi; întocmirea 
rubricilor publicitare în ziare; localizarea va-
goanelor de marfă prin calculator; testare psi-
hologică la angajarea la serviciu; adminis-
trarea afacerilor hoteliere; servicii în domeniul 
relaţiilor publice; serviciile modelelor în scopuri 
publicitare şi de promovare a vânzărilor; ser-
vicii de relocalizare a întreprinderilor; servicii 
de aprovizionare pentru terţi (cumpărarea şi 
asigurarea antreprenorilor cu produse);  ser-
vicii  de  aprovizionare  pentru   terţi   (servicii   
de   comercializare   a produselor cu amănun-
tul şi cu ridicata);  servicii  de  aprovizionare  
pentru  terţi (cumpărarea şi asigurarea antre-
prenorilor cu produse prin reţele de calcula-
toare, inclusiv prin Internet); răspuns la telefon 
(pentru abonaţii nedisponibili); fotocopiere; 

36  - agenţii de credit; agenţii de percepere a crean-
ţelor; agenţii imobiliare; agenţii imobiliare 

(prestarea serviciilor prin Internet); agenţii 
vamale; analiză financiară; finanţarea cumpă-
rărilor în rate; bănci de economii; birouri de 
apartamente; perceperea chiriei; emisiunea 
cecurilor de călătorie; emisiunea card-urilor de 
credit; emisiunea hârtiilor de valoare; investiţii;  
informaţii în  domeniul asigurărilor; informaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
informaţii financiare; informaţii financiare 
(prestarea serviciilor prin reţelele de cal-
culatoare, inclusiv prin Internet); cliring; 
consultaţii în domeniul asigurărilor; consultaţii 
în domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); consultaţii în domeniul finanţelor; 
consultaţii în domeniul finanţelor (prestarea 
serviciilor prin reţelele de calculatoare, inclusiv 
prin Internet); cotaţii bursiere; servicii de 
lichidare a întreprinderilor; curtaj; curtaj (pres-
tarea serviciilor prin reţelele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); administrare financiară; 
administrare financiară (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); schimb valutar; deservirea card-urilor 
de debit; deservirea card-urilor de credit; ope-
raţiuni bancare prin Internet; operaţiuni fac-
toriale; organizarea colectării banilor; eva-
luarea anticariatului; evaluarea giuvaierelor; 
evaluarea timbrelor; evaluarea imobilului; eva-
luarea obiectelor de numismatică; evaluarea 
obiectelor de artă; evaluări financiare (asi-
gurare, operaţiuni bancare, imobil); transferuri 
electronice de fonduri; garanţii; curtaj la bursă; 
intermediere în operaţiuni cu imobilul; inter-
mediere în asigurare; acordarea împru-
muturilor; acordarea împrumuturilor în gaj; 
verificarea cecurilor; colectarea mijloacelor de 
binefacere; arenda birourilor; arenda imobi-
lului; arenda imobilului pentru întreprinderi de 
comerţ; arenda imobilului pentru întreprinderi 
de alimentaţie publică; arenda apartamentelor; 
patronaj financiar; creditare în ipotecă; cre-
ditare cu achitare în rate; asigurări; asigurări 
(prestarea serviciilor prin Internet); admi-
nistrarea fondului locativ; administrarea imo-
bilului; administrarea imobilului, inclusiv în 
formă de complexe comerciale; serviciile 
actuarilor; servicii bancare; servicii de plată a 
pensiilor; servicii fiduciare; constituirea fon-
durilor mutuale; finanţare; depozitare în sa-
feuri; depozitarea valorilor; expertiză fiscală; 
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39  - transport aerian; arenda transportului naval; 
arenda locurilor pentru parcarea transportului 
auto; rezervarea biletelor pentru călătorii; re-
zervarea itinerarelor turistice; rezervarea vehi-
culelor; remorcare; remorcarea vehiculelor în 
caz de avariere; distribuirea apei; livrarea zia-
relor; livrarea corespondenţei; livrarea cole-
telor; livrarea produselor; livrarea produselor 
(comandate prin corespondenţă); livrarea 
produselor (comandate în prealabil); livrarea 
produselor (comandate prin reţeaua de 
calculatoare); lansarea sateliţilor pentru terţi; 
informaţii în domeniul transportului; informaţii 
privind depozitarea produselor; organizarea 
croazierelor; organizarea călătoriilor; camionaj; 
cărăuşie; transportul şi descărcarea gunoiului; 
transportul mobilei; transportul mobilei la 
mutare; transport cu şlepuri; transport cu 
feribotul; transportul călătorilor; transportul 
naval al produselor (navlu); transportarea valo-
rilor în transport armat; transport cu autobuzul; 
transport cu automobilul; transport naval; 
transport feroviar; transport maritim; transport 
de pasageri; transport fluvial; transportarea 
încărcăturilor; ranfluarea navelor; intermediere 
în transport maritim; intermediere la transport; 
intermediere în navlosire; operarea porţilor de 
ecluză; arenda automobilelor; arenda vagoa-
nelor; arenda clopotelor de scufundat; arenda 
costumelor de scafandru; arenda automo-
bilelor de cursă; arenda scaunelor pe rotile 
pentru invalizi; arenda containerelor de depo-
zitare a produselor; arenda cailor; arenda 
vehiculelor terestre; arenda vaselor frigorifere; 
arenda vehiculelor; operaţii de încărcare-
descărcare; operaţii de descărcare; distri-
buirea energiei electrice; distribuirea energiei; 
ambalarea produselor; transport de ambu-
lanţă; arenda garajelor; arenda parcărilor aco-
perite pentru vehicule; arenda depozitelor; 
servicii de spargere a gheţii; pilotaj; aprovi-
zionare cu apă potabilă; însoţirea călătorilor; 
salvare sub apă; salvarea navelor; servicii de 
taxi; servicii de tramvai; transport prin con-
ducte; vehicule pentru serviciu de salvare; 
împachetarea produselor; serviciile parcărilor 
de automobile; serviciile şoferilor; serviciile 
transportului naval de excursie; serviciile curie-
rilor (livrarea corespondenţei sau produselor); 
servicii de salvare a proprietăţii; servicii de 
transport; serviciile agenţiilor de turism (cu 
excepţia rezervării locurilor la hoteluri şi 

pensiuni); navlosire; stocarea datelor sau do-
cumentelor în dispozitive electronice; păs-
trarea bărcilor; păstrarea produselor; depo-
zitarea produselor; excursii turistice; expe-
dierea încărcăturilor; 

42  - analiza sistemelor de calculatoare; analiză chi-
mică; servicii de arbitraj; arhitectură; auten-
tificarea lucrărilor de artă; reconstituirea 
bazelor de date de calculator; design de arte 
grafice; studiul proiectelor tehnice; inginerie; 
instalarea software de calculatoare; servicii de 
informare meteorologică; testarea materialelor; 
testarea materialelor textile; cercetări în do-
meniul bacteriologiei; cercetări în domeniul 
biologiei; cercetări în domeniul geologiei; 
cercetări în domeniul cosmetologiei; cercetări 
în domeniul mecanicii; cercetări în domeniul 
dreptului; cercetări în domeniul fizicii; cercetări 
în domeniul chimiei; cercetări şi proiectări de 
produse noi (pentru terţi); cercetări în 
domeniul zăcămintelor de petrol în scopul 
exploatării; cercetări subacvatice; cercetări 
tehnice; etalonare (măsurări); consultaţii în 
domeniul hardware de calculatoare; consultaţii 
în domeniul protecţiei mediului înconjurător; 
consultaţii în domeniul proprietăţii intelectuale; 
consultaţii în domeniul construcţiei, arhitecturii; 
control în domeniul proprietăţii intelectuale; 
controlul sondelor de ţiţei; controlul calităţii; 
controlul tehnic al vehiculelor; eliberarea 
licenţelor pentru obiectele de proprietate inte-
lectuală; arpentaj; design-ul îmbrăcămintei; 
modernizarea software de calculatoare; supra-
veghere în domeniul geologiei; supraveghere 
în domeniul zăcămintelor de petrol; între-
ţinerea software de calculatoare; decorarea 
interiorului; conversia datelor sau documen-
telor de pe suport fizic pe suport electronic; 
planificare urbană; conversia datelor şi pro-
gramelor de calculatoare (cu excepţia con-
versiei fizice); design-ul sistemelor de 
calculatoare; arenda calculatoarelor; arenda 
software de calculatoare; prospectare geo-
logică; prospectarea zăcămintelor de petrol; 
amplasarea web-site-urilor; multiplicarea pro-
gramelor de calculatoare; elaborarea planurilor 
în domeniul construcţiilor; design-ul software 
de calculatoare; împrăştierea norilor; crearea 
şi întreţinerea tehnică a web-site-urilor pentru 
terţi; programare de calculatoare; administrare 
în domeniul drepturilor de autor; design 
industrial; servicii în domeniul chimiei; servicii 
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de design în domeniul ambalajului; servicii 
juridice; expertiză tehnico-inginerească; 

43  - agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni); arenda 
cazării temporare; arenda spaţiilor pentru 
întruniri; case de vacanţă; rezervări hoteliere; 
rezervări în pensiuni; rezervări de cazare tem-
porară; hoteluri; aziluri pentru bătrâni; snack-
baruri; cafenele; bufete cu autoservire; mo-
teluri; pensiuni; pensiuni pentru animale; 
arenda mobilierului, garniturilor de albituri 
pentru masă şi veselei; arenda corturilor; 
arenda construcţiilor transportabile; restau-
rante; restaurante cu autoservire; cantine în 
instituţiile de producţie şi învăţământ; serviciile 
caselor de vacanţă (servicii de cazare); 
serviciile barurilor; serviciile campingurilor; 
servicii de pregătire şi livrare a bucatelor la 
domiciliu; creşe.  

(531) CFE(5) 26.01.17; 27.05.01; 27.05.07; 
27.07.21. 

 

 
 
(210) 016749 
(220) 2005.04.14 
(730) SPEAK GLOBAL LIMITED, CY 

Arch. Makarios III, 62 XENIOS 
COMMERCIAL CENTER, 6th floor, 
Flat/Office 603, P.C. 1076, Nicosia, Cipru 

(540)  
 
 

 
 

511) NCL(8) 
03  - substanţe abrazive; ambră; preparate de de-

tartrare de uz casnic; preparate antistatice de 
uz casnic; sprayuri pentru împrospătarea 
respiraţiei; pietre pentru bărbierit (antiseptice); 
pietre de lustruit; hârtie abrazivă; hârtie cu 
şmirghel; hârtie de lustruit; vaselină de uz 
cosmetic; vată de uz cosmetic; beţişoare cu 
vată de uz cosmetic; substanţe aromatice 
(uleiuri esenţiale); substanţe aromatice pentru 
prăjituri (uleiuri esenţiale); substanţe aromatice 
pentru băuturi (uleiuri esenţiale); substanţe 
aromatice pentru parfumarea lenjeriei; apă 
aromatică; apă de javel; apă de lavandă; apă 
de toaletă; ceară pentru lenjerie; ceară pentru 

podele; ceară pentru mustăţi; ceară de croi-
torie; ceară pentru lustruirea mobilierului şi 
podelelor; ceară de cizmărie; heliotropină; 
geraniol; farduri; dezodorizanţi de uz personal; 
lemn aromatic; parfum; lichide pentru 
curăţarea geamurilor şi parbrizelor; grăsimi de 
uz cosmetic; cenuşă vulcanică pentru cură-
ţare; parfumerie; ornamente decorative de uz 
cosmetic;  iononă (parfumerie); pietre de 
şlefuit; creioane pentru sprâncene; creioane 
cosmetice; carbură de siliciu (material abra-
ziv); carburi de metale (materiale abrazive); 
alaun de aluminiu (antiseptice); diatomit de 
lustruit; adezivi pentru fixarea genelor 
artificiale; adezivi pentru fixarea părului arti-
ficial; scoarţă de clocotici pentru spălare; 
corindon (abraziv); vopsele pentru lenjerie; 
vopsele pentru barbă şi mustăţi; coloranţi 
pentru scopuri de  toaletă;  vopsele cosmetice; 
amidon (apret); creme cosmetice; creme 
cosmetice pentru albit; creme, ceară pentru 
piele; crocus (material abraziv); tămâie; 
sprayuri pentru păr; lacuri de unghii; loţiuni 
după bărbierit; loţiuni pentru păr; loţiuni de uz 
cosmetic; măşti cosmetice; uleiuri pentru 
parfum şi substanţe aromatice; uleiuri 
cosmetice; uleiuri pentru scopuri de toaletă; 
uleiuri esenţiale; uleiuri esenţiale de cedru; 
uleiuri esenţiale de lămâie; uleiuri folosite ca 
produse de curăţare; ulei de pergamut; ulei de 
gaultheria; ulei de iasomie; ulei de lavandă; 
ulei de migdal; ulei de trandafir; ulei de 
terebentină pentru degresare; adezivi de uz 
cosmetic; lapte de var; cretă pentru curăţare; 
lapte de migdal de uz cosmetic; lapte de 
curăţare pentru scopuri de toaletă; mosc 
(parfumerie); săpunuri; săpunuri dezinfectante; 
săpunuri dezodorizante; săpunuri pentru 
bărbierit; săpunuri pentru avivare; săpunuri de 
toaletă în calupuri;  săpunuri medicinale; săpu-
nuri împotriva transpiraţiei; săpunuri împotriva 
transpiraţiei picioarelor; săpun de migdal; 
mentă pentru parfumerie; seturi cosmetice; 
emeri; unghii artificiale; apă de colonie; baze 
pentru parfum de flori; paste de lustruit; paste 
pentru curele pentru ascuţirea briciului; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; piatră ponce; 
peroxid de hidrogen de uz cosmetic; pânză 
abrazivă; pânză de sticlă; ruj de buze; pomadă 
de uz cosmetic; produse pentru bărbierit; 
produse cosmetice pentru baie; produse de 
toaletă; produse pentru ondulaţia părului; 
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produse pentru înmuierea lenjeriei; produse 
pentru ascuţirea instrumentelor; produse pen-
tru netezirea (apretarea) ţesăturilor; produse 
pentru albirea pielii; produse pentru polizarea 
protezelor dentare; produse de lustruit; pro-
duse pentru clătirea gurii (cu excepţia celor de 
uz medicinal); produse cosmetice pentru 
slăbire; produse pentru lustruirea lenjeriei; 
emoliente pentru lenjerie la spălare; produse 
pentru spălare; produse pentru curăţare 
uscată; produse pentru scoaterea fardului; 
produse pentru scoaterea vopselei; produse 
pentru scoaterea lacurilor; produse pentru 
scoaterea cerii pentru podele; produse  pentru 
scoaterea ruginii; produse de curăţat;  produse  
pentru curăţarea protezelor dentare; produse 
pentru curăţarea tapetelor; produse pentru 
curăţarea ţevilor de scurgere; produse chimice 
de uz casnic destinate avivării  culorilor la 
spălarea lenjeriei; pudră de machiat; diamantin 
(abraziv); soluţii pentru degresare; gene arti-
ficiale; şerveţele impregnate cu loţiuni cos-
metice; safrol; terebentină pentru degresare; 
amestecuri aromatice din flori şi ierburi; sodă 
de albit; sodă pentru spălare, curăţare; săruri 
pentru baie (cu excepţia celor de uz 
medicinal); săruri de albit; substanţe de lustruit 
pentru piele; produse de fumegare (parfu-
merie); amoniac (detergent); substanţe astrin-
gente de uz cosmetic; produse cosmetice 
pentru sprâncene; produse pentru scoaterea 
petelor; produse de machiat; produse cos-
metice pentru bronzat; produse pentru vop-
sirea părului; neutralizanţi pentru ondulaţie 
permanentă; produse cosmetice pentru gene; 
produse pentru depilare; produse cosmetice 
pentru îngrijirea pielii; creme pentru încăl-
ţăminte; produse cosmetice; produse cos-
metice pentru animale; produse cosmetice 
pentru vopsirea genelor şi sprâncenelor; 
detergenţi (cu excepţia celor de uz industrial şi 
medicinal); degresanţi (cu excepţia celor de uz 
industrial); decoloranţi de uz cosmetic; pro-
duse de toaletă contra transpiraţiei; talc pentru 
toaletă; terpene (uleiuri esenţiale); şampoane; 
şampoane pentru spălarea animalelor 
domestice; glaspapir; leşie de sodă; extracte 
de flori (parfumerie); esenţe eterice; esenţă de 
badian; esenţă de mentă (ulei esenţial); 

05  - acaricide; aconitină; alcaloizi de uz medicinal; 
algicide; aldehide de uz farmaceutic; amal-
game dentare din aur; amalgame dentare; 

aminoacizi de uz veterinar; aminoacizi de uz 
medicinal; antibiotice; acetat de aluminiu de uz 
farmaceutic; acetaţi de uz farmaceutic; bacte-
ricide; balsamuri de uz medicinal; bandaje 
igienice; bandaje pentru pansamente; biocizi; 
brăţări de uz medicinal; brăţări antireumatice; 
brom de uz farmaceutic; hârtie pentru cata-
plasmă de muştar; hârtie lipicioasă contra 
muştelor; hârtie impregnată contra moliei; 
vaselină de uz medicinal; vaccinuri; băi cu 
oxigen; vată antiseptică; vată higroscopică; 
vată de uz medicinal; substanţe dietetice de uz 
medicinal; substanţe radiologice de contrast 
de uz medicinal; substanţe nutritive pentru 
microorganisme; substanţe radioactive de uz 
medicinal; azotat de bismut de uz farmaceutic; 
apă de melisă de uz farmaceutic; apă de mare 
pentru băi curative; ape minerale de uz 
medicinal; ape termale; fibre de plante 
comestibile (nealimentare); ceară de modelare 
dentară; gaze de uz medicinal; gaiacol de uz 
farmaceutic; hematogen; hemoglobină; hidras-
tină; hidrastinină; glicerină de uz medicinal; 
glicerofosfaţi; glucoză de uz medicinal; gen-
ţiană de uz farmaceutic; hormoni de uz 
medicinal; muştar de uz farmaceutic; cata-
plasmă de muştar; nămoluri pentru băi; nămo-
luri terapeutice; gumă-gută de uz medicinal; 
gurjum-balsam de uz medicinal; dezodorizante 
(cu excepţia celor de uz personal); diastază de 
uz medicinal; digitalină; aditivi pentru furaje de 
uz medicinal; suplimente minerale alimentare; 
suplimente nutritive de uz medicinal; drojdie 
de uz farmaceutic; gelatină de uz medicinal; 
untură de peşte; izotopi de uz medicinal; 
insecticide; iod de uz farmaceutic; ioduri de uz 
farmaceutic; ioduri alcaline de uz farmaceutic; 
iodoform; calomel; tartrat acid de uz far-
maceutic; tartru de uz farmaceutic; camfor de 
uz medicinal; capsule pentru medicamente; 
capsule de uz farmaceutic; dropsuri de uz 
medicinal; creioane hemostatice; creioane 
pentru tratamentul verucei; creioane caustice; 
cardonil (paraziticid); sodă caustică de uz 
farmaceutic; cachou de uz farmaceutic; 
quassia de uz medicinal; quebracho de uz 
medicinal; acid galic de uz farmaceutic; acizi 
de uz farmaceutic; adezivi pentru proteze 
dentare; benzi adezive de uz medicinal; co-
caină; colodiu de uz farmaceutic; inele contra 
calusului pentru picioare; inele antireumatice; 
bomboane medicinale; scoarţă de angustur de 
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uz medicinal; scoarţă de arbori de uz far-
maceutic; scoarţă de cedru (insectifug); scoar-
ţă de condurango de uz medicinal; scoarţă de 
croton; scoarţă de manglier de uz farmaceutic; 
scoarţă de mirobalan de uz farmaceutic; 
scoarţă de chinină de uz medicinal; rădăcini 
medicinale; rădăcini de revent de uz far-
maceutic; scame de uz medicinal; amidon de 
uz dietetic sau farmaceutic; creozot de uz 
farmaceutic; sânge de uz medicinal; culturi de 
microorganisme de uz medicinal sau veterinar; 
curara; lacuri dentare; lemn-dulce de uz 
medicinal; lactoză; leucoplaste; medicamente 
contra constipaţiilor; lecitină de uz medicinal; 
loţiuni de uz veterinar; loţiuni pentru câini; 
loţiuni de uz farmaceutic; lupulină de uz 
farmaceutic; magnezie de uz farmaceutic; lini-
mente; unguente de uz farmaceutic; unguente 
contra arsurilor solare; unguente mercuriale; 
unguente de uz farmaceutic de protecţie 
contra degerăturii; tifon pentru pansamente; 
uleiuri de protecţie contra tăunilor; uleiuri 
medicinale; ulei de muştar de uz medicinal; 
ulei camforat de uz medicinal; ulei de ricin de 
uz medicinal; ulei de terebentină de uz 
farmaceutic; ulei de mărar de uz medicinal; 
masticuri dentare; materiale abrazive dentare; 
materiale pentru mulaje dentare; materiale 
pentru plombarea dinţilor; materiale medi-
cinale pentru pansamente; materiale chirur-
gicale pentru pansamente; medicamente; me-
dicamente de uz veterinar; medicamente 
pentru seroterapie; medicamente de uz uman; 
medicamente de uz dentar; mentol; poţiuni 
medicinale; moleschin de uz medicinal; lapte 
proteic; lapte de migdale de uz farmaceutic; 
lăptişor de matcă de uz medicinal; enzime 
lactice de uz farmaceutic; muşchi irlandez de 
uz medicinal; făină pentru alimente pentru 
sugari; făină de uz farmaceutic; făină din 
seminţe de in de uz farmaceutic; făină de 
peşte de uz farmaceutic; adezivi contra muş-
telor; mentă de uz farmaceutic; truse 
farmaceutice (portative); băuturi dietetice de 
uz medicinal; băuturi din lapte de malţ de uz 
medicinal; narcotice; infuzii medicinale; tinc-
tură de iod; tinctură de eucalipt de uz 
farmaceutic; tincturi de uz medicinal; opiu; 
opodeldoc; decocturi de uz medicinal; zgărzi 
antiparazitare pentru animale; beţişoare de 
lemn-dulce de uz farmaceutic; beţişoare sulfu-
rice (dezinfectante); chiloţi absorbanţi pentru 

persoanele ce suferă de incontinenţă; pectine 
de uz farmaceutic; scutece igienice pentru 
persoanele ce suferă de incontinenţă; pepsine 
de uz farmaceutic; peptone de uz farmaceutic; 
peroxid de hidrogen de uz medicinal; pilule de 
uz farmaceutic; lipitori medicinale; plasmă 
sangvină; plasturi de uz medicinal; bandaje 
oculare de uz medicinal; cataplasme; bandaje 
pentru comprese; bandaje scapulare chirur-
gicale; perniţe pentru calus; perniţe folosite la 
alăptare; pomezi de uz medicinal; pulbere de 
cantaridă; pulbere de piretru; centuri pentru 
absorbante igienice pentru femei; preparate 
antidiuretice; preparate bacteriene de uz 
medicinal şi veterinar; preparate bacteriologice 
de uz medicinal sau veterinar; preparate bal-
samice de uz medicinal; preparate albumi-
noase de uz medicinal; preparate biologice de 
uz veterinar; preparate biologice de uz 
medicinal; preparate veterinare; preparate de 
bismut de uz farmaceutic; preparate vitami-
noase; preparate diagnostice de uz medicinal; 
preparate terapeutice pentru băi; preparate 
pentru tratamentul hemoroizilor; preparate 
pentru tratamentul calusului osos; preparate 
pentru uşurarea erupţiei dentare; preparate 
pentru prelucrarea arsurilor; preparate de 
fumegare de uz medicinal; preparate pentru 
organoterapie; preparate de împrospătare a 
aerului; preparate pentru purificarea aerului; 
preparate pentru dilataţie bronşică; preparate 
pentru sterilizare; preparate pentru sterilizarea 
solului; preparate pentru scoaterea calusului; 
preparate farmaceutice contra mătreţii; pes-
ticide; erbicide; preparate pentru distrugerea 
ciupercilor de casă; preparate pentru distru-
gerea larvelor; preparate pentru distrugerea 
muştelor; preparate pentru distrugerea şoa-
recilor; preparate pentru distrugerea limaxului; 
preparate pentru distrugerea animalelor dău-
nătoare; preparate farmaceutice pentru îngri-
jirea pielii; preparate pentru curăţarea lentilelor 
de contact; preparate calcaroase de uz far-
maceutic; preparate medicinale pentru băi; 
preparate medicinale pentru creşterea părului; 
preparate de opiu; preparate anticriptogamice; 
preparate cu microelemente de uz uman sau 
pentru animale; preparate medicinale sulfa-
midice; preparate farmaceutice; preparate 
farmaceutice contra arsurilor solare; preparate 
enzimatice de uz veterinar; preparate enzi-
matice de uz medicinal; preparate chimiofar-
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maceutice; preparate chimice de uz veterinar; 
preparate chimice pentru diagnosticarea 
sarcinii; preparate chimice de uz medicinal; 
preparate chimice pentru tratarea cerealelor 
afectate de mălură; preparate chimice pentru 
tratarea viţei de vie afectată; preparate chi-
mice de tratare contra mucegaiului; preparate 
chimice de tratare contra filoxerei; preparate 
chimice de uz farmaceutic; preparate contra 
degerăturilor; preparate de protecţie contra 
moliilor; colir; apă de plumb; conductori chimici 
pentru electrozii electrocardiografici; produse 
albuminoase alimentare de uz medicinal; ali-
mente pentru sugari; produse alimentare 
dietetice de uz medicinal; produse secundare 
de prelucrare a cerealelor de uz medicinal; 
absorbante igienice pentru femei; absorbante 
igienice pentru chiloţi; radiu de uz medicinal; 
cloralhidrat de uz farmaceutic; solvenţi pentru 
scoaterea leucoplastelor; soluţii vaginale; 
soluţii pentru lentilele de contact; reactivi 
chimici de uz medicinal sau veterinar; cauciuc 
de uz medicinal; cauciuc de uz dentar; gumă 
de mestecat de uz medicinal; insectifuge (fu-
megare); insectifuge; insectifuge pentru câini; 
şerveţele, perniţe igienice; şerveţele im-
pregnate cu loţiuni farmaceutice; sasaparila de 
uz medicinal; zahăr de uz medicinal; ceai 
antiastmatic; lumânări fumigante; supozitoare; 
seminţe de in de uz farmaceutic; ţigări ce nu 
conţin tutun de uz medicinal; sicativi de uz 
medicinal; siropuri de uz farmaceutic; tere-
bentină de uz farmaceutic; unsori folosite la 
muls; unsori de uz veterinar; unsori de uz 
medicinal; somnifere; bicarbonat de sodiu de 
uz farmaceutic; săruri pentru băi cu ape 
minerale; săruri pentru băi medicinale; săruri 
de uz medicinal; săruri de potasiu de uz me-
dicinal; săruri de sodiu de uz medicinal; săruri 
mirositoare; săruri ce intră în componenţa 
apelor minerale; malţ de uz farmaceutic; 
spermă pentru însămânţare artificială; alcool 
medicinal; aliaje de metale preţioase de uz 
dentar; secară-cornută de uz medicinal; anes-
tezice; antiseptice; analgezice; adjuvanţi de uz 
medicinal; substanţe astringente; antihelmin-
tice; dezinfectante de uz igienic; dezinfectante 
chimice pentru toalete; preparate de suprimare 
a apetitului de uz medicinal; preparate medi-
cinale pentru slăbire; paraziticide; produse 
pentru îngrijirea cavităţii bucale de uz medi-
cinal; febrifuge; depurative; produse pentru 

spălarea animalelor; detergenţi de uz medi-
cinal; produse pentru spălarea vitelor; produse 
pentru spălarea câinilor; substanţe vezicante; 
produse contra durerilor de cap; remedii 
contra transpiraţiei; remedii contra transpiraţiei 
picioarelor; contraceptive chimice; produse 
antiparazitare; laxative; tonice (produse medi-
cinale); nervine; digestive de uz farmaceutic; 
medii nutritive pentru culturi bacteriologice; 
steroizi; stricnină; seruri; pastile de amoniac; 
tampoane igienice pentru femei; tampoane 
pentru vindecarea rănilor; timol de uz farma-
ceutic; ţesături chirurgicale; ierburi de fumat de 
uz medicinal; ierburi medicinale; sedative; 
transplanturi chirurgicale (ţesuturi vii); chiloţi 
igienici pentru femei; cărbune de lemn de uz 
farmaceutic; mărar de uz medicinal; porţelan 
pentru proteze dentare; fenol de uz far-
maceutic; enzime de uz veterinar; enzime de 
uz medicinal; fermenţi de uz farmaceutic; 
formaldehidă de uz farmaceutic; fosfaţi de uz 
farmaceutic; fungicide; chinină de uz medi-
cinal; chinolină de uz medicinal; pâine pentru 
diabetici; cloroform; floare de sulf de uz 
farmaceutic; ciment pentru copitele animalelor; 
ciment osos de uz chirurgical şi ortopedic; 
ciment dentar; ceaiuri de ierburi de uz 
medicinal; ceai pentru slăbire de uz medicinal; 
eucalipt de uz farmaceutic; extracte de tutun 
(insecticide); extracte de hamei de uz farma-
ceutic; elixire (preparate farmaceutice); eteri 
simpli de uz farmaceutic; eteri compuşi de uz 
farmaceutic; eteri compuşi de celuloză de uz 
farmaceutic; eteri simpli de celuloză de uz 
farmaceutic; iuiuba (pastile de tuse); otravă 
pentru şobolani; otravă; otravă bacteriană; 
jalapă; 

16  - stilouri; acuarele; acvarii de cameră; albume; 
almanahuri; aparate pentru laminarea docu-
mentelor; atlase; afişe, placarde; funde de 
hârtie; garnituri de albituri de hârtie pentru 
masă; bilete; formulare; blocnotesuri; carnete 
pentru desen; carneţele (papetărie); carneţele 
cu foi libere; brăţări pentru instrumente de 
scris; broşuri; pliante; foi de hârtie; hârtie 
cerată; hârtie pentru dispozitive de înregis-
trare; hârtie pentru radiograme; hârtie pentru 
electrocardiografe; hârtie pentru sertarele 
dulapurilor (aromatizată sau nearomatizată); 
hârtie din celuloză de lemn; hârtie-carbon; 
hârtie-pergament; hârtie de scrisori; hârtie 
luminescentă; hârtie igienică; hârtie de amba-
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lat; hârtie Xuan (pentru desen chinezesc sau 
caligrafie); hârtie; sugative; buletine infor-
maţionale; cilindri pentru maşini de scris; 
bidinele pentru zugravi; culegare; ceară pentru 
modelare (cu excepţia celei de uz dentar); 
firme de hârtie sau carton; tipare pentru croit; 
ziare; clişee de galvanotipie; hectografe; 
steme heraldice (sigilii de hârtie); globuri; 
gravuri; condeie de ardezie; mine de creion; 
suporturi pentru creioane; suporturi pentru 
cretă; suporturi pentru ştampile, sigilii; 
suporturi pentru carnete de cecuri; diagrame; 
plăci pentru gravat; plăci de scris; table 
şcolare; galioane (tipografie); planşete de 
desen; perforatoare (articole de birou); 
containere de hârtie pentru frişcă; clame 
pentru fişe de cartotecă; agrafe pentru peniţe; 
semne de carte; ace de gravare pentru acva-
forte; ace trasoare pentru desen; publicaţii 
imprimate; articole de hârtie sau masă plastică 
pentru ambalaj; articole de carton; mărun-
ţitoare pentru hârtie, reprezentări grafice; 
instrumente pentru imitarea marmurei în 
legătorie; calendare; calendare cu foi libere; 
hârtie de calc; calc pe bază de pânză; calc; 
cleiuri vegetale pentru papetărie sau menaj; 
pietre litografice; creioane; creioane automate; 
creioane de cărbune; desene; desene pentru 
decalcomanie; tablouri cu ramă sau fără ramă; 
carton din celuloză de lemn; carton; cutii din 
carton pentru pălării; dosare (papetărie); 
clasoare (articole de birou); fişe de cartotecă; 
card-uri de credit imprimate neelectrice; 
cartele; hărţi geografice; cartele sau benzi de 
hârtie pentru înregistrarea programelor de 
calculatoare; cartele perforate pentru războaie 
de ţesut cu mecanism Jacquard; cataloage; 
bobine pentru panglicile impregnate cu 
cerneală; vase decorative de hârtie pentru 
ghivece cu flori; pensule pentru desen; 
pensule pentru artişti; pensule pentru scris; 
taste pentru maşini de scris; cleiuri pentru 
papetărie sau menaj; clei de peşte pentru 
papetărie sau menaj; clei de amidon pentru 
papetărie sau menaj; clişee; cărţi; registre; 
chitanţiere; cărţi-comicsuri; piuneze; inele de 
trabuc; plicuri; cutii pentru ştampile, sigilii; cutii 
de carton sau hârtie; cutii cu vopsele (rechizite 
şcolare); lichide de corectură (articole de 
birou); capace pentru acvarii de cameră; 
florare; benzi de hârtie; benzi pentru maşini de 
scris; benzi adezive; benzi gumate pentru 

papetărie; panglici impregnate cu cerneală; 
panglici impregnate cu cerneală pentru 
imprimante; echere; foi de viscoză pentru 
ambalare; foi cu bule (din masă plastică) 
(pentru ambalare sau împachetare); foi de 
celuloză regenerată pentru ambalare; carac-
tere de oţel; caractere tipografice (numerice 
sau literale); caractere tipografice numerice; 
litografii; machete de arhitectură; timbre 
poştale; materiale grafice imprimate; materiale 
pentru modelare; materiale de instruire (cu 
excepţia aparatelor); articole de legătorie; 
materiale de papetărie pentru sigilare; adezivi 
(materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; 
materiale de ambalare făcute din amidon; 
materiale de filtrare din hârtie; maşini de 
imprimare a adreselor; maşini şi dispozitive 
pentru legătorie (echipament de birou); maşini 
de scris (electrice sau neelectrice); maşini de 
fălţuit; maşini de francare; cretă pentru 
litografie; cretă de scris; cretă pentru croitorie; 
cretă de marcare; saci pentru gunoi (de hârtie 
sau de masă plastică); şevalete; rezemători 
pentru artişti; instrumente de scris; seturi 
pentru scris (papetărie); seturi tipografice 
portative; bavete din hârtie; abţibilduri; dege-
tare (articole de birou); aţe pentru legătorie; 
cuţite pentru tăierea hârtiei; aparate de nu-
merotat; învelitori din carton sau hârtie pentru 
butelii; capsule pentru sigilare; învelitori; 
învelitori pentru paşapoarte; pelicule din 
materiale plastice extensibile pentru stivuire; 
modele de broderie; specimene de scris;  
oleografii;  ilustrate muzicale;  ilustrate de 
felicitare; cărţi poştale; gravuri; pungi de hârtie; 
pungi pentru gătirea mâncării în cuptorul cu 
microunde; palete pentru artişti; beţişoare 
pentru scriere cu cerneală; mape pentru 
documente; papier mâche; pastele (creioane); 
pelinci de unică folosinţă din celuloză sau 
hârtie; penare; legători pentru cărţi; publicaţii 
periodice; curăţitoare de peniţe; perforatoare; 
peniţe; peniţe de aur; peniţe de oţel; peniţe 
pentru desen; culegeri de cântece; ştampile, 
sigilii; sigilii de ceară roşie; scrisori de aviz; 
planşete cu clame; plăci cu adrese pentru 
maşini de imprimare a adreselor; batiste de 
hârtie; pelicule din masă plastică pentru 
ambalare; scutece de unică folosinţă din 
hârtie sau celuloză; tăvi pentru cores-
pondenţă; tăvi pentru sortarea şi numărarea 
banilor; suporturi de hârtie pentru carafe; 
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suporturi pentru cărţi; suporturi pentru 
ştampile, sigilii; suporturi pentru căni de bere; 
suporturi pentru tocuri şi creioane; standuri 
pentru fotografii; tuşiere; şipci de înrămare 
pentru legătorie; şervete din hârtie pentru 
mâini; pânză gumată pentru papetărie; pânză 
multiplă netextilă la maşina de imprimat; pân-
ză cu cerneală  pentru maşinile de reprodu-
cere a documentelor; pânză cu cerneală pen-
tru aparatele de multiplicare; portrete; pres-
papieruri; seturi de scris; instrumente pentru 
desen; radiere; articole de birou (cu excepţia 
mobilierului); rechizite de scris; rechizite 
şcolare; distribuitoare de bandă adezivă; 
dispozitive acţionate manual destinate lipirii 
etichetelor; dispozitive de prins hârtia; dis-
pozitive de  ascuţit creioane (electrice şi 
neelectrice); produse de imprimerie; pros-
pecte; orare imprimate; reglete; borderouri; 
gume; reproduceri grafice; aparate de multi-
plicat; tocuri rezervoare; pixuri; şerveţele de 
hârtie pentru scoaterea machiajului; şerveţele 
de hârtie de toaletă; răzuitoare de birou; 
clame; produse pentru ştergere; secţiuni bio-
logice pentru cercetare la microscop (mate-
riale de învăţământ); secţiuni histologice (ma-
teriale de învăţământ); statuete din papier 
mâche; radiere pentru tablă; pupitre de cules 
tipografice; ceară roşie; tabele de calcul; 
panouri de hârtie sau carton pentru anunţuri; 
terarii de cameră (vivarii); caiete; articole de 
papetărie; transparente; tipare, şabloane; 
tuburi de carton; tuş; umezitoare (articole de 
birou); umezitoare de suprafeţe; baghete 
neelectronice; ambalaje de carton sau hârtie 
pentru butelii; maşini de sigilat plicuri pentru 
birou; maşini de sigilare pentru birou; aparate 
pentru fabricarea vinietelor; aparate pentru 
lipirea fotografiilor; aparate pentru fixare cu 
cleme (articole de birou); manuale; filtre de 
hârtie pentru cafea; steaguri (de hârtie); foiţe 
de metal; fotogravuri; fotografii; tocuri pentru 
şabloane; pânze pentru tablouri; cromolito-
grafii; ceşti pentru dizolvarea vopselelor; 
cerneluri de corectare (heliografie); cerneluri; 
călimări; copii heliografice; mătănii; bile pentru 
pixuri; dulapuri de birou; caractere tipografice; 
ştampile cu adrese; ştampile; panouri pentru 
afişe de hârtie sau carton; planşete (gravură); 
etichete (cu excepţia celor textile); 

29  - alginaţi de uz alimentar; anşoa; arahide pre-
lucrate; albumine de uz alimentar; albuş de ou; 

boabe conservate; boabe de soia conservate; 
bulion; dulceţuri de ghimber; substanţe grase 
pentru fabricarea grăsimilor comestibile; cui-
buri de păsări comestibile; mazăre conservată; 
ciuperci conservate; vânat; gelatină de uz ali-
mentar; jeleuri de carne; jeleuri alimentare; 
jeleuri de fructe; gălbenuş de ou; grăsime de 
cocos; grăsime de os comestibilă; grăsime de 
porc; grăsimi animale; grăsimi comestibile; 
mezeluri; mezeluri, inclusiv în formă de 
gustare la bere; stafide; icre; cazeină de uz 
alimentar; varză murată; clei de peşte de uz 
alimentar; caltaboş; conserve de carne; 
conserve de legume; conserve de peşte; 
conserve de fructe; concentrate de bulion; 
cornişoni; crevete; crevete, inclusiv în formă 
de gustare la bere; cremă de frişca; crochete 
alimentare; crisalide de fluture-de-mătase 
folosite în alimentaţia oamenilor; languste (nu 
vii); somon; ceapă conservată; margarină; 
piccalilli; marmeladă; uleiuri vegetale; unt de 
arahide; unt de cacao; unt de cocos; unt de 
frişcă; midii (nu vii); migdale pisate; măduvă 
alimentară; moluşte (nu vii); moluşte, inclusiv 
în formă de gustare la bere; lapte; făină de 
peşte alimentară; pulpă de fructe; carne; carne 
conservată; legume conservate; legume us-
cate; legume fierte; clătite din cartofi; măsline 
conservate; omari (nu vii); nuci de cocos 
uscate; nuci prelucrate; nuci prelucrate, inclu-
siv în formă de gustare la bere; pastă de roşii; 
pateuri de ficat; pectine alimentare; ficat; 
pickles; dulceţuri; praf de ouă; şuncă; produse 
lactate; produse lactate, inclusiv brânzici 
glazurate; produse din peşte; produse din 
peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
proteine alimentare; păsări (nu vii); polen 
preparat pentru mâncare; piure de răchiţele; 
piure de mere; crustacee (nu vii); produse de 
peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
peşte (nu viu); peşte, inclusiv în formă de 
gustare la bere; peşte conservat; salate de 
legume; salate de fructe; slănină; sardele; 
carne de porc; scrumbie; frişcă; amestecuri de 
grăsimi pentru tartine; suc de roşii pentru 
prepararea bucatelor; sucuri de legume pentru 
prepararea bucatelor; carne sărată; crenvurşti 
în pesmeţi; preparate pentru gătirea bulionului; 
preparate pentru gătirea supelor; subproduse; 
supe; supe de pregătire rapidă; supe de 
legume; brânză; tahini (aluat din seminţe de 
susan negru); tofu; zarzavaturi conservate; 
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castraveţi-de-mare (nu vii); trufe conservate; 
ton; stridii (nu vii); cheag; fileu de peşte; fileu 
de peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
curmale; fructe glazurate; fructe congelate; 
fructe conservate; fructe conservate în alcool; 
fructe prelucrate termic; fulgi de cartofi; 
hummus (aluat din năut); coajă de fructe; linte 
conservată; chips-uri de cartofi; chips-uri de 
cartofi, inclusiv în formă de gustare la bere; 
chips-uri de fructe; extracte alimentare din 
alge; extracte din carne; ouă de melc; ouă; 

30  - preparate aromatice de uz alimentar; arome 
(cu excepţia uleiurilor esenţiale); badian; 
biscuiţi; clătite; clătite în formă de semifa-
bricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; brioşe; franzele; vanilină (înlocuitor 
de vanilie); vanilie (substanţă aromatică); 
vafele; fidea; substanţe aromatice de cafea; 
îndulcitori naturali; substanţe liante pentru 
mezeluri; substanţe liante pentru gheaţă 
alimentară; apă de mare (pentru prepararea 
bucatelor); glucoză alimentară; muştar; subs-
tanţe de îngroşare pentru produse alimentare; 
înlocuitori de cafea; înlocuitori vegetali de 
cafea; produse de cofetărie pentru împo-
dobirea pomului de Crăciun; prăjituri; produse 
de patiserie; produse de patiserie, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse de patiserie 
în formă de semifabricate, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; produse de cofetărie 
pe bază de arahide; produse de cofetărie pe 
bază de migdale; paste făinoase; pateuri; 
pateuri, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; iaurt congelat; cacao; produse din 
cacao; capere; caramele; terciuri de lapte; 
terciuri de pregătire rapidă; quiches (plăcintă-
budincă cu bucăţi mărunte de slănină); gluten 
alimentar; bomboane; bomboane de lemn- 
dulce; bomboane de mentă; cafea; cafea 
brută; amidon alimentar; fursecuri; fursecuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; crupe 
alimentare; porumb măcinat; porumb prăjit; 
plăcintă umplută cu carne; curcuma alimen-
tară; cuş-cuş; feluri de mâncare pe bază de 
făină; feluri de mâncare pe bază de făină, 
inclusiv în formă de gustări la bere; tăiţei; 
gheaţă de răcit; gheaţă naturală sau artificială; 
gheaţă alimentară; dropsuri; lipii din orez; 
maltoză; jeleuri de fructe (produse de cofe-
tărie); marţipane; cremă de lapte; miere; 
lăptişor de matcă (cu excepţia celui de uz 
medicinal); îngheţată; şerbeturi; făină; muesli; 

mentă pentru produse de cofetărie; băuturi din 
cacao cu lapte; băuturi din cafea cu lapte; 
băuturi pe bază de cafea; băuturi pe bază de 
ceai; băuturi din ciocolată cu lapte; băuturi pe 
bază de ciocolată; băuturi pe bază de cacao; 
infuzii nemedicinale; ovăz pisat; ovăz curăţat; 
nucşoare; pastile (produse de cofetărie); 
melasă; colţunaşi cu carne; piper; petits fours 
(produse de patiserie); pişcoturi; pişcoturi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; plăcinte; 
plăcinte, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; pizza; pizza în formă de semi-
fabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; bomboane fondante (produse de 
cofetărie); popcorn; prafuri pentru îngheţată; 
praline; condimente; condimente, inclusiv 
sosuri, maioneză, ketchup; produse pentru 
înmuierea cărnii în condiţii de casă; produse 
cerealiere; produse cerealiere, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse din făină; 
produse din făină, inclusiv în formă de gustare 
la bere; produse din făină în formă de 
semifabricate, inclusiv în formă de semifa-
bricate congelate; produse pe bază de ovăz; 
produse alimentare ce conţin amidon; propolis 
folosit în alimentarea oamenilor; turte dulci; 
mirodenii; budinci; pudră pentru prăjituri; 
ravioli; gume de mestecat (cu excepţia celor 
de uz medicinal); orez; ruladă de primăvară 
(legume proaspete învelite în clătită din făină 
de orez); zahăr; seminţe de anason; aluat 
pentru produse de cofetărie; aluat pentru 
produse de cofetărie, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; produse de cofetărie; 
malţ; sare pentru conservarea produselor 
alimentare; sare de bucătărie; sare de ţelină; 
spaghete; sosuri; stabilizatori pentru frişcă; 
pesmeţi; pesmeţi, inclusiv în formă de gustare 
la bere; pesmeţi pisaţi; sushi; covrigi; sand-
vişuri; sandvişuri, inclusiv în formă de gustare 
la bere; sandvişuri, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; drojdie în formă de 
comprimate (cu excepţia celor de uz medi-
cinal); tabule (mâncare din legume, mazăre, 
ulei şi suc de lămâie); tacos (lipie nedospită 
din porumb cu umplutură din carne şi legume); 
tapiocă; aluat de migdale; tortillas (lipii de 
porumb); torturi cu fructe şi pomuşoare; de-
coraţii comestibile pentru prăjituri; oţet; fer-
menţi pentru aluat; halva; pâine; pâine din 
aluat nedospit; fulgi din produse cerealiere; 
cicoare; ceai; ceai cu gheaţă; ciocolată; extract 
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de malţ; esenţe alimentare (cu excepţia esen-
ţelor eterice şi uleiurilor esenţiale); 

32  - aperitive nealcoolice; ape; cocteiluri neal-
coolice; limonade; băuturi de lapte de arahide; 
băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi 
în bază de zer; băuturi de fructe; băutură de 
lapte de migdale; nectare de fructe; lapte de 
migdale; bere; prafuri pentru prepararea 
băuturilor gazoase; sasaparila (băutură 
nealcoolică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de roşii; suc de mere; 
sucuri de legume; sucuri de fructe; preparate 
pentru fabricarea apei gazoase; preparate 
pentru fabricarea lichiorurilor; preparate pentru 
fabricarea apei minerale; preparate pentru 
fabricarea băuturilor; must; must de struguri; 
must de bere; must de malţ; pastile pentru 
fabricarea băuturilor gazoase; şerbet (bău-
tură); extracte nealcoolice de fructe; extracte 
de hamei pentru fabricarea berii; esenţe 
pentru fabricarea băuturilor; 

33  - aperitive; arac; brandy; vinuri; vinuri, inclusiv 
vinuri spumante de viţă de vie saturate cu 
bioxid de carbon; vin din tescovină de struguri; 
whisky; votcă; gin; digestive; cocteiluri; 
lichioruri; băuturi alcoolice; băuturi alcoolice ce 
conţin fructe; băuturi spirtoase; băuturi obţi-
nute prin distilare; hidromel; alcool de mentă; 
biter; rom; sake; cidru; alcool de orez; extracte 
alcoolice; extracte alcoolice de fructe; esenţe 
alcoolice; 

35  - agenţii de import-export; agenţii de informaţie 
comercială;  agenţii publicitare; analiza preţului 
de cost; arenda spaţiilor pentru amplasarea 
publicităţii; auditing; agenţii de angajare a 
personalului; managementul bazelor de date 
automatizate; servicii de contabilitate; experti-
ză de afaceri; demonstrarea produselor; 
demonstrarea produselor (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); transcrierea mesajelor; sondaje de 
opinii; studii de piaţă; informaţie de afaceri; 
informaţie de afaceri (oferită prin reţele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet);   informaţie 
statistică; informaţie statistică   (oferită  prin   
reţele   de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
investigaţii de afaceri; investigaţii de afaceri 
(oferite prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); cercetări de marketing; cercetări de 
marketing (oferite prin reţele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); recrutarea personalului; 
consultaţii în domeniul organizării şi admi-

nistrării   afacerilor;   consultaţii în domeniul 
organizării şi administrării întreprinderii comer-
ciale;  consultaţii în domeniul administrării per-
sonalului; consultaţii în domeniul organizării 
afacerilor; consultaţii în domeniul administrării 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (consultaţii profesionale în domeniul 
administrării sau funcţionării întreprinderii 
comerciale); consultaţii profesionale în do-
meniul afacerilor (oferite prin reţelele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); admi-
nistrare în domeniul afacerilor artistice; 
administrare în domeniul afacerilor comerciale; 
examinarea presei; înnoirea materialelor 
publicitare; prelucrarea textului; servicii de 
secretar; servicii stenografice; organizarea 
expoziţiilor comerciale sau publicitare; orga-
nizarea abonării la ziare  (pentru terţi); 
organizarea  iarmaroacelor comerciale  sau 
publicitare; decorarea vitrinelor; evaluarea 
activităţii comerciale; evaluarea pădurii; eva-
luarea lânii; pregătirea documentelor de plată; 
căutarea informaţiei în fişierele de calculator 
(pentru terţi); asistenţă în administrarea aface-
rilor;  asistenţă în  administrarea afacerilor 
comerciale; asistenţă în administrarea între-
prinderilor comerciale sau industriale; asis-
tenţă în administrarea întreprinderii comer-
ciale; previziuni economice; vânzări la licitaţie; 
vânzări la licitaţie (prin reţelele de calcu-
latoare, inclusiv prin Internet); promovarea 
vânzărilor (pentru terţi); promovarea vânzărilor 
(pentru terţi, inclusiv serviciile întreprinderilor 
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata); 
promovarea vânzărilor (pentru terţi, inclusiv 
servicii în  domeniul  comerţului  cu  amă-
nuntul   şi  cu  ridicata);  promovarea vânză-
rilor (pentru terţi, inclusiv comercializarea 
produselor la comandă în prealabil); promo-
varea vânzărilor (pentru terţi,  inclusiv prin  
reţelele  de  calculatoare, prin Internet); aren-
da maşinilor şi echipamentului de birou; 
arenda timpului publicitar în toate mijloacele 
de informare;  arenda materialelor publicitare; 
arenda distribuitoarelor automate; arenda ma-
şinilor de fotocopiere; publicarea textelor 
publicitare;  servicii de dactilografiere; publi-
citate radio; afişaj; distribuirea mostrelor; dis-
tribuirea materialelor publicitare; publicitate; 
publicitate interactivă în reţelele de calcu-
latoare; publicitate prin corespondenţă; publi-
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citate televizată; reproducerea documentelor; 
compilarea informaţiei în baze de date de 
calculatoare; colectarea diverselor produse 
pentru terţi (fără transportare) şi amplasarea 
produselor pentru facilitarea examinării şi  pro-
curării   lor  de   către   consumatori; informaţii 
privind operaţiunile de afaceri; sistematizarea 
informaţiei în baze de date de calculatoare; 
întocmirea declaraţiilor fiscale; întocmirea ra-
poartelor despre conturi; întocmirea rubricilor 
publicitare în ziare; localizarea vagoanelor de 
marfă prin calculator; testare psihologică la 
angajarea la serviciu; administrarea afacerilor 
hoteliere; servicii în domeniul relaţiilor publice; 
serviciile modelelor în scopuri publicitare şi de 
promovare a vânzărilor; servicii de relocalizare 
a întreprinderilor; servicii de aprovizionare 
pentru terţi (cumpărarea şi asigurarea antre-
prenorilor cu produse);  servicii  de  aprovizio-
nare  pentru   terţi   (servicii   de   comerciali-
zare   a produselor cu amănuntul şi cu ridica-
ta);  servicii  de  aprovizionare  pentru  terţi 
(cumpărarea şi asigurarea antreprenorilor cu 
produse prin reţele de calculatoare, inclusiv 
prin Internet); răspuns la telefon (pentru 
abonaţii nedisponibili); fotocopiere; 

36  - agenţii de credit; agenţii de percepere a crean-
ţelor; agenţii imobiliare; agenţii imobiliare 
(prestarea serviciilor prin Internet); agenţii 
vamale; analiză financiară; finanţarea cumpă-
rărilor în rate; bănci de economii; birouri de 
apartamente; perceperea chiriei; emisiunea 
cecurilor de călătorie; emisiunea card-urilor de 
credit; emisiunea hârtiilor de valoare; investiţii;  
informaţii în  domeniul asigurărilor; informaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
informaţii financiare; informaţii financiare 
(prestarea serviciilor prin reţelele de calcula-
toare, inclusiv prin Internet); cliring; consultaţii 
în domeniul asigurărilor; consultaţii în dome-
niul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
consultaţii în domeniul finanţelor; consultaţii în 
domeniul finanţelor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
cotaţii bursiere; servicii de lichidare a între-
prinderilor; curtaj; curtaj (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); administrare financiară; administrare 
financiară (prestarea serviciilor prin reţelele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); schimb 

valutar; deservirea card-urilor de debit; deser-
virea card-urilor de credit; operaţiuni bancare 
prin Internet; operaţiuni factoriale; organizarea 
colectării banilor; evaluarea anticariatului; 
evaluarea giuvaierelor; evaluarea timbrelor; 
evaluarea imobilului; evaluarea obiectelor de 
numismatică; evaluarea obiectelor de artă; 
evaluări financiare (asigurare, operaţiuni ban-
care, imobil); transferuri electronice de fonduri; 
garanţii; curtaj la bursă; intermediere în opera-
ţiuni cu imobilul; intermediere în asigurare; 
acordarea împrumuturilor; acordarea împru-
muturilor în gaj; verificarea cecurilor; colecta-
rea mijloacelor de binefacere; arenda birou-
rilor; arenda imobilului; arenda imobilului 
pentru întreprinderi de comerţ; arenda imobilu-
lui pentru întreprinderi de alimentaţie publică; 
arenda apartamentelor; patronaj financiar; cre-
ditare în ipotecă; creditare cu achitare în rate; 
asigurări; asigurări (prestarea serviciilor prin 
Internet); administrarea fondului locativ; admi-
nistrarea imobilului; administrarea imobilului, 
inclusiv în formă de complexe comerciale; 
serviciile actuarilor; servicii bancare; servicii de 
plată a pensiilor; servicii fiduciare; constituirea 
fondurilor mutuale; finanţare; depozitare în 
safeuri; depozitarea valorilor; expertiză fiscală; 

39  - transport aerian; arenda transportului naval; 
arenda locurilor pentru parcarea transportului 
auto; rezervarea biletelor pentru călătorii; 
rezervarea itinerarelor turistice; rezervarea 
vehiculelor; remorcare; remorcarea vehiculelor 
în caz de avariere; distribuirea apei; livrarea 
ziarelor; livrarea corespondenţei; livrarea cole-
telor; livrarea produselor; livrarea produselor 
(comandate prin corespondenţă); livrarea pro-
duselor (comandate în prealabil); livrarea 
produselor (comandate prin reţeaua de calcu-
latoare); lansarea sateliţilor pentru terţi; infor-
maţii în domeniul transportului; informaţii 
privind depozitarea produselor; organizarea 
croazierelor; organizarea călătoriilor; camionaj; 
cărăuşie; transportul şi descărcarea gunoiului; 
transportul mobilei; transportul mobilei la mu-
tare; transport cu şlepuri; transport cu feribotul; 
transportul călătorilor; transportul naval al pro-
duselor (navlu); transportarea valorilor în tran-
sport armat; transport cu autobuzul; transport 
cu automobilul; transport naval; transport fero-
viar; transport maritim; transport de pasageri; 
transport fluvial; transportarea încărcăturilor; 
ranfluarea navelor; intermediere în transport 



M+RCI  MD - BOPI 7/2005 (PARTEA II) 
 

 113

maritim; intermediere la transport; intermedie-
re în navlosire; operarea porţilor de ecluză; 
arenda automobilelor; arenda vagoanelor; 
arenda clopotelor de scufundat; arenda costu-
melor de scafandru; arenda automobilelor de 
cursă; arenda scaunelor pe rotile pentru inva-
lizi; arenda containerelor de depozitare a 
produselor; arenda cailor; arenda vehiculelor 
terestre; arenda vaselor frigorifere; arenda 
vehiculelor; operaţii de încărcare-descărcare; 
operaţii de descărcare; distribuirea energiei 
electrice; distribuirea energiei; ambalarea pro-
duselor; transport de ambulanţă; arenda gara-
jelor; arenda parcărilor acoperite pentru vehi-
cule; arenda depozitelor; servicii de spargere a 
gheţii; pilotaj; aprovizionare cu apă potabilă; 
însoţirea călătorilor; salvare sub apă; salvarea 
navelor; servicii de taxi; servicii de tramvai; 
transport prin conducte; vehicule pentru ser-
viciu de salvare; împachetarea produselor; 
serviciile parcărilor de automobile; serviciile 
şoferilor; serviciile transportului naval de ex-
cursie; serviciile curierilor (livrarea corespon-
denţei sau produselor); servicii de salvare a 
proprietăţii; servicii de transport; serviciile 
agenţiilor de turism (cu excepţia rezervării 
locurilor la hoteluri şi pensiuni); navlosire; 
stocarea datelor sau documentelor în dispozi-
tive electronice; păstrarea bărcilor; păstrarea 
produselor; depozitarea produselor; excursii 
turistice; expedierea încărcăturilor; 

42  - analiza sistemelor de calculatoare; analiză 
chimică; servicii de arbitraj; arhitectură; auten-
tificarea lucrărilor de artă; reconstituirea baze-
lor de date de calculator; design de arte 
grafice; studiul proiectelor tehnice; inginerie; 
instalarea software de calculatoare; servicii de 
informare meteorologică; testarea materialelor; 
testarea materialelor textile; cercetări în do-
meniul bacteriologiei; cercetări în domeniul 
biologiei; cercetări în domeniul geologiei; cer-
cetări în domeniul cosmetologiei; cercetări în 
domeniul mecanicii; cercetări în domeniul 
dreptului; cercetări în domeniul fizicii; cercetări 
în domeniul chimiei; cercetări şi proiectări de 
produse noi (pentru terţi); cercetări în dome-
niul zăcămintelor de petrol în scopul exploa-
tării; cercetări subacvatice; cercetări tehnice; 
etalonare (măsurări); consultaţii în domeniul 
hardware de calculatoare; consultaţii în dome-
niul protecţiei mediului înconjurător; consultaţii 
în domeniul proprietăţii intelectuale; consultaţii 

în domeniul construcţiei, arhitecturii; control în 
domeniul proprietăţii intelectuale; controlul 
sondelor de ţiţei; controlul calităţii; controlul 
tehnic al vehiculelor; eliberarea licenţelor 
pentru obiectele de proprietate intelectuală; 
arpentaj; design-ul îmbrăcămintei; moderniza-
rea software de calculatoare; supraveghere în 
domeniul geologiei; supraveghere în domeniul 
zăcămintelor de petrol; întreţinerea software 
de calculatoare; decorarea interiorului; conver-
sia datelor sau documentelor de pe suport fizic 
pe suport electronic; planificare urbană; con-
versia datelor şi programelor de calculatoare 
(cu excepţia conversiei fizice); design-ul 
sistemelor de calculatoare; arenda calculatoa-
relor; arenda software de calculatoare; pros-
pectare geologică; prospectarea zăcămintelor 
de petrol; amplasarea web-site-urilor; multipli-
carea programelor de calculatoare; elaborarea 
planurilor în domeniul construcţiilor; design-ul 
software de calculatoare; împrăştierea norilor; 
crearea şi întreţinerea tehnică a web-site-urilor 
pentru terţi; programare de calculatoare; admi-
nistrare în domeniul drepturilor de autor; design 
industrial; servicii în domeniul chimiei; servicii de 
design în domeniul ambalajului; servicii juridice; 
expertiză tehnico-inginerească; 

43  - agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni); arenda 
cazării temporare; arenda spaţiilor pentru 
întruniri; case de vacanţă; rezervări hoteliere; 
rezervări în pensiuni; rezervări de cazare tem-
porară; hoteluri; aziluri pentru bătrâni; snack-
baruri; cafenele; bufete cu autoservire; mote-
luri; pensiuni; pensiuni pentru animale; arenda 
mobilierului, garniturilor de albituri pentru ma-
să şi veselei; arenda corturilor; arenda con-
strucţiilor transportabile; restaurante; restau-
rante cu autoservire; cantine în instituţiile de 
producţie şi învăţă0mânt; serviciile caselor de 
vacanţă (servicii de cazare); serviciile baruri-
lor; serviciile campingurilor; servicii de pregă-
tire şi livrare a bucatelor la domiciliu; creşe.  

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.07; 28.05.00. 
 

 
(210) 016750 
(220) 2005.04.14 
(730) SPEAK GLOBAL LIMITED, CY 

Arch. Makarios III, 62 XENIOS COMMER-
CIAL CENTER, 6th floor, Flat/Office 603, 
P.C. 1076, Nicosia, Cipru 
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(540) 
 
  

 

 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(8) 
03  - substanţe abrazive; ambră; preparate de de-

tartrare de uz casnic; preparate antistatice de 
uz casnic; sprayuri pentru împrospătarea 
respiraţiei; pietre pentru bărbierit (antiseptice); 
pietre de lustruit; hârtie abrazivă; hârtie cu 
şmirghel; hârtie de lustruit; vaselină de uz 
cosmetic; vată de uz cosmetic; beţişoare cu 
vată de uz cosmetic; substanţe aromatice 
(uleiuri esenţiale); substanţe aromatice pentru 
prăjituri (uleiuri esenţiale); substanţe aromatice 
pentru băuturi (uleiuri esenţiale); substanţe 
aromatice pentru parfumarea lenjeriei; apă 
aromatică; apă de javel; apă de lavandă; apă 
de toaletă; ceară pentru lenjerie; ceară pentru 
podele; ceară pentru mustăţi; ceară de croi-
torie; ceară pentru lustruirea mobilierului şi 
podelelor; ceară de cizmărie; heliotropină; ge-
raniol; farduri; dezodorizanţi de uz personal; 
lemn aromatic; parfum; lichide pentru cură-
ţarea geamurilor şi parbrizelor; grăsimi de uz 
cosmetic; cenuşă vulcanică pentru curăţare; 
parfumerie; ornamente decorative de uz cos-
metic;  iononă (parfumerie); pietre de şlefuit; 
creioane pentru sprâncene; creioane cosme-
tice; carbură de siliciu (material abraziv); car-
buri de metale (materiale abrazive); alaun de 
aluminiu (antiseptice); diatomit de lustruit; ade-
zivi pentru fixarea genelor artificiale; adezivi 
pentru fixarea părului artificial; scoarţă de 
clocotici pentru spălare; corindon (abraziv); 
vopsele pentru lenjerie; vopsele pentru barbă 
şi mustăţi; coloranţi pentru scopuri de  toaletă;  
vopsele cosmetice; amidon (apret); creme 
cosmetice; creme cosmetice pentru albit; cre-
me, ceară pentru piele; crocus (material 
abraziv); tămâie; sprayuri pentru păr; lacuri de 
unghii; loţiuni după bărbierit; loţiuni pentru păr; 
loţiuni de uz cosmetic; măşti cosmetice; uleiuri 
pentru parfum şi substanţe aromatice; uleiuri 
cosmetice; uleiuri pentru scopuri de toaletă; 
uleiuri esenţiale; uleiuri esenţiale de cedru; 
uleiuri esenţiale de lămâie; uleiuri folosite ca 

produse de curăţare; ulei de pergamut; ulei de 
gaultheria; ulei de iasomie; ulei de lavandă; 
ulei de migdal; ulei de trandafir; ulei de tere-
bentină pentru degresare; adezivi de uz cos-
metic; lapte de var; cretă pentru curăţare; lapte 
de migdal de uz cosmetic; lapte de curăţare 
pentru scopuri de toaletă; mosc (parfumerie); 
săpunuri; săpunuri dezinfectante; săpunuri de-
zodorizante; săpunuri pentru bărbierit; săpu-
nuri pentru avivare; săpunuri de toaletă în 
calupuri;  săpunuri medicinale; săpunuri împo-
triva transpiraţiei; săpunuri împotriva transpira-
ţiei picioarelor; săpun de migdal; mentă pentru 
parfumerie; seturi cosmetice; emeri; unghii 
artificiale; apă de colonie; baze pentru parfum 
de flori; paste de lustruit; paste pentru curele 
pentru ascuţirea briciului; produse pentru îngr-
ijirea dinţilor; piatră ponce; peroxid de hidro-
gen de uz cosmetic; pânză abrazivă; pânză de 
sticlă; ruj de buze; pomadă de uz cosmetic; 
produse pentru bărbierit; produse cosmetice 
pentru baie; produse de toaletă; produse 
pentru ondulaţia părului; produse pentru în-
muierea lenjeriei; produse pentru ascuţirea 
instrumentelor; produse pentru netezirea (ap-
retarea) ţesăturilor; produse pentru albirea 
pielii; produse pentru polizarea protezelor 
dentare; produse de lustruit; produse pentru 
clătirea gurii (cu excepţia celor de uz medi-
cinal); produse cosmetice pentru slăbire; pro-
duse pentru lustruirea lenjeriei; emoliente 
pentru lenjerie la spălare; produse pentru 
spălare; produse pentru curăţare uscată; pro-
duse pentru scoaterea fardului; produse 
pentru scoaterea vopselei; produse pentru 
scoaterea lacurilor; produse pentru scoaterea 
cerii pentru podele; produse  pentru scoaterea 
ruginii;  produse de curăţat;  produse  pentru 
curăţarea protezelor dentare; produse pentru 
curăţarea tapetelor; produse pentru curăţarea 
ţevilor de scurgere; produse chimice de uz 
casnic destinate avivării  culorilor la spălarea 
lenjeriei; pudră de machiat; diamantin (abra-
ziv); soluţii pentru degresare; gene artificiale; 
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice; 
safrol; terebentină pentru degresare; ameste-
curi aromatice din flori şi ierburi; sodă de albit; 
sodă pentru spălare, curăţare; săruri pentru 
baie (cu excepţia celor de uz medicinal); săruri 
de albit; substanţe de lustruit pentru piele; 
produse de fumegare (parfumerie); amoniac 
(detergent); substanţe astringente de uz cos-
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metic; produse cosmetice pentru sprâncene; 
produse pentru scoaterea petelor; produse de 
machiat; produse cosmetice pentru bronzat; 
produse pentru vopsirea părului; neutralizanţi 
pentru ondulaţie permanentă; produse cosme-
tice pentru gene; produse pentru depilare; 
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii; 
creme pentru încălţăminte; produse cosme-
tice; produse cosmetice pentru animale; pro-
duse cosmetice pentru vopsirea genelor şi 
sprâncenelor; detergenţi (cu excepţia celor de 
uz industrial şi medicinal); degresanţi (cu 
excepţia celor de uz industrial); decoloranţi de 
uz cosmetic; produse de toaletă contra trans-
piraţiei; talc pentru toaletă; terpene (uleiuri 
esenţiale); şampoane; şampoane pentru spă-
larea animalelor domestice; glaspapir; leşie de 
sodă; extracte de flori (parfumerie); esenţe 
eterice; esenţă de badian; esenţă de mentă 
(ulei esenţial); 

05  - acaricide; aconitină; alcaloizi de uz medicinal; 
algicide; aldehide de uz farmaceutic; amalga-
me dentare din aur; amalgame dentare; 
aminoacizi de uz veterinar; aminoacizi de uz 
medicinal; antibiotice; acetat de aluminiu de uz 
farmaceutic; acetaţi de uz farmaceutic; bacteri-
cide; balsamuri de uz medicinal; bandaje igie-
nice; bandaje pentru pansamente; biocizi; 
brăţări de uz medicinal; brăţări antireumatice; 
brom de uz farmaceutic; hârtie pentru cata-
plasmă de muştar; hârtie lipicioasă contra 
muştelor; hârtie impregnată contra moliei; va-
selină de uz medicinal; vaccinuri; băi cu 
oxigen; vată antiseptică; vată higroscopică; 
vată de uz medicinal; substanţe dietetice de uz 
medicinal; substanţe radiologice de contrast 
de uz medicinal; substanţe nutritive pentru 
microorganisme; substanţe radioactive de uz 
medicinal; azotat de bismut de uz farmaceutic; 
apă de melisă de uz farmaceutic; apă de mare 
pentru băi curative; ape minerale de uz me-
dicinal; ape termale; fibre de plante comes-
tibile (nealimentare); ceară de modelare den-
tară; gaze de uz medicinal; gaiacol de uz far-
maceutic; hematogen; hemoglobină; hidra-
stină; hidrastinină; glicerină de uz medicinal; 
glicerofosfaţi; glucoză de uz medicinal; gen-
ţiană de uz farmaceutic; hormoni de uz medi-
cinal; muştar de uz farmaceutic; cataplasmă 
de muştar; nămoluri pentru băi; nămoluri tera-
peutice; gumă-gută de uz medicinal; gurjum-
balsam de uz medicinal; dezodorizante (cu 

excepţia celor de uz personal); diastază de uz 
medicinal; digitalină; aditivi pentru furaje de uz 
medicinal; suplimente minerale alimentare; 
suplimente nutritive de uz medicinal; drojdie 
de uz farmaceutic; gelatină de uz medicinal; 
untură de peşte; izotopi de uz medicinal; 
insecticide; iod de uz farmaceutic; ioduri de uz 
farmaceutic; ioduri alcaline de uz farmaceutic; 
iodoform; calomel; tartrat acid de uz farma-
ceutic; tartru de uz farmaceutic; camfor de uz 
medicinal; capsule pentru medicamente; cap-
sule de uz farmaceutic; dropsuri de uz medi-
cinal; creioane hemostatice; creioane pentru 
tratamentul verucei; creioane caustice; cardo-
nil (paraziticid); sodă caustică de uz farma-
ceutic; cachou de uz farmaceutic; quassia de 
uz medicinal; quebracho de uz medicinal; acid 
galic de uz farmaceutic; acizi de uz farma-
ceutic; adezivi pentru proteze dentare; benzi 
adezive de uz medicinal; cocaină; colodiu de 
uz farmaceutic; inele contra calusului pentru 
picioare; inele antireumatice; bomboane medi-
cinale; scoarţă de angustur de uz medicinal; 
scoarţă de arbori de uz farmaceutic; scoarţă 
de cedru (insectifug); scoarţă de condurango 
de uz medicinal; scoarţă de croton; scoarţă de 
manglier de uz farmaceutic; scoarţă de miro-
balan de uz farmaceutic; scoarţă de chinină de 
uz medicinal; rădăcini medicinale; rădăcini de 
revent de uz farmaceutic; scame de uz medici-
nal; amidon de uz dietetic sau farmaceutic; 
creozot de uz farmaceutic; sânge de uz medi-
cinal; culturi de microorganisme de uz medici-
nal sau veterinar; curara; lacuri dentare; lemn- 
dulce de uz medicinal; lactoză; leucoplaste; 
medicamente contra constipaţiilor; lecitină de 
uz medicinal; loţiuni de uz veterinar; loţiuni 
pentru câini; loţiuni de uz farmaceutic; lupulină 
de uz farmaceutic; magnezie de uz farmaceu-
tic; linimente; unguente de uz farmaceutic; un-
guente contra arsurilor solare; unguente mer-
curiale; unguente de uz farmaceutic de pro-
tecţie contra degerăturii; tifon pentru pansa-
mente; uleiuri de protecţie contra tăunilor; 
uleiuri medicinale; ulei de muştar de uz medi-
cinal; ulei camforat de uz medicinal; ulei de 
ricin de uz medicinal; ulei de terebentină de uz 
farmaceutic; ulei de mărar de uz medicinal; 
masticuri dentare; materiale abrazive dentare; 
materiale pentru mulaje dentare; materiale 
pentru plombarea dinţilor; materiale medicina-
le pentru pansamente; materiale chirurgicale 
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pentru pansamente; medicamente; medica-
mente de uz veterinar; medicamente pentru 
seroterapie; medicamente de uz uman; 
medicamente de uz dentar; mentol; poţiuni 
medicinale; moleschin de uz medicinal; lapte 
proteic; lapte de migdale de uz farmaceutic; 
lăptişor de matcă de uz medicinal; enzime 
lactice de uz farmaceutic; muşchi irlandez de 
uz medicinal; făină pentru alimente pentru 
sugari; făină de uz farmaceutic; făină din 
seminţe de in de uz farmaceutic; făină de 
peşte de uz farmaceutic; adezivi contra 
muştelor; mentă de uz farmaceutic; truse far-
maceutice (portative); băuturi dietetice de uz 
medicinal; băuturi din lapte de malţ de uz 
medicinal; narcotice; infuzii medicinale; tinc-
tură de iod; tinctură de eucalipt de uz far-
maceutic; tincturi de uz medicinal; opiu; opo-
deldoc; decocturi de uz medicinal; zgărzi 
antiparazitare pentru animale; beţişoare de 
lemn-dulce de uz farmaceutic; beţişoare 
sulfurice (dezinfectante); chiloţi absorbanţi 
pentru persoanele ce suferă de incontinenţă; 
pectine de uz farmaceutic; scutece igienice 
pentru persoanele ce suferă de incontinenţă; 
pepsine de uz farmaceutic; peptone de uz 
farmaceutic; peroxid de hidrogen de uz 
medicinal; pilule de uz farmaceutic; lipitori 
medicinale; plasmă sangvină; plasturi de uz 
medicinal; bandaje oculare de uz medicinal; 
cataplasme; bandaje pentru comprese; ban-
daje scapulare chirurgicale; perniţe pentru 
calus; perniţe folosite la alăptare; pomezi de 
uz medicinal; pulbere de cantaridă; pulbere de 
piretru; centuri pentru absorbante igienice 
pentru femei; preparate antidiuretice; prepa-
rate bacteriene de uz medicinal şi veterinar; 
preparate bacteriologice de uz medicinal sau 
veterinar; preparate balsamice de uz medi-
cinal; preparate albuminoase de uz medicinal; 
preparate biologice de uz veterinar; preparate 
biologice de uz medicinal; preparate vete-
rinare; preparate de bismut de uz farmaceutic; 
preparate vitaminoase; preparate diagnostice 
de uz medicinal; preparate terapeutice pentru 
băi; preparate pentru tratamentul hemoroizilor; 
preparate pentru tratamentul calusului osos; 
preparate pentru uşurarea erupţiei dentare; 
preparate pentru prelucrarea arsurilor; 
preparate de fumegare de uz medicinal; 
preparate pentru organoterapie; preparate de 
împrospătare a aerului; preparate pentru puri-

ficarea aerului; preparate pentru dilataţie bron-
şică; preparate pentru sterilizare; preparate 
pentru sterilizarea solului; preparate pentru 
scoaterea calusului; preparate farmaceutice 
contra mătreţii; pesticide; erbicide; preparate 
pentru distrugerea ciupercilor de casă; 
preparate pentru distrugerea larvelor; pre-
parate pentru distrugerea muştelor; preparate 
pentru distrugerea şoarecilor; preparate pentru 
distrugerea limaxului; preparate pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; preparate 
farmaceutice pentru îngrijirea pielii; preparate 
pentru curăţarea lentilelor de contact; pre-
parate calcaroase de uz farmaceutic; pre-
parate medicinale pentru băi; preparate medi-
cinale pentru creşterea părului; preparate de 
opiu; preparate anticriptogamice; preparate cu 
microelemente de uz uman sau pentru 
animale; preparate medicinale sulfamidice; 
preparate farmaceutice; preparate farmaceu-
tice contra arsurilor solare; preparate enzima-
tice de uz veterinar; preparate enzimatice de 
uz medicinal; preparate chimiofarmaceutice; 
preparate chimice de uz veterinar; preparate 
chimice pentru diagnosticarea sarcinii; 
preparate chimice de uz medicinal; preparate 
chimice pentru tratarea cerealelor afectate de 
mălură; preparate chimice pentru tratarea viţei 
de vie afectată; preparate chimice de tratare 
contra mucegaiului; preparate chimice de tra-
tare contra filoxerei; preparate chimice de uz 
farmaceutic; preparate contra degerăturilor; 
preparate de protecţie contra moliilor; colir; 
apă de plumb; conductori chimici pentru elec-
trozii electrocardiografici; produse albumi-
noase alimentare de uz medicinal; alimente 
pentru sugari; produse alimentare dietetice de 
uz medicinal; produse secundare de prelu-
crare a cerealelor de uz medicinal; absorbante 
igienice pentru femei; absorbante igienice 
pentru chiloţi; radiu de uz medicinal; clo-
ralhidrat de uz farmaceutic; solvenţi pentru 
scoaterea leucoplastelor; soluţii vaginale; solu-
ţii pentru lentilele de contact; reactivi chimici 
de uz medicinal sau veterinar; cauciuc de uz 
medicinal; cauciuc de uz dentar; gumă de 
mestecat de uz medicinal; insectifuge (fume-
gare); insectifuge; insectifuge pentru câini; 
şerveţele, perniţe igienice; şerveţele impre-
gnate cu loţiuni farmaceutice; sasaparila de uz 
medicinal; zahăr de uz medicinal; ceai an-
tiastmatic; lumânări fumigante; supozitoare; 
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seminţe de in de uz farmaceutic; ţigări ce nu 
conţin tutun de uz medicinal; sicativi de uz 
medicinal; siropuri de uz farmaceutic; tereben-
tină de uz farmaceutic; unsori folosite la muls; 
unsori de uz veterinar; unsori de uz medicinal; 
somnifere; bicarbonat de sodiu de uz 
farmaceutic; săruri pentru băi cu ape minerale; 
săruri pentru băi medicinale; săruri de uz 
medicinal; săruri de potasiu de uz medicinal; 
săruri de sodiu de uz medicinal; săruri miro-
sitoare; săruri ce intră în componenţa apelor 
minerale; malţ de uz farmaceutic; spermă 
pentru însămânţare artificială; alcool medi-
cinal; aliaje de metale preţioase de uz dentar; 
secară-cornută de uz medicinal; anestezice; 
antiseptice; analgezice; adjuvanţi de uz me-
dicinal; substanţe astringente; antihelmintice; 
dezinfectante de uz igienic; dezinfectante chi-
mice pentru toalete; preparate de suprimare a 
apetitului de uz medicinal; preparate medi-
cinale pentru slăbire; paraziticide; produse 
pentru îngrijirea cavităţii bucale de uz medi-
cinal; febrifuge; depurative; produse pentru 
spălarea animalelor; detergenţi de uz medi-
cinal; produse pentru spălarea vitelor; produse 
pentru spălarea câinilor; substanţe vezicante; 
produse contra durerilor de cap; remedii 
contra transpiraţiei; remedii contra transpiraţiei 
picioarelor; contraceptive chimice; produse 
antiparazitare; laxative; tonice (produse medi-
cinale); nervine; digestive de uz farmaceutic; 
medii nutritive pentru culturi bacteriologice; 
steroizi; stricnină; seruri; pastile de amoniac; 
tampoane igienice pentru femei; tampoane 
pentru vindecarea rănilor; timol de uz farma-
ceutic; ţesături chirurgicale; ierburi de fumat de 
uz medicinal; ierburi medicinale; sedative; 
transplanturi chirurgicale (ţesuturi vii); chiloţi 
igienici pentru femei; cărbune de lemn de uz 
farmaceutic; mărar de uz medicinal; porţelan 
pentru proteze dentare; fenol de uz far-
maceutic; enzime de uz veterinar; enzime de 
uz medicinal; fermenţi de uz farmaceutic; 
formaldehidă de uz farmaceutic; fosfaţi de uz 
farmaceutic; fungicide; chinină de uz me-
dicinal; chinolină de uz medicinal; pâine pentru 
diabetici; cloroform; floare de sulf de uz 
farmaceutic; ciment pentru copitele animalelor; 
ciment osos de uz chirurgical şi ortopedic; 
ciment dentar; ceaiuri de ierburi de uz 
medicinal; ceai pentru slăbire de uz medicinal; 
eucalipt de uz farmaceutic; extracte de tutun 

(insecticide); extracte de hamei de uz far-
maceutic; elixire (preparate farmaceutice); 
eteri simpli de uz farmaceutic; eteri compuşi 
de uz farmaceutic; eteri compuşi de celuloză 
de uz farmaceutic; eteri simpli de celuloză de 
uz farmaceutic; iuiuba (pastile de tuse); otravă 
pentru şobolani; otravă; otravă bacteriană; 
jalapă; 

16  - stilouri; acuarele; acvarii de cameră; albume; 
almanahuri; aparate pentru laminarea docu-
mentelor; atlase; afişe, placarde; funde de hâr-
tie; garnituri de albituri de hârtie pentru masă; 
bilete; formulare; blocnotesuri; carnete pentru 
desen; carneţele (papetărie); carneţele cu foi 
libere; brăţări pentru instrumente de scris; 
broşuri; pliante; foi de hârtie; hârtie cerată; 
hârtie pentru dispozitive de înregistrare; hârtie 
pentru radiograme; hârtie pentru electro-
cardiografe; hârtie pentru sertarele dulapurilor 
(aromatizată sau nearomatizată); hârtie din 
celuloză de lemn; hârtie-carbon; hârtie-per-
gament; hârtie de scrisori; hârtie luminescentă; 
hârtie igienică; hârtie de ambalat; hârtie Xuan 
(pentru desen chinezesc sau caligrafie); hârtie; 
sugative; buletine informaţionale; cilindri 
pentru maşini de scris; bidinele pentru zugravi; 
culegare; ceară pentru modelare (cu excepţia 
celei de uz dentar); firme de hârtie sau carton; 
tipare pentru croit; ziare; clişee de galva-
notipie; hectografe; steme heraldice (sigilii de 
hârtie); globuri; gravuri; condeie de ardezie; 
mine de creion; suporturi pentru creioane; 
suporturi pentru cretă; suporturi pentru ştam-
pile, sigilii; suporturi pentru carnete de cecuri; 
diagrame; plăci pentru gravat; plăci de scris; 
table şcolare; galioane (tipografie); planşete 
de desen; perforatoare (articole de birou); 
containere de hârtie pentru frişcă; clame pen-
tru fişe de cartotecă; agrafe pentru peniţe; 
semne de carte; ace de gravare pentru acva-
forte; ace trasoare pentru desen; publicaţii 
imprimate; articole de hârtie sau masă plastică 
pentru ambalaj; articole de carton; mărun-
ţitoare pentru hârtie, reprezentări grafice; 
instrumente pentru imitarea marmurei în legă-
torie; calendare; calendare cu foi libere; hârtie 
de calc; calc pe bază de pânză; calc; cleiuri 
vegetale pentru papetărie sau menaj; pietre 
litografice; creioane; creioane automate; cre-
ioane de cărbune; desene; desene pentru 
decalcomanie; tablouri cu ramă sau fără ramă; 
carton din celuloză de lemn; carton; cutii din 
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carton pentru pălării; dosare (papetărie); cla-
soare (articole de birou); fişe de cartotecă; 
card-uri de credit imprimate neelectrice; 
cartele; hărţi geografice; cartele sau benzi de 
hârtie pentru înregistrarea programelor de 
calculatoare; cartele perforate pentru războaie 
de ţesut cu mecanism Jacquard; cataloage; 
bobine pentru panglicile impregnate cu cer-
neală; vase decorative de hârtie pentru 
ghivece cu flori; pensule pentru desen; pen-
sule pentru artişti; pensule pentru scris; taste 
pentru maşini de scris; cleiuri pentru papetărie 
sau menaj; clei de peşte pentru papetărie sau 
menaj; clei de amidon pentru papetărie sau 
menaj; clişee; cărţi; registre; chitanţiere; cărţi-
comicsuri; piuneze; inele de trabuc; plicuri; 
cutii pentru ştampile, sigilii; cutii de carton sau 
hârtie; cutii cu vopsele (rechizite şcolare); 
lichide de corectură (articole de birou); capace 
pentru acvarii de cameră; florare; benzi de 
hârtie; benzi pentru maşini de scris; benzi 
adezive; benzi gumate pentru papetărie; pan-
glici impregnate cu cerneală; panglici impreg-
nate cu cerneală pentru imprimante; echere; 
foi de viscoză pentru ambalare; foi cu bule (din 
masă plastică) (pentru ambalare sau împache-
tare); foi de celuloză regenerată pentru amba-
lare; caractere de oţel; caractere tipografice 
(numerice sau literale); caractere tipografice 
numerice; litografii; machete de arhitectură; 
timbre poştale; materiale grafice imprimate; 
materiale pentru modelare; materiale de ins-
truire (cu excepţia aparatelor); articole de 
legătorie; materiale de papetărie pentru 
sigilare; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale de ambalare 
făcute din amidon; materiale de filtrare din 
hârtie; maşini de imprimare a adreselor; 
maşini şi dispozitive pentru legătorie (echi-
pament de birou); maşini de scris (electrice 
sau neelectrice); maşini de fălţuit; maşini de 
francare; cretă pentru litografie; cretă de scris; 
cretă pentru croitorie; cretă de marcare; saci 
pentru gunoi (de hârtie sau de masă plastică); 
şevalete; rezemători pentru artişti; instrumente 
de scris; seturi pentru scris (papetărie); seturi 
tipografice portative; bavete din hârtie; 
abţibilduri; degetare (articole de birou); aţe 
pentru legătorie; cuţite pentru tăierea hârtiei; 
aparate de numerotat; învelitori din carton sau 
hârtie pentru butelii; capsule pentru sigilare; 
învelitori; învelitori pentru paşapoarte; pelicule 

din materiale plastice extensibile pentru sti-
vuire; modele de broderie; specimene de scris;  
oleografii;  ilustrate muzicale;  ilustrate de feli-
citare;  cărţi poştale; gravuri; pungi de hârtie; 
pungi pentru gătirea mâncării în cuptorul cu 
microunde; palete pentru artişti; beţişoare 
pentru scriere cu cerneală; mape pentru do-
cumente; papier mâche; pastele (creioane); 
pelinci de unică folosinţă din celuloză sau 
hârtie; penare; legători pentru cărţi; publicaţii 
periodice; curăţitoare de peniţe; perforatoare; 
peniţe; peniţe de aur; peniţe de oţel; peniţe 
pentru desen; culegeri de cântece; ştampile, 
sigilii; sigilii de ceară roşie; scrisori de aviz; 
planşete cu clame; plăci cu adrese pentru 
maşini de imprimare a adreselor; batiste de 
hârtie; pelicule din masă plastică pentru 
ambalare; scutece de unică folosinţă din hârtie 
sau celuloză; tăvi pentru corespondenţă; tăvi 
pentru sortarea şi numărarea banilor; suporturi 
de hârtie pentru carafe; suporturi pentru cărţi; 
suporturi pentru ştampile, sigilii; suporturi 
pentru căni de bere; suporturi pentru tocuri şi 
creioane; standuri pentru fotografii; tuşiere; 
şipci de înrămare pentru legătorie; şervete din 
hârtie pentru mâini; pânză gumată pentru 
papetărie; pânză multiplă netextilă la maşina  
de   imprimat; pânză cu cerneală  pentru   ma-
şinile   de   reproducere   a documentelor; pân-
ză cu cerneală pentru aparatele de mul-
tiplicare; portrete; prespapieruri; seturi de 
scris; instrumente pentru desen; radiere; 
articole de birou (cu excepţia mobilierului); 
rechizite de scris; rechizite şcolare; distribui-
toare de bandă adezivă; dispozitive acţionate 
manual destinate lipirii etichetelor; dispozitive 
de prins hârtia; dispozitive de  ascuţit creioane 
(electrice şi neelectrice); produse de impri-
merie; prospecte; orare imprimate; reglete; 
borderouri; gume; reproduceri grafice; aparate 
de multiplicat; tocuri rezervoare; pixuri; 
şerveţele de hârtie pentru scoaterea ma-
chiajului; şerveţele de hârtie de toaletă; 
răzuitoare de birou; clame; produse pentru 
ştergere; secţiuni biologice pentru cercetare la 
microscop (materiale de învăţământ); secţiuni 
histologice (materiale de învăţământ); statuete 
din papier mâche; radiere pentru tablă; pupitre 
de cules tipografice; ceară roşie; tabele de 
calcul; panouri de hârtie sau carton pentru 
anunţuri; terarii de cameră (vivarii); caiete; 
articole de papetărie; transparente; tipare, 
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şabloane; tuburi de carton; tuş; umezitoare 
(articole de birou); umezitoare de suprafeţe; 
baghete neelectronice; ambalaje de carton 
sau hârtie pentru butelii; maşini de sigilat 
plicuri pentru birou; maşini de sigilare pentru 
birou; aparate pentru fabricarea vinietelor; 
aparate pentru lipirea fotografiilor; aparate 
pentru fixare cu cleme (articole de birou); 
manuale; filtre de hârtie pentru cafea; steaguri 
(de hârtie); foiţe de metal; fotogravuri; 
fotografii; tocuri pentru şabloane; pânze pentru 
tablouri; cromolitografii; ceşti pentru dizolvarea 
vopselelor; cerneluri de corectare (heliografie); 
cerneluri; călimări; copii heliografice; mătănii; 
bile pentru pixuri; dulapuri de birou; caractere 
tipografice; ştampile cu adrese; ştampile; 
panouri pentru afişe de hârtie sau carton; 
planşete (gravură); etichete (cu excepţia celor 
textile); 

29  - alginaţi de uz alimentar; anşoa; arahide 
prelucrate; albumine de uz alimentar; albuş de 
ou; boabe conservate; boabe de soia 
conservate; bulion; dulceţuri de ghimber; 
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor 
comestibile; cuiburi de păsări comestibile; 
mazăre conservată; ciuperci conservate; 
vânat; gelatină de uz alimentar; jeleuri de 
carne; jeleuri alimentare; jeleuri de fructe; 
gălbenuş de ou; grăsime de cocos; grăsime de 
os comestibilă; grăsime de porc; grăsimi 
animale; grăsimi comestibile; mezeluri; meze-
luri, inclusiv în formă de gustare la bere; 
stafide; icre; cazeină de uz alimentar; varză 
murată; clei de peşte de uz alimentar; calta-
boş; conserve de carne; conserve de legume; 
conserve de peşte; conserve de fructe; 
concentrate de bulion; cornişoni; crevete; 
crevete, inclusiv în formă de gustare la bere; 
cremă de frişca; crochete alimentare; crisalide 
de fluture-de-mătase folosite în alimentaţia 
oamenilor; languste (nu vii); somon; ceapă 
conservată; margarină; piccalilli; marmeladă; 
uleiuri vegetale; unt de arahide; unt de cacao; 
unt de cocos; unt de frişcă; midii (nu vii); 
migdale pisate; măduvă alimentară; moluşte 
(nu vii); moluşte, inclusiv în formă de gustare 
la bere; lapte; făină de peşte alimentară; pulpă 
de fructe; carne; carne conservată; legume 
conservate; legume uscate; legume fierte; 
clătite din cartofi; măsline conservate; omari 
(nu vii); nuci de cocos uscate; nuci prelucrate; 
nuci prelucrate, inclusiv în formă de gustare la 

bere; pastă de roşii; pateuri de ficat; pectine 
alimentare; ficat; pickles; dulceţuri; praf de 
ouă; şuncă; produse lactate; produse lactate, 
inclusiv brânzici glazurate; produse din peşte; 
produse din peşte, inclusiv în formă de gustare 
la bere; proteine alimentare; păsări (nu vii); 
polen preparat pentru mâncare; piure de 
răchiţele; piure de mere; crustacee (nu vii); 
produse de peşte, inclusiv în formă de gustare 
la bere; peşte (nu viu); peşte, inclusiv în formă 
de gustare la bere; peşte conservat; salate de 
legume; salate de fructe; slănină; sardele; 
carne de porc; scrumbie; frişcă; amestecuri de 
grăsimi pentru tartine; suc de roşii pentru 
prepararea bucatelor; sucuri de legume pentru 
prepararea bucatelor; carne sărată; crenvurşti 
în pesmeţi; preparate pentru gătirea bulionului; 
preparate pentru gătirea supelor; subproduse; 
supe; supe de pregătire rapidă; supe de 
legume; brânză; tahini (aluat din seminţe de 
susan negru); tofu; zarzavaturi conservate; 
castraveţi-de-mare (nu vii); trufe conservate; 
ton; stridii (nu vii); cheag; fileu de peşte; fileu 
de peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
curmale; fructe glazurate; fructe congelate; 
fructe conservate; fructe conservate în alcool; 
fructe prelucrate termic; fulgi de cartofi; 
hummus (aluat din năut); coajă de fructe; linte 
conservată; chips-uri de cartofi; chips-uri de 
cartofi, inclusiv în formă de gustare la bere; 
chips-uri de fructe; extracte alimentare din 
alge; extracte din carne; ouă de melc; ouă; 

30  - preparate aromatice de uz alimentar; arome 
(cu excepţia uleiurilor esenţiale); badian; 
biscuiţi; clătite; clătite în formă de semifa-
bricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; brioşe; franzele; vanilină (înlocuitor 
de vanilie); vanilie (substanţă aromatică); 
vafele; fidea; substanţe aromatice de cafea; 
îndulcitori naturali; substanţe liante pentru 
mezeluri; substanţe liante pentru gheaţă 
alimentară; apă de mare (pentru prepararea 
bucatelor); glucoză alimentară; muştar; subs-
tanţe de îngroşare pentru produse alimentare; 
înlocuitori de cafea; înlocuitori vegetali de 
cafea; produse de cofetărie pentru împodo-
birea pomului de Crăciun; prăjituri; produse de 
patiserie; produse de patiserie, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse de patiserie 
în formă de semifabricate, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; produse de cofetărie 
pe bază de arahide; produse de cofetărie pe 
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bază de migdale; paste făinoase; pateuri; pa-
teuri, inclusiv în formă de semifabricate con-
gelate; iaurt congelat; cacao; produse din 
cacao; capere; caramele; terciuri de lapte; 
terciuri de pregătire rapidă; quiches (plăcintă-
budincă cu bucăţi mărunte de slănină); gluten 
alimentar; bomboane; bomboane de lemn- 
dulce; bomboane de mentă; cafea; cafea 
brută; amidon alimentar; fursecuri; fursecuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; crupe 
alimentare; porumb măcinat; porumb prăjit; 
plăcintă umplută cu carne; curcuma alimen-
tară; cuş-cuş; feluri de mâncare pe bază de 
făină; feluri de mâncare pe bază de făină, 
inclusiv în formă de gustări la bere; tăiţei; 
gheaţă de răcit; gheaţă naturală sau artificială; 
gheaţă alimentară; dropsuri; lipii din orez; 
maltoză; jeleuri de fructe (produse de cofe-
tărie); marţipane; cremă de lapte; miere; lăp-
tişor de matcă (cu excepţia celui de uz me-
dicinal); îngheţată; şerbeturi; făină; muesli; 
mentă pentru produse de cofetărie; băuturi din 
cacao cu lapte; băuturi din cafea cu lapte; 
băuturi pe bază de cafea; băuturi pe bază de 
ceai; băuturi din ciocolată cu lapte; băuturi pe 
bază de ciocolată; băuturi pe bază de cacao; 
infuzii nemedicinale; ovăz pisat; ovăz curăţat; 
nucşoare; pastile (produse de cofetărie); me-
lasă; colţunaşi cu carne; piper; petits fours 
(produse de patiserie); pişcoturi; pişcoturi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; plăcinte; 
plăcinte, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; pizza; pizza în formă de semifa-
bricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; bomboane fondante (produse de 
cofetărie); popcorn; prafuri pentru îngheţată; 
praline; condimente; condimente, inclusiv 
sosuri, maioneză, ketchup; produse pentru 
înmuierea cărnii în condiţii de casă; produse 
cerealiere; produse cerealiere, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse din făină; 
produse din făină, inclusiv în formă de gustare 
la bere; produse din făină în formă de semifa-
bricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; produse pe bază de ovăz; produse 
alimentare ce conţin amidon; propolis folosit în 
alimentarea oamenilor; turte dulci; mirodenii; 
budinci; pudră pentru prăjituri; ravioli; gume de 
mestecat (cu excepţia celor de uz medicinal); 
orez; ruladă de primăvară (legume proaspete 
învelite în clătită din făină de orez); zahăr; 
seminţe de anason; aluat pentru produse de 

cofetărie; aluat pentru produse de cofetărie, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
produse de cofetărie; malţ; sare pentru con-
servarea produselor alimentare; sare de 
bucătărie; sare de ţelină; spaghete; sosuri; 
stabilizatori pentru frişcă; pesmeţi; pesmeţi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; pesmeţi 
pisaţi; sushi; covrigi; sandvişuri; sandvişuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; san-
dvişuri, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; drojdie în formă de comprimate (cu 
excepţia celor de uz medicinal); tabule (mân-
care din legume, mazăre, ulei şi suc de 
lămâie); tacos (lipie nedospită din porumb cu 
umplutură din carne şi legume); tapiocă; aluat 
de migdale; tortillas (lipii de porumb); torturi cu 
fructe şi pomuşoare; decoraţii comestibile 
pentru prăjituri; oţet; fermenţi pentru aluat; 
halva; pâine; pâine din aluat nedospit; fulgi din 
produse cerealiere; cicoare; ceai; ceai cu 
gheaţă; ciocolată; extract de malţ; esenţe ali-
mentare (cu excepţia esenţelor eterice şi uleiu-
rilor esenţiale); 

32  - aperitive nealcoolice; ape; cocteiluri nealcoo-
lice; limonade; băuturi de lapte de arahide; 
băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi 
în bază de zer; băuturi de fructe; băutură de 
lapte de migdale; nectare de fructe; lapte de 
migdale; bere; prafuri pentru prepararea 
băuturilor gazoase; sasaparila (băutură neal-
coolică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de roşii; suc de mere; 
sucuri de legume; sucuri de fructe; preparate 
pentru fabricarea apei gazoase; preparate 
pentru fabricarea lichiorurilor; preparate pentru 
fabricarea apei minerale; preparate pentru 
fabricarea băuturilor; must; must de struguri; 
must de bere; must de malţ; pastile pentru 
fabricarea băuturilor gazoase; şerbet (bău-
tură); extracte nealcoolice de fructe; extracte 
de hamei pentru fabricarea berii; esenţe 
pentru fabricarea băuturilor; 

33  - aperitive; arac; brandy; vinuri; vinuri, inclusiv 
vinuri spumante de viţă de vie saturate cu 
bioxid de carbon; vin din tescovină de struguri; 
whisky; votcă; gin; digestive; cocteiluri; lichio-
ruri; băuturi alcoolice; băuturi alcoolice ce 
conţin fructe; băuturi spirtoase; băuturi obţi-
nute prin distilare; hidromel; alcool de mentă; 
biter; rom; sake; cidru; alcool de orez; extracte 
alcoolice; extracte alcoolice de fructe; esenţe 
alcoolice; 
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35  - agenţii de import-export; agenţii de informaţie 
comercială;  agenţii publicitare; analiza preţului 
de cost; arenda spaţiilor pentru amplasarea 
publicităţii; auditing; agenţii de angajare a 
personalului; managementul bazelor de date 
automatizate; servicii de contabilitate; exper-
tiză de afaceri; demonstrarea produselor; 
demonstrarea produselor (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); transcrierea mesajelor; sondaje de 
opinii; studii de piaţă; informaţie de afaceri; 
informaţie de afaceri (oferită prin reţele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet);   informaţie 
statistică; informaţie statistică   (oferită  prin   
reţele   de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
investigaţii de afaceri; investigaţii de afaceri 
(oferite prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); cercetări de marketing; cercetări de 
marketing (oferite prin reţele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); recrutarea personalului; 
consultaţii în domeniul organizării şi admi-
nistrării   afacerilor;   consultaţii în domeniul 
organizării şi administrării întreprinderii comer-
ciale; consultaţii în domeniul administrării per-
sonalului; consultaţii în domeniul organizării 
afacerilor; consultaţii în domeniul administrării 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (consultaţii profesionale în domeniul 
administrării sau funcţionării întreprinderii 
comerciale); consultaţii profesionale în dome-
niul afacerilor (oferite prin reţelele de calcula-
toare, inclusiv prin Internet); administrare în 
domeniul afacerilor artistice; administrare în 
domeniul afacerilor comerciale; examinarea 
presei; înnoirea materialelor publicitare; prelu-
crarea textului; servicii de secretar; servicii 
stenografice; organizarea expoziţiilor comer-
ciale sau publicitare; organizarea abonării la 
ziare  (pentru terţi); organizarea  iarmaroacelor 
comerciale  sau publicitare; decorarea vitri-
nelor; evaluarea activităţii comerciale; evalua-
rea pădurii; evaluarea lânii; pregătirea docu-
mentelor de plată; căutarea informaţiei în 
fişierele de calculator (pentru terţi); asistenţă 
în administrarea afacerilor;  asistenţă în  admi-
nistrarea afacerilor comerciale; asistenţă în 
administrarea întreprinderilor comerciale sau 
industriale; asistenţă în administrarea între-
prinderii comerciale; previziuni economice; 
vânzări la licitaţie; vânzări la licitaţie (prin reţe-
lele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 

promovarea vânzărilor (pentru terţi); promo-
varea vânzărilor (pentru terţi, inclusiv serviciile 
întreprinderilor de comerţ cu amănuntul şi cu 
ridicata); promovarea vânzărilor (pentru terţi, 
inclusiv servicii în  domeniul  comerţului  cu  
amănuntul   şi  cu  ridicata);  promovarea vân-
zărilor (pentru terţi, inclusiv comercializarea 
produselor la comandă în prealabil); pro-
movarea vânzărilor (pentru terţi,  inclusiv prin  
reţelele  de  calculatoare, prin Internet); aren-
da maşinilor şi echipamentului de birou; 
arenda timpului publicitar în toate mijloacele 
de informare;  arenda materialelor publicitare; 
arenda distribuitoarelor automate; arenda 
maşinilor de fotocopiere; publicarea textelor 
publicitare;  servicii de dactilografiere; publici-
tate radio; afişaj; distribuirea mostrelor; distri-
buirea materialelor publicitare; publicitate; 
publicitate interactivă în reţelele de calcu-
latoare; publicitate prin corespondenţă; publi-
citate televizată; reproducerea documentelor; 
compilarea informaţiei în baze de date de 
calculatoare; colectarea diverselor produse 
pentru terţi (fără transportare) şi amplasarea 
produselor pentru facilitarea examinării şi  pro-
curării   lor  de   către   consumatori; informaţii 
privind operaţiunile de afaceri; sistematizarea 
informaţiei în baze de date de calculatoare; 
întocmirea declaraţiilor fiscale; întocmirea ra-
poartelor despre conturi; întocmirea rubricilor 
publicitare în ziare; localizarea vagoanelor de 
marfă prin calculator; testare psihologică la 
angajarea la serviciu; administrarea afacerilor 
hoteliere; servicii în domeniul relaţiilor publice; 
serviciile modelelor în scopuri publicitare şi de 
promovare a vânzărilor; servicii de relocalizare 
a întreprinderilor; servicii de aprovizionare 
pentru terţi (cumpărarea şi asigurarea antre-
prenorilor cu produse);  servicii  de  aprovi-
zionare  pentru   terţi   (servicii   de   comercia-
lizare a produselor cu amănuntul şi cu ridi-
cata);  servicii  de  aprovizionare  pentru  terţi 
(cumpărarea şi asigurarea antreprenorilor cu 
produse prin reţele de calculatoare, inclusiv 
prin Internet); răspuns la telefon (pentru abo-
naţii nedisponibili); fotocopiere; 

36  - agenţii de credit; agenţii de percepere a crean-
ţelor; agenţii imobiliare; agenţii imobiliare 
(prestarea serviciilor prin Internet); agenţii 
vamale; analiză financiară; finanţarea cum-
părărilor în rate; bănci de economii; birouri de 
apartamente; perceperea chiriei; emisiunea 
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cecurilor de călătorie; emisiunea card-urilor de 
credit; emisiunea hârtiilor de valoare; investiţii;  
informaţii în  domeniul asigurărilor; informaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
informaţii financiare; informaţii financiare 
(prestarea serviciilor prin reţelele de calcu-
latoare, inclusiv prin Internet); cliring; con-
sultaţii în domeniul asigurărilor; consultaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
consultaţii în domeniul finanţelor; consultaţii în 
domeniul finanţelor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
cotaţii bursiere; servicii de lichidare a între-
prinderilor; curtaj; curtaj (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); administrare financiară; administrare 
financiară (prestarea serviciilor prin reţelele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); schimb 
valutar; deservirea card-urilor de debit; deser-
virea card-urilor de credit; operaţiuni bancare 
prin Internet; operaţiuni factoriale; organizarea 
colectării banilor; evaluarea anticariatului; 
evaluarea giuvaierelor; evaluarea timbrelor; 
evaluarea imobilului; evaluarea obiectelor de 
numismatică; evaluarea obiectelor de artă; 
evaluări financiare (asigurare, operaţiuni 
bancare, imobil); transferuri electronice de 
fonduri; garanţii; curtaj la bursă; intermediere 
în operaţiuni cu imobilul; intermediere în 
asigurare; acordarea împrumuturilor; acorda-
rea împrumuturilor în gaj; verificarea cecurilor; 
colectarea mijloacelor de binefacere; arenda 
birourilor; arenda imobilului; arenda imobilului 
pentru întreprinderi de comerţ; arenda 
imobilului pentru întreprinderi de alimentaţie 
publică; arenda apartamentelor; patronaj 
financiar; creditare în ipotecă; creditare cu 
achitare în rate; asigurări; asigurări (prestarea 
serviciilor prin Internet); administrarea fondului 
locativ; administrarea imobilului; administrarea 
imobilului, inclusiv în formă de complexe 
comerciale; serviciile actuarilor; servicii ban-
care; servicii de plată a pensiilor; servicii fidu-
ciare; constituirea fondurilor mutuale; finan-
ţare; depozitare în safeuri; depozitarea valo-
rilor; expertiză fiscală; 

39  - transport aerian; arenda transportului naval; 
arenda locurilor pentru parcarea transportului 
auto; rezervarea biletelor pentru călătorii; 
rezervarea itinerarelor turistice; rezervarea 

vehiculelor; remorcare; remorcarea vehiculelor 
în caz de avariere; distribuirea apei; livrarea 
ziarelor; livrarea corespondenţei; livrarea cole-
telor; livrarea produselor; livrarea produselor 
(comandate prin corespondenţă); livrarea 
produselor (comandate în prealabil); livrarea 
produselor (comandate prin reţeaua de 
calculatoare); lansarea sateliţilor pentru terţi; 
informaţii în domeniul transportului; informaţii 
privind depozitarea produselor; organizarea 
croazierelor; organizarea călătoriilor; camionaj; 
cărăuşie; transportul şi descărcarea gunoiului; 
transportul mobilei; transportul mobilei la 
mutare; transport cu şlepuri; transport cu 
feribotul; transportul călătorilor; transportul 
naval al produselor (navlu); transportarea 
valorilor în transport armat; transport cu 
autobuzul; transport cu automobilul; transport 
naval; transport feroviar; transport maritim; 
transport de pasageri; transport fluvial; 
transportarea încărcăturilor; ranfluarea navelor; 
intermediere în transport maritim; intermediere la 
transport; intermediere în navlosire; operarea 
porţilor de ecluză; arenda automobilelor; arenda 
vagoanelor; arenda clopotelor de scufundat; 
arenda costumelor de scafandru; arenda 
automobilelor de cursă; arenda scaunelor pe 
rotile pentru invalizi; arenda containerelor de 
depozitare a produselor; arenda cailor; arenda 
vehiculelor terestre; arenda vaselor frigorifere; 
arenda vehiculelor; operaţii de încărcare-
descărcare; operaţii de descărcare; distribuirea 
energiei electrice; distribuirea energiei; 
ambalarea produselor; transport de ambulanţă; 
arenda garajelor; arenda parcărilor acoperite 
pentru vehicule; arenda depozitelor; servicii de 
spargere a gheţii; pilotaj; aprovizionare cu apă 
potabilă; însoţirea călătorilor; salvare sub apă; 
salvarea navelor; servicii de taxi; servicii de 
tramvai; transport prin conducte; vehicule pentru 
serviciu de salvare; împachetarea produselor; 
serviciile parcărilor de automobile; serviciile 
şoferilor; serviciile transportului naval de 
excursie; serviciile curierilor (livrarea cores-
pondenţei sau produselor); servicii de salvare a 
proprietăţii; servicii de transport; serviciile 
agenţiilor de turism (cu excepţia rezervării 
locurilor la hoteluri şi pensiuni); navlosire; 
stocarea datelor sau documentelor în dispozitive 
electronice; păstrarea bărcilor; păstrarea 
produselor; depozitarea produselor; excursii 
turistice; expedierea încărcăturilor; 
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42  - analiza sistemelor de calculatoare; analiză 
chimică; servicii de arbitraj; arhitectură; 
autentificarea lucrărilor de artă; reconstituirea 
bazelor de date de calculator; design de arte 
grafice; studiul proiectelor tehnice; inginerie; 
instalarea software de calculatoare; servicii de 
informare meteorologică; testarea materialelor; 
testarea materialelor textile; cercetări în do-
meniul bacteriologiei; cercetări în domeniul 
biologiei; cercetări în domeniul geologiei; 
cercetări în domeniul cosmetologiei; cercetări 
în domeniul mecanicii; cercetări în domeniul 
dreptului; cercetări în domeniul fizicii; cercetări 
în domeniul chimiei; cercetări şi proiectări de 
produse noi (pentru terţi); cercetări în 
domeniul zăcămintelor de petrol în scopul 
exploatării; cercetări subacvatice; cercetări 
tehnice; etalonare (măsurări); consultaţii în 
domeniul hardware de calculatoare; consultaţii 
în domeniul protecţiei mediului înconjurător; 
consultaţii în domeniul proprietăţii intelectuale; 
consultaţii în domeniul construcţiei, arhitecturii; 
control în domeniul proprietăţii intelectuale; 
controlul sondelor de ţiţei; controlul calităţii; 
controlul tehnic al vehiculelor; eliberarea 
licenţelor pentru obiectele de proprietate 
intelectuală; arpentaj; design-ul îmbrăcămintei; 
modernizarea software de calculatoare; supra-
veghere în domeniul geologiei; supraveghere 
în domeniul zăcămintelor de petrol; între-
ţinerea software de calculatoare; decorarea 
interiorului; conversia datelor sau documen-
telor de pe suport fizic pe suport electronic; 
planificare urbană; conversia datelor şi pro-
gramelor de calculatoare (cu excepţia 
conversiei fizice); design-ul sistemelor de 
calculatoare; arenda calculatoarelor; arenda 
software de calculatoare; prospectare geolo-
gică; prospectarea zăcămintelor de petrol; 
amplasarea web-site-urilor; multiplicarea pro-
gramelor de calculatoare; elaborarea planurilor 
în domeniul construcţiilor; design-ul software 
de calculatoare; împrăştierea norilor; crearea 
şi întreţinerea tehnică a web-site-urilor pentru 
terţi; programare de calculatoare; administrare 
în domeniul drepturilor de autor; design 
industrial; servicii în domeniul chimiei; servicii 
de design în domeniul ambalajului; servicii 
juridice; expertiză tehnico-inginerească; 

43  - agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni); arenda 
cazării temporare; arenda spaţiilor pentru 
întruniri; case de vacanţă; rezervări hoteliere; 

rezervări în pensiuni; rezervări de cazare 
temporară; hoteluri; aziluri pentru bătrâni; 
snack-baruri; cafenele; bufete cu autoservire; 
moteluri; pensiuni; pensiuni pentru animale; 
arenda mobilierului, garniturilor de albituri 
pentru masă şi veselei; arenda corturilor; 
arenda construcţiilor transportabile; restau-
rante; restaurante cu autoservire; cantine în 
instituţiile de producţie şi învăţământ; serviciile 
caselor de vacanţă (servicii de cazare); 
serviciile barurilor; serviciile campingurilor; 
servicii de pregătire şi livrare a bucatelor la 
domiciliu; creşe.  

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.07; 28.05.00; 
29.01.01. 
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(511) NCL(8) 
03  - substanţe abrazive; ambră; preparate de 

detartrare de uz casnic; preparate antistatice 
de uz casnic; sprayuri pentru împrospătarea 
respiraţiei; pietre pentru bărbierit (antiseptice); 
pietre de lustruit; hârtie abrazivă; hârtie cu 
şmirghel; hârtie de lustruit; vaselină de uz 
cosmetic; vată de uz cosmetic; beţişoare cu 
vată de uz cosmetic; substanţe aromatice 
(uleiuri esenţiale); substanţe aromatice pentru 
prăjituri (uleiuri esenţiale); substanţe aromatice 
pentru băuturi (uleiuri esenţiale); substanţe 
aromatice pentru parfumarea lenjeriei; apă 
aromatică; apă de javel; apă de lavandă; apă 
de toaletă; ceară pentru lenjerie; ceară pentru 
podele; ceară pentru mustăţi; ceară de 
croitorie; ceară pentru lustruirea mobilierului şi 
podelelor; ceară de cizmărie; heliotropină; 
geraniol; farduri; dezodorizanţi de uz personal; 
lemn aromatic; parfum; lichide pentru cură-
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ţarea geamurilor şi parbrizelor; grăsimi de uz 
cosmetic; cenuşă vulcanică pentru curăţare; 
parfumerie; ornamente decorative de uz 
cosmetic;  iononă (parfumerie); pietre de 
şlefuit; creioane pentru sprâncene; creioane 
cosmetice; carbură de siliciu (material abra-
ziv); carburi de metale (materiale abrazive); 
alaun de aluminiu (antiseptice); diatomit de 
lustruit; adezivi pentru fixarea genelor artifi-
ciale; adezivi pentru fixarea părului artificial; 
scoarţă de clocotici pentru spălare; corindon 
(abraziv); vopsele pentru lenjerie; vopsele 
pentru barbă şi mustăţi; coloranţi pentru 
scopuri de  toaletă;  vopsele cosmetice; ami-
don (apret); creme cosmetice; creme cos-
metice pentru albit; creme, ceară pentru piele; 
crocus (material abraziv); tămâie; sprayuri 
pentru păr; lacuri de unghii; loţiuni după 
bărbierit; loţiuni pentru păr; loţiuni de uz 
cosmetic; măşti cosmetice; uleiuri pentru 
parfum şi substanţe aromatice; uleiuri cos-
metice; uleiuri pentru scopuri de toaletă; uleiuri 
esenţiale; uleiuri esenţiale de cedru; uleiuri 
esenţiale de lămâie; uleiuri folosite ca produse 
de curăţare; ulei de pergamut; ulei de 
gaultheria; ulei de iasomie; ulei de lavandă; 
ulei de migdal; ulei de trandafir; ulei de 
terebentină pentru degresare; adezivi de uz 
cosmetic; lapte de var; cretă pentru curăţare; 
lapte de migdal de uz cosmetic; lapte de 
curăţare pentru scopuri de toaletă; mosc 
(parfumerie); săpunuri; săpunuri dezinfectante; 
săpunuri dezodorizante; săpunuri pentru băr-
bierit; săpunuri pentru avivare; săpunuri de 
toaletă în calupuri;  săpunuri medicinale; săpu-
nuri împotriva transpiraţiei; săpunuri împotriva 
transpiraţiei picioarelor; săpun de migdal; 
mentă pentru parfumerie; seturi cosmetice; 
emeri; unghii artificiale; apă de colonie; baze 
pentru parfum de flori; paste de lustruit; paste 
pentru curele pentru ascuţirea briciului; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; piatră ponce; 
peroxid de hidrogen de uz cosmetic; pânză 
abrazivă; pânză de sticlă; ruj de buze; pomadă 
de uz cosmetic; produse pentru bărbierit; 
produse cosmetice pentru baie; produse de 
toaletă; produse pentru ondulaţia părului; pro-
duse pentru înmuierea lenjeriei; produse 
pentru ascuţirea instrumentelor; produse pen-
tru netezirea (apretarea) ţesăturilor; produse 
pentru albirea pielii; produse pentru polizarea 
protezelor dentare; produse de lustruit; pro-

duse pentru clătirea gurii (cu excepţia celor de 
uz medicinal); produse cosmetice pentru 
slăbire; produse pentru lustruirea lenjeriei; 
emoliente pentru lenjerie la spălare; produse 
pentru spălare; produse pentru curăţare us-
cată; produse pentru scoaterea fardului; pro-
duse pentru scoaterea vopselei; produse 
pentru scoaterea lacurilor; produse pentru 
scoaterea cerii pentru podele; produse  pentru 
scoaterea ruginii;  produse de curăţat;  produ-
se pentru curăţarea protezelor dentare; pro-
duse pentru curăţarea tapetelor; produse pen-
tru curăţarea ţevilor de scurgere; produse 
chimice de uz casnic destinate avivării culorilor 
la spălarea lenjeriei; pudră de machiat; dia-
mantin (abraziv); soluţii pentru degresare; 
gene artificiale; şerveţele impregnate cu loţiuni 
cosmetice; safrol; terebentină pentru degre-
sare; amestecuri aromatice din flori şi ierburi; 
sodă de albit; sodă pentru spălare, curăţare; 
săruri pentru baie (cu excepţia celor de uz 
medicinal); săruri de albit; substanţe de lustruit 
pentru piele; produse de fumegare (parfu-
merie); amoniac (detergent); substanţe astrin-
gente de uz cosmetic; produse cosmetice 
pentru sprâncene; produse pentru scoaterea 
petelor; produse de machiat; produse cosme-
tice pentru bronzat; produse pentru vopsirea 
părului; neutralizanţi pentru ondulaţie per-
manentă; produse cosmetice pentru gene; 
produse pentru depilare; produse cosmetice 
pentru îngrijirea pielii; creme pentru încăl-
ţăminte; produse cosmetice; produse cos-
metice pentru animale; produse cosmetice 
pentru vopsirea genelor şi sprâncenelor; 
detergenţi (cu excepţia celor de uz industrial şi 
medicinal); degresanţi (cu excepţia celor de uz 
industrial); decoloranţi de uz cosmetic; pro-
duse de toaletă contra transpiraţiei; talc pentru 
toaletă; terpene (uleiuri esenţiale); şampoane; 
şampoane pentru spălarea animalelor domes-
tice; glaspapir; leşie de sodă; extracte de flori 
(parfumerie); esenţe eterice; esenţă de ba-
dian; esenţă de mentă (ulei esenţial); 

05  - acaricide; aconitină; alcaloizi de uz medicinal; 
algicide; aldehide de uz farmaceutic; amal-
game dentare din aur; amalgame dentare; 
aminoacizi de uz veterinar; aminoacizi de uz 
medicinal; antibiotice; acetat de aluminiu de uz 
farmaceutic; acetaţi de uz farmaceutic; bac-
tericide; balsamuri de uz medicinal; bandaje 
igienice; bandaje pentru pansamente; biocizi; 
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brăţări de uz medicinal; brăţări antireumatice; 
brom de uz farmaceutic; hârtie pentru cata-
plasmă de muştar; hârtie lipicioasă contra 
muştelor; hârtie impregnată contra moliei; va-
selină de uz medicinal; vaccinuri; băi cu oxi-
gen; vată antiseptică; vată higroscopică; vată 
de uz medicinal; substanţe dietetice de uz 
medicinal; substanţe radiologice de contrast 
de uz medicinal; substanţe nutritive pentru 
microorganisme; substanţe radioactive de uz 
medicinal; azotat de bismut de uz farmaceutic; 
apă de melisă de uz farmaceutic; apă de mare 
pentru băi curative; ape minerale de uz medi-
cinal; ape termale; fibre de plante comestibile 
(nealimentare); ceară de modelare dentară; 
gaze de uz medicinal; gaiacol de uz farma-
ceutic; hematogen; hemoglobină; hidrastină; 
hidrastinină; glicerină de uz medicinal; glicero-
fosfaţi; glucoză de uz medicinal; genţiană de 
uz farmaceutic; hormoni de uz medicinal; 
muştar de uz farmaceutic; cataplasmă de 
muştar; nămoluri pentru băi; nămoluri tera-
peutice; gumă-gută de uz medicinal; gurjum-
balsam de uz medicinal; dezodorizante (cu 
excepţia celor de uz personal); diastază de uz 
medicinal; digitalină; aditivi pentru furaje de uz 
medicinal; suplimente minerale alimentare; su-
plimente nutritive de uz medicinal; drojdie de 
uz farmaceutic; gelatină de uz medicinal; 
untură de peşte; izotopi de uz medicinal; 
insecticide; iod de uz farmaceutic; ioduri de uz 
farmaceutic; ioduri alcaline de uz farmaceutic; 
iodoform; calomel; tartrat acid de uz far-
maceutic; tartru de uz farmaceutic; camfor de 
uz medicinal; capsule pentru medicamente; 
capsule de uz farmaceutic; dropsuri de uz 
medicinal; creioane hemostatice; creioane 
pentru tratamentul verucei; creioane caustice; 
cardonil (paraziticid); sodă caustică de uz 
farmaceutic; cachou de uz farmaceutic; 
quassia de uz medicinal; quebracho de uz 
medicinal; acid galic de uz farmaceutic; acizi 
de uz farmaceutic; adezivi pentru proteze den-
tare; benzi adezive de uz medicinal; cocaină; 
colodiu de uz farmaceutic; inele contra 
calusului pentru picioare; inele antireumatice; 
bomboane medicinale; scoarţă de angustur de 
uz medicinal; scoarţă de arbori de uz far-
maceutic; scoarţă de cedru (insectifug); scoar-
ţă de condurango de uz medicinal; scoarţă de 
croton; scoarţă de manglier de uz farmaceutic; 
scoarţă de mirobalan de uz farmaceutic; 

scoarţă de chinină de uz medicinal; rădăcini 
medicinale; rădăcini de revent de uz farma-
ceutic; scame de uz medicinal; amidon de uz 
dietetic sau farmaceutic; creozot de uz 
farmaceutic; sânge de uz medicinal; culturi de 
microorganisme de uz medicinal sau veterinar; 
curara; lacuri dentare; lemn-dulce de uz 
medicinal; lactoză; leucoplaste; medicamente 
contra constipaţiilor; lecitină de uz medicinal; 
loţiuni de uz veterinar; loţiuni pentru câini; 
loţiuni de uz farmaceutic; lupulină de uz 
farmaceutic; magnezie de uz farmaceutic; lini-
mente; unguente de uz farmaceutic; unguente 
contra arsurilor solare; unguente mercuriale; 
unguente de uz farmaceutic de protecţie 
contra degerăturii; tifon pentru pansamente; 
uleiuri de protecţie contra tăunilor; uleiuri 
medicinale; ulei de muştar de uz medicinal; 
ulei camforat de uz medicinal; ulei de ricin de 
uz medicinal; ulei de terebentină de uz 
farmaceutic; ulei de mărar de uz medicinal; 
masticuri dentare; materiale abrazive dentare; 
materiale pentru mulaje dentare; materiale 
pentru plombarea dinţilor; materiale medi-
cinale pentru pansamente; materiale chirur-
gicale pentru pansamente; medicamente; 
medicamente de uz veterinar; medicamente 
pentru seroterapie; medicamente de uz uman; 
medicamente de uz dentar; mentol; poţiuni 
medicinale; moleschin de uz medicinal; lapte 
proteic; lapte de migdale de uz farmaceutic; 
lăptişor de matcă de uz medicinal; enzime 
lactice de uz farmaceutic; muşchi irlandez de 
uz medicinal; făină pentru alimente pentru 
sugari; făină de uz farmaceutic; făină din 
seminţe de in de uz farmaceutic; făină de peş-
te de uz farmaceutic; adezivi contra muştelor; 
mentă de uz farmaceutic; truse farmaceutice 
(portative); băuturi dietetice de uz medicinal; 
băuturi din lapte de malţ de uz medicinal; 
narcotice; infuzii medicinale; tinctură de iod; 
tinctură de eucalipt de uz farmaceutic; tincturi 
de uz medicinal; opiu; opodeldoc; decocturi de 
uz medicinal; zgărzi antiparazitare pentru 
animale; beţişoare de lemn-dulce de uz 
farmaceutic; beţişoare sulfurice (dezinfec-
tante); chiloţi absorbanţi pentru persoanele ce 
suferă de incontinenţă; pectine de uz farma-
ceutic; scutece igienice pentru persoanele ce 
suferă de incontinenţă; pepsine de uz farma-
ceutic; peptone de uz farmaceutic; peroxid de 
hidrogen de uz medicinal; pilule de uz farma-
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ceutic; lipitori medicinale; plasmă sangvină; 
plasturi de uz medicinal; bandaje oculare de 
uz medicinal; cataplasme; bandaje pentru 
comprese; bandaje scapulare chirurgicale; 
perniţe pentru calus; perniţe folosite la alăp-
tare; pomezi de uz medicinal; pulbere de can-
taridă; pulbere de piretru; centuri pentru absor-
bante igienice pentru femei; preparate anti-
diuretice; preparate bacteriene de uz medi-
cinal şi veterinar; preparate bacteriologice de 
uz medicinal sau veterinar; preparate bal-
samice de uz medicinal; preparate albumi-
noase de uz medicinal; preparate biologice de 
uz veterinar; preparate biologice de uz 
medicinal; preparate veterinare; preparate de 
bismut de uz farmaceutic; preparate vitami-
noase; preparate diagnostice de uz medicinal; 
preparate terapeutice pentru băi; preparate 
pentru tratamentul hemoroizilor; preparate 
pentru tratamentul calusului osos; preparate 
pentru uşurarea erupţiei dentare; preparate 
pentru prelucrarea arsurilor; preparate de fu-
megare de uz medicinal; preparate pentru 
organoterapie; preparate de împrospătare a 
aerului; preparate pentru purificarea aerului; 
preparate pentru dilataţie bronşică; preparate 
pentru sterilizare; preparate pentru sterilizarea 
solului; preparate pentru scoaterea calusului; 
preparate farmaceutice contra mătreţii; 
pesticide; erbicide; preparate pentru distru-
gerea ciupercilor de casă; preparate pentru 
distrugerea larvelor; preparate pentru distru-
gerea muştelor; preparate pentru distrugerea 
şoarecilor; preparate pentru distrugerea lima-
xului; preparate pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; preparate farmaceutice pentru 
îngrijirea pielii; preparate pentru curăţarea 
lentilelor de contact; preparate calcaroase de 
uz farmaceutic; preparate medicinale pentru 
băi; preparate medicinale pentru creşterea 
părului; preparate de opiu; preparate 
anticriptogamice; preparate cu microelemente 
de uz uman sau pentru animale; preparate 
medicinale sulfamidice; preparate farmaceu-
tice; preparate farmaceutice contra arsurilor 
solare; preparate enzimatice de uz veterinar; 
preparate enzimatice de uz medicinal; pre-
parate chimiofarmaceutice; preparate chimice 
de uz veterinar; preparate chimice pentru 
diagnosticarea sarcinii; preparate chimice de 
uz medicinal; preparate chimice pentru tra-
tarea cerealelor afectate de mălură; preparate 

chimice pentru tratarea viţei de vie afectată; 
preparate chimice de tratare contra muce-
gaiului; preparate chimice de tratare contra 
filoxerei; preparate chimice de uz farmaceutic; 
preparate contra degerăturilor; preparate de 
protecţie contra moliilor; colir; apă de plumb; 
conductori chimici pentru electrozii electrocar-
diografici; produse albuminoase alimentare de 
uz medicinal; alimente pentru sugari; produse 
alimentare dietetice de uz medicinal; produse 
secundare de prelucrare a cerealelor de uz 
medicinal; absorbante igienice pentru femei; 
absorbante igienice pentru chiloţi; radiu de uz 
medicinal; cloralhidrat de uz farmaceutic; sol-
venţi pentru scoaterea leucoplastelor; soluţii 
vaginale; soluţii pentru lentilele de contact; 
reactivi chimici de uz medicinal sau veterinar; 
cauciuc de uz medicinal; cauciuc de uz dentar; 
gumă de mestecat de uz medicinal; insecti-
fuge (fumegare); insectifuge; insectifuge 
pentru câini; şerveţele, perniţe igienice; 
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice; 
sasaparila de uz medicinal; zahăr de uz 
medicinal; ceai antiastmatic; lumânări 
fumigante; supozitoare; seminţe de in de uz 
farmaceutic; ţigări ce nu conţin tutun de uz 
medicinal; sicativi de uz medicinal; siropuri de 
uz farmaceutic; terebentină de uz farmaceutic; 
unsori folosite la muls; unsori de uz veterinar; 
unsori de uz medicinal; somnifere; bicarbonat 
de sodiu de uz farmaceutic; săruri pentru băi 
cu ape minerale; săruri pentru băi medicinale; 
săruri de uz medicinal; săruri de potasiu de uz 
medicinal; săruri de sodiu de uz medicinal; 
săruri mirositoare; săruri ce intră în com-
ponenţa apelor minerale; malţ de uz 
farmaceutic; spermă pentru însămânţare 
artificială; alcool medicinal; aliaje de metale 
preţioase de uz dentar; secară-cornută de uz 
medicinal; anestezice; antiseptice; analgezice; 
adjuvanţi de uz medicinal; substanţe 
astringente; antihelmintice; dezinfectante de 
uz igienic; dezinfectante chimice pentru 
toalete; preparate de suprimare a apetitului de 
uz medicinal; preparate medicinale pentru 
slăbire; paraziticide; produse pentru îngrijirea 
cavităţii bucale de uz medicinal; febrifuge; 
depurative; produse pentru spălarea ani-
malelor; detergenţi de uz medicinal; produse 
pentru spălarea vitelor; produse pentru 
spălarea câinilor; substanţe vezicante; pro-
duse contra durerilor de cap; remedii contra 
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transpiraţiei; remedii contra transpiraţiei 
picioarelor; contraceptive chimice; produse 
antiparazitare; laxative; tonice (produse 
medicinale); nervine; digestive de uz 
farmaceutic; medii nutritive pentru culturi 
bacteriologice; steroizi; stricnină; seruri; pastile 
de amoniac; tampoane igienice pentru femei; 
tampoane pentru vindecarea rănilor; timol de 
uz farmaceutic; ţesături chirurgicale; ierburi de 
fumat de uz medicinal; ierburi medicinale; 
sedative; transplanturi chirurgicale (ţesuturi 
vii); chiloţi igienici pentru femei; cărbune de 
lemn de uz farmaceutic; mărar de uz medi-
cinal; porţelan pentru proteze dentare; fenol de 
uz farmaceutic; enzime de uz veterinar; 
enzime de uz medicinal; fermenţi de uz far-
maceutic; formaldehidă de uz farmaceutic; 
fosfaţi de uz farmaceutic; fungicide; chinină de 
uz medicinal; chinolină de uz medicinal; pâine 
pentru diabetici; cloroform; floare de sulf de uz 
farmaceutic; ciment pentru copitele animalelor; 
ciment osos de uz chirurgical şi ortopedic; 
ciment dentar; ceaiuri de ierburi de uz 
medicinal; ceai pentru slăbire de uz medicinal; 
eucalipt de uz farmaceutic; extracte de tutun 
(insecticide); extracte de hamei de uz farma-
ceutic; elixire (preparate farmaceutice); eteri 
simpli de uz farmaceutic; eteri compuşi de uz 
farmaceutic; eteri compuşi de celuloză de uz 
farmaceutic; eteri simpli de celuloză de uz 
farmaceutic; iuiuba (pastile de tuse); otravă 
pentru şobolani; otravă; otravă bacteriană; 
jalapă; 

16  - stilouri; acuarele; acvarii de cameră; albume; 
almanahuri; aparate pentru laminarea docu-
mentelor; atlase; afişe, placarde; funde de 
hârtie; garnituri de albituri de hârtie pentru 
masă; bilete; formulare; blocnotesuri; carnete 
pentru desen; carneţele (papetărie); carneţele 
cu foi libere; brăţări pentru instrumente de 
scris; broşuri; pliante; foi de hârtie; hârtie 
cerată; hârtie pentru dispozitive de înregis-
trare; hârtie pentru radiograme; hârtie pentru 
electrocardiografe; hârtie pentru sertarele 
dulapurilor (aromatizată sau nearomatizată); 
hârtie din celuloză de lemn; hârtie-carbon; 
hârtie-pergament; hârtie de scrisori; hârtie 
luminescentă; hârtie igienică; hârtie de 
ambalat; hârtie Xuan (pentru desen chinezesc 
sau caligrafie); hârtie; sugative; buletine 
informaţionale; cilindri pentru maşini de scris; 
bidinele pentru zugravi; culegare; ceară pentru 

modelare (cu excepţia celei de uz dentar); 
firme de hârtie sau carton; tipare pentru croit; 
ziare; clişee de galvanotipie; hectografe; 
steme heraldice (sigilii de hârtie); globuri; 
gravuri; condeie de ardezie; mine de creion; 
suporturi pentru creioane; suporturi pentru 
cretă; suporturi pentru ştampile, sigilii; supor-
turi pentru carnete de cecuri; diagrame; plăci 
pentru gravat; plăci de scris; table şcolare; 
galioane (tipografie); planşete de desen; 
perforatoare (articole de birou); containere de 
hârtie pentru frişcă; clame pentru fişe de 
cartotecă; agrafe pentru peniţe; semne de 
carte; ace de gravare pentru acvaforte; ace 
trasoare pentru desen; publicaţii imprimate; 
articole de hârtie sau masă plastică pentru 
ambalaj; articole de carton; mărunţitoare 
pentru hârtie, reprezentări grafice; instrumente 
pentru imitarea marmurei în legătorie; calen-
dare; calendare cu foi libere; hârtie de calc; 
calc pe bază de pânză; calc; cleiuri vegetale 
pentru papetărie sau menaj; pietre litografice; 
creioane; creioane automate; creioane de 
cărbune; desene; desene pentru decalco-
manie; tablouri cu ramă sau fără ramă; carton 
din celuloză de lemn; carton; cutii din carton 
pentru pălării; dosare (papetărie); clasoare 
(articole de birou); fişe de cartotecă; card-uri 
de credit imprimate neelectrice; cartele; hărţi 
geografice; cartele sau benzi de hârtie pentru 
înregistrarea programelor de calculatoare; 
cartele perforate pentru războaie de ţesut cu 
mecanism Jacquard; cataloage; bobine pentru 
panglicile impregnate cu cerneală; vase deco-
rative de hârtie pentru ghivece cu flori; pensule 
pentru desen; pensule pentru artişti; pensule 
pentru scris; taste pentru maşini de scris; 
cleiuri pentru papetărie sau menaj; clei de 
peşte pentru papetărie sau menaj; clei de 
amidon pentru papetărie sau menaj; clişee; 
cărţi; registre; chitanţiere; cărţi-comicsuri; 
piuneze; inele de trabuc; plicuri; cutii pentru 
ştampile, sigilii; cutii de carton sau hârtie; cutii 
cu vopsele (rechizite şcolare); lichide de 
corectură (articole de birou); capace pentru 
acvarii de cameră; florare; benzi de hârtie; 
benzi pentru maşini de scris; benzi adezive; 
benzi gumate pentru papetărie; panglici im-
pregnate cu cerneală; panglici impregnate cu 
cerneală pentru imprimante; echere; foi de 
viscoză pentru ambalare; foi cu bule (din masă 
plastică) (pentru ambalare sau împachetare); 
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foi de celuloză regenerată pentru ambalare; 
caractere de oţel; caractere tipografice 
(numerice sau literale); caractere tipografice 
numerice; litografii; machete de arhitectură; 
timbre poştale; materiale grafice imprimate; 
materiale pentru modelare; materiale de 
instruire (cu excepţia aparatelor); articole de 
legătorie; materiale de papetărie pentru 
sigilare; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale de ambalare 
făcute din amidon; materiale de filtrare din 
hârtie; maşini de imprimare a adreselor; 
maşini şi dispozitive pentru legătorie (echi-
pament de birou); maşini de scris (electrice 
sau neelectrice); maşini de fălţuit; maşini de 
francare; cretă pentru litografie; cretă de scris; 
cretă pentru croitorie; cretă de marcare; saci 
pentru gunoi (de hârtie sau de masă plastică); 
şevalete; rezemători pentru artişti; instrumente 
de scris; seturi pentru scris (papetărie); seturi 
tipografice portative; bavete din hârtie; abţi-
bilduri; degetare (articole de birou); aţe pentru 
legătorie; cuţite pentru tăierea hârtiei; aparate 
de numerotat; învelitori din carton sau hârtie 
pentru butelii; capsule pentru sigilare; 
învelitori; învelitori pentru paşapoarte; pelicule 
din materiale plastice extensibile pentru 
stivuire; modele de broderie; specimene de 
scris;  oleografii;  ilustrate muzicale;  ilustrate 
de felicitare;  cărţi poştale; gravuri; pungi de 
hârtie; pungi pentru gătirea mâncării în 
cuptorul cu microunde; palete pentru artişti; 
beţişoare pentru scriere cu cerneală; mape 
pentru documente; papier mâche; pastele 
(creioane); pelinci de unică folosinţă din 
celuloză sau hârtie; penare; legători pentru 
cărţi; publicaţii periodice; curăţitoare de peniţe; 
perforatoare; peniţe; peniţe de aur; peniţe de 
oţel; peniţe pentru desen; culegeri de cântece; 
ştampile, sigilii; sigilii de ceară roşie; scrisori 
de aviz; planşete cu clame; plăci cu adrese 
pentru maşini de imprimare a adreselor; 
batiste de hârtie; pelicule din masă plastică 
pentru ambalare; scutece de unică folosinţă 
din hârtie sau celuloză; tăvi pentru corespon-
denţă; tăvi pentru sortarea şi numărarea 
banilor; suporturi de hârtie pentru carafe; su-
porturi pentru cărţi; suporturi pentru ştampile, 
sigilii; suporturi pentru căni de bere; suporturi 
pentru tocuri şi creioane; standuri pentru 
fotografii; tuşiere; şipci de înrămare pentru 
legătorie; şervete din hârtie pentru mâini; 

pânză gumată pentru papetărie; pânză mul-
tiplă netextilă la maşina  de   imprimat;   pânză   
cu cerneală  pentru   maşinile   de   reproduce-
re a documentelor; pânză cu cerneală pentru 
aparatele de multiplicare; portrete; prespa-
pieruri; seturi de scris; instrumente pentru 
desen; radiere; articole de birou (cu excepţia 
mobilierului); rechizite de scris; rechizite 
şcolare; distribuitoare de bandă adezivă; dis-
pozitive acţionate manual destinate lipirii 
etichetelor; dispozitive de prins hârtia; dis-
pozitive de  ascuţit creioane (electrice şi 
neelectrice); produse de imprimerie; pros-
pecte; orare imprimate; reglete; borderouri; 
gume; reproduceri grafice; aparate de 
multiplicat; tocuri rezervoare; pixuri; şerveţele 
de hârtie pentru scoaterea machiajului; şer-
veţele de hârtie de toaletă; răzuitoare de birou; 
clame; produse pentru ştergere; secţiuni bio-
logice pentru cercetare la microscop (ma-
teriale de învăţământ); secţiuni histologice 
(materiale de învăţământ); statuete din papier 
mâche; radiere pentru tablă; pupitre de cules 
tipografice; ceară roşie; tabele de calcul; 
panouri de hârtie sau carton pentru anunţuri; 
terarii de cameră (vivarii); caiete; articole de 
papetărie; transparente; tipare, şabloane; 
tuburi de carton; tuş; umezitoare (articole de 
birou); umezitoare de suprafeţe; baghete 
neelectronice; ambalaje de carton sau hârtie 
pentru butelii; maşini de sigilat plicuri pentru 
birou; maşini de sigilare pentru birou; aparate 
pentru fabricarea vinietelor; aparate pentru 
lipirea fotografiilor; aparate pentru fixare cu 
cleme (articole de birou); manuale; filtre de 
hârtie pentru cafea; steaguri (de hârtie); foiţe 
de metal; fotogravuri; fotografii; tocuri pentru 
şabloane; pânze pentru tablouri; cromolito-
grafii; ceşti pentru dizolvarea vopselelor; 
cerneluri de corectare (heliografie); cerneluri; 
călimări; copii heliografice; mătănii; bile pentru 
pixuri; dulapuri de birou; caractere tipografice; 
ştampile cu adrese; ştampile; panouri pentru 
afişe de hârtie sau carton; planşete (gravură); 
etichete (cu excepţia celor textile); 

29  - alginaţi de uz alimentar; anşoa; arahide 
prelucrate; albumine de uz alimentar; albuş de 
ou; boabe conservate; boabe de soia conser-
vate; bulion; dulceţuri de ghimber; substanţe 
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile; 
cuiburi de păsări comestibile; mazăre conser-
vată; ciuperci conservate; vânat; gelatină de 
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uz alimentar; jeleuri de carne; jeleuri alimen-
tare; jeleuri de fructe; gălbenuş de ou; grăsime 
de cocos; grăsime de os comestibilă; grăsime 
de porc; grăsimi animale; grăsimi comestibile; 
mezeluri; mezeluri, inclusiv în formă de 
gustare la bere; stafide; icre; cazeină de uz 
alimentar; varză murată; clei de peşte de uz 
alimentar; caltaboş; conserve de carne; 
conserve de legume; conserve de peşte; 
conserve de fructe; concentrate de bulion; 
cornişoni; crevete; crevete, inclusiv în formă 
de gustare la bere; cremă de frişca; crochete 
alimentare; crisalide de fluture-de-mătase 
folosite în alimentaţia oamenilor; languste (nu 
vii); somon; ceapă conservată; margarină; 
piccalilli; marmeladă; uleiuri vegetale; unt de 
arahide; unt de cacao; unt de cocos; unt de 
frişcă; midii (nu vii); migdale pisate; măduvă 
alimentară; moluşte (nu vii); moluşte, inclusiv 
în formă de gustare la bere; lapte; făină de 
peşte alimentară; pulpă de fructe; carne; carne 
conservată; legume conservate; legume 
uscate; legume fierte; clătite din cartofi; 
măsline conservate; omari (nu vii); nuci de 
cocos uscate; nuci prelucrate; nuci prelucrate, 
inclusiv în formă de gustare la bere; pastă de 
roşii; pateuri de ficat; pectine alimentare; ficat; 
pickles; dulceţuri; praf de ouă; şuncă; produse 
lactate; produse lactate, inclusiv brânzici 
glazurate; produse din peşte; produse din 
peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
proteine alimentare; păsări (nu vii); polen 
preparat pentru mâncare; piure de răchiţele; 
piure de mere; crustacee (nu vii); produse de 
peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
peşte (nu viu); peşte, inclusiv în formă de 
gustare la bere; peşte conservat; salate de 
legume; salate de fructe; slănină; sardele; 
carne de porc; scrumbie; frişcă; amestecuri de 
grăsimi pentru tartine; suc de roşii pentru 
prepararea bucatelor; sucuri de legume pentru 
prepararea bucatelor; carne sărată; crenvurşti 
în pesmeţi; preparate pentru gătirea bulionului; 
preparate pentru gătirea supelor; subproduse; 
supe; supe de pregătire rapidă; supe de 
legume; brânză; tahini (aluat din seminţe de 
susan negru); tofu; zarzavaturi conservate; 
castraveţi-de-mare (nu vii); trufe conservate; 
ton; stridii (nu vii); cheag; fileu de peşte; fileu 
de peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
curmale; fructe glazurate; fructe congelate; 
fructe conservate; fructe conservate în alcool; 

fructe prelucrate termic; fulgi de cartofi; 
hummus (aluat din năut); coajă de fructe; linte 
conservată; chips-uri de cartofi; chips-uri de 
cartofi, inclusiv în formă de gustare la bere; 
chips-uri de fructe; extracte alimentare din 
alge; extracte din carne; ouă de melc; ouă; 

30  - preparate aromatice de uz alimentar; arome 
(cu excepţia uleiurilor esenţiale); badian; 
biscuiţi; clătite; clătite în formă de semi-
fabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; brioşe; franzele; vanilină (înlocuitor 
de vanilie); vanilie (substanţă aromatică); 
vafele; fidea; substanţe aromatice de cafea; 
îndulcitori naturali; substanţe liante pentru 
mezeluri; substanţe liante pentru gheaţă ali-
mentară; apă de mare (pentru prepararea bu-
catelor); glucoză alimentară; muştar; subs-
tanţe de îngroşare pentru produse alimentare; 
înlocuitori de cafea; înlocuitori vegetali de 
cafea; produse de cofetărie pentru împo-
dobirea pomului de Crăciun; prăjituri; produse 
de patiserie; produse de patiserie, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse de patiserie 
în formă de semifabricate, inclusiv în formă de 
semifabricate congelate; produse de cofetărie 
pe bază de arahide; produse de cofetărie pe 
bază de migdale; paste făinoase; pateuri; 
pateuri, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; iaurt congelat; cacao; produse din 
cacao; capere; caramele; terciuri de lapte; 
terciuri de pregătire rapidă; quiches (plăcintă-
budincă cu bucăţi mărunte de slănină); gluten 
alimentar; bomboane; bomboane de lemn- 
dulce; bomboane de mentă; cafea; cafea 
brută; amidon alimentar; fursecuri; fursecuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; crupe 
alimentare; porumb măcinat; porumb prăjit; 
plăcintă umplută cu carne; curcuma alimen-
tară; cuş-cuş; feluri de mâncare pe bază de 
făină; feluri de mâncare pe bază de făină, 
inclusiv în formă de gustări la bere; tăiţei; 
gheaţă de răcit; gheaţă naturală sau artificială; 
gheaţă alimentară; dropsuri; lipii din orez; 
maltoză; jeleuri de fructe (produse de cofe-
tărie); marţipane; cremă de lapte; miere; lăpti-
şor de matcă (cu excepţia celui de uz medi-
cinal); îngheţată; şerbeturi; făină; muesli; 
mentă pentru produse de cofetărie; băuturi din 
cacao cu lapte; băuturi din cafea cu lapte; 
băuturi pe bază de cafea; băuturi pe bază de 
ceai; băuturi din ciocolată cu lapte; băuturi pe 
bază de ciocolată; băuturi pe bază de cacao; 
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infuzii nemedicinale; ovăz pisat; ovăz curăţat; 
nucşoare; pastile (produse de cofetărie); 
melasă; colţunaşi cu carne; piper; petits fours 
(produse de patiserie); pişcoturi; pişcoturi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; plăcinte; 
plăcinte, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; pizza; pizza în formă de semifa-
bricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; bomboane fondante (produse de 
cofetărie); popcorn; prafuri pentru îngheţată; 
praline; condimente; condimente, inclusiv 
sosuri, maioneză, ketchup; produse pentru 
înmuierea cărnii în condiţii de casă; produse 
cerealiere; produse cerealiere, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse din făină; 
produse din făină, inclusiv în formă de gustare 
la bere; produse din făină în formă de semifa-
bricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; produse pe bază de ovăz; produse 
alimentare ce conţin amidon; propolis folosit în 
alimentarea oamenilor; turte dulci; mirodenii; 
budinci; pudră pentru prăjituri; ravioli; gume de 
mestecat (cu excepţia celor de uz medicinal); 
orez; ruladă de primăvară (legume proaspete 
învelite în clătită din făină de orez); zahăr; 
seminţe de anason; aluat pentru produse de 
cofetărie; aluat pentru produse de cofetărie, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
produse de cofetărie; malţ; sare pentru con-
servarea produselor alimentare; sare de 
bucătărie; sare de ţelină; spaghete; sosuri; 
stabilizatori pentru frişcă; pesmeţi; pesmeţi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; pesmeţi 
pisaţi; sushi; covrigi; sandvişuri; sandvişuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; sand-
vişuri, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; drojdie în formă de comprimate (cu 
excepţia celor de uz medicinal); tabule (mân-
care din legume, mazăre, ulei şi suc de 
lămâie); tacos (lipie nedospită din porumb cu 
umplutură din carne şi legume); tapiocă; aluat 
de migdale; tortillas (lipii de porumb); torturi cu 
fructe şi pomuşoare; decoraţii comestibile 
pentru prăjituri; oţet; fermenţi pentru aluat; 
halva; pâine; pâine din aluat nedospit; fulgi din 
produse cerealiere; cicoare; ceai; ceai cu 
gheaţă; ciocolată; extract de malţ; esenţe 
alimentare (cu excepţia esenţelor eterice şi 
uleiurilor esenţiale); 

32  - aperitive nealcoolice; ape; cocteiluri nealcoo-
lice; limonade; băuturi de lapte de arahide; 
băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi 

în bază de zer; băuturi de fructe; băutură de 
lapte de migdale; nectare de fructe; lapte de 
migdale; bere; prafuri pentru prepararea bău-
turilor gazoase; sasaparila (băutură neal-
coolică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de roşii; suc de mere; 
sucuri de legume; sucuri de fructe; preparate 
pentru fabricarea apei gazoase; preparate 
pentru fabricarea lichiorurilor; preparate pentru 
fabricarea apei minerale; preparate pentru 
fabricarea băuturilor; must; must de struguri; 
must de bere; must de malţ; pastile pentru 
fabricarea băuturilor gazoase; şerbet (bău-
tură); extracte nealcoolice de fructe; extracte 
de hamei pentru fabricarea berii; esenţe 
pentru fabricarea băuturilor; 

33  - aperitive; arac; brandy; vinuri; vinuri, inclusiv 
vinuri spumante de viţă de vie saturate cu 
bioxid de carbon; vin din tescovină de struguri; 
whisky; votcă; gin; digestive; cocteiluri; 
lichioruri; băuturi alcoolice; băuturi alcoolice ce 
conţin fructe; băuturi spirtoase; băuturi 
obţinute prin distilare; hidromel; alcool de 
mentă; biter; rom; sake; cidru; alcool de orez; 
extracte alcoolice; extracte alcoolice de fructe; 
esenţe alcoolice; 

35  - agenţii de import-export; agenţii de informaţie 
comercială;  agenţii publicitare; analiza preţului 
de cost; arenda spaţiilor pentru amplasarea 
publicităţii; auditing; agenţii de angajare a 
personalului; managementul bazelor de date 
automatizate; servicii de contabilitate; exper-
tiză de afaceri; demonstrarea produselor; 
demonstrarea produselor (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); transcrierea mesajelor; sondaje de 
opinii; studii de piaţă; informaţie de afaceri; 
informaţie de afaceri (oferită prin reţele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet);   informaţie 
statistică; informaţie statistică   (oferită  prin   
reţele   de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
investigaţii de afaceri; investigaţii de afaceri 
(oferite prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); cercetări de marketing; cercetări de 
marketing (oferite prin reţele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); recrutarea personalului; 
consultaţii în domeniul organizării şi adminis-
trării   afacerilor;   consultaţii în domeniul orga-
nizării şi administrării întreprinderii comerciale;  
consultaţii în domeniul administrării perso-
nalului; consultaţii în domeniul organizării afa-
cerilor; consultaţii în domeniul administrării 
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afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (consultaţii profesionale în domeniul 
administrării sau funcţionării întreprinderii 
comerciale); consultaţii profesionale în dome-
niul afacerilor (oferite prin reţelele de cal-
culatoare, inclusiv prin Internet); administrare 
în domeniul afacerilor artistice; administrare în 
domeniul afacerilor comerciale; examinarea 
presei; înnoirea materialelor publicitare; 
prelucrarea textului; servicii de secretar; 
servicii stenografice; organizarea expoziţiilor 
comerciale sau publicitare; organizarea abo-
nării la ziare  (pentru terţi); organizarea  iarma-
roacelor comerciale  sau publicitare; deco-
rarea vitrinelor; evaluarea activităţii comer-
ciale; evaluarea pădurii; evaluarea lânii; pre-
gătirea documentelor de plată; căutarea infor-
maţiei în fişierele de calculator (pentru terţi); 
asistenţă în administrarea afacerilor;  asistenţă 
în  administrarea afacerilor comerciale; asis-
tenţă în administrarea întreprinderilor comer-
ciale sau industriale; asistenţă în administra-
rea întreprinderii comerciale; previziuni econo-
mice; vânzări la licitaţie; vânzări la licitaţie (prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
promovarea vânzărilor (pentru terţi); promo-
varea vânzărilor (pentru terţi, inclusiv serviciile 
întreprinderilor de comerţ cu amănuntul şi cu 
ridicata); promovarea vânzărilor (pentru terţi, 
inclusiv servicii în  domeniul  comerţului  cu  
amănuntul   şi  cu  ridicata);  promovarea vân-
zărilor (pentru terţi, inclusiv comercializarea 
produselor la comandă în prealabil); promo-
varea vânzărilor (pentru terţi,  inclusiv prin  
reţelele  de  calculatoare, prin Internet); aren-
da maşinilor şi echipamentului de birou; 
arenda timpului publicitar în toate mijloacele 
de informare;  arenda materialelor publicitare; 
arenda distribuitoarelor automate; arenda 
maşinilor de fotocopiere; publicarea textelor 
publicitare;  servicii de dactilografiere; publici-
tate radio; afişaj; distribuirea mostrelor; 
distribuirea materialelor publicitare; publicitate; 
publicitate interactivă în reţelele de calcula-
toare; publicitate prin corespondenţă; publici-
tate televizată; reproducerea documentelor; 
compilarea informaţiei în baze de date de cal-
culatoare; colectarea diverselor produse pen-
tru terţi (fără transportare) şi amplasarea pro-
duselor pentru facilitarea  examinării   şi  pro-
curării   lor  de   către   consumatori; informaţii 

privind operaţiunile de afaceri; sistematizarea 
informaţiei în baze de date de calculatoare; 
întocmirea declaraţiilor fiscale; întocmirea ra-
poartelor despre conturi; întocmirea rubricilor 
publicitare în ziare; localizarea vagoanelor de 
marfă prin calculator; testare psihologică la 
angajarea la serviciu; administrarea afacerilor 
hoteliere; servicii în domeniul relaţiilor publice; 
serviciile modelelor în scopuri publicitare şi de 
promovare a vânzărilor; servicii de relocalizare 
a întreprinderilor; servicii de aprovizionare 
pentru terţi (cumpărarea şi asigurarea antre-
prenorilor cu produse);  servicii  de  aprovizio-
nare  pentru   terţi   (servicii   de   comerciali-
zare   a produselor cu amănuntul şi cu ridica-
ta);  servicii  de  aprovizionare  pentru  terţi 
(cumpărarea şi asigurarea antreprenorilor cu 
produse prin reţele de calculatoare, inclusiv 
prin Internet); răspuns la telefon (pentru 
abonaţii nedisponibili); fotocopiere; 

36  - agenţii de credit; agenţii de percepere a 
creanţelor; agenţii imobiliare; agenţii imobiliare 
(prestarea serviciilor prin Internet); agenţii 
vamale; analiză financiară; finanţarea cum-
părărilor în rate; bănci de economii; birouri de 
apartamente; perceperea chiriei; emisiunea 
cecurilor de călătorie; emisiunea card-urilor de 
credit; emisiunea hârtiilor de valoare; investiţii;  
informaţii în  domeniul asigurărilor; informaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
informaţii financiare; informaţii financiare 
(prestarea serviciilor prin reţelele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); cliring; 
consultaţii în domeniul asigurărilor; consultaţii 
în domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); consultaţii în domeniul finanţelor; 
consultaţii în domeniul finanţelor (prestarea 
serviciilor prin reţelele de calculatoare, inclusiv 
prin Internet); cotaţii bursiere; servicii de 
lichidare a întreprinderilor; curtaj; curtaj (pres-
tarea serviciilor prin reţelele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); administrare financiară; 
administrare financiară (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); schimb valutar; deservirea card-urilor 
de debit; deservirea card-urilor de credit; 
operaţiuni bancare prin Internet; operaţiuni 
factoriale; organizarea colectării banilor; eva-
luarea anticariatului; evaluarea giuvaierelor; 
evaluarea timbrelor; evaluarea imobilului; 
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evaluarea obiectelor de numismatică; eva-
luarea obiectelor de artă; evaluări financiare 
(asigurare, operaţiuni bancare, imobil); trans-
feruri electronice de fonduri; garanţii; curtaj la 
bursă; intermediere în operaţiuni cu imobilul; 
intermediere în asigurare; acordarea împru-
muturilor; acordarea împrumuturilor în gaj; ve-
rificarea cecurilor; colectarea mijloacelor de 
binefacere; arenda birourilor; arenda 
imobilului; arenda imobilului pentru 
întreprinderi de comerţ; arenda imobilului 
pentru întreprinderi de alimentaţie publică; 
arenda apartamentelor; patronaj financiar; 
creditare în ipotecă; creditare cu achitare în 
rate; asigurări; asigurări (prestarea serviciilor 
prin Internet); administrarea fondului locativ; 
administrarea imobilului; administrarea 
imobilului, inclusiv în formă de complexe 
comerciale; serviciile actuarilor; servicii ban-
care; servicii de plată a pensiilor; servicii 
fiduciare; constituirea fondurilor mutuale; fi-
nanţare; depozitare în safeuri; depozitarea 
valorilor; expertiză fiscală; 

39  - transport aerian; arenda transportului naval; 
arenda locurilor pentru parcarea transportului 
auto; rezervarea biletelor pentru călătorii; 
rezervarea itinerarelor turistice; rezervarea 
vehiculelor; remorcare; remorcarea vehiculelor 
în caz de avariere; distribuirea apei; livrarea 
ziarelor; livrarea corespondenţei; livrarea 
coletelor; livrarea produselor; livrarea pro-
duselor (comandate prin corespondenţă); 
livrarea produselor (comandate în prealabil); 
livrarea produselor (comandate prin reţeaua 
de calculatoare); lansarea sateliţilor pentru 
terţi; informaţii în domeniul transportului; 
informaţii privind depozitarea produselor; 
organizarea croazierelor; organizarea călăto-
riilor; camionaj; cărăuşie; transportul şi descăr-
carea gunoiului; transportul mobilei; trans-
portul mobilei la mutare; transport cu şlepuri; 
transport cu feribotul; transportul călătorilor; 
transportul naval al produselor (navlu); trans-
portarea valorilor în transport armat; transport 
cu autobuzul; transport cu automobilul; 
transport naval; transport feroviar; transport 
maritim; transport de pasageri; transport 
fluvial; transportarea încărcăturilor; ranfluarea 
navelor; intermediere în transport maritim; 
intermediere la transport; intermediere în 
navlosire; operarea porţilor de ecluză; arenda 
automobilelor; arenda vagoanelor; arenda 

clopotelor de scufundat; arenda costumelor de 
scafandru; arenda automobilelor de cursă; 
arenda scaunelor pe rotile pentru invalizi; 
arenda containerelor de depozitare a produ-
selor; arenda cailor; arenda vehiculelor te-
restre; arenda vaselor frigorifere; arenda 
vehiculelor; operaţii de încărcare-descărcare; 
operaţii de descărcare; distribuirea energiei 
electrice; distribuirea energiei; ambalarea 
produselor; transport de ambulanţă; arenda 
garajelor; arenda parcărilor acoperite pentru 
vehicule; arenda depozitelor; servicii de spar-
gere a gheţii; pilotaj; aprovizionare cu apă 
potabilă; însoţirea călătorilor; salvare sub apă; 
salvarea navelor; servicii de taxi; servicii de 
tramvai; transport prin conducte; vehicule 
pentru serviciu de salvare; împachetarea 
produselor; serviciile parcărilor de automobile; 
serviciile şoferilor; serviciile transportului naval 
de excursie; serviciile curierilor (livrarea 
corespondenţei sau produselor); servicii de 
salvare a proprietăţii; servicii de transport; 
serviciile agenţiilor de turism (cu excepţia 
rezervării locurilor la hoteluri şi pensiuni); nav-
losire; stocarea datelor sau documentelor în 
dispozitive electronice; păstrarea bărcilor; 
păstrarea produselor; depozitarea produselor; 
excursii turistice; expedierea încărcăturilor; 

42  - analiza sistemelor de calculatoare; analiză chi-
mică; servicii de arbitraj; arhitectură; auten-
tificarea lucrărilor de artă; reconstituirea baze-
lor de date de calculator; design de arte 
grafice; studiul proiectelor tehnice; inginerie; 
instalarea software de calculatoare; servicii de 
informare meteorologică; testarea materialelor; 
testarea materialelor textile; cercetări în 
domeniul bacteriologiei; cercetări în domeniul 
biologiei; cercetări în domeniul geologiei; cer-
cetări în domeniul cosmetologiei; cercetări în 
domeniul mecanicii; cercetări în domeniul 
dreptului; cercetări în domeniul fizicii; cercetări 
în domeniul chimiei; cercetări şi proiectări de 
produse noi (pentru terţi); cercetări în 
domeniul zăcămintelor de petrol în scopul 
exploatării; cercetări subacvatice; cercetări 
tehnice; etalonare (măsurări); consultaţii în 
domeniul hardware de calculatoare; consultaţii 
în domeniul protecţiei mediului înconjurător; 
consultaţii în domeniul proprietăţii intelectuale; 
consultaţii în domeniul construcţiei, arhitecturii; 
control în domeniul proprietăţii intelectuale; 
controlul sondelor de ţiţei; controlul calităţii; 



M+RCI  MD - BOPI 7/2005 (PARTEA II) 
 

 133

controlul tehnic al vehiculelor; eliberarea licen-
ţelor pentru obiectele de proprietate inte-
lectuală; arpentaj; design-ul îmbrăcămintei; 
modernizarea software de calculatoare; supra-
veghere în domeniul geologiei; supraveghere 
în domeniul zăcămintelor de petrol; între-
ţinerea software de calculatoare; decorarea 
interiorului; conversia datelor sau documen-
telor de pe suport fizic pe suport electronic; 
planificare urbană; conversia datelor şi pro-
gramelor de calculatoare (cu excepţia conver-
siei fizice); design-ul sistemelor de calcula-
toare; arenda calculatoarelor; arenda software 
de calculatoare; prospectare geologică; pros-
pectarea zăcămintelor de petrol; amplasarea 
web-site-urilor; multiplicarea programelor de 
calculatoare; elaborarea planurilor în domeniul 
construcţiilor; design-ul software de calcula-
toare; împrăştierea norilor; crearea şi întreţi-
nerea tehnică a web-site-urilor pentru terţi; 
programare de calculatoare; administrare în 
domeniul drepturilor de autor; design indus-
trial; servicii în domeniul chimiei; servicii de 
design în domeniul ambalajului; servicii juridi-
ce; expertiză tehnico-inginerească; 

43  - agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni); arenda 
cazării temporare; arenda spaţiilor pentru 
întruniri; case de vacanţă; rezervări hoteliere; 
rezervări în pensiuni; rezervări de cazare tem-
porară; hoteluri; aziluri pentru bătrâni; snack-
baruri; cafenele; bufete cu autoservire; mote-
luri; pensiuni; pensiuni pentru animale; arenda 
mobilierului, garniturilor de albituri pentru 
masă şi veselei; arenda corturilor; arenda 
construcţiilor transportabile; restaurante; res-
taurante cu autoservire; cantine în instituţiile 
de producţie şi învăţământ; serviciile caselor 
de vacanţă (servicii de cazare); serviciile 
barurilor; serviciile campingurilor; servicii de 
pregătire şi livrare a bucatelor la domiciliu; 
creşe.  

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(511) NCL(8) 
03  - substanţe abrazive; ambră; preparate de 

detartrare de uz casnic; preparate antistatice 
de uz casnic; sprayuri pentru împrospătarea 
respiraţiei; pietre pentru bărbierit (antiseptice); 
pietre de lustruit; hârtie abrazivă; hârtie cu 
şmirghel; hârtie de lustruit; vaselină de uz 
cosmetic; vată de uz cosmetic; beţişoare cu 
vată de uz cosmetic; substanţe aromatice 
(uleiuri esenţiale); substanţe aromatice pentru 
prăjituri (uleiuri esenţiale); substanţe aromatice 
pentru băuturi (uleiuri esenţiale); substanţe 
aromatice pentru parfumarea lenjeriei; apă 
aromatică; apă de javel; apă de lavandă; apă 
de toaletă; ceară pentru lenjerie; ceară pentru 
podele; ceară pentru mustăţi; ceară de 
croitorie; ceară pentru lustruirea mobilierului şi 
podelelor; ceară de cizmărie; heliotropină; 
geraniol; farduri; dezodorizanţi de uz personal; 
lemn aromatic; parfum; lichide pentru cură-
ţarea geamurilor şi parbrizelor; grăsimi de uz 
cosmetic; cenuşă vulcanică pentru curăţare; 
parfumerie; ornamente decorative de uz 
cosmetic;  iononă (parfumerie); pietre de şle-
fuit; creioane pentru sprâncene; creioane cos-
metice; carbură de siliciu (material abraziv); 
carburi de metale (materiale abrazive); alaun 
de aluminiu (antiseptice); diatomit de lustruit; 
adezivi pentru fixarea genelor artificiale; 
adezivi pentru fixarea părului artificial; scoarţă 
de clocotici pentru spălare; corindon (abraziv); 
vopsele pentru lenjerie; vopsele pentru barbă 
şi mustăţi; coloranţi pentru scopuri de  toaletă;  
vopsele cosmetice; amidon (apret); creme 
cosmetice; creme cosmetice pentru albit; 
creme, ceară pentru piele; crocus (material 
abraziv); tămâie; sprayuri pentru păr; lacuri de 
unghii; loţiuni după bărbierit; loţiuni pentru păr; 
loţiuni de uz cosmetic; măşti cosmetice; uleiuri 
pentru parfum şi substanţe aromatice; uleiuri 
cosmetice; uleiuri pentru scopuri de toaletă; 
uleiuri esenţiale; uleiuri esenţiale de cedru; 
uleiuri esenţiale de lămâie; uleiuri folosite ca 
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produse de curăţare; ulei de pergamut; ulei de 
gaultheria; ulei de iasomie; ulei de lavandă; 
ulei de migdal; ulei de trandafir; ulei de 
terebentină pentru degresare; adezivi de uz 
cosmetic; lapte de var; cretă pentru curăţare; 
lapte de migdal de uz cosmetic; lapte de 
curăţare pentru scopuri de toaletă; mosc 
(parfumerie); săpunuri; săpunuri dezinfectante; 
săpunuri dezodorizante; săpunuri pentru 
bărbierit; săpunuri pentru avivare; săpunuri de 
toaletă în calupuri;  săpunuri medicinale; săpu-
nuri împotriva transpiraţiei; săpunuri împotriva 
transpiraţiei picioarelor; săpun de migdal; 
mentă pentru parfumerie; seturi cosmetice; 
emeri; unghii artificiale; apă de colonie; baze 
pentru parfum de flori; paste de lustruit; paste 
pentru curele pentru ascuţirea briciului; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; piatră ponce; 
peroxid de hidrogen de uz cosmetic; pânză 
abrazivă; pânză de sticlă; ruj de buze; pomadă 
de uz cosmetic; produse pentru bărbierit; 
produse cosmetice pentru baie; produse de 
toaletă; produse pentru ondulaţia părului; pro-
duse pentru înmuierea lenjeriei; produse pen-
tru ascuţirea instrumentelor; produse pentru 
netezirea (apretarea) ţesăturilor; produse 
pentru albirea pielii; produse pentru polizarea 
protezelor dentare; produse de lustruit; pro-
duse pentru clătirea gurii (cu excepţia celor de 
uz medicinal); produse cosmetice pentru 
slăbire; produse pentru lustruirea lenjeriei; 
emoliente pentru lenjerie la spălare; produse 
pentru spălare; produse pentru curăţare us-
cată; produse pentru scoaterea fardului; 
produse pentru scoaterea vopselei; produse 
pentru scoaterea lacurilor; produse pentru 
scoaterea cerii pentru podele; produse  pentru 
scoaterea ruginii;  produse de curăţat;  pro-
duse  pentru curăţarea protezelor dentare; 
produse pentru curăţarea tapetelor; produse 
pentru curăţarea ţevilor de scurgere; produse 
chimice de uz casnic destinate avivării  
culorilor la spălarea lenjeriei; pudră de 
machiat; diamantin (abraziv); soluţii pentru 
degresare; gene artificiale; şerveţele impreg-
nate cu loţiuni cosmetice; safrol; terebentină 
pentru degresare; amestecuri aromatice din 
flori şi ierburi; sodă de albit; sodă pentru 
spălare, curăţare; săruri pentru baie (cu 
excepţia celor de uz medicinal); săruri de albit; 
substanţe de lustruit pentru piele; produse de 
fumegare (parfumerie); amoniac (detergent); 

substanţe astringente de uz cosmetic; produse 
cosmetice pentru sprâncene; produse pentru 
scoaterea petelor; produse de machiat; pro-
duse cosmetice pentru bronzat; produse pen-
tru vopsirea părului; neutralizanţi pentru ondu-
laţie permanentă; produse cosmetice pentru 
gene; produse pentru depilare; produse cos-
metice pentru îngrijirea pielii; creme pentru 
încălţăminte; produse cosmetice; produse 
cosmetice pentru animale; produse cosmetice 
pentru vopsirea genelor şi sprâncenelor; deter-
genţi (cu excepţia celor de uz industrial şi 
medicinal); degresanţi (cu excepţia celor de uz 
industrial); decoloranţi de uz cosmetic; pro-
duse de toaletă contra transpiraţiei; talc pentru 
toaletă; terpene (uleiuri esenţiale); şampoane; 
şampoane pentru spălarea animalelor 
domestice; glaspapir; leşie de sodă; extracte 
de flori (parfumerie); esenţe eterice; esenţă de 
badian; esenţă de mentă (ulei esenţial); 

05  - acaricide; aconitină; alcaloizi de uz medicinal; 
algicide; aldehide de uz farmaceutic; amal-
game dentare din aur; amalgame dentare; 
aminoacizi de uz veterinar; aminoacizi de uz 
medicinal; antibiotice; acetat de aluminiu de uz 
farmaceutic; acetaţi de uz farmaceutic; bacte-
ricide; balsamuri de uz medicinal; bandaje 
igienice; bandaje pentru pansamente; biocizi; 
brăţări de uz medicinal; brăţări antireumatice; 
brom de uz farmaceutic; hârtie pentru cata-
plasmă de muştar; hârtie lipicioasă contra 
muştelor; hârtie impregnată contra moliei; 
vaselină de uz medicinal; vaccinuri; băi cu 
oxigen; vată antiseptică; vată higroscopică; 
vată de uz medicinal; substanţe dietetice de uz 
medicinal; substanţe radiologice de contrast 
de uz medicinal; substanţe nutritive pentru 
microorganisme; substanţe radioactive de uz 
medicinal; azotat de bismut de uz farmaceutic; 
apă de melisă de uz farmaceutic; apă de mare 
pentru băi curative; ape minerale de uz 
medicinal; ape termale; fibre de plante co-
mestibile (nealimentare); ceară de modelare 
dentară; gaze de uz medicinal; gaiacol de uz 
farmaceutic; hematogen; hemoglobină; hidras-
tină; hidrastinină; glicerină de uz medicinal; 
glicerofosfaţi; glucoză de uz medicinal; gen-
ţiană de uz farmaceutic; hormoni de uz me-
dicinal; muştar de uz farmaceutic; cataplasmă 
de muştar; nămoluri pentru băi; nămoluri 
terapeutice; gumă-gută de uz medicinal; 
gurjum-balsam de uz medicinal; dezodorizante 
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(cu excepţia celor de uz personal); diastază de 
uz medicinal; digitalină; aditivi pentru furaje de 
uz medicinal; suplimente minerale alimentare; 
suplimente nutritive de uz medicinal; drojdie 
de uz farmaceutic; gelatină de uz medicinal; 
untură de peşte; izotopi de uz medicinal; in-
secticide; iod de uz farmaceutic; ioduri de uz 
farmaceutic; ioduri alcaline de uz farmaceutic; 
iodoform; calomel; tartrat acid de uz 
farmaceutic; tartru de uz farmaceutic; camfor 
de uz medicinal; capsule pentru medicamente; 
capsule de uz farmaceutic; dropsuri de uz 
medicinal; creioane hemostatice; creioane 
pentru tratamentul verucei; creioane caustice; 
cardonil (paraziticid); sodă caustică de uz 
farmaceutic; cachou de uz farmaceutic; 
quassia de uz medicinal; quebracho de uz 
medicinal; acid galic de uz farmaceutic; acizi 
de uz farmaceutic; adezivi pentru proteze 
dentare; benzi adezive de uz medicinal; co-
caină; colodiu de uz farmaceutic; inele contra 
calusului pentru picioare; inele antireumatice; 
bomboane medicinale; scoarţă de angustur de 
uz medicinal; scoarţă de arbori de uz far-
maceutic; scoarţă de cedru (insectifug); scoar-
ţă de condurango de uz medicinal; scoarţă de 
croton; scoarţă de manglier de uz farmaceutic; 
scoarţă de mirobalan de uz farmaceutic; 
scoarţă de chinină de uz medicinal; rădăcini 
medicinale; rădăcini de revent de uz farma-
ceutic; scame de uz medicinal; amidon de uz 
dietetic sau farmaceutic; creozot de uz far-
maceutic; sânge de uz medicinal; culturi de 
microorganisme de uz medicinal sau veterinar; 
curara; lacuri dentare; lemn-dulce de uz 
medicinal; lactoză; leucoplaste; medicamente 
contra constipaţiilor; lecitină de uz medicinal; 
loţiuni de uz veterinar; loţiuni pentru câini; 
loţiuni de uz farmaceutic; lupulină de uz 
farmaceutic; magnezie de uz farmaceutic; lini-
mente; unguente de uz farmaceutic; unguente 
contra arsurilor solare; unguente mercuriale; 
unguente de uz farmaceutic de protecţie con-
tra degerăturii; tifon pentru pansamente; uleiuri 
de protecţie contra tăunilor; uleiuri medicinale; 
ulei de muştar de uz medicinal; ulei camforat 
de uz medicinal; ulei de ricin de uz medicinal; 
ulei de terebentină de uz farmaceutic; ulei de 
mărar de uz medicinal; masticuri dentare; 
materiale abrazive dentare; materiale pentru 
mulaje dentare; materiale pentru plombarea 
dinţilor; materiale medicinale pentru pansa-

mente; materiale chirurgicale pentru pansa-
mente; medicamente; medicamente de uz 
veterinar; medicamente pentru seroterapie; 
medicamente de uz uman; medicamente de 
uz dentar; mentol; poţiuni medicinale; mo-
leschin de uz medicinal; lapte proteic; lapte de 
migdale de uz farmaceutic; lăptişor de matcă 
de uz medicinal; enzime lactice de uz 
farmaceutic; muşchi irlandez de uz medicinal; 
făină pentru alimente pentru sugari; făină de 
uz farmaceutic; făină din seminţe de in de uz 
farmaceutic; făină de peşte de uz farmaceutic; 
adezivi contra muştelor; mentă de uz far-
maceutic; truse farmaceutice (portative); bău-
turi dietetice de uz medicinal; băuturi din lapte 
de malţ de uz medicinal; narcotice; infuzii 
medicinale; tinctură de iod; tinctură de eucalipt 
de uz farmaceutic; tincturi de uz medicinal; 
opiu; opodeldoc; decocturi de uz medicinal; 
zgărzi antiparazitare pentru animale; beţişoare 
de lemn-dulce de uz farmaceutic; beţişoare 
sulfurice (dezinfectante); chiloţi absorbanţi 
pentru persoanele ce suferă de incontinenţă; 
pectine de uz farmaceutic; scutece igienice 
pentru persoanele ce suferă de incontinenţă; 
pepsine de uz farmaceutic; peptone de uz 
farmaceutic; peroxid de hidrogen de uz 
medicinal; pilule de uz farmaceutic; lipitori 
medicinale; plasmă sangvină; plasturi de uz 
medicinal; bandaje oculare de uz medicinal; 
cataplasme; bandaje pentru comprese; ban-
daje scapulare chirurgicale; perniţe pentru 
calus; perniţe folosite la alăptare; pomezi de 
uz medicinal; pulbere de cantaridă; pulbere de 
piretru; centuri pentru absorbante igienice 
pentru femei; preparate antidiuretice; pre-
parate bacteriene de uz medicinal şi veterinar; 
preparate bacteriologice de uz medicinal sau 
veterinar; preparate balsamice de uz medi-
cinal; preparate albuminoase de uz medicinal; 
preparate biologice de uz veterinar; preparate 
biologice de uz medicinal; preparate veteri-
nare; preparate de bismut de uz farmaceutic; 
preparate vitaminoase; preparate diagnostice 
de uz medicinal; preparate terapeutice pentru 
băi; preparate pentru tratamentul hemoroizilor; 
preparate pentru tratamentul calusului osos; 
preparate pentru uşurarea erupţiei dentare; 
preparate pentru prelucrarea arsurilor; pre-
parate de fumegare de uz medicinal; prepa-
rate pentru organoterapie; preparate de împro-
spătare a aerului; preparate pentru purificarea 
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aerului; preparate pentru dilataţie bronşică; 
preparate pentru sterilizare; preparate pentru 
sterilizarea solului; preparate pentru scoaterea 
calusului; preparate farmaceutice contra mă-
treţii; pesticide; erbicide; preparate pentru 
distrugerea ciupercilor de casă; preparate 
pentru distrugerea larvelor; preparate pentru 
distrugerea muştelor; preparate pentru distru-
gerea şoarecilor; preparate pentru distrugerea 
limaxului; preparate pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare; preparate farmaceutice 
pentru îngrijirea pielii; preparate pentru cură-
ţarea lentilelor de contact; preparate calca-
roase de uz farmaceutic; preparate medicinale 
pentru băi; preparate medicinale pentru 
creşterea părului; preparate de opiu; preparate 
anticriptogamice; preparate cu microelemente 
de uz uman sau pentru animale; preparate 
medicinale sulfamidice; preparate farmaceu-
tice; preparate farmaceutice contra arsurilor 
solare; preparate enzimatice de uz veterinar; 
preparate enzimatice de uz medicinal; prepa-
rate chimiofarmaceutice; preparate chimice de 
uz veterinar; preparate chimice pentru diag-
nosticarea sarcinii; preparate chimice de uz 
medicinal; preparate chimice pentru tratarea 
cerealelor afectate de mălură; preparate 
chimice pentru tratarea viţei de vie afectată; 
preparate chimice de tratare contra muce-
gaiului; preparate chimice de tratare contra 
filoxerei; preparate chimice de uz farmaceutic; 
preparate contra degerăturilor; preparate de 
protecţie contra moliilor; colir; apă de plumb; 
conductori chimici pentru electrozii electrocar-
diografici; produse albuminoase alimentare de 
uz medicinal; alimente pentru sugari; produse 
alimentare dietetice de uz medicinal; produse 
secundare de prelucrare a cerealelor de uz 
medicinal; absorbante igienice pentru femei; 
absorbante igienice pentru chiloţi; radiu de uz 
medicinal; cloralhidrat de uz farmaceutic; sol-
venţi pentru scoaterea leucoplastelor; soluţii 
vaginale; soluţii pentru lentilele de contact; 
reactivi chimici de uz medicinal sau veterinar; 
cauciuc de uz medicinal; cauciuc de uz dentar; 
gumă de mestecat de uz medicinal; insec-
tifuge (fumegare); insectifuge; insectifuge 
pentru câini; şerveţele, perniţe igienice; 
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice; 
sasaparila de uz medicinal; zahăr de uz 
medicinal; ceai antiastmatic; lumânări fumi-
gante; supozitoare; seminţe de in de uz 

farmaceutic; ţigări ce nu conţin tutun de uz 
medicinal; sicativi de uz medicinal; siropuri de 
uz farmaceutic; terebentină de uz farmaceutic; 
unsori folosite la muls; unsori de uz veterinar; 
unsori de uz medicinal; somnifere; bicarbonat 
de sodiu de uz farmaceutic; săruri pentru băi 
cu ape minerale; săruri pentru băi medicinale; 
săruri de uz medicinal; săruri de potasiu de uz 
medicinal; săruri de sodiu de uz medicinal; 
săruri mirositoare; săruri ce intră în compo-
nenţa apelor minerale; malţ de uz farmaceutic; 
spermă pentru însămânţare artificială; alcool 
medicinal; aliaje de metale preţioase de uz 
dentar; secară-cornută de uz medicinal; 
anestezice; antiseptice; analgezice; adjuvanţi 
de uz medicinal; substanţe astringente; 
antihelmintice; dezinfectante de uz igienic; 
dezinfectante chimice pentru toalete; prepa-
rate de suprimare a apetitului de uz medicinal; 
preparate medicinale pentru slăbire; parazi-
ticide; produse pentru îngrijirea cavităţii bucale 
de uz medicinal; febrifuge; depurative; pro-
duse pentru spălarea animalelor; detergenţi de 
uz medicinal; produse pentru spălarea vitelor; 
produse pentru spălarea câinilor; substanţe 
vezicante; produse contra durerilor de cap; re-
medii contra transpiraţiei; remedii contra 
transpiraţiei picioarelor; contraceptive chimice; 
produse antiparazitare; laxative; tonice (pro-
duse medicinale); nervine; digestive de uz far-
maceutic; medii nutritive pentru culturi bac-
teriologice; steroizi; stricnină; seruri; pastile de 
amoniac; tampoane igienice pentru femei; 
tampoane pentru vindecarea rănilor; timol de 
uz farmaceutic; ţesături chirurgicale; ierburi de 
fumat de uz medicinal; ierburi medicinale; 
sedative; transplanturi chirurgicale (ţesuturi 
vii); chiloţi igienici pentru femei; cărbune de 
lemn de uz farmaceutic; mărar de uz 
medicinal; porţelan pentru proteze dentare; 
fenol de uz farmaceutic; enzime de uz 
veterinar; enzime de uz medicinal; fermenţi de 
uz farmaceutic; formaldehidă de uz farma-
ceutic; fosfaţi de uz farmaceutic; fungicide; 
chinină de uz medicinal; chinolină de uz 
medicinal; pâine pentru diabetici; cloroform; 
floare de sulf de uz farmaceutic; ciment pentru 
copitele animalelor; ciment osos de uz 
chirurgical şi ortopedic; ciment dentar; ceaiuri 
de ierburi de uz medicinal; ceai pentru slăbire 
de uz medicinal; eucalipt de uz farmaceutic; 
extracte de tutun (insecticide); extracte de 
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hamei de uz farmaceutic; elixire (preparate 
farmaceutice); eteri simpli de uz farmaceutic; 
eteri compuşi de uz farmaceutic; eteri compuşi 
de celuloză de uz farmaceutic; eteri simpli de 
celuloză de uz farmaceutic; iuiuba (pastile de 
tuse); otravă pentru şobolani; otravă; otravă 
bacteriană; jalapă; 

16  - stilouri; acuarele; acvarii de cameră; albume; 
almanahuri; aparate pentru laminarea docu-
mentelor; atlase; afişe, placarde; funde de 
hârtie; garnituri de albituri de hârtie pentru 
masă; bilete; formulare; blocnotesuri; carnete 
pentru desen; carneţele (papetărie); carneţele 
cu foi libere; brăţări pentru instrumente de 
scris; broşuri; pliante; foi de hârtie; hârtie 
cerată; hârtie pentru dispozitive de înregis-
trare; hârtie pentru radiograme; hârtie pentru 
electrocardiografe; hârtie pentru sertarele 
dulapurilor (aromatizată sau nearomatizată); 
hârtie din celuloză de lemn; hârtie-carbon; 
hârtie-pergament; hârtie de scrisori; hârtie 
luminescentă; hârtie igienică; hârtie de amba-
lat; hârtie Xuan (pentru desen chinezesc sau 
caligrafie); hârtie; sugative; buletine informa-
ţionale; cilindri pentru maşini de scris; bidinele 
pentru zugravi; culegare; ceară pentru mo-
delare (cu excepţia celei de uz dentar); firme 
de hârtie sau carton; tipare pentru croit; ziare; 
clişee de galvanotipie; hectografe; steme 
heraldice (sigilii de hârtie); globuri; gravuri; 
condeie de ardezie; mine de creion; suporturi 
pentru creioane; suporturi pentru cretă; su-
porturi pentru ştampile, sigilii; suporturi pentru 
carnete de cecuri; diagrame; plăci pentru 
gravat; plăci de scris; table şcolare; galioane 
(tipografie); planşete de desen; perforatoare 
(articole de birou); containere de hârtie pentru 
frişcă; clame pentru fişe de cartotecă; agrafe 
pentru peniţe; semne de carte; ace de gravare 
pentru acvaforte; ace trasoare pentru desen; 
publicaţii imprimate; articole de hârtie sau 
masă plastică pentru ambalaj; articole de car-
ton; mărunţitoare pentru hârtie, reprezentări 
grafice; instrumente pentru imitarea marmurei 
în legătorie; calendare; calendare cu foi libere; 
hârtie de calc; calc pe bază de pânză; calc; 
cleiuri vegetale pentru papetărie sau menaj; 
pietre litografice; creioane; creioane automate; 
creioane de cărbune; desene; desene pentru 
decalcomanie; tablouri cu ramă sau fără ramă; 
carton din celuloză de lemn; carton; cutii din 
carton pentru pălării; dosare (papetărie); cla-

soare (articole de birou); fişe de cartotecă; 
card-uri de credit imprimate neelectrice; 
cartele; hărţi geografice; cartele sau benzi de 
hârtie pentru înregistrarea programelor de 
calculatoare; cartele perforate pentru războaie 
de ţesut cu mecanism Jacquard; cataloage; 
bobine pentru panglicile impregnate cu cer-
neală; vase decorative de hârtie pentru ghi-
vece cu flori; pensule pentru desen; pensule 
pentru artişti; pensule pentru scris; taste 
pentru maşini de scris; cleiuri pentru papetărie 
sau menaj; clei de peşte pentru papetărie sau 
menaj; clei de amidon pentru papetărie sau 
menaj; clişee; cărţi; registre; chitanţiere; cărţi-
comicsuri; piuneze; inele de trabuc; plicuri; 
cutii pentru ştampile, sigilii; cutii de carton sau 
hârtie; cutii cu vopsele (rechizite şcolare); 
lichide de corectură (articole de birou); capace 
pentru acvarii de cameră; florare; benzi de 
hârtie; benzi pentru maşini de scris; benzi 
adezive; benzi gumate pentru papetărie; 
panglici impregnate cu cerneală; panglici im-
pregnate cu cerneală pentru imprimante; 
echere; foi de viscoză pentru ambalare; foi cu 
bule (din masă plastică) (pentru ambalare sau 
împachetare); foi de celuloză regenerată 
pentru ambalare; caractere de oţel; caractere 
tipografice (numerice sau literale); caractere 
tipografice numerice; litografii; machete de 
arhitectură; timbre poştale; materiale grafice 
imprimate; materiale pentru modelare; 
materiale de instruire (cu excepţia aparatelor); 
articole de legătorie; materiale de papetărie 
pentru sigilare; adezivi (materiale de lipit) 
pentru papetărie sau menaj; materiale de 
ambalare făcute din amidon; materiale de 
filtrare din hârtie; maşini de imprimare a adre-
selor; maşini şi dispozitive pentru legătorie 
(echipament de birou); maşini de scris (elec-
trice sau neelectrice); maşini de fălţuit; maşini 
de francare; cretă pentru litografie; cretă de 
scris; cretă pentru croitorie; cretă de marcare; 
saci pentru gunoi (de hârtie sau de masă plas-
tică); şevalete; rezemători pentru artişti; instru-
mente de scris; seturi pentru scris (papetărie); 
seturi tipografice portative; bavete din hârtie; 
abţibilduri; degetare (articole de birou); aţe 
pentru legătorie; cuţite pentru tăierea hârtiei; 
aparate de numerotat; învelitori din carton sau 
hârtie pentru butelii; capsule pentru sigilare; 
învelitori; învelitori pentru paşapoarte; pelicule 
din materiale plastice extensibile pentru sti-
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vuire; modele de broderie; specimene de scris;  
oleografii;  ilustrate muzicale;  ilustrate de feli-
citare;  cărţi poştale; gravuri; pungi de hârtie; 
pungi pentru gătirea mâncării în cuptorul cu 
microunde; palete pentru artişti; beţişoare 
pentru scriere cu cerneală; mape pentru docu-
mente; papier mâche; pastele (creioane); 
pelinci de unică folosinţă din celuloză sau hâr-
tie; penare; legători pentru cărţi; publicaţii 
periodice; curăţitoare de peniţe; perforatoare; 
peniţe; peniţe de aur; peniţe de oţel; peniţe 
pentru desen; culegeri de cântece; ştampile, 
sigilii; sigilii de ceară roşie; scrisori de aviz; 
planşete cu clame; plăci cu adrese pentru 
maşini de imprimare a adreselor; batiste de 
hârtie; pelicule din masă plastică pentru amba-
lare; scutece de unică folosinţă din hârtie sau 
celuloză; tăvi pentru corespondenţă; tăvi pen-
tru sortarea şi numărarea banilor; suporturi de 
hârtie pentru carafe; suporturi pentru cărţi; 
suporturi pentru ştampile, sigilii; suporturi 
pentru căni de bere; suporturi pentru tocuri şi 
creioane; standuri pentru fotografii; tuşiere; 
şipci de înrămare pentru legătorie; şervete din 
hârtie pentru mâini; pânză gumată pentru 
papetărie; pânză multiplă netextilă la maşina  
de   imprimat;   pânză   cu   cerneală  pentru   
maşinile   de   reproducere   a documentelor; 
pânză cu cerneală pentru aparatele de multi-
plicare; portrete; prespapieruri; seturi de scris; 
instrumente pentru desen; radiere; articole de 
birou (cu excepţia mobilierului); rechizite de 
scris; rechizite şcolare; distribuitoare de bandă 
adezivă; dispozitive acţionate manual des-
tinate lipirii etichetelor; dispozitive de prins hâr-
tia; dispozitive de  ascuţit creioane (electrice şi 
neelectrice); produse de imprimerie; pros-
pecte; orare imprimate; reglete; borderouri; gu-
me; reproduceri grafice; aparate de multiplicat; 
tocuri rezervoare; pixuri; şerveţele de hârtie 
pentru scoaterea machiajului; şerveţele de 
hârtie de toaletă; răzuitoare de birou; clame; 
produse pentru ştergere; secţiuni biologice 
pentru cercetare la microscop (materiale de 
învăţământ); secţiuni histologice (materiale de 
învăţământ); statuete din papier mâche; 
radiere pentru tablă; pupitre de cules tipo-
grafice; ceară roşie; tabele de calcul; panouri 
de hârtie sau carton pentru anunţuri; terarii de 
cameră (vivarii); caiete; articole de papetărie; 
transparente; tipare, şabloane; tuburi de 
carton; tuş; umezitoare (articole de birou); 

umezitoare de suprafeţe; baghete neelectro-
nice; ambalaje de carton sau hârtie pentru 
butelii; maşini de sigilat plicuri pentru birou; 
maşini de sigilare pentru birou; aparate pentru 
fabricarea vinietelor; aparate pentru lipirea 
fotografiilor; aparate pentru fixare cu cleme 
(articole de birou); manuale; filtre de hârtie 
pentru cafea; steaguri (de hârtie); foiţe de 
metal; fotogravuri; fotografii; tocuri pentru 
şabloane; pânze pentru tablouri; cromolitogra-
fii; ceşti pentru dizolvarea vopselelor; cerneluri 
de corectare (heliografie); cerneluri; călimări; 
copii heliografice; mătănii; bile pentru pixuri; 
dulapuri de birou; caractere tipografice; ştam-
pile cu adrese; ştampile; panouri pentru afişe 
de hârtie sau carton; planşete (gravură); eti-
chete (cu excepţia celor textile); 

29  - alginaţi de uz alimentar; anşoa; arahide pre-
lucrate; albumine de uz alimentar; albuş de ou; 
boabe conservate; boabe de soia conservate; 
bulion; dulceţuri de ghimber; substanţe grase 
pentru fabricarea grăsimilor comestibile; cui-
buri de păsări comestibile; mazăre conservată; 
ciuperci conservate; vânat; gelatină de uz ali-
mentar; jeleuri de carne; jeleuri alimentare; 
jeleuri de fructe; gălbenuş de ou; grăsime de 
cocos; grăsime de os comestibilă; grăsime de 
porc; grăsimi animale; grăsimi comestibile; 
mezeluri; mezeluri, inclusiv în formă de gus-
tare la bere; stafide; icre; cazeină de uz ali-
mentar; varză murată; clei de peşte de uz 
alimentar; caltaboş; conserve de carne; con-
serve de legume; conserve de peşte; conserve 
de fructe; concentrate de bulion; cornişoni; 
crevete; crevete, inclusiv în formă de gustare 
la bere; cremă de frişca; crochete alimentare; 
crisalide de fluture-de-mătase folosite în ali-
mentaţia oamenilor; languste (nu vii); somon; 
ceapă conservată; margarină; piccalilli; mar-
meladă; uleiuri vegetale; unt de arahide; unt 
de cacao; unt de cocos; unt de frişcă; midii (nu 
vii); migdale pisate; măduvă alimentară; 
moluşte (nu vii); moluşte, inclusiv în formă de 
gustare la bere; lapte; făină de peşte alimen-
tară; pulpă de fructe; carne; carne conservată; 
legume conservate; legume uscate; legume 
fierte; clătite din cartofi; măsline conservate; 
omari (nu vii); nuci de cocos uscate; nuci 
prelucrate; nuci prelucrate, inclusiv în formă de 
gustare la bere; pastă de roşii; pateuri de ficat; 
pectine alimentare; ficat; pickles; dulceţuri; 
praf de ouă; şuncă; produse lactate; produse 
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lactate, inclusiv brânzici glazurate; produse din 
peşte; produse din peşte, inclusiv în formă de 
gustare la bere; proteine alimentare; păsări 
(nu vii); polen preparat pentru mâncare; piure 
de răchiţele; piure de mere; crustacee (nu vii); 
produse de peşte, inclusiv în formă de gustare 
la bere; peşte (nu viu); peşte, inclusiv în formă 
de gustare la bere; peşte conservat; salate de 
legume; salate de fructe; slănină; sardele; 
carne de porc; scrumbie; frişcă; amestecuri de 
grăsimi pentru tartine; suc de roşii pentru 
prepararea bucatelor; sucuri de legume pentru 
prepararea bucatelor; carne sărată; crenvurşti 
în pesmeţi; preparate pentru gătirea bulionului; 
preparate pentru gătirea supelor; subproduse; 
supe; supe de pregătire rapidă; supe de 
legume; brânză; tahini (aluat din seminţe de 
susan negru); tofu; zarzavaturi conservate; 
castraveţi-de-mare (nu vii); trufe conservate; 
ton; stridii (nu vii); cheag; fileu de peşte; fileu 
de peşte, inclusiv în formă de gustare la bere; 
curmale; fructe glazurate; fructe congelate; 
fructe conservate; fructe conservate în alcool; 
fructe prelucrate termic; fulgi de cartofi; 
hummus (aluat din năut); coajă de fructe; linte 
conservată; chips-uri de cartofi; chips-uri de 
cartofi, inclusiv în formă de gustare la bere; 
chips-uri de fructe; extracte alimentare din 
alge; extracte din carne; ouă de melc; ouă; 

30  - preparate aromatice de uz alimentar; arome 
(cu excepţia uleiurilor esenţiale); badian; bis-
cuiţi; clătite; clătite în formă de semifabricate, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
brioşe; franzele; vanilină (înlocuitor de vanilie); 
vanilie (substanţă aromatică); vafele; fidea; 
substanţe aromatice de cafea; îndulcitori na-
turali; substanţe liante pentru mezeluri; subs-
tanţe liante pentru gheaţă alimentară; apă de 
mare (pentru prepararea bucatelor); glucoză 
alimentară; muştar; substanţe de îngroşare 
pentru produse alimentare; înlocuitori de ca-
fea; înlocuitori vegetali de cafea; produse de 
cofetărie pentru împodobirea pomului de Cră-
ciun; prăjituri; produse de patiserie; produse 
de patiserie, inclusiv în formă de gustare la 
bere; produse de patiserie în formă de semi-
fabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; produse de cofetărie pe bază de 
arahide; produse de cofetărie pe bază de mig-
dale; paste făinoase; pateuri; pateuri, inclusiv 
în formă de semifabricate congelate; iaurt 
congelat; cacao; produse din cacao; capere; 

caramele; terciuri de lapte; terciuri de pregătire 
rapidă; quiches (plăcintă-budincă cu bucăţi 
mărunte de slănină); gluten alimentar; bom-
boane; bomboane de lemn- dulce; bomboane 
de mentă; cafea; cafea brută; amidon alimen-
tar; fursecuri; fursecuri, inclusiv în formă de 
gustare la bere; crupe alimentare; porumb 
măcinat; porumb prăjit; plăcintă umplută cu 
carne; curcuma alimentară; cuş-cuş; feluri de 
mâncare pe bază de făină; feluri de mâncare 
pe bază de făină, inclusiv în formă de gustări 
la bere; tăiţei; gheaţă de răcit; gheaţă naturală 
sau artificială; gheaţă alimentară; dropsuri; lipii 
din orez; maltoză; jeleuri de fructe (produse de 
cofetărie); marţipane; cremă de lapte; miere; 
lăptişor de matcă (cu excepţia celui de uz 
medicinal); îngheţată; şerbeturi; făină; muesli; 
mentă pentru produse de cofetărie; băuturi din 
cacao cu lapte; băuturi din cafea cu lapte; 
băuturi pe bază de cafea; băuturi pe bază de 
ceai; băuturi din ciocolată cu lapte; băuturi pe 
bază de ciocolată; băuturi pe bază de cacao; 
infuzii nemedicinale; ovăz pisat; ovăz curăţat; 
nucşoare; pastile (produse de cofetărie); 
melasă; colţunaşi cu carne; piper; petits fours 
(produse de patiserie); pişcoturi; pişcoturi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; plăcinte; 
plăcinte, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; pizza; pizza în formă de semi-
fabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; bomboane fondante (produse de 
cofetărie); popcorn; prafuri pentru îngheţată; 
praline; condimente; condimente, inclusiv 
sosuri, maioneză, ketchup; produse pentru 
înmuierea cărnii în condiţii de casă; produse 
cerealiere; produse cerealiere, inclusiv în 
formă de gustare la bere; produse din făină; 
produse din făină, inclusiv în formă de gustare 
la bere; produse din făină în formă de semi-
fabricate, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; produse pe bază de ovăz; produse 
alimentare ce conţin amidon; propolis folosit în 
alimentarea oamenilor; turte dulci; mirodenii; 
budinci; pudră pentru prăjituri; ravioli; gume de 
mestecat (cu excepţia celor de uz medicinal); 
orez; ruladă de primăvară (legume proaspete 
învelite în clătită din făină de orez); zahăr; 
seminţe de anason; aluat pentru produse de 
cofetărie; aluat pentru produse de cofetărie, 
inclusiv în formă de semifabricate congelate; 
produse de cofetărie; malţ; sare pentru con-
servarea produselor alimentare; sare de 
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bucătărie; sare de ţelină; spaghete; sosuri; 
stabilizatori pentru frişcă; pesmeţi; pesmeţi, 
inclusiv în formă de gustare la bere; pesmeţi 
pisaţi; sushi; covrigi; sandvişuri; sandvişuri, 
inclusiv în formă de gustare la bere; 
sandvişuri, inclusiv în formă de semifabricate 
congelate; drojdie în formă de comprimate (cu 
excepţia celor de uz medicinal); tabule (mân-
care din legume, mazăre, ulei şi suc de 
lămâie); tacos (lipie nedospită din porumb cu 
umplutură din carne şi legume); tapiocă; aluat 
de migdale; tortillas (lipii de porumb); torturi cu 
fructe şi pomuşoare; decoraţii comestibile 
pentru prăjituri; oţet; fermenţi pentru aluat; 
halva; pâine; pâine din aluat nedospit; fulgi din 
produse cerealiere; cicoare; ceai; ceai cu 
gheaţă; ciocolată; extract de malţ; esenţe 
alimentare (cu excepţia esenţelor eterice şi 
uleiurilor esenţiale); 

32  - aperitive nealcoolice; ape; cocteiluri nealcoo-
lice; limonade; băuturi de lapte de arahide; 
băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi 
în bază de zer; băuturi de fructe; băutură de 
lapte de migdale; nectare de fructe; lapte de 
migdale; bere; prafuri pentru prepararea bău-
turilor gazoase; sasaparila (băutură nealcoo-
ică); siropuri pentru limonade; siropuri pentru 
băuturi; suc de roşii; suc de mere; sucuri de 
legume; sucuri de fructe; preparate pentru 
fabricarea apei gazoase; preparate pentru 
fabricarea lichiorurilor; preparate pentru fabri-
carea apei minerale; preparate pentru fabri-
carea băuturilor; must; must de struguri; must 
de bere; must de malţ; pastile pentru fabri-
carea băuturilor gazoase; şerbet (băutură); 
extracte nealcoolice de fructe; extracte de 
hamei pentru fabricarea berii; esenţe pentru 
fabricarea băuturilor; 

33  - aperitive; arac; brandy; vinuri; vinuri, inclusiv 
vinuri spumante de viţă de vie saturate cu 
bioxid de carbon; vin din tescovină de struguri; 
whisky; votcă; gin; digestive; cocteiluri; lichio-
ruri; băuturi alcoolice; băuturi alcoolice ce 
conţin fructe; băuturi spirtoase; băuturi obţi-
nute prin distilare; hidromel; alcool de mentă; 
biter; rom; sake; cidru; alcool de orez; extracte 
alcoolice; extracte alcoolice de fructe; esenţe 
alcoolice; 

35  - agenţii de import-export; agenţii de informaţie 
comercială;  agenţii publicitare; analiza preţului 
de cost; arenda spaţiilor pentru amplasarea 
publicităţii; auditing; agenţii de angajare a 

personalului; managementul bazelor de date 
automatizate; servicii de contabilitate; exper-
tiză de afaceri; demonstrarea produselor; de-
monstrarea produselor (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); transcrierea mesajelor; sondaje de 
opinii; studii de piaţă; informaţie de afaceri; 
informaţie de afaceri (oferită prin reţele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet);   informaţie 
statistică; informaţie statistică (oferită prin   re-
ţele de calculatoare, inclusiv prin Internet); in-
vestigaţii de afaceri; investigaţii de afaceri 
(oferite prin reţele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); cercetări de marketing; cercetări de 
marketing (oferite prin reţele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); recrutarea personalului; 
consultaţii în domeniul organizării şi adminis-
trării   afacerilor;   consultaţii în domeniul orga-
nizării şi administrării întreprinderii comerciale;  
consultaţii în domeniul administrării persona-
lului; consultaţii în domeniul organizării aface-
rilor; consultaţii în domeniul administrării afa-
cerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor; consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (consultaţii profesionale în domeniul 
administrării sau funcţionării întreprinderii co-
merciale); consultaţii profesionale în domeniul 
afacerilor (oferite prin reţelele de calculatoare, 
inclusiv prin Internet); administrare în domeniul 
afacerilor artistice; administrare în domeniul 
afacerilor comerciale; examinarea presei; 
înnoirea materialelor publicitare; prelucrarea 
textului; servicii de secretar; servicii ste-
nografice; organizarea expoziţiilor comerciale 
sau publicitare; organizarea abonării la ziare  
(pentru terţi); organizarea iarmaroacelor co-
merciale  sau publicitare; decorarea vitrinelor; 
evaluarea activităţii comerciale; evaluarea pă-
durii; evaluarea lânii; pregătirea documentelor 
de plată; căutarea informaţiei în fişierele de 
calculator (pentru terţi); asistenţă în admi-
nistrarea afacerilor; asistenţă în  administrarea 
afacerilor comerciale; asistenţă în adminis-
trarea întreprinderilor comerciale sau indus-
triale; asistenţă în administrarea întreprinderii 
comerciale; previziuni economice; vânzări la 
licitaţie; vânzări la licitaţie (prin reţelele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); pro-
movarea vânzărilor (pentru terţi); promovarea 
vânzărilor (pentru terţi, inclusiv serviciile în-
treprinderilor de comerţ cu amănuntul şi cu 
ridicata); promovarea vânzărilor (pentru terţi, 
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inclusiv servicii în domeniul comerţului cu  
amănuntul   şi  cu  ridicata);  promovarea vân-
zărilor (pentru terţi, inclusiv comercializarea 
produselor la comandă în prealabil); promo-
varea vânzărilor (pentru terţi,  inclusiv prin  
reţelele de calculatoare, prin Internet); arenda 
maşinilor şi echipamentului de birou; arenda 
timpului publicitar în toate mijloacele de 
informare; arenda materialelor publicitare; 
arenda distribuitoarelor automate; arenda 
maşinilor de fotocopiere; publicarea textelor 
publicitare; servicii de dactilografiere; publi-
citate radio; afişaj; distribuirea mostrelor; 
distribuirea materialelor publicitare; publicitate; 
publicitate interactivă în reţelele de calcu-
latoare; publicitate prin corespondenţă; publi-
citate televizată; reproducerea documentelor; 
compilarea informaţiei în baze de date de 
calculatoare; colectarea diverselor produse 
pentru terţi (fără transportare) şi amplasarea 
produselor pentru facilitarea  examinării şi  
procurării   lor  de   către   consumatori; infor-
maţii privind operaţiunile de afaceri; sis-
tematizarea informaţiei în baze de date de 
calculatoare; întocmirea declaraţiilor fiscale; 
întocmirea rapoartelor despre conturi; întoc-
mirea rubricilor publicitare în ziare; localizarea 
vagoanelor de marfă prin calculator; testare 
psihologică la angajarea la serviciu; adminis-
trarea afacerilor hoteliere; servicii în domeniul 
relaţiilor publice; serviciile modelelor în scopuri 
publicitare şi de promovare a vânzărilor; ser-
vicii de relocalizare a întreprinderilor; servicii 
de aprovizionare pentru terţi (cumpărarea şi 
asigurarea antreprenorilor cu produse);  ser-
vicii  de  aprovizionare  pentru   terţi   (servicii   
de comercializare a produselor cu amănuntul 
şi cu ridicata);  servicii  de  aprovizionare  
pentru terţi (cumpărarea şi asigurarea antre-
prenorilor cu produse prin reţele de cal-
culatoare, inclusiv prin Internet); răspuns la 
telefon (pentru abonaţii nedisponibili); foto-
copiere; 

36  - agenţii de credit; agenţii de percepere a 
creanţelor; agenţii imobiliare; agenţii imobiliare 
(prestarea serviciilor prin Internet); agenţii 
vamale; analiză financiară; finanţarea cumpă-
rărilor în rate; bănci de economii; birouri de 
apartamente; perceperea chiriei; emisiunea 
cecurilor de călătorie; emisiunea card-urilor de 
credit; emisiunea hârtiilor de valoare; investiţii;  
informaţii în  domeniul asigurărilor; informaţii în 

domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
informaţii financiare; informaţii financiare 
(prestarea serviciilor prin reţelele de calcu-
latoare, inclusiv prin Internet); cliring; consul-
taţii în domeniul asigurărilor; consultaţii în 
domeniul asigurărilor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
consultaţii în domeniul finanţelor; consultaţii în 
domeniul finanţelor (prestarea serviciilor prin 
reţelele de calculatoare, inclusiv prin Internet); 
cotaţii bursiere; servicii de lichidare a între-
prinderilor; curtaj; curtaj (prestarea serviciilor 
prin reţelele de calculatoare, inclusiv prin 
Internet); administrare financiară; administrare 
financiară (prestarea serviciilor prin reţelele de 
calculatoare, inclusiv prin Internet); schimb 
valutar; deservirea card-urilor de debit; deser-
virea card-urilor de credit; operaţiuni bancare 
prin Internet; operaţiuni factoriale; organizarea 
colectării banilor; evaluarea anticariatului; 
evaluarea giuvaierelor; evaluarea timbrelor; 
evaluarea imobilului; evaluarea obiectelor de 
numismatică; evaluarea obiectelor de artă; 
evaluări financiare (asigurare, operaţiuni ban-
care, imobil); transferuri electronice de fonduri; 
garanţii; curtaj la bursă; intermediere în 
operaţiuni cu imobilul; intermediere în asi-
gurare; acordarea împrumuturilor; acordarea 
împrumuturilor în gaj; verificarea cecurilor; 
colectarea mijloacelor de binefacere; arenda 
birourilor; arenda imobilului; arenda imobilului 
pentru întreprinderi de comerţ; arenda imo-
bilului pentru întreprinderi de alimentaţie publi-
că; arenda apartamentelor; patronaj financiar; 
creditare în ipotecă; creditare cu achitare în 
rate; asigurări; asigurări (prestarea serviciilor 
prin Internet); administrarea fondului locativ; 
administrarea imobilului; administrarea imobi-
lului, inclusiv în formă de complexe comer-
ciale; serviciile actuarilor; servicii bancare; 
servicii de plată a pensiilor; servicii fiduciare; 
constituirea fondurilor mutuale; finanţare; de-
pozitare în safeuri; depozitarea valorilor; ex-
pertiză fiscală; 

39  - transport aerian; arenda transportului naval; 
arenda locurilor pentru parcarea transportului 
auto; rezervarea biletelor pentru călătorii; 
rezervarea itinerarelor turistice; rezervarea 
vehiculelor; remorcare; remorcarea vehiculelor 
în caz de avariere; distribuirea apei; livrarea 
ziarelor; livrarea corespondenţei; livrarea cole-
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telor; livrarea produselor; livrarea produselor 
(comandate prin corespondenţă); livrarea pro-
duselor (comandate în prealabil); livrarea 
produselor (comandate prin reţeaua de cal-
culatoare); lansarea sateliţilor pentru terţi; 
informaţii în domeniul transportului; informaţii 
privind depozitarea produselor; organizarea 
croazierelor; organizarea călătoriilor; camionaj; 
cărăuşie; transportul şi descărcarea gunoiului; 
transportul mobilei; transportul mobilei la 
mutare; transport cu şlepuri; transport cu 
feribotul; transportul călătorilor; transportul 
naval al produselor (navlu); transportarea 
valorilor în transport armat; transport cu 
autobuzul; transport cu automobilul; transport 
naval; transport feroviar; transport maritim; 
transport de pasageri; transport fluvial; trans-
portarea încărcăturilor; ranfluarea navelor; 
intermediere în transport maritim; intermediere 
la transport; intermediere în navlosire; ope-
rarea porţilor de ecluză; arenda automobilelor; 
arenda vagoanelor; arenda clopotelor de 
scufundat; arenda costumelor de scafandru; 
arenda automobilelor de cursă; arenda 
scaunelor pe rotile pentru invalizi; arenda 
containerelor de depozitare a produselor; 
arenda cailor; arenda vehiculelor terestre; 
arenda vaselor frigorifere; arenda vehiculelor; 
operaţii de încărcare-descărcare; operaţii de 
descărcare; distribuirea energiei electrice; 
distribuirea energiei; ambalarea produselor; 
transport de ambulanţă; arenda garajelor; 
arenda parcărilor acoperite pentru vehicule; 
arenda depozitelor; servicii de spargere a 
gheţii; pilotaj; aprovizionare cu apă potabilă; 
însoţirea călătorilor; salvare sub apă; salvarea 
navelor; servicii de taxi; servicii de tramvai; 
transport prin conducte; vehicule pentru 
serviciu de salvare; împachetarea produselor; 
serviciile parcărilor de automobile; serviciile 
şoferilor; serviciile transportului naval de ex-
cursie; serviciile curierilor (livrarea corespon-
denţei sau produselor); servicii de salvare a 
proprietăţii; servicii de transport; serviciile 
agenţiilor de turism (cu excepţia rezervării 
locurilor la hoteluri şi pensiuni); navlosire; 
stocarea datelor sau documentelor în dispo-
zitive electronice; păstrarea bărcilor; păstrarea 
produselor; depozitarea produselor; excursii 
turistice; expedierea încărcăturilor; 

42  - analiza sistemelor de calculatoare; analiză chi-
mică; servicii de arbitraj; arhitectură; autentifi-

carea lucrărilor de artă; reconstituirea bazelor 
de date de calculator; design de arte grafice; 
studiul proiectelor tehnice; inginerie; instalarea 
software de calculatoare; servicii de informare 
meteorologică; testarea materialelor; testarea 
materialelor textile; cercetări în domeniul 
bacteriologiei; cercetări în domeniul biologiei; 
cercetări în domeniul geologiei; cercetări în 
domeniul cosmetologiei; cercetări în domeniul 
mecanicii; cercetări în domeniul dreptului; 
cercetări în domeniul fizicii; cercetări în dome-
niul chimiei; cercetări şi proiectări de produse 
noi (pentru terţi); cercetări în domeniul 
zăcămintelor de petrol în scopul exploatării; 
cercetări subacvatice; cercetări tehnice; etalo-
nare (măsurări); consultaţii în domeniul hard-
ware de calculatoare; consultaţii în domeniul 
protecţiei mediului înconjurător; consultaţii în 
domeniul proprietăţii intelectuale; consultaţii în 
domeniul construcţiei, arhitecturii; control în 
domeniul proprietăţii intelectuale; controlul 
sondelor de ţiţei; controlul calităţii; controlul 
tehnic al vehiculelor; eliberarea licenţelor 
pentru obiectele de proprietate intelectuală; 
arpentaj; design-ul îmbrăcămintei; moderni-
zarea software de calculatoare; supraveghere 
în domeniul geologiei; supraveghere în 
domeniul zăcămintelor de petrol; întreţinerea 
software de calculatoare; decorarea interio-
rului; conversia datelor sau documentelor de 
pe suport fizic pe suport electronic; planificare 
urbană; conversia datelor şi programelor de 
calculatoare (cu excepţia conversiei fizice); 
design-ul sistemelor de calculatoare; arenda 
calculatoarelor; arenda software de calcula-
toare; prospectare geologică; prospectarea 
zăcămintelor de petrol; amplasarea web-site-
urilor; multiplicarea programelor de calcula-
toare; elaborarea planurilor în domeniul cons-
trucţiilor; design-ul software de calculatoare; 
împrăştierea norilor; crearea şi întreţinerea 
tehnică a web-site-urilor pentru terţi; progra-
mare de calculatoare; administrare în dome-
niul drepturilor de autor; design industrial; 
servicii în domeniul chimiei; servicii de design 
în domeniul ambalajului; servicii juridice; 
expertiză tehnico-inginerească; 

43  - agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni); arenda 
cazării temporare; arenda spaţiilor pentru 
întruniri; case de vacanţă; rezervări hoteliere; 
rezervări în pensiuni; rezervări de cazare 
temporară; hoteluri; aziluri pentru bătrâni; 
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snack-baruri; cafenele; bufete cu autoservire; 
moteluri; pensiuni; pensiuni pentru animale; 
arenda mobilierului, garniturilor de albituri 
pentru masă şi veselei; arenda corturilor; 
arenda construcţiilor transportabile; restau-
rante; restaurante cu autoservire; cantine în 
instituţiile de producţie şi învăţământ; serviciile 
caselor de vacanţă (servicii de cazare); 
serviciile barurilor; serviciile campingurilor; 
servicii de pregătire şi livrare a bucatelor la 
domiciliu; creşe.  

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.07. 
 

 
 
(210) 016794 
(220) 2005.04.20 
(730) GHIADA S.R.L., MD 

Str. Munceşti nr. 793, bloc 2, MD-2029, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului "Z". 
(511) NCL(8) 
32  - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35  - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 27.05.02; 
27.05.21. 

 

 
 

 
(210) 016837 
(220) 2005.04.28 
(730) ZAO "VINALCOPROM", RU 

Ul. Donskaia, 4, ctr. 2, Moskova, 119049, 
Federaţia Rusă 

(540) 
  

 
 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 016860 
(220) 2005.05.10 
(730) CHATEAU VARTELY S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Eliberării nr. 170/b, MD-3501, Orhei, 
Republica Moldova 

(540) 
  

 
(511) NCL(8) 
33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
(531) CFE(5) 05.03.13; 05.11.01; 27.05.02. 
 

 
 
(210) 016906 
(220) 2005.05.06 
(730) PŞEDERSCHI Vasile, MD 

Str. C. Stamati nr. 8, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
(511) NCL(8) 
05  - produse farmaceutice şi veterinare; produse  

igienice de uz medical; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; dezinfec-
tante. 
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Lista mărcilor înregistrate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, 

numărul înregistrării mărcii, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 
conform normei  ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

depozit 

(220) 
Data 

depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(442) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 011733 2002.08.20 12326 2005.06.01 03 Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi 
Ve Ticaret Anonim Sirketi, TR 

2/2005 

2 012448 2003.01.31 12332 2005.06.01 29,30 Octopus-Plus S.R.L., MD 2/2005 
3 013791 2003.10.29 12417 2005.06.01 33,35 Tighina-Vin S.R.L., MD 2/2005 
4 013849 2003.11.10 12418 2005.06.01 07,09,11,35, 

37,42 
Zakrytoe Aktsionernoe 
Obshchestvo "Interworld Products", 
RU 

2/2005 

5 013942 2003.12.09 12419 2005.06.01 05 Wyeth, US 2/2005 
6 013994 2003.12.25 12420 2005.06.01 34 American-Cigarette Company 

(Overseas) Limited, CH 
2/2005 

7 014017 2003.12.31 12421 2005.06.01 05 Wyeth, US 2/2005 
8 014052 2004.01.14 12422 2005.06.01 30 ORION Corporation, KR 2/2005 
9 014188 2004.02.10 12423 2005.06.01 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
2/2005 

10 014202 2004.02.16 12424 2005.06.01 33 FABSO S.A., MD 2/2005 
11 014207 2004.02.17 12425 2005.06.01 30 ORION Corporation, KR 2/2005 
12 014213 2004.02.18 12426 2005.06.01 33 ZAO "Gruppa Predpriiatii OST", RU 2/2005 
13 014226 2004.02.23 12427 2005.06.01 09 Memorex International Inc.  

(a British Virgin Islands 
corporation), HK 

2/2005 

14 014347 2004.02.16 12428 2005.06.01 33 ZLATOVIN S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

2/2005 

15 014348 2004.02.16 12429 2005.06.01 33 ZLATOVIN S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

2/2005 

16 014361 2004.03.04 12430 2005.06.01 32 Cott Beverages Inc., corporaţie din 
statul Georgia, US 

2/2005 

17 014405 2004.03.15 12431 2005.06.01 33 GRANDVIN S.R.L., MD 2/2005 
18 014636 2004.04.28 12432 2005.06.01 29 Belarus-Germany Joint Venture 

"Santa Bremor" Limited, BY 
2/2005 

19 014651 2004.03.24 12433 2005.06.01 03,05,09,11, 
12,14,16,18, 
20,24,25,28, 
29,30,32,33, 
34,35,36,37, 
38,39,41,43, 

44,45 

PONTI S.R.L., MD 2/2005 

20 014661 2004.03.16 12434 2005.06.01 16,35 POSTOLACHI Gutiera, MD 2/2005 
21 014662 2004.05.06 12435 2005.06.01 43 ERTEKIN S.R.L., MD 2/2005 
22 014665 2004.05.06 12436 2005.06.06 33 KVINT, fabrică de vinuri şi coniacuri 

din Tiraspol, MD 
2/2005 

23 014698 2004.05.06 12437 2005.06.06 33 KVINT, fabrică de vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

2/2005 

24 014735 2004.05.12 12438 2005.06.06 29 Belarus-Germany Joint Venture 
"Santa Bremor" Limited, BY 

2/2005 

25 014756 2004.05.11 12439 2005.06.06 05,35 MEDPREPARATE S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

2/2005 
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26 014760 2004.05.12 12440 2005.06.06 01,02,19,35, 
37,39,40 

MARINOV Serghei, MD 2/2005 

27 014762 2004.05.14 12441 2005.06.06 33 TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

2/2005 

28 014765 2004.04.16 12442 2005.06.06 16,21,32,33, 
35,39 

EURO-ALCO S.A., MD 2/2005 

29 014766 2004.04.16 12443 2005.06.06 21,32,33 EURO-ALCO S.A., MD 2/2005 
30 014779 2004.05.14 12444 2005.06.06 33 TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
2/2005 

31 014802 2004.05.20 12445 2005.06.06 33 TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

2/2005 

32 014803 2004.05.20 12446 2005.06.06 33 TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

2/2005 

33 014806 2004.05.20 12447 2005.06.06 05 BIOFARMA, FR 2/2005 
34 014829 2004.05.25 12448 2005.06.06 33,35 CASCADVIN S.R.L., MD 2/2005 
35 014862 2004.06.03 12449 2005.06.06 35 FORMEX GRUP S.R.L., MD 2/2005 
36 014872 2004.04.06 12450 2005.06.06 16,35 CIUDIN Alexandru, MD 2/2005 
37 014939 2004.04.30 12451 2005.06.06 16,21,33,35,39 EURO-ALCO S.A., MD 2/2005 
38 014940 2004.06.04 12452 2005.06.06 29,33 FABRICA OLOI PAK S.R.L., MD 2/2005 
39 014941 2004.06.04 12453 2005.06.06 25,35 Odema, societate pe acţiuni de tip 

închis, MD 
2/2005 

40 014943 2004.05.19 12454 2005.06.06 32,33,35,41,43 AU79GUST S.R.L., MD 2/2005 
41 014944 2004.05.19 12455 2005.06.06 35,41,43 AU79GUST S.R.L., MD 2/2005 
42 014632 2004.04.29 12456 2005.06.01 37 Comanditar unic Bălţi, întreprindere 

municipală, direcţie de construcţii 
capitale, MD 

1/2005 

43 014658 2004.03.10 12457 2005.06.07 33 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, 
MD 

2/2005 

44 014945 2004.06.08 12458 2005.06.07 21,29,30,31, 
32,33,35,39, 

41,43,45 

COLAJ S.R.L., MD 2/2005 

45 014946 2004.06.08 12459 2005.06.07 21,29,30,31, 
32,33,35,39, 

41,43,45 

COLAJ S.R.L., MD 2/2005 

46 014949 2004.06.09 12460 2005.06.07 33,35 PANUŞ Serghei, MD 2/2005 
47 014953 2004.06.10 12461 2005.06.07 35,36,41,42 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU 

OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ, 
MD 

2/2005 

48 014956 2004.05.03 12462 2005.06.07 09,35,38 TRIATORIS S.R.L., MD 2/2005 
49 014959 2004.06.09 12463 2005.06.07 03,05,21 UNILEVER N.V., NL 2/2005 
50 014963 2004.06.10 12464 2005.06.07 30 Societe des Produits Nestle S.A., 

CH 
2/2005 

51 014965 2004.06.14 12465 2005.06.07 33,35 Panuş Sergiu, MD 2/2005 
52 015005 2004.06.15 12466 2005.06.07 02,19,35,37 SUPRATEN S.A., MD 2/2005 
53 015189 2004.07.21 12467 2005.06.07 32,33,35 PRIORISAN-COM S.R.L., MD 2/2005 
54 015226 2004.01.23 12468 2005.06.07 33 SARÎ Constantin, MD 2/2005 
55 015558 2004.10.15 12469 2005.06.07 32,33,35 Tovaristvo z obmejenoiu 

vidpovidalinistiu "OLIMP", UA 
2/2005 

56 015643 2004.11.01 12470 2005.06.07 30 ECOPRIM-PRO S.R.L., MD 2/2005 
57 015806 2004.10.22 12471 2005.06.07 29,35,43 SORO-METEOR-COM S.R.L., MD 2/2005 
58 016046 2005.01.21 12472 2005.06.07 30,31,35,42,44 Institutul de Cercetări Ştiinţifice 

pentru Porumb şi Sorg, MD 
2/2005 

59 014230 2004.01.22 12473 2005.06.07 35,39 EURO-ALCO S.A., MD 11/2004 
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60 014354 2004.03.01 12474 2005.06.07 33 ASPECT-INVEST S.R.L., firmă de 
producţie şi comerţ, MD 

11/2004 

61 014357 2004.03.01 12475 2005.06.07 33 ASPECT-INVEST S.R.L., firmă de 
producţie şi comerţ, MD 

11/2004 

62 015469 2004.09.23 12476 2005.06.07 29,35 Colesnicenco Alexandr, MD 11/2004 
63 014853 2004.05.31 12477 2005.06.08 43 PODUREŢ Alexandru, MD 1/2005 
64 013899 2003.11.18 12478 2005.06.08 41,28 DISNEY ENTERPRISES, INC., 

corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware, 
US 

11/2004 

65 012167 2002.10.16 12479 2005.06.08 33 Dionysos Mereni S.A., MD 1/2005 
66 013933 2003.12.02 12480 2005.06.08 33,35,39 Dionysos Mereni S.A., MD 11/2004 
67 012264 2002.11.22 12481 2005.06.08 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 2/2005 
68 012265 2002.11.22 12482 2005.06.08 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 2/2005 
69 014759 2004.05.11 12483 2005.06.08 16,29,30,32, 

33,35,39,41,43 
VOLCU Oleg, MD 2/2005 

70 014831 2004.05.21 12484 2005.06.08 33 Imperial Vin S.A., MD 2/2005 
71 014876 2004.04.06 12485 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 

de producţie, MD 
2/2005 

72 014877 2004.04.06 12486 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

73 014878 2004.04.06 12487 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

74 014879 2004.04.06 12488 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

75 014880 2004.04.06 12489 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

76 014881 2004.04.06 12490 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

77 014882 2004.04.06 12491 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

78 014883 2004.04.06 12492 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

79 014884 2004.04.06 12493 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

80 014885 2004.04.06 12494 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

81 014886 2004.04.06 12495 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

82 014887 2004.04.06 12496 2005.06.08 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

83 014888 2004.04.06 12497 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

84 014889 2004.04.06 12498 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

85 014890 2004.04.06 12499 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

86 014891 2004.04.06 12500 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

87 014892 2004.04.06 12501 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

88 014893 2004.04.07 12502 2005.06.09 33 VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD 2/2005 
89 014896 2004.04.09 12503 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 

de producţie, MD 
2/2005 
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90 014897 2004.04.09 12504 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

91 014898 2004.04.21 12505 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

92 014899 2004.04.21 12506 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

93 014906 2004.04.21 12507 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

94 014907 2004.04.21 12508 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

95 014908 2004.04.21 12509 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

96 014909 2004.04.21 12510 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

97 014910 2004.04.21 12511 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

98 014930 2004.05.26 12512 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

99 014931 2004.05.26 12513 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

100 014933 2004.05.26 12514 2005.06.09 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială 
de producţie, MD 

2/2005 

101 015352 2004.09.07 12515 2005.06.09 33 V.S.-EXPORT S.R.L., MD 2/2005 
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Lista mărcilor reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării 

termenului de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST. 3 
OMPI, numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116) Nr. 
înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării  
reînnoirii 

(511) 
 Clase 

(730) 
Titular şi adresă, cod  ST. 3  OMPI 

(442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2R 67 2015.06.21 30 AJINOMOTO CO. INC., JP 

15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104, 
Japonia 

 7/1994 

2 2R 68 2015.06.21 30 AJINOMOTO CO. INC., JP 
15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104, 
Japonia 

 7/1994 

3 R 263 2014.08.13 32,33 CAMUS LA GRANDE MARQUE, société 
anonyme, FR 
29 rue Marguerite de Navarre, 16100 Cognac, 
Franţa 

 7/1994 

4 R 753 2014.03.10 01 Nippon Soda Co., Ltd., JP 
2-1 Ohtemachi, 2-chome, Chiyoda-ku, 
 Tokyo 100, Japonia 

 12/1994 

5 R 754 2014.03.10 01 Nippon Soda Co., Ltd., JP 
2-1 Ohtemachi, 2-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100, Japonia 

 12/1994 

6 R 755 2014.03.10 05 Nippon Soda Co., Ltd., JP 
2-1 Ohtemachi, 2-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100, Japonia 

 12/1994 

7 R 757 2014.03.14 05 Nippon Soda Co., Ltd., JP 
2-1 Ohtemachi, 2-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100, Japonia 

 12/1994 

8 R 758 2014.03.14 05 Nippon Soda Co., Ltd., JP 
2-1 Ohtemachi, 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100, Japonia 

 12/1994 

9 R 918 2014.06.13 36 Visa International Service Association, US 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, 
California 94404, Statele Unite ale Americii 

 1/1995 

10 R 1370 2014.06.06 07,12 MASSEY FERGUSON CORP., US 
4205 River Green Parkway, Duluth, Georgia 
30096-2568, Statele Unite ale Americii 

 5/1995 

11 R 1562 2014.07.21 05 PFIZER INC., US 
235 East 42 Street, New York, New York 10017, 
Statele Unite ale Americii 

 6/1995 

12 R 1650 2014.05.16 34 JAPAN TOBACCO INC., JP 
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

 6/1995 

13 R 1657 2014.05.16 34 JAPAN TOBACCO INC., JP 
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

 6/1995 

14 R 1710 2014.03.09 06,07 FMC Corporation, US 
1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 
19103, Statele Unite ale Americii 

2/1995 7/1995 

15 R 1790 2014.09.26 05 BIOFARMA, société anonyme, FR 
22 rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, Franţa 

 8/1995 

16 R 1891 2014.07.04 41 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, US 
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,  
Statele Unite ale Americii 

4/1995 8/1995 

17 R 2257 2014.11.22 01 RHODIA CHIMIE, FR 
26 Quai Alphonse Le Gallo, 92512  
BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX, Franţa 

 11/1995 

18 R 2336 2014.10.03 12 SHIMANO INC., JP 
77 Oimatsucho 3 cho, Sakai, Osaka, Japonia 

 12/1995 
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19 R 2554 2014.05.04 39 Vanguard Trademark Holdings S.à.r.l., LU 

46/A Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg 
 12/1995 

20 R 2739 2014.12.28 32,33 Davide Campari - Milano S.p.A., IT 
Via Filippo Turati 27, 20121 Milano, Italia 

 1/1996 

21 R 2802 2014.12.12 32 Britvic House, Broomfield Road, Chelmsford,  
Essex, CM1 1TU, Anglia, Regatul Unit 

 1/1996 

22 R 2948 2014.08.16 32 Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, HU 
1106 Budapest, Jászberényi út 7-11, Ungaria 

7/1995 2/1996 

23 R 3025 2014.12.30 25 EMINENCE (Société par Actions Simplifiée), FR 
Route de Gallargues, 30470 Aimargues, Franţa 

 2/1996 

24 R 3042 2014.12.28 07 JOY MM DELAWARE, INC.,  
corporaţia statului Delaware, US 
Little Falls Centre II, 2751 Centerville Road, 
Suite 342, Wilmington, Delaware 19808, Statele 
Unite ale Americii 

 2/1996 

25 R 3176 2014.03.10 34 BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
INC., US 
401 South Fourth Avenue, Suite 1800, Louisville, 
Kentucky 40202, Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

26 R 3235 2014.12.30 03 STENDHAL, Société par Actions Simplifiée, FR 
76-78 Avenue des Champs Elysees 75008, 
Paris, Franţa 

 3/1996 

27 R 3256 2014.12.28 09 CORNING INCORPORATED, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor statului 
New York, US 
One Riverfront Plaza, Corning, State of New 
York 14831, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

28 R 3262 2014.12.30 19,21 CORNING INCORPORATED, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor statului 
New York, US 
One Riverfront Plaza, Corning, State of New 
York 14831, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

29 R 3280 2014.11.28 05 CHEMINOVA A/S, DK 
Thyborønvej 78, DK-7673 Harboør, Danemarca 

 3/1996 

30 R 3285 2014.12.30 08 THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building, Boston, 
Massachusetts 02199, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

31 R 3286 2014.12.30 03,16 THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building, Boston, 
Massachusetts 02199, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

32 R 3287 2014.12.30 08 THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building, Boston, 
Massachusetts 02199, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

33 R 3289 2014.12.30 03,08 THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building, Boston, 
Massachusetts 02199, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

34 R 3290 2014.12.30 08 THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building, Boston, 
Massachusetts 02199, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

35 R 3291 2014.12.30 08,09 THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building, Boston, 
Massachusetts 02199, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

36 R 3379 2014.08.23 07,09,12,
13 

ROCKWELL AUTOMATION INC., US 
777 East Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI 
53202, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

37 R 3381 2014.08.23 09 ROCKWELL AUTOMATION, INC., US 
777 East Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI 
53202, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

38 R 3382 2014.12.28 09 WARNER COMMUNICATIONS INC., corporaţia 
statului Delaware, US 
75 Rockefeller Plaza, New York, New York 
10019, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 
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39 R 3515 2014.12.22 09 Phenomenon Agents Limited, VG 

P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, 
Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice 

 4/1996 

40 R 3592 2014.12.30 11 THERMO KING CORPORATION,  
corporaţia statului Delaware, US 
314 West 90th Street, Minneapolis, Minnesota 
55420, Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

41 R 3593 2014.12.30 11 THERMO KING CORPORATION, corporaţia 
statului Delaware, US 
314 West 90th Street, Minneapolis, Minnesota 
55420, Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

42 R 3594 2014.12.30 11 THERMO KING CORPORATION, corporaţia 
statului Delaware, US 
314 West 90th Street, Minneapolis, Minnesota 
55420, Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

43 R 3627 2014.12.30 09 KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC., JP 
6-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japonia 

 4/1996 

44 R 3799 2014.12.05 09,42 HMV (IP) LTD., GB 
Shelley House, 2-4 York RD., Maidenhead SL6 
1SR, Regatul Unit 

1/1996 7/1996 

45 R 3919 2014.12.20 05 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, US 
301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan 
49001, Statele Unite ale Americii 

3/1996 10/1996 

46 R 3934 2014.12.05 42 HMV (IP) LTD., GB 
Shelley House, 2-4 York RD., Maidenhead SL6 
1SR, Regatul Unit 

3/1996 10/1996 

47 R 3949 2014.05.25 17,22,23,
24,25,26,

27,34 

RHODIA, societatea pe acţiuni din Franţa, FR 
26 Quai Alphonse Le Gallo,  
92512 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX, 
Franţa 

2/1996 10/1996 

48 R 3972 2015.03.21 29,31 FYFFES GROUP LIMITED, GB 
Houndmills Road, Houndmills Industrial Estate, 
Basingstoke, Hampshire RG21 6XL, Regatul Unit

5/1996 10/1996 

49 R 4101 2014.12.28 03 HSN LP, US 
1 HSN Drive, St. Petersburg, FL 33729,  
Statele Unite ale Americii 

3/1996 11/1996 

50 R 4138 2014.12.30 05 Novartis International Pharmaceutical Ltd, BM 
P.O. Box HM 2899, Hamilton HM LX, Bermude 

5/1996 11/1996 

51 R 4157 2015.01.23 08 THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building, Boston, 
Massachusetts 02199, Statele Unite ale Americii 

5/1996 11/1996 

52 R 4171 2015.02.27 30 SOREMARTEC S.A., BE 
Dreve de l’Arc-en-Ciel 102, 6700 Schoppach-
Arlon, Belgia 

7/1996 12/1996 

53 R 4172 2015.03.02 34 BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
INC., US 
401 South Fourth Avenue, Suite 1800, Louisville, 
Kentucky 40202, Statele Unite ale Americii 

7/1996 12/1996 

54 R 4198 2014.12.29 07,12,37 CUMMINS INC., US 
500 Jackson Street, Columbus, Indiana,  
Statele Unite ale Americii 

5/1996 12/1996 

55 R 4210 2015.03.22 05 G.D. SEARLE LLC, US 
c/o The Corporation Trust Company,  
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,  
Wilmington, New Castle County, Delaware 
19801, Statele Unite ale Americii 

5/1996 12/1996 

56 R 4211 2015.03.22 05 G.D. SEARLE LLC, US 
c/o The Corporation Trust Company,  
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,  
Wilmington, New Castle County, Delaware 
19801, Statele Unite ale Americii 

5/1996 12/1996 
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57 R 4262 2015.04.26 25 JEANJER, LTD., US 

1400 Broadway, New York, NY,  
Statele Unite ale Americii 

6/1996 1/1997 

58 R 4314 2015.03.20 07,09,11,
14,15,16 

Supra Corporation of Japan, incorporated in 
Japan, JP 
CPO Box 860, Tokyo 100-91, Japonia 

7/1996 2/1997 

59 R 4396 2015.04.26 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,  
Statele Unite ale Americii 

8/1996 2/1997 

60 R 4405 2015.04.26 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,  
Statele Unite ale Americii 

9/1996 2/1997 

61 R 4406 2015.04.26 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,  
Statele Unite ale Americii 

9/1996 2/1997 

62 R 4500 2015.10.05 34 BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London  WC2R 
2PG, Anglia 

10/1996 4/1997 

63 R 4543 2015.03.30 29,30 Preparados Alimenticios, S.A., ES 
Josep Tarradellas, 38, E-08029 Barcelona, 
Spania 

8/1996 4/1997 

64 R 4810 2015.11.24 02,04 WD-40 Manufacturing Company, US 
1061 Cudahy Place, San Diego, California 
92110, Statele Unite ale Americii 

3/1997 8/1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




